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Hälften av svenskarna läser på om resmålet inför
semestern – bara en fjärdedel sparar pengar
Drygt hälften av alla svenska resenärer väljer att läsa på om resmålet innan en utlandsresa.
Färre än hälften så många ser till att spara pengar innan semestern. Att kolla upp passets
giltighet är dock det vanligaste sättet att förbereda sig inför en utlandsresa. Det visar Tickets
Sifoundersökning.
Svenska utlandsresenärer prioriterar att läsa på och hålla sig uppdaterade om resmålet inför en semesterresa.
Hela 52 procent ser till att söka information om bland annat sevärdheter, restaurangutbud och andra upplevelser.
Färre än hälften så många sparar pengar inför semestern - endast 24 procent ser till att ha mer klirr i kassan att
röra sig med inför utlandsresan.
-

Svenska utlandsresenärer har blivit mer och mer medvetna om nyttan och nöjet med att vara pålästa
kring vald destination. Det kanske handlar om att känna till restaurangutbudet eller veta vilka sevärdheter
man vill besöka. Svenska hushåll tenderar också att i allt större utsträckning lägga mer av sin disponibla
inkomst på resor, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket Privatresor.

Att kolla upp vilka försäkringar som är giltiga eller som man behöver teckna är inte lika prioriterat. Endast 35
procent förbereder sig genom att kolla upp vilket skydd som finns. Att se över vaccin är heller inte lika vanligt, 29
procent ser till att ha uppdaterat sig om vaccinationer innan en semesterresa utomlands.
De mer fåfänga förberedelserna är ingenting som svenska resenärer prioriterar. Endast 2 procent bantar eller
tränar för att se snygga ut, vaxar benen, köper nya kläder eller nya badkläder. Det är också skillnad mellan män
och kvinnor. Till exempel uppger 4 procent av kvinnorna att de vaxar benen inför en utlandsresa, medan inga män
alls förbereder sig på detta sätt. Stora skillnader mellan könen syns också i alternativet ”Inga särskilda
förberedelser”. 14 procent av männen uppger detta, men endast 5 procent av kvinnorna väljer att inte förbereda
sig på något speciellt sett innan semestern.
Så förbereder sig svenska resenärer inför en utlandsresa
1. Kollar att passet är giltigt, 61 procent
2. Läser på om resmålet, 52 procent
3. Kollar upp försäkringar, 35 procent
4. Vaccinerar mig/kollar vaccin, 29 procent
5. Sparar pengar, 24 procent
6. Köper solkräm, 15 procent
7. Köper eller lånar böcker, 11 procent
8. Inga särskilda förberedelser, 9 procent,

9. Bantar eller tränar för att se snygg ut, 2
procent
10. Vaxar benen eller bikinilinjen, 2 procent
11. Köper nya kläder, 2 procent
12. Köper nya badkläder, 2 procent
13. Skönhetssalong, frisör, fotvård, 1 procent
14. Annat, 2 procent
15. Vet ej, 2 procent
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Om Ticket: Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyråkedja med försäljning i butik, på telefon och online. Ticket säljer resor från
samtliga ledande charterbolag, researrangörer, kryssningsbolag, flygbolag, hotell och hyrbilsföretag. Marknadsandelen uppgår till cirka 25
procent av alla privatresor sålda genom fysiska resebyråer och nätresebyråer i Sverige. Ticket har 71 butiker i Sverige och Norge, och bedriver
onlineförsäljning under varumärkena Ticket och AirnGo i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Försäljningen uppgår till ca 5,8
miljarder kronor och bolaget har ca 330 årsanställda. Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza.

