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På www.traveltrends.se kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och
turism samt hålla dig uppdaterad med branschens mest aktuella
evenemangskalender!

Augustitrender 2009
Möten och evenemang
S V E R I G E
Trots lågkonjunkturen ser bokningsläget för konferensanläggningar i Sverige bra ut.
Nedgången jämfört med toppåret i fjol har varit knapp och i vissa delar av landet har
beläggningen ökat. Läget för konferensanläggningarna är dock olika beroende på var i Sverige
de ligger. Exempelvis har Skåne ökat jämfört med i fjol, och för Göteborg går det sämre än
genomsnittet.
Regeringen har i sin proposition ”Statens stöd till idrotten” gjort bedömningen att det är
viktigt att främja arrangemang av internationella idrottsevenemang i Sverige. Arbetet
med att skapa förbättrade förutsättningar för idrotten bör prioriteras och de erfarenheter som
man får kan även vara till nytta inom andra områden.
2008 gjordes en mätning för att kartlägga och lista svenskarnas favoritevenemang inom
idrott. Finnkampen hamnade i topp med 52 procent, följt av DN-Galan med 43 procent och
Vasaloppet med 43 procent.
Stockholm City Conference Centre blir navet i Baldakinengruppens konferenssatsning. Som ett led i att ytterligare utveckla och fokusera på affärsområdet Konferens har
Baldakinengruppen AB köpt 100 procent av aktierna i AB Folkets Hus i Stockholms dotterbolag
Stockholm City Conference Centre, som består av Norra Latin och Folkets Hus. Under 2008
genomfördes 1700 konferenser och event, varav ett 150-tal internationella.
I N T E R N A T I O N E L L T
Enligt en rapport från Phocus Wright beräknas antalet tjänsteresor sjunka med 15
procent i USA i år. Den amerikanska resemarknaden väntas få en nedgång på elva procent.
Marknadsandelen för tjänsteresor beräknas samtidigt minska från 39 procent år 2007 till 35
procent år 2010.
Hotelzon International Group köper den finska mässorganisatören Confedent
International. Confedent International är ett ledande finskt meeting & congress företag och
är också en av de största agenturerna i Finland. Man kommer nu att flytta till Hotelzons
huvudkontor i Helsingfors.

Hotell
S V E R I G E
Vandrarhemmet Jumbo hostel som är en Boeing 747 vid Arlanda är till salu. Det
öppnade i januari i år och har fått stor internationell uppmärksamhet. Ägaren Oscar Diös vill
nu sälja verksamheten för att få resurser att ta konceptet till andra städer i världen.
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Winn Hotels blir den första svenska hotellgruppen som installerar hjärtstartare på
sina tio fyrstjärniga hotell. Installation och utbildning i hjärt- och lungräddning har genomförts
under våren.
Pandox köper Vildmarkshotellet i Kolmården av Parks & Resorts Scandinavia. Priset är
160 miljoner och Pandox tillträder som ny ägare den första september. Säljaren fortsätter att
ansvara för hotellets drift och hyresavtalet är omsättningsbaserat. Planerna inkluderar
investeringar på omkring 20 miljoner kronor av båda parter.
Norske hotellkungen Petter Stordalen överväger att köpa det krisdrabbade
lyxhotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre. Hotellet som kostade 730 miljoner kronor att
bygga öppnade i december förra året och tvingades varsla all sin personal redan efter ett
halvår.
Hösten väntas bli besvärlig för många hotellägare. Finanskrisen slog hårt mot hotellen i
april och mars. Affärsgästerna som annars står för 70-80 procent av efterfrågan i storstäderna
uteblev. Det innebar en nedgång i antalet sålda rum med 17 procent i april och 18 procent i
maj.
Det planerade jättehotellet vid Kistamässan blir 116 meter högt. Hotellet ska drivas av
Scandic under namnet Victoria Tower och beräknas slå upp portarna under hösten 2011.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den amerikanska resetidningen Travel & Leisures läsare har röstat fram sin rankning
av världens bästa hotell. Årets vinnare blev sydafrikanska hotellet Bushman Kloof som
ligger 30 mil utanför Kapstaden. Hotellet ligger i en nationalpark och riktar sig till resenärer
med smak för vildmark och safari. Av de femton högst rankade hotellen ligger åtta i Afrika.
Finanskrisen har gjort att det går att bo billigt på Europas hotell och i Spanien är
trenden tydligast. I Madrid har priset sjunkit med 31 procent jämfört med juli i fjol.
Antalet gäster på hotell i Litauens huvudstad Vilnius har minskat med 21 procent
under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Tre fjärdedelar av
gästerna är utlänningar och detta påverkar hotellens resultat negativt. Skälen till att turister
inte åker dit är finanskrisen men även att direktflygen minskar till Vilnius.
Zoover lanserar nytt pris för hotellbranschen och börjar certifiera hotell och övriga
boenden som får bäst omdömen av reseportalens användare. De boenden som under året fått
högsta genomsnittliga betyg för service och kvalitet belönas med ”Zoover Select 2009
Certificate plaque”.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Med 1 054 087 transporterade passagerare under juli månad har AS Tallink Grupp
slagit rekord i att transportera mer än en miljon passagerare under en månad.
Jämfört med motsvarande period i fjol ökade antalet passagerare i juli i år med 16 procent.
Största passagerarökningen noterades på linjerna Sverige-Lettland, Sverige-Finland och
Finland-Estland.
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Några av de vanligaste associationerna av utländska turister i Sverige är vackra
landskap, vänliga människor, kyla, snö, ren miljö, natur, blondiner och kungligheter.
Detta visar en undersökning som Visit Sweden har gjort i tio länder. Var tionde fransman
tänker på vackra kvinnor och var tionde tysk tänker på älgar.
Lågprisvaruhuset Gekås i Ullared hade ännu ett rekordår förra året och bolaget skulle
platsa bland börsens 75 vinstrikaste bolag. Man märker inte av finanskrisen och i fjol växte
försäljningen med 5,4 procent till 2,4 miljarder kronor.
Under 2008 ökade omsättningen inom turismen med 6,3 procent till drygt 244
miljarder kronor. Både sysselsättning och exportvärde fortsatte att öka kraftigt trots
finanskris och bidrog till att skapa tillväxt i Sverige. Den totala turismkonsumtionen i Sverige
har sedan 2000 ökat med 85 miljarder kronor eller med 53 procent. Under samma period
ökade antalet heltidssysselsatta inom turism med 20 procent till cirka 160 000 personer.
Den rödgröna oppositionen vill bygga ut Sverige som turistland och använda 100
extra miljoner att locka internationella evenemang till landet. Man vill bilda ett särskilt
bolag, Event Sweden, för att hjälpa till med ansökningar för fler publika evenemang i Sverige.
De svenska skidanläggningarna sålde skipass för nära 1,2 miljarder kronor säsongen
2008-2009, en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Rekordmånga utländska
besökare bidrog till att säsongen blev den bästa någonsin för flera skidanläggningar. Årets
största vinnare är Värmland, Dalarna, Jämtland, Gästrikland och Västerbotten.
Tom Tits Experiment i Södertälje hade 40383 besökare i juli vilket är det högsta antalet
besökare under en enskild månad i Tom Tits 22-åriga historia. Jämfört med juli förra
året är det en ökning med 28 procent. Sommaren 2009 har generellt varit bra för svenska
nöjesparker.
I N T E R N A T I O N E L L T
Norwegian presenterar ett kanonresultat för årets andra kvartal med 245 miljoner
norska kronor före skatt. Det är en förbättring på över 330 miljoner norska kronor jämfört
med motsvarande period i fjol. Flygbolaget transporterade nära 2,8 miljoner passagerare
under årets andra kvartal, vilket är 440 000 fler passagerare jämfört med förra årets siffror.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Snabbmaten fortsätter att växa i Sverige och det är hamburgarna och pizzorna som står
för hälften av snabbmatsmarknaden. I fjol växte marknaden med fyra procent, samtidigt som
branschen drabbades av prisökningar med fem procent.
I N T E R N A T I O N E L L T
I den taiwanesiska huvudstaden Taipei kan du besöka restaurangen The Modern
Toilet där toalettkonceptet har tagits till sin yttersta spets. Man sitter till exempel på
toalettstolar och äter och maten ser ut som avföring.
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McDonalds vinst och försäljning minskade under årets andra kvartal när
arbetslösheten i USA steg till den högsta nivån på över två decennier. Försäljningen sjönk
med sju procent till 5,65 miljarder dollar.
Den lettiska hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av finanskrisen och
samtidigt höjdes krogmomsen från fem till 20 procent. Omsättningen på landets hotell och
restauranger har minskat med 40 procent.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Sex av tio svenskar bokar hela sin semesterresa själv utan att gå via researrangör.
Knappt en fjärdedel väljer att köpa ett komplett charterpaket. Framförallt gäller det unga
resenärer där tre av fyra bokar själva. Bland resenärer över 55 år är samma andel 50 procent.
HRG Nordic stänger åtta kontor i Sverige. Troligtvis blir det Helsingborg, Växjö, Jönköping,
Norrköping, Karlskoga, Uppsala, Borlänge och Sundsvall. Verksamheten koncentreras till
Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar. Beslutet innebär att ett 80-tal personer varslas men
många erbjuds plats på de kontor som blir kvar.
Internetresebyrån Travellink lanserar en ny sajt för event och konferens. Den nya
hemsidan har fått en helt ny framtoning som ska inspirera kunden inför gruppresan och här
finns bilder, fakta och tips på populära destinationer.
Om man ska bli en erfaren resenär bör man börja i tid. Fritidsresor har idag årligen över
30 000 barn under två år på sina resor vilket är en ökning på 33 procent under en
femårsperiod.
I N T E R N A T I O N E L L T
AirBaltic öppnar resebyrå på nätet. Den kommer till en början att erbjuda flyg- och
hotellbokning, men kommer i framtiden även att erbjuda paketresor. Sajten garanterar lägsta
pris på hotell och tillhandahåller information om destinationer. www.airbaltictravel.com
HRG ber sina anställda att gå med på lägre löner, kortare arbetstid eller tjänstledighet. Samtliga anställda i Storbritannien har presenterats ett antal valmöjligheter inom
ramarna för bolagets omstrukturering.

Turism
S V E R I G E
Allt tyder på att det blir en rekordsommar för SkiStar Sälen. Under sommarsäsongens
första vecka var bokningen av boende 56 procent högre och det såldes mer än dubbelt så
många liftpass jämfört med föregående år. Även antalet uthyrda cyklar ökade kraftigt med
över 70 procent. En målgrupp som ökat särskilt mycket är familjer med barn i alla åldrar och
danska besökare.
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På Ekerums campingplats kan man köpa en egen stuga med tillhörande gräsplätt.
Campingplatsen har blivit en bostadsrättsförening och en stuga kostar från 48 000 kronor. Du
äger din stuga men slipper klippa gräsmattan och när du inte är där hjälper campingen till med
att hyra ut den.
Flera av Sveriges mest besökta turistmål satte besöksrekord i juli och det ser ut att
bli en rekordsäsong för bland annat Kolmården, Astrid Lindgrens värld och Gröna Lund. På
Kolmården har det tidigare rekordet på 64 000 besökare på en vecka slagits med råge då
djurparken de två senaste veckorna i juli hade över 72 000 besökare per vecka.
Hemsidor där barn kan shoppa och skicka räkningen till föräldrarna är verklighet i USA men i
Sverige går utvecklingen mot en kommersiell marknad för barn långsammare. Men svenska
barn har stor köpkraft och styr i första hand över vad familjen ska göra på helgerna
och semestern. De har också stort inflytande över vad familjen ska äta och vilken teknik som
ska införskaffas till hemmet.
Dennis Bederoff som är ansvarig för turismfrågor på Tillväxtverket blir projektledare
för SHR och Svensk Turisms satsning på att skapa en nationell strategi för Sveriges
besöksnäring. Satsningen ska identifiera de viktigaste områdena för ökad tillväxt inom
svensk turism.
Skärgården är populär bland turister. Av de mest visade aktiviteterna på
Stockholmtown.com ligger båtsightseeing på första plats och utflykt till Fjäderholmarna på
tredjeplats. Däremellan kommer Vasamuseet. Turister som har ont om tid kan numera få
sightseeingturer på mellan 50 minuter och 2,5 timme.
Fiskeriverket vill förbättra möjligheterna att fiska och stärka fisketurismen och satsar
därför på att skydda och utveckla särskilt viktiga områden och arter. Det handlar i första hand
om de fyra älvarna Torne älv, Kalix älv, Piteälv och Vindelälven samt ett tiotal mindre älvar och
åar. Andra viktiga områden är Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, storstadsområdena och
Öresund.
I Rese- och Turistnäringens konjunkturbarometer för 2009 ser 65 procent av de
tillfrågade positivt på den ekonomiska utvecklingen i branschen trots lågkonjunkturen.
Fler än varannan planerar nyinvesteringar och över 80 procent beräknar öka antalet anställda
eller att antalet anställda kvarstår.
Vasamuseet går mot en rekordsommar och har för tillfället en ökning av besökare med tre
procent jämfört med i fjol. Museet har sedan flera år haft en positiv trend och
kryssningsbesökare, kronans låga värde och ostadigt väder tros vara förklaringen till
besöksströmmarna.
Knappt är sommarsemestern över och det är dags att börja tänka på höstlovet,
åtminstone om man är kräsen med resmålet. Höstlovet är den vecka på året då flest svenskar
åker på solsemester. De populäraste charterresorna brukar bokas redan ett år i förväg och
2009 är inget undantag, trots stanna-hemma-trend och finanskris.
Sveriges ambassad i Colombo stänger, liksom generalkonsulaten i New York, Los
Angeles, Kaliningrad och Kanton. Enligt Utrikesdepartementet är nedläggningarna
nödvändiga för att budgeten ska komma i balans. Utöver nedläggningen ska UD:s
personalstyrka skäras ner med över 100 personer till nästa år.
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Åre vill bli Europas mest attraktiva alpina året runt-destination och ber därför staten
om stöd. År 2020 ska antalet gästnätter under barmarksperioden ha fördubblats jämfört med
2005 års siffror. Ett lockbete är bland annat cykelsportanläggningen Åre bikepark.
Över tre fjärdedelar av 4 000 britter som blivit arbetslösa under lågkonjunkturen
planerar att resa under sin arbetslöshet och överväger att ta ett sabbatsår, enligt
valutaväxlingsföretaget Travelex. Undersökningen visar att 63 procent av de tillfrågade mellan
30 och 55 år är mer benägna att använda tiden till att resa och 32 procent av de mellan 18
och 24 år planerar att resa under sin arbetslöshet.
Var femte svensk väljer att ta fyra sammanhängande veckors semester och 13
procent tar ledigt tre veckor. Undersökningen bygger på statistik från 64 000 svenskar som
beställde eftersändning under perioden april-oktober 2008.
Semestern får oss att tänka i större banor och bli mer kreativa på jobbet. Professor
Gunnar Aronsson råder arbetsgivarna att ta till vara de anställdas kreativitet efter
sommarledigheten. De dagliga problemen är inte så nära och det är ett bra tillfälle att prata
om arbetet på ett annorlunda sätt.
Boendeformen andelshus- och lägenheter är en växande trend och perfekt för den som
varken vill äga eller hyra sitt semesterboende. Det betyder att man köper rätten att vistas i ett
boende ett visst antal veckor varje år. I många länder är andelsboende den vanligaste
semesterformen.
Varannan svensk har ändrat sina semestervanor på grund av krisen. Man drar ner på
utgifter genom att shoppa mindre på resmålet, semestra i Sverige i stället för utomlands eller
välja billigare resmål, enligt en undersökning av Sifo.
Många utländska bilägare som semestrar i Sverige struntar i att betala böter när de
parkerat fel. Svenska kommuner har inte rätt att driva in pengarna och det gör att svenska
kommuner går miste om stora summor. Under 2007 fick närmare 50 000 utländska bilägare pböter i Sverige men bara en tiondel betalade dem.
Svenskarna är bland de mest resglada i världen och sex av tio reser utomlands på
semestern. Mest resglada är stockholmarna, närmare åtta av tio åkte utomlands på semestern
i fjol. Även skåningarna och kronobergarna semestrar gärna i utlandet och motsvarande siffra
är 73 respektive 67 procent. Minst reser jämtarna där fyra av tio reste utomlands.
Svenskar packar ner allt fler teknikprylar i resväskan. Vagabonds Resebarometer visar
att nio av tio svenskar inte kan vara utan tekniken på sommarsemestern. Nio av tio svenskar
tar med sig mobiltelefonen och nästan åtta av tio är öppna för att läsa sin e-post. Nästan en av
fem tar med sig datorn.
Haninge storsatsar på turism under ytan. Länets första snorkelled har invigts på Nåttarö
och snart ska landets första dykpark stå klar på Dalarö. Närmare 80 procent av Haninge
kommun är vatten och nu satsas det på att göra den världen tillgänglig för haningebor och
turister.
En fjärdedel av Sveriges småföretagare tar högst en veckas semester i sommar och
många drar in på sommarvikarierna. Konjunkturläget kan också göra att en del företagare
tar semester för att verksamheten ändå går på lågvarv, medan andra inte har råd att vara
ledig på grund av krisen.
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Fritidsresor har kartlagt 5000 nordbors semestervanor och undersökningen visar att sol, bad
och avkoppling är viktigast på solsemestern. Svenskarna solar som norrmännen, shoppar
som danskarna och prioriterar samma saker som finländarna. Skillnaden är att svenskarna i
ännu högre grad än andra prioriterar kärleken och sommardrinken.
Skogskyrkogården som är världsarvsmärkt satsar på att få fler besökare och har
öppnat en ny sajt, ett besökscenter och guidade visningar. Besökscentret som har ett kafé,
värdar och bokaffär håller öppet varje dag fram till den 30 augusti och därefter varje söndag.
Den svaga kronan och turismen väntas hålla uppe den svenska sommarhandeln.
Handlarnas tro på de egna butikerna och marknadens utveckling fortsätter att förbättras och
många tror på en positiv utveckling de närmaste tre månaderna.
Vägar i Luleå skärgård, nya E4 mellan Sverige och Finland och kulturvägar på Gotland tävlar
om att utses till Sveriges vackraste vägar. Sammanlagt 13 projekt har nominerats till
årets Vackra vägars pris som delas ut av Vägverket. Tävlingen ska uppmuntra vägarkitekter
att ta hänsyn till miljö och skönhet.
Det går bra för Orrefors Kosta Bodas försäljning i de sju egna butikerna i småländska
Glasriket. Turisterna fortsätter att strömma till de gamla glasbruken och försäljningen har
ökat med fem procent till 48 miljoner kronor under årets första halvår.
Regeringen satsar 160 miljoner kronor på mat- och turismföretagande. Pengarna ska
användas till kompetensutveckling och till att stödja småskalig livsmedelstillverkning och
utveckling av företag inom mat och turism.
Gränshandeln mellan Sverige och Norge går mot ett rekordår. Till Strömstad två mil
från den norska gränsen, kommer dagligen tusentals norrmän och shoppar. Bilar och bussar
lastas fulla och årligen omsätter gränshandeln i kommunen flera miljarder kronor.
Under kryssningssäsongen i Östersjön mellan maj och september, beräknas 400 000
passagerare stiga i land och spendera omkring 540 miljoner kronor i Stockholmsregionen. Nästan varannan kryssningsresenär är amerikan men de senaste åren har det
kommit allt fler européer, främst spanjorer, tyskar och engelsmän.
Sverige har mycket att upptäcka och i guideboken Se Sverige tipsar Inger Dahlberg om några
tusen inspirerande platser att besöka. Förutom många tips innehåller boken en atlas och
temakartor över landskapen.
Sett till andelen utlandsägda fritidshus är Markaryd Sveriges invandrartätaste
kommun. Nästan sex av tio fritidshus i kommunen ägs av utlänningar, främst danskar.
Sveriges svaga krona har gjort landet populärt för utländska husköpare.
Alla som ansöker om nytt pass måste nu lämna fingeravtryck. Det är EU som ligger
bakom beslutet och regeln ska införas i alla unionens länder.
I N T E R N A T I O N E L L T
Skaffa en husvakt under semestern så behöver du inte oroa dig för inbrottstjuvar. Trenden
”house-sitter” är en växande marknad i både Europa, USA och Australien, och innebär
att man är husvakt i någon annans hus.
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Turismen har minskat åtta procent jämfört med fjolårets nivåer vid samma tid, enligt
färsk statistik från United Nations World Tourism Organisation. Den tidigare prognosen för
helåret var en sänkning med två procent, men efter dessa siffror sänks nu prognosen till fem
procent.
Fransmän är de krångligaste turisterna medan japaner är de behagligaste, enligt en
omröstning bland hotellpersonal. Britter är näst mest omtyckta följt av kanadensare, tyskar,
schweizare, holländare och australiensare. Svenskarna får en åttonde plats följt av amerikaner
och danskar.
I New York kan du åka på guidade sightseeingturer till det mesta och nu även
finanskrisen. Deltagarna på Financial Crisis Tour får besöka Wall Streets finansdistrikt och
höra historier om finanskrisens start, samt lära sig mer om Wall Streets historia och
börsmäklarnas liv. Den guidade vandringen tar två timmar och kostar 45 dollar per person.
Den isländska valutan sjönk kraftigt i oktober och stora turistströmmar spåddes till
följd av detta, något som inte blev av. Turismen är idag oförändrad men antalet besökare har
minskat från vissa länder, till exempel från Sverige och Storbritannien.
Antalet inkommande turister till Cypern har minskat. Nedgången var nio procent i maj
och turismen i sommar beräknas minska med en femtedel. Under 2008 stod turismen för elva
procent av landets BNP.
Den som funderar på långtidsboende i Malaysia kan surfa in på hemsidan Malaysia
My Second Home, MM2H. Sajten har startats av den malaysiska regeringen för att locka
utlänningar till heltids- eller deltidsboende i landet. I Malaysia är skatterna låga och
levnadskostnaderna är ungefär 60 procent av vad det kostar i Sverige.
På flygplatsen Schiphol i Nederländerna har ett hotell för guldfiskar upprättats. Här
kan fiskarna bo när ägarna åker på semester. Hotellet rymmer 80 fiskar och är gratis om man
bokat sin resa genom en viss resebyrå.
Turistbyrån Visit Britain i Sverige har startat en blogg med personliga upplevelser och
tips från Storbritannien. Här kan du läsa om allt från roliga butiker i London, hotell och udda
restauranger. Bloggen heter Mind the gap och finns på www.visitbritain.se/blog.

Transporter+
S V E R I G E
Swebus Express har lanserat ett nytt billigare sätt att resa mellan Malmö och
Köpenhamn. Med det nya 10-resorskortet kostar en enkelresa 39 kronor. Ett fast pris införs
samtidigt där biljetter som köps på Internet kostar 45 kronor.
Vårens försök på Arlanda med att checka in bagage hela vägen från en
utrikesdestination till en inrikesdestination, utan att resenären själv behöver ta bagaget
genom tullen, har varit lyckat. Hanteringen blir nu permanent för SAS-resenärer.
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Alla som reser med SJ:s förstaklass på X 2000 kommer nu att serveras frukost. Hittills
har de resenärer som köpt återbetalningsbar biljett erbjudits en enklare smörgås. SJ:s
kundundersökningar har visat att mackan inte är efterfrågad utan möjlighet till mer frukost är
viktigare.
I juni öppnade SAS EuroBonus shop på nätet. Här kan man bland annat kan köpa en
rymdresa för sina poäng. Rymdresan utgår från Kiruna och resenären får uppleva fem
minuters tyngdlöshet för 33 miljoner EuroBonuspoäng.
Svenska MCA Airlines har köpt Air Express som är ett helägt dotterbolag till Salénia.
Air Express Fokker 100 kommer att sättas in på MCA Airlines linjer från Aten och Thessaloniki
från Stockholm/Arlanda.
Det går bra för Stockholm Skavsta Airport. Flygplatsens tidigare rekord på 258 729
passagerare som sattes i juli förra året har nu slagits med 3,4 procent och nytt rekord ligger
på 267 574 för juli. Under perioden januari-juli har 1 430 920 personer flugit och detta är en
minskning jämfört med samma period i fjol med -0,9 procent.
Arlanda VIP Service och livsstilsgruppen Quintessentially har inlett ett samarbete för
att erbjuda en extra bekväm upplevelse för de som reser mycket. Årskortet kostar 60 000
kronor och ger möjligheten att resa obegränsat med VIP Service via Arlanda. Kortinnehavaren
erbjuds samma service som exempelvis rockstjärnor och kungligheter när de reser via
Arlanda.
Skyways startar en direktlinje mellan Arlanda och Vilnius. Rutten kommer att trafikeras
med två rundturer per dag måndag till fredag samt en rundtur på söndagar med en Fokker 50
med plats för 50 passagerare. Skyways flyger numera även sträckan Vilnius-Köpenhamn med
en rundtur per dag måndag till fredag.
Finnlines lanserar ett nytt passagerarkoncept på rutten Malmö-Travemünde. Linjen
som tidigare transporterat passagerare med bil, motorcykel eller husvagn har nu även öppnats
för fotpassagerare.
Det finska flygbolaget Finncomm öppnar en ny flyglinje mellan Norrköping och
Helsingfors den 31 augusti. Flyglinjen är ett codeshare-samarbete mellan Finncomm och
Finnair och kommer att trafikeras alla dagar utom lördagar.
SAS överväger att flytta hela sin produktion till Sverige och betala svenska löner,
eftersom det är billigare än i Norge och Danmark. Flygbolaget kom inte överens med
fackföreningarna om kostnadsbesparingar och överväger därför en annan lösning.
Under juni ökade Sverigeflygs passagerartrafik med tolv procent jämfört med i fjol och
kabinfaktorn uppges ha ökat. Samtidigt som trafiken ökar sjunker yielden med två procent,
vilket bolaget menar är positivt eftersom det är frågan om ett lågprisflygbolag och därmed
förbättrar för kunden.
Kollektivresandet i Sverige var i fjol rekordstort och ökade med omkring tre procent
räknat i antal resor och med fyra i antalet personkilometer. Främst är det resor med buss och
tåg som ökat och buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet med drygt hälften av resorna.
Samtidigt minskade biltrafiken.
Från och med juli har SJ tappat sitt monopol och privata aktörer får nu köra tågtrafik
under veckosluten. Tågoperatörerna är positiva men höga kostnader och begränsad
trafikeringstid gör att intresset än så länge är svalt.
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Alkohol är det populäraste inköpet bland svenska flygresenärer, enligt en undersökning
av British Airways och YouGov på Terminal 5 – London Heathrow. I samtliga europeiska länder
utanför Skandinavien är det däremot parfym som toppar inköpslistorna.
I N T E R N A T I O N E L L T
IATA spår förlust på nio miljarder dollar för flygbranschen under 2009. Därmed nära
fördubblar IATA sin förlustprognos för världens flygindustri i år och krisen saknar motsvarighet
i modern tid.
I Storbritannien planeras en ny flygavgift med start i november. Den lägsta avgiften
gäller för resor upp till 2 000 miles från London och kommer att kosta från 11-12 pund. Den
högsta avgiften för resor över 6 000 miles blir på 55-85 pund. Nästa år höjs avgifterna till 2224 pund respektive 110-170 pund.
I en undersökning spås att flyget i världen fram till 2026 kommer att öka till sex
miljarder passagerare årligen. Det betyder en sysselsättning av 8,5 miljoner anställda och
räknar man dessutom in effekten på turismen så handlar det om 50 miljoner jobbtillfällen.
Antalet passagerare som reste med flygbolaget Malev ökade under årets andra
kvartal i Skandinavien. Passagerarantalet från Göteborg ökade med 65,53 procent, från
Stockholm med 32,19 och från Köpenhamn 22,77 procent. Malevs passagerarantal ökade
sammanlagt med åtta procent under årets andra kvartal.
Internationella passagerare som reser inom lyxsegmentet minskade med 23,6
procent i maj jämfört med maj förra året. Det innebär att lyxresandet har minskat för
tolfte månaden i rad.
Köpenhamns flygplats har tappat i tillväxt och förbindelser i förhållande till sina
konkurrenter. Färre internationella linjer har en hämmande effekt för utvecklingen för
Köpenhamnsregionen. Ett problem är att många direktförbindelser till långväga destinationer
har gått förlorade de senaste åren.
Internationella flygbolag efterlyser nytt kapital. Jättar som Air France, KLM och
Lufthansa har den senaste tiden tvingats samla ihop pengar via obligationslån.
Malaysia Airlines stänger sin linje mellan Stockholm och New York i oktober på grund
av minskad efterfrågan. Flygbolagets trafik från Kuala Lumpur till Los Angeles fortsätter som
tidigare och kontoret i Stockholm kommer att finnas kvar.
De tuffa tiderna märks för Ryanair och koncernledningen oroar sig för helårsresultatet
även om den senaste kvartalsrapporten innehöll vinst. Både försäljning och resultat hamnade
lägre än vad analytiker väntat sig.
Finnairs passagerartrafik minskade med 8,7 procent under juli. Kapaciteten minskade
med 9,5 procent och kabinfaktorn med 0,8 procentenheter till 81,8 procent. Antalet
passagerare minskade med 6,2 procent till 671 981 för Finnair-koncernen.
Ett flygbolag där endast katter och hundar är välkomna har lanserats i USA. Djuren
tas omhand i en särskild lounge före resan, blir skjutsade direkt till flyget och får mat och
godis ombord. www.petairways.com
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Klimat och miljö
S V E R I G E
Trenden att köpa ekologisk mat håller i sig trots lågkonjunkturen. Försäljningen ökade
med 35 procent under årets första kvartal och förklaringen är fler produkter och en större
medvetenhet kring miljöfrågor.
Svenskarna beräknas dricka 25 liter flaskvatten per person under 2009. Det är en
ökning jämfört med förra året men mindre än rekordåret 2006 då siffran var 29 liter. Många
slutade med flaskvatten efter rapporter om höga koldioxidutsläpp som orsakas av flaskvattnet.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kina planerar att öppna 10 000 nya gröna hotell i Kina under de närmaste fyra åren.
De 1 000 första hotellen ska byggas redan i år, därefter 2 000 hotell under 2010, 3 000 hotell
under 2011 och 4 000 hotell under 2012.
Av de tolv största kryssningshamnarna i Östersjön är det bara tre som har ordentlig
kapacitet att ta emot kryssningsfartygens toalett- och avfallsvatten. Bristerna hos de
övriga leder till att fartyget dumpar avfallet till havs med ökad övergödning som följd.
Stockholm, Visby och Helsingfors får godkänt i granskningen.
Helsingfors flygplats behåller sin ställning som Europas tredje största gateway till
och från Asien. Under årets första halvår valde 581 000 passagerare att flyga den mest
klimatsmarta vägen mellan Europa och Fjärran Östern.
För varje resenär som bokar in sig på Winberg Travels golf- och rundresa till Borneo köper
företaget fem kvadratmeter regnskog. Dessutom adopteras en orangutang till hela
gruppen.
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Turismkalendern
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

Augusti
17/8

AirBaltic Workshop - Uleåborg (www.youragent.fi)

21-23/8

SKÅL / Nordisk Kongress - Tallinn (www.skal.org)

24/8

AirBaltic Workshop - Tammerfors (www.youragent.fi)

27/8

SKÅL / Lunchvandring i Haga - Göteborg (www.skal-sweden.org)

27/8

SKÅL Classic Golftävling - Stockholm (www.skal-sweden.org)

27/8

SKÅL Kräftskiva - Stallmästaregården, Stockholm (www.skal-sweden.org)

31/8

YourAgent Workshop - Tammerfors (www.youragent.fi)

September
1/9

YourAgent Workshop - Kiev (www.youragent.fi)

2/9

Östersjöseminarium - Finlands Ambassad, Stockholm (www.finland.se)

4/9

SKÅL / Lunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

7-30/9

Regionfinaler Stora Turismpriset - Stockholm (www.rts.se)

7-9/9

SKÅL / Studieresa - Gotland (www.skal-sweden.org)

7/9

Suoma Infoturné - Vasa (www.commagroup.com)

8-10/9

CIBTM - Beijing (www.cibtm.travel)

8-10/9

Jubileums-workshop, Österrikes Turistbyrå - Helsingör (www.austriatourism.com)

8/9

Suoma Infoturné - Björneborg (www.commagroup.com)

8/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

9-10/9

Eventdagarna 2009 - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

9/9

Suoma Infoturné - Åbo (www.commagroup.com)

10-13/9

Husvagn & Husbil - Elmia (www.elmia.se/husvagn)

10/9

Suoma Infoturné - Helsingfors (www.commagroup.com)

10/9

Tillväxtdagen på turné - Härnösand (www.rts.se)

10/9

YourAgent Workshop - Paris (www.youragent.fi)

11/9

Tillväxtdagen på turné - Stockholm (www.rts.se)

11/9

Tourism Workshop - Kaliningrad (www.tourismkaliningrad.ru)

14/9

WorkShop - Tallinn (www.youragent.fi)

15-16/9

Konferensexpo - Stockholm (www.konferensexpo.se)

15/9

Tillväxtdagen på turné - Örebro (www.rts.se)
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15/9

WorkShop - Riga (www.youragent.fi)

16/9

Tillväxtdagen på turné - Kalmar (www.rts.se)

16-17/9

Wine Sthlm & RestaurangExpo - Kistamässan (www.kistamassan.com)

16/9

WorkShop - Vilnius (www.youragent.fi)

16/9

YourAgent Workshop - Paris (www.youragent.fi)

18/9

Tillväxtdagen på turné - Falun (www.rts.se)

22-25/9

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru)

22/9

Tillväxtdagen på turné - Göteborg (www.rts.se)

22/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

23-24/9

Meet Poland 2009 - Warszawa (www.meetpoland.pl)

24-27/9

Caravan Show - Kistamässan (www.kistamassan.com)

24/9

SKÅL / Lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

24/9

YourAgent Workshop - Warszawa (www.youragent.fi)

27/9

World Tourism Day - Globalt (www.unwto.org/wtd)

30-1/10

Tillgängligt Resande / Workshop - Wien (www.turismforalla.se)

Oktober
1/10

Evenemang, Tyska Turistbyrån - Berns, Stockholm (www.tyskland-info.se)

1-3/10

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru/en/)

2/10

SKÅL / Lunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

6-8/10

International Travel Market Ukraine - Kiev (www.ukraine-itm.com.ua/en/)

6/10

YourAgent Workshop - Frankfurt (www.youragent.fi)

7-8/10

Finland Workshop (Leisure) - Stockholm-Åbo (www.visitfinland.se)

7/10

Meet Visit Finland & Friends - Finlands Ambassad, Stockholm (www.visitfinland.se)

13/10

THY WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

14-16/10

CIS Travel Market - St Petersburg ()

15/10

Tendensdagen - Berns, Stockholm (www.svemarknad.se)

15/10

THY WorkShop - Istanbul (www.youragent.fi)

15/10

Travel World 2009 - Grand Hôtel, Stockholm (www.travelworld.nu)

16-18/10

TTG Incontri - Rimini (www.ttgincontri.it)

18-23/10

EUHOFA Int. World Congress - Salzburg (www.euhofa.org)

18-23/10

EUHOFA INTERNATIONAL Conference - Bad Hofgastein, Österrike (www.euhofa.net)

20/10

Brussels Airlines WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

20/10

Turistbyrådagen / FörTur - Malmö (www.turism.se)

21/10

Destinationsutveckling / FörTur - Malmö (www.turism.se)
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21-23/10

ITB Asia - Singapore (www.itb-asia.com)

21-23/10

Seniormässan - Annexet, Stockholm
(www.globearenas.se/sv/evenemang/18991/19967/seniormassan-2009.aspx)

22-24/10

EuroCHRIE - Helsingfors (www.eurochrie2009.fi)

22/10

Svenska Rese- och Turistgalan 2009 - Oscarsteatern och Grand Hotel, Stockholm
(www.rts.se)

25-27/10

ACTE - Prag (www.acte.org)

27/10

KLM WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

29-1/11

Philoxenia - Thessaloniki (www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=1116)

November
1-6/11

SKÅL World Congress - Budapest (www.skal.org)

3/11

WorkShop - Madrid (www.youragent.fi)

5/11

WorkShop - Barcelona (www.youragent.fi)

6-8/11

Det Goda Köket - Stockholmsmässan (www.detgodakoket.se)

6/11

SKÅL / Lunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

9-12/11

World Travel Market - London (www.wtmlondon.com)

9-12/11

WTM - London (www.wtmlondon.com)

10-11/11

KompetensMässan - World Trade Center / Stockholm (www.kompetensmassan.se)

12-13/11

Turismforum 2009 - Lappland (www.swedishlapland.com )

17/11

WorkShop - Warszawa (www.youragent.fi)

18-19/11

Friluftsforskning - Mittuniversitetet, Campus Östersund (www.friluftsforskning.se)

20/11

SKÅL / Lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

20-24/11

UFTAA Congress - Kathmandu (www.uftaa.org)

25-27/11

Hållbar turism / Forskarkonferens - Södertörns Högskola (www.sh.se)

26/11

KompetensMässan - Scandic Crown Hotel / Göteborg (www.kompetensmassan.se)

27/11

SKÅL / Jullunch - J, Stockholm (www.skal-sweden.org)

27/11

YourAgent Workshop - Athen (www.youragent.fi)

30-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

December
1-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

11/12

SKÅL / Jullunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

Januari 2010
12-17/1

Vakantiebeurs - Utrecht (www.vakantiebeurs.nl)

14-17/1

Moroccan Travel Market - Marrakech (www.mtm.ma)
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21-24/1

MATKA - Helsingfors (www.finnexpo.fi/matka)

21-24/1

Tourism & Leisure TIP - Ljubljana (www.ljubljanafair.com/fairs/calendar-of-fairs/tourism-and-leisure)

24-26/1

ACTB - Austrian and central european travel business - Wien (www.actb.at)

29-31/1

Ferie 2010 - Bella Center, Köpenhamn (www.bellacenter.dk)

Februari 2010
1-2/2

Konfex & Events - Eriksbergshallen, Göteborg (www.konfex.se)

5-7/2

Balttour - Riga ()

10-14/2

Reisen - Hamburg (www.hamburg-messe.de/reisen/)

Mars 2010
10-14/3

ITB - Berlin (www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/englisch/index.html)

25-28/3

TUR 2010 - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)
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