Resia presenterar:

Resiabarometern

Så reser svenskarna vintern 2012/2013
Vinterns resande sammanfattas i Resiabarometern – en återkommande undersökning om svenskarnas resvanor. I Resiabarometern
sammanställs vinterns hetaste trender och bokningsstatistiken för
vinterns semesterresor inom charter, reguljärflyg och paketresor.
Bokningsstatistiken grundar sig på resor som genomförs under
perioden 1 oktober 2012 till 31 mars 2013. Under förra året reste
850 000 privatresenärer med Resia.
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Resiabarometern baseras också på en kundundersökning där 1 200
privatpersoner över hela Sverige svarar på frågor om sitt resande
under vintern.
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Allmänt om resandet i höst och vinter
En sommar med ostadigt väder i stora delar av Sverige har bidragit till en stor reslust under
hösten och vintern. Charterresorna står fortfarande ohotat för de största volymerna när det
gäller semesterresor och de klassiska resmålen som Kanarieöarna och Thailand håller sig
kvar i toppen.

Årets julhelg, som för ﬂertalet arbetstagare innebär en längre ledighet än
vanligt, bidrar också till att bokningarna för veckorna kring jul och nyår har
ökat med omkring 60 procent.
40 procent av dem som har bokat en resa i jul säger att de har påverkats av att de röda
dagarna ligger bra till i kalendern när de har bestämt sig för att boka en resa.
Framför allt är det sol och bad som lockar. Att resmålet är solsäkert och prisvärt är de
viktigaste faktorerna som styr beslutet när resan bokas. Möjligheten att kombinera flera
upplevelser i en och samma resa kommer också högt på önskelistan. Det kan handla om att
kombinera sol med en safari, semester med träning, kryssning med storstad eller att besöka
flera länder under samma resa.
Resenärernas vilja att hissa, dissa och dela med sig av sina reseupplevelser på olika sociala
medier breder ut sig i alla generationer och i hela landet.

Idag delar mer än hälften av svenskarna med sig av sina resbilder på Facebook,
enligt Resias senaste kundundersökning. Facebook är mest populärt, följt av
Trip Advisor, Instagram, egen blogg och Google +.
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Fem heta trender i vinter
Trend 1
Långresor ökar – norrlänningarna reser längst
I hela Sverige syns ett tydligt mönster att fler svenskar väljer att resa till ställen som ligger
lite längre bort. Destinationer som ökar är Mexiko, Dominikanska Republiken, USA, Gambia,
Kenya och Aruba. En förklaring är att den regniga sommaren bidrar till att resenärerna
verkligen vill ha solsäkra destinationer. En annan är, återigen, julen med många lediga dagar
som underlättar för dem som vill resa långt bort och vara borta lite längre.
I norra Sverige reser man längst - där är det betydligt fler charterresenärer som väljer
destinationer långt bort än på andra ställen i Sverige. Riksettan Gran Canaria dyker upp
först på åttonde plats och istället lockar ställen som Mexiko, Dubai, Kuba, Aruba och
Gambia.
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Trend 2
Fler söker alternativ till Kanarieöarna och Thailand
Fortfarande är det inga resmål som är i närheten av att locka till sig så många svenskar som
Kanarieöarna och Thailand gör under vinterhalvåret. Men det är tydligt att allt fler provar
andra alternativ. Mexiko ökar snabbast, och klättrar förbi både Gran Canaria och Phuket
som de mest bokade charterdestinationerna i till exempel norra Sverige och Stockholm.
På listan över mest bokade charterresor i hela Sverige ligger Mexiko på sjunde plats när det
gäller destinationer och på fjärde plats över mest bokade länder. Bokningarna till Mexiko
har ökat med omkring 50 procent jämfört med förra året.
Kap Verde är en annan charterdestination som ökar, delvis som ett alternativ till Egypten
som ännu inte riktigt har kommit tillbaka till de volymer som bokades innan den arabiska
våren. I södra Sverige syns också ett starkt ökat intresset för Dominikanska Republiken,
som är ett resmål som fler charterarrangörer i år har med i sitt vinterprogram.
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Trend 3
Januari och februari nya semestermånader
En tydlig trend är att svenskarna delar upp sin semester och sprider ut den över fler tillfällen
under året. Fler tar ut semester i januari och februari idag än för tio år sedan, enligt statistik
från statistiska centralbyrån. Samtidigt minskar semesteruttagen under den klassiska
industrisemestern i juli.
Semesteruttag i januari:
1990: 2,9 procent
2011: 4,9 procent
Semesteruttag i februari:
1990: 1,7 procent
2011: 2,7 procent
Semesteruttag i juli:
1990: 50.6 procent
2011: 44.9 procent
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Trend 4
Berlin hetaste storstaden
Trenden att portionera ut semestern vid flera, kortare tillfällen syns också i det ökade
intresset för weekendresor den här hösten och vintern. Allra mest är det klassiska
weekendstäder som London, New York och Barcelona som lockar. Men årets raket heter
Berlin, som tar sig rakt in på en sjätte plats i vinterns bokningar av reguljärflyg.
Berlins uppsving hittas framför allt i den unga, trendiga publiken som vill ha allt från snygga
designhotell och stora konserter till mindre klubbar och shopping på stadens
kända loppisar.
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Trend 5
Ökat intresse för spa – Selma Spa årets favorit
Svenskarna fortsätter att söka både själslig och kroppslig njutning och avkoppling
i olika former av spabehandlingar. Det ökande intresset syns både här hemma på
svenska spahotell, där efterfrågan växer och gäster idag kan välja mellan fler och längre
behandlingar med inspiration från både öst och väst. Men också i valet av hotellupplevelsen
på charterresan utomlands då fler resenärer värderar tillgången till spa på hotellet högt.
Topp fem Spa-hotell i Sverige:
1. Selma Spa +
2. Yasugari Hasseludden
3. Varbergs Stadshotell och Asia Spa
4. Hotel Tylösand
5. Storhogna Hotel & Spa
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Charter
Generationsresandet fortsätter
Resia ser hur charterhotellen fortsätter att anpassa sig efter det så kallade
generationsresandet, där far- eller morföräldrar reser med barn och barnbarn. Trenden
kallas zoning. Aktiviteterna på hotellet är anpassade efter olika intressen och åldrar,
poolområdena är stora och ofta har barnen sin del, samtidigt som det också finns en ”tyst
zon” med stillsamhet och färre aktiviteter.
Resia ser också en trend att barnfamiljer gärna reser tillsammans med andra barnfamiljer
och i första hand väljer barnanpassade hotell. Fritidsresors Blue Village och Vings Sunwing
Resort är barnfamiljernas favorithotell nummer ett, enligt Resias kundundersökning. På
samma sätt är det allt fler vuxna charterresenärer utan barn som aktivt väljer att bo på de
”barnfria” koncepthotellen.
De flesta reser på loven
Förra året infördes den nya skollagen, som innebar en ändrad formulering kring hur
skolorna har möjlighet att bevilja ledigheter utanför loven. 30 procent av dem som har
barn i skolåldern tycker att detta har påverkat dem i hur de har möjlighet att förlägga sina
semesterresor, enligt Resias kundundersökning. I charterresandet syns också tydliga toppar
under såväl höstlov, jullov som sportlov.
Charterarrangörerna har fångat upp problematiken kring minskade möjligheter att få ledigt
utanför loven, och på flera ställen erbjuds idag hjälp med läxläsning, bland annat på de
svenska skolorna i Thailand.
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Mest bokade
charterdestinationerna

Vilket lov reser du helst
bort på?

Topp tio destinationer, förra årets
placering i parentes:

Höstlov

(41%)

Sportlov

(37%)

1. Gran Canaria

(5)

Jullov

(22%)

2. Teneriffa

(2)

3. Phuket

(1)

4. Hurghada

(3)

5. Lanzarote

(6)

6. Fuerteventura

(7)

7. Mexiko

(9)

8. Krabi

(4)

9. Sharm El Sheik

(8)

10. Kap Verde

(10)

Topp fem länder, förra årets
placering inom parentes:
1. Spanien

(1)

2. Thailand

(2)

3. Egypten

(3)

4. Mexico

(4)

Vinterns resande sammanfattas i

5. Kap Verde

(5)

Resiabarometern – en återkommande
undersökning om svenskarnas

Bubblare:
Charterdestinationer som är ”nya” i
vinterutbudet och fortfarande inte finns
med i bokningstoppen, men som rankas
högst i Resias kundundersökning.

resvanor. I Resiabarometern

1. Hawaii

grundar sig på avresor som genomförs

2. Seychellerna

under perioden 1 oktober 2012 till 31

3. Jamaica

mars 2013. Under förra året reste 850

4. Dominikanska Republiken

000 privatresenärer med Resia.

5. La Palma

www.resia.se

sammanställs vinterns hetaste trender
och bokningsstatistiken för vinterns
semesterresor inom charter, reguljärflyg
och paketresor. Bokningsstatistiken
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Reguljärflyg
Solresor långt bort lockar mest
Även när det gäller resor med reguljärflyg är det sol och bad till resmål lite längre bort som
lockar flest svenskar. Thailand toppar när det gäller reguljärflyg, men Miami knappar in som
en god tvåa.
Intresset för USA fortsätter, bokningarna ökar till både New York och Orlando. London
tar tillbaka tredjeplatsen, staden lockar framför allt till sig weekendresenärerna. Vinterns
raket är Berlin som tar sig rakt in på en sjätteplats. Andra nykomlingar på topp tio är Malaga
och Rom.
Paris är en klassiker som tappar i attraktionskraft den här vintern och hamnar utanför
listan över de tio mest bokade destinationerna. Även San Fransisco och Sydney åker ut
från årets lista.
Topp tio utrikesflyg, förra årets placering inom parentes:
1. Bangkok
(1)
2. Miami
(3)
3. London
(4)
4. New York
(2)
5. Barcelona
(7)
6. Berlin
(NY)
7. Phuket
(6)
8. Orlando
(5)
9. Malaga
(NY)
10. Rom
(NY)
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Kryssning
Förenade Arabemiraten säsongens uppstickare
Kryssningarna fortsätter att öka och har för en del resenärer blivit den ”nya” charterresan.
Stora fartyg med mer kapacitet har bidragit till att kryssningar idag går att få i alla
prisklasser. Klassiska rutter i Karibien, med avreseorter som Fort Lauderdale och Miami,
toppar bokningsstatistiken.
Säsongens uppstickare är kryssningar med utgångspunkt från Dubai eller Abu Dhabi och
stopp i Oman. Kyssningen är solsäker men flygresan är något kortare än till Karibien. Många
resenärer gillar också möjligheten att kunna kombinera kryssningen med Dubai som resmål.
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Paketresor
USA-trenden håller i sig
Generellt sett syns en tydlig ökning för rundresor och paketresor utanför charterutbudet. Det
starka intresset för USA håller i sig, med både Orlando, New York, San Fransisco och Miami
med på topp tio. Den låga dollarkursen gör resorna konkurrenskraftiga.
Sol och bad, shopping och naturligtvis besök på nöjesparkerna är en del av utbudet som
lockar allt fler resenärer till årets favorit, Orlando, som går om New York. Det är också många
resenärer som kombinerar de här två resmålen i en rundresa.
Fotboll och underhållning lockar många att välja paketresor till London, medan kultur och
shopping är det som drar många till Rom och Peking.
Topp tio paketresor, förra årets placering inom parentes:
1. Orlando
(2)
2. New York
(1)
3. London
(NY)
4. Rom
(NY)
5. Peking
(3)
6. Paris
(NY)
7. San Fransisco
(7)
8. Barcelona
(NY)
9. Kapstaden
(NY)
10. Miami
(4)
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Vintersport – Åre svenskarnas favorit
Vintersport och svenska fjällen lockar också svenskarna, även om sol och bad kommer
i första hand. Många väljer att resa både till svenska fjällen och med charter till solen.
Vilken typ av resa gör du helst i vinter?
1. Sol och bad
2. Kombination
3. Storstad
4. Vintersport
Vilken tycker du är Sveriges bästa skidort?
1. Åre
2. Sälen
3. Idre
4. Vemdalen
5. Hemavan
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Svenskarna drömmer om en
jul hemma och nyår i New York
Det mest populära stället att fira jul på enligt Resias kundundersökning är hemma.
Trots en rekordförsäljning den här julen så uppger 25 procent av de tillfrågade i Resias
kundundersökning att de allra helst vill fira julen hemma. Sverige kommer på andra plats
och först på tredje plats dyker drömmarna om sol och värme upp i form av Thailand.
Populäraste stället att skåla in nyåret 2013 är i New York. Romantikens högtidsdag, Alla
hjärtans dag, firas naturligtvis helst i Paris.
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Var vill du helst fira jul i år?
1. Hemma
2. Sverige
3. Thailand
4. New York
5. Kanarieöarna

Var skålar du helst in år 2013?
1. New York
2. Thailand
3. Hemma
4. Sverige
5. Karibien

Vilken julklapp blir du gladast för?
1. Presentkort eller annat bidrag till resa
2. Upplevelser
3. Böcker
4. Julklapp kopplat till fritidsintresse/sport
5. Smycken

Var firar du helst alla hjärtans dag?
1. Paris
2. Hemma
3. New York
4. Karibien
5. Thailand

Topplistor vintern 2012
Topplistorna är baserade på bokningar på resia.se och i Resias 60 butiker
runt om i Sverige fram till och med den 19 september med avresa under
perioden 1 oktober 2012 till och med sista mars 2013.
Sverige totalt
Charter
1. Gran Canaria
2. Teneriffa
3. Phuket
4. Hurghada
5. Lanzarote
6. Fuerteventura
7. Mexiko
8. Krabi
9. Sharm El Sheik
10. Kap Verde

Sverige totalt
Reguljärﬂyg
1. Bangkok
2. Miami
3. London
4. New York
5. Barcelona
6. Berlin
7. Phuket
8. Orlando
9. Malaga
10. Rom

Norra Sverige
Charter
1. Sharm el Sheik
2. Phuket
3. Mexiko
4. Dubai
5. Kuba
6. Aruba
7. Lanzarote
8. Gran Canaria
9. Gambia
10. Krabi

Västra Sverige
Charter
1. Gran Canaria
2. Teneriffa
3. Phuket
4. Hurghada
5. Fuerteventura
6. Mexiko
7. Sharm el Sheik
8. Krabi
9. New York
10. Bangkok

Mellansverige
Charter
1. Phuket
2. Teneriffa
3. Gran Canaria
4. Hurghada
5. Lanzarote
6. Fuerteventura
7. Mexiko
8. Bangkok
9. Mombasa
10. Dominikanska Republiken

Södra Sverige
Charter
1. Krabi
2. Dominikanska Republiken
3. Lanzarote
4. Gran Canaria
5. Kap Verde
6. Phuket
7. Mexiko
8. Hurghada
9. Fuerteventura
10. Goa
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Vi finns nära dig.
Hitta din närmaste
resebyrå på www.resia.se
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www.resia.se

