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Resiabarometern är en återkommande trendrapport om svenskarnas resvanor som sammanställs av Resia. Sedan 2006 har Resia sammanställt 

och analyserat bokningsstatistik för resor inom, fl yg, charter, kryssningar och paketresor som tillsammans med en undersökning från TNS SIFO 

och intervjuer med Resias resespecialister bildar underlag för rapporten Resiabarometern. Undersökningen från TNS SIFO gjordes i slutet av 

oktober 2016. Totalt 1 322 intervjuer utfördes på ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldern 18 till 79 år. Bokningsstatistiken avser 

resor som genomförs från och med 1 januari till 31 december 2017.
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2016 års terrorattentat och oroligheter i världen har inte fått svenskarna att sluta resa. Ungefär hälften av svenskarna 

påverkas inte alls, medan resterande hälften bara åker till resmål som anses vara trygga. När man bokar sin resa är det 

resmålets sevärdheter, mat- och restaurangutbud samt ett centralt boende med wi-fi som är absolut viktigast. Det är 

några starka trender i 2017 års Resiabarometer. 

USA och Australien fortsätter att vara de mest populära resmålen som svenskarna vill resa till. Inget annat resmål eller 

stad är ens i närheten av deras popularitet. Efterfrågan på USA följer också bokningsstatistiken inför 2017 där antalet 

sålda resor placerar resmålet på tredje plats – efter Spanien och Thailand. Vilka andra resebeteenden och trender gäller 

för 2017? När brukar vi åka på utlandsresa? Hur ofta åker vi? Var hämtar vi information och inspiration? Vad oroar vi 

oss för innan utlandsresan och vad tycker vi är det bästa med att resa utomlands? 

Här är 2017 års viktigaste topplistor över svenskarnas resebeteende. 

SÅ RESER VI  
2017
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Länder svenskarna drömmer om att resa till

1. USA

2.  Australien

3.  Italien

4.  Island/Sydafrika/Skottland/Costa Rica

5.  Thailand/Spanien/Kuba/Grekland

Städer svenskarna drömmer om att resa till 

1.  New York

2.  Sydney

3.  Tokyo

4.  Los Angeles/San Francisco/Barcelona

5.  London

Resorna svenskarna drömmer om

1.  Kust till Kust New York till LA

2.  Road trip i Australien och Nya Zeeland/  

 Bungalow på vattnet i Söderhavet (t.ex. Tonga,  

 Samoa, Bora Bora, Cook Island och Tahiti)

3.  Avkoppling på lyxhotell i Maldiverna

4.  Safariresa i Afrika

5.  Kryssning i Karibien

RESORNA VI DRÖMMER OM
Enligt undersökningen från TNS SIFO är USA landet som 

flest svenskar drömmer om att resa till (16 procent) och 

staden som man helst vill besöka är New York (17 procent). 

Australien är en solklar tvåa när det gäller drömland 

och Sydney kommer på andra plats efter New York. På 

topplistan över drömstäder har USA så många som tre städer 

representerade. Även när svenskarna får välja sin absoluta 

drömresa är det USA som gäller med resan ”Kust till Kust New 

York till LA” (17 procent) – tätt följt av ”Road trip i Australien 

och Nya Zeeland” samt ”Bungalow på Söderhavet”. Avkoppling 

på lyxhotell i Maldiverna lockar också svenskarna. 

Island och Costa Rica är två uppstickare som tar sig in på 

listan bredvid Sydafrika och Skottland. Thailand gör en stark 

comeback och hamnar på femteplats ihop med ständigt 

populära länder som Spanien och Grekland samt fjolårets 

uppstickare Kuba. Rom, Paris och Prag är tre städer som 

tappar från förra året och inte hamnar på årets topplista. 
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Resorna vi drömmer om behöver inte innebära att det faktiskt 

är resorna vi bokar. USA är dock ett exempel på resmål som 

man både drömmer om och bokar sina resor till. USA hamnar 

på topp tre över de hittills mest bokade resorna inför 2017. 

Att Thailand hamnar på andra plats, efter Spanien, är ett 

kvitto på att landet gör en rejäl comeback. Inför 2016 fanns 

Thailand inte ens med på tio i topp-listan och ingen thailändsk 

stad fanns med på listan över de mest bokade flygresorna.  

Nu hamnar Phuket på sjunde plats och Krabi på åttonde 

plats på listan över de mest bokade flygresorna inför 2017. 

Intresset för Thailand avspeglar sig också i undersökningen 

från TNS SIFO, där landet återigen tar sig in på topplistan över 

länder som svenskarna drömmer om. 

Intresset för Costa Rica, som var ett drömresmål för många 

svenskar, avspeglar sig inte alls i bokningsstatistiken – än 

så länge. Landet hamnar långt ned på listan över de mest 

bokade länderna inför 2017. Sydafrika, som också tog sig in på 

topplistan när det gäller drömresor, är på stark frammarsch 

RESORNA VI BOKAR
även enligt bokningsstatistiken. Det ökande intresset för 

Australien och Sydney är tydligt både i SIFO-undersökningen 

och i statistiken över de hittills mest bokade länderna. 

Det sjunkande intresset för Turkiet avspeglar sig tydligt  

i bokningsstatistiken och resmålet tappar rejält jämfört med 

i fjol. Populära resmål som Jamaica, Kuba och Mauritius ser 

heller inte lika heta ut om man tittar på antal bokningar  

inför 2017. Däremot är Vietnam och Nya Zeeland länder 

som är på uppgång inför 2017. Grekland ökar också inför 

nästa år och sommarens ekonomiska kris verkar inte påverka 

svenskarnas reslust hit. 

Städer som Orlando, Los Angeles, San Francisco, Paris och 

Rom förlorar sina platser på listan över de hittills mest bokade 

flygresorna inför 2017. Däremot klättrar Malaga rejält och 

hamnar på femte plats. Även Fort Lauderdale, Phuket, Krabi 

samt Las Palmas ökar och hamnar med på tio i topp-listan. 
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Nummer 1.  
Gran Canaria

Nummer 1.  
Spanien

Nummer 1.  
Miami

Mest bokade länder för 2017

1.  Spanien

2.  Thailand 

3.  USA

4.  Grekland  

5.  Cypern

6.  Italien

7.  Kroatien

8.  Storbritannien

9. Mexiko

10.  Australien

Mest bokade charterresor för 2017

1.  Gran Canaria

2.  Teneriffa

3.  Mallorca

4.  Thailand

5.  Grekland

6.  Cypern

7.  Thailand

8.  Kroatien

9.  Mexiko

10.  Kap Verde

Mest bokade flygresor för 2017

1.  Miami

2.  Bangkok

3.  New York

4.  London

5.  Malaga

6.  Barcelona

7.  Phuket

8.  Krabi

9.  Fort Lauderdale

10.  Las Palmas
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TREND 1
EN INNEHÅLLSRIK SEMESTER
Att svenskarna vill ha mer än sol och bad på utlandssemestern 

har varit en ökande trend de senaste åren. I år är trenden med 

en innehållsrik semester ännu tydligare och genomgående i 

hela undersökningsresultatet från TNS SIFO. Att få uppleva 

nya kulturer/miljöer är till och med det bästa med att 

vara på utlandssemester och det kommer före sol och bad 

bland svenskarna. Att umgås med nära och kära kommer 

på tredje plats. På storstadssemestern är dock maten och 

restaurangutbudet viktigare än kulturlivet. Lite förvånande 

är också att ett fi nt hotell går före både shopping och nöjesliv 

på storstadssemestern. Tidigare har många svenskar sett 

hotellet som någonstans de bara sover, medan man nu ser 

hotellvistelsen som en del i upplevelsen.  

När man väljer resmål är det också sevärdheter och 

aktiviteter på resmålet som är viktigast. En femtedel av 

svenskarna tycker att detta är avgörande för valet av resmål – 

viktigare än exempelvis väder, resans pris och ett boende vid 

havet. Att resan är prisvärd kommer på andra plats, följt av att 

resmålet är tryggt och säkert. 

De största soldyrkarna hittar vi i åldersgruppen 35–55 år 

där alternativet sol och bad går före upplevelsen av nya 

kulturer på frågan om vad som är det bästa med att vara 

på utlandssemester.  Men även dessa resenärer väljer 

sevärdheter och andra aktiviteter före vädret på resan när de 

väljer resmål. Den yngre målgruppen, 18–34 år, är däremot 

mest mån om att resan är prisvärd när de rangordnar vad som 

är avgörande för valet av resmål. 

Det bästa med att vara på utlandssemester

1.  Att få uppleva nya kulturer/miljöer

2.  Att få njuta av sol och bad

3.  Att umgås med nära och kära

4.  Att slippa alla måsten där hemma

5.  Att unna mig god mat och dryck på restaurang

Mest avgörande för valet av resmål

1.  Att det fi nns många sevärdheter och aktiviteter 

 på resmålet

2.  Att resan är prisvärd

3.  Att det känns tryggt och säkert

4.  Vädret på resan

5.  Att själva resan är smidig med bra fl ygtider/

 Matkulturen och restaurangerna

Det viktigaste på storstadssemestern

1.  Maten och restaurangutbudet

2.  Kulturlivet (teatrar, musikaler, musik etc.)

3.  Att jag hittar ett fi nt hotell

4.  Shoppingutbudet

5.  Nöjeslivet (barer och nattklubbar)

TRE 
RESETRENDER 
2017
Vad är det som avgör när svenskarna väljer 
resmål? Vad är viktigast när vi väljer boende? 
Vad är det bästa med att vara på utlandsresa? 
Hur har svenskarna påverkats av 2016 års 
terrorattentat? 

Här presenterar vi tre starka resetrender för 2017.
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TREND 2
MITT I SMETEN OCH 
STÄNDIGT UPPKOPPLAD 
För två år sedan tog många svenskar ett medvetet val att 

vara nedkopplade på semestern. Den tiden är passé 2017. 

Nu tycker drygt en femtedel av svenskarna (22 procent) att 

wi-fi är det viktigaste när man väljer boende på semestern. 

Inte helt oväntat är behovet allra störst bland den yngre 

målgruppen, där drygt en tredjedel anser att det är 

betydelsefullt. Många vill vara lika aktiva i sociala medier som 

hemma, dela med sig av fina resbilder och man vill helt enkelt 

hänga med i nyhetsflödet. 

Men det som är det viktigaste av allt när man väljer boende 

är ett centralt läge (41 procent). Närhet till havet kommer 

på tredje plats och ett boende med pool kommer först på 

femteplats – efter bra sängar. Åldersgruppen 35–55 år har 

störst behov av närhet till hav och pool. 

Det viktigaste för valet av boende

1.  Att det ligger centralt

2.  Att det finns wi-fi

3.  Att det ligger precis vid havet

4.  Att det finns bra sängar

5.  Att det finns pool

TREND 3
USA I TOPP – IGEN
Orkaner, ett omstritt presidentval och terrorhot. Det 

finns inget som verkar påverka USA:s popularitet bland 

oss svenskar. Landet fortsätter att vara det mest populära 

resmålet när svenskarna får välja landet man helst vill åka 

till – tätt följt av Australien. För att ta reda på om Trump 

påverkar reslusten till USA, valde Resia att göra en ny SIFO-

undersökning efter valet (under perioden 11–14 november). 

Svenska folket fick återigen svara på frågorna om vilket land 

och stad man vill resa till samt vilken drömresa man har. 

Resultatet visar att reslusten är lika stor både före och efter 

valet. 

New York fortsätter att vara den överlägset mest populära 

staden i världen bland svenskarna. 17 procent av svenskarna 

drömmer om att resa till ”The Big Apple”. Intresset 

ökar dessutom med Trump som president i den yngre 

åldersgruppen – drygt en femtedel av 18–34-åringarna 

har New York som sin drömstad (24 procent) Att så många 

som tre amerikanska städer finns bland topp fem på listan 

över drömstäder är också ett tydligt kvitto över det fortsatt 

stigande intresset för USA. New York, San Francisco och Los 

Angeles är otroligt populära städer bland svenskarna. 

Svenskarnas positiva inställning till USA avspeglar sig också 

i bokningstatistiken. Under 2016 har resmålet varit oerhört 

populärt – inte minst bland barnfamiljerna. Det stora intresset 

ser ut att fortsätta i samma takt även under 2017. Miami, 

lekfulla Orlando och Fort Lauderdale är destinationer som 

fortsätter att öka rejält. Många barnfamiljer väljer bland 

annat att fira höstlovet i Orlando och allt fler svenskar 

tillbringar också veckan på ett kryssningsfartyg i Karibien med 

Miami, Fort Lauderdale eller Port Canaveral som avresehamn. 

Två nya direktflygslinjer mellan Stockholm–Fort Lauderdale 

och Köpenhamn–Miami har också påverkat den stora Florida-

efterfrågan.

Förutom alla fantastiska stränder i Florida är nöjesparkerna 

i Orlando, nationalparken Everglades samt shoppingcentret 

Sawgrass Mills nära Fort Lauderdale några av de mest 

populära utflykterna bland svenskarna.
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RESMÖNSTER 2017

Gärna fler resor per år

Svenskarnas reslust är stor. Enligt undersökningen från TNS 

SIFO svarar närmare hälften av svenskarna att de brukar resa 

utomlands en gång per år (46 procent). Drygt en tredjedel brukar 

också resa två gånger per år eller fler gånger (30 procent). 

Malmöborna är de som reser utomlands oftast, enligt SIFO-

undersökningen. Hela 41 procent åker utomlands två gånger 

eller fler och en femtedel åker till och med tre gånger eller fler. 

Åldersgruppen 18–34 år är också de som är mest ressugna – 

en tredjedel åker minst två gånger per år. 

Lågsäsongen är populär

En tydlig trend är även att svenskarna gärna åker på 

utlandssemester när ingen annan åker – det vill säga under 

lågsäsong (38 procent). Priserna är generellt lägre när det inte 

är lov och ledigheter i Sverige – ett lågt pris lockar helt enkelt 

många av svenskarna. För en femtedel av svenskarna är en 

prisvärd resa till och med avgörande för valet av resmål.  Men 

att lågsäsongen är en populär period att resa kan även bero på 

att många inte vill åka när det är som varmast, till exempel runt 

Medelhavet. Det kan vara också skönt med lite mindre turister, 

framför allt på charterdestinationer och populära all inclusive-

hotell. Att fira födelsedagar eller bröllopsdagar utomlands är 

också en stor trend och det är något man gör året runt.  

Inte helt oväntat är sommarsemestern annars det som gäller 

för 36 procent av svenskarna. Även vår/försommar är en 

populär period att resa utomlands (22 procent). Höstlovet 

kommer före både sportlovet och påsklovet/påskledigheten. 

En av tio brukar också resa på utlandssemester under jul- 

och nyårsledigheten. Många svenskar har ofta en stressad 

vardag, inte minst inför julen, och allt fler har upptäckt att det 

är skönt att istället fly alla julbestyr. Men om man reser bort 

över jul gör man det oftast tillsammans med familjen och/eller 

släkten. 

Trygga resmål 

2016 blev ett år präglat av terror och andra oroligheter i 

världen. Hur har det påverkat svenskarnas reslust och vart man 

åker? Enligt undersökningen från TNS SIFO har terrorattentat 

inte fått svenskarna att resa mindre. Bara två procent uppger 

att de inte reser utomlands längre på grund av terror och hela 

42 procent har inte påverkats alls. Men trygga och säkra resmål 

är däremot viktigt – 45 procent av svenskarna åker bara till 

resmål som anses vara trygga. Drygt en tiondel av svenskarna 

är också mer vaksamma på flygplatser. Att åka till trygga 

resmål stämmer bra överens med årets topplistor över länder 

och städer som svenskarna vill resa till, där till exempel  

0 procent väljer Turkiet. Detta märks också på 

bokningssiffrorna där till exempel Turkiet tappar rejält. 
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Cool inställning före resan 

Att vara orolig före utlandsresan är inget vi svenskar är. Drygt 

en tredjedel (31 procent) oroar sig inte alls före resan. Men 

om man oroar sig är det framför allt att man själv eller någon 

i familjen ska bli sjuk – en femtedel av svenskarna. Att planet 

ska bli försenat eller inställt är det 17 procent som oroar sig 

för. Dåligt väder på semestern är man dock inte så orolig för 

– endast 8 procent oroar sig för vädret. Coolast av alla är den 

äldre åldersgruppen (56-79 år) där närmare hälften svarar 

att de inte oroar sig alls. Många i denna grupp är förmodligen 

vana resenärer som har rest hela sitt liv och kanske åker till 

samma destinationer. Störst oro för att någon ska bli sjuk är 

de unga resenärerna i åldersgruppen 18-34 år. 

Webben och vänner i topp

När svenskarna söker information och inspiration inför sina 

utlandsresor är det framför allt webbplatser med recensioner 

och omdömen (t.ex. Tripadvisor), vänner och bekanta samt 

enskilda resebolags webbsidor som gäller. Mellan dessa skiljer 

det sig inte så mycket – 38 procent av svenskarna använder 

webbplatser med omdömen, 37 procent hämtar information 

och inspiration hos vänner och bekanta och 36 procent 

enskilda resebolags webbsidor. En tredjedel av svenskarna 

använder bokningssajter som till exempel booking.com.  

8 procent besöker resebyråer eller resespecialister för att 

hämta information och inspiration innan utlandsresan. Det 

är ett kvitto på att resebyråerna ständigt måste hålla sig 

uppdaterade om hur och var kunderna vill ha hjälp inför sina 

resor.   

Många svenskar har 
ofta en stressad vardag, 
inte minst inför julen, 
och allt fler har upptäckt 
att det är skönt att 
istället fly alla julbestyr.
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TV/Radio före sociala medier

En överraskning är att TV/radio hamnar högre än både 

resebloggar och sociala medier när det gäller information 

och inspiration före utlandsresan. 13 procent av svenskarna 

använder TV/radio, 10 procent läser resebloggar och endast 

4 procent använder Facebook och Instagram. Den äldre 

åldersgruppen (56-79 år) står, inte så överraskande, för den 

största användningen av TV/radio (20 procent). Men däremot 

är det endast sju procent av svenskarna i åldersgruppen 

18-34 år som använder dessa kanaler. Poddar når inte alls 

svenska resenärer – ingen använder den kanalen för att 

hämta information eller inspiration. Här kan behovet av att 

se bilder på resmål, hotell och miljöer spela en viktig roll. Det 

återstår att se om VR-glasögon, 2016 års julklapp, kommer att 

bli en stor inspirations- och informationskälla för resenärerna. 

Med VR-glasögon kan man uppleva resmålet och hotellet 

innan man ens har bokat. 

USA för männen – Australien för kvinnorna

Det fi nns några utmärkande skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller resande och vad som är viktigt på 

resmålet. Drömland och drömresa är två exempel där det 

skiljer sig mellan könen. Männen vill helst resa till USA, medan 

kvinnorna föredrar Australien. Skillnaden avspeglar sig 

också på vilken drömresa man har (bortsett från kostnader). 

Männen drömmer om ”Kust till kust New York till LA” och 

kvinnor vill helst åka på ”Road trip i Australien och Nya 

Zeeland”. Däremot har män och kvinnor samma drömstad 

– New York. Tvåan Sydney är också lika populär hos både 

kvinnor och män, medan trean Tokyo är en lite större favorit 

hos männen. Kvinnorna föredrar däremot London mer än 

männen, något överraskande eftersom staden är ett populärt 

fotbollsresmål hos männen. 

Att uppleva nya kulturer/miljöer på utlandssemestern är i 

stort sett lika viktigt för båda könen. Kvinnor är större sol- 

och baddyrkare än männen – 29 procent jämfört med 25 

procent av männen. Men att umgås med sina nära och kära är 

lika viktigt och här skiljer det bara en procent mellan könen. 

För männen är sevärdheterna och aktiviteterna på resmålet 

dock mer avgörande för männen än kvinnorna (27 procent 

jämfört med 23 procent). Kvinnorna tycker att priset är lite 

mer avgörande än männen, medan männen tycker att själva 

resan och fl ygtiderna är något viktigare. Men annars är det 

en marginell skillnad på vad som är avgörande för valet av 

resmål mellan män och kvinnor. När det gäller boendet på 

resan uppger både män och kvinnor att ett centralt läge är 

viktigast. Men för kvinnorna kommer möjligheten till wi-fi  

efter närheten till havet, medan männen tycker att wi-fi  är 

viktigare. På männens topplista kommer till och med bra 

sängar före både närhet till hav och pool på hotellet.  På 

storstadssemestern tycker männen att ett fi nt hotell är 

viktigare än vad kvinnorna tycker, medan kvinnorna tycker 

att shoppingutbudet går före hotellet. 

Med VR-glasögon kan man uppleva resmålet och hotellet innan man ens har bokat.
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En innehållsrik semester

Sevärdheter och kulturliv

Centralt boende och wi-fi 

USA dominerar

Flera resor per år

Trygga resmål

Kust till kust New York till L.A.

HÖGTRYCK
2017
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Resiabarometern är en återkommande trendrapport  
om svenskarnas resvanor, sammanställd av Resia.
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