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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!

Septembertrender 2009
Möten och evenemang
S V E R I G E
Stockholm och Göteborg är favoritstäder bland svenskarnas affärsresor. Nästan
varannan affärsresa i Sverige går till Stockholm (46 procent) och Göteborg på andraplats med
14 procent, enligt siffror från Resia.
Svenska Möten hade en minskad försäljningsvolym på 2,8 miljoner kronor i augusti,
jämfört med motsvarande månad i fjol är det ett tapp på 21 procent. Man märker en viss
återhållsamhet från marknaden, och de inbokade volymerna för september till december
redovisar i dagsläget en minskad affärsvolym med 18 procent jämfört med samma period i
fjol.
I N T E R N A T I O N E L L T
Hotellgruppen Rezidor lanserar ett nytt förmånsprogram för mötesbokare.
Programmet ska inkludera hotell inom Radisson Blu, Regent, Park Inn och Radisson Edwardian.
Det blir en del av Goldpoints Plus och ger poäng vid bokning av konferenser, möten och
evenemang.

Hotell
S V E R I G E
Byggandet av designhotellet på Luossavaaras topp i Kiruna har återupptagits efter en
paus på grund av finanskrisen. Hotellet skulle stått klart vid det senaste årsskiftet men
beräknas nu bli klart någon gång mellan 2011 och 2012.
Queens Hotel på Drottninggatan i Stockholm blir nu medlem i hotellkedjan Your
Hotel™ Worldwide. Hotellet har 53 nyrenoverade rum och är beläget i en gammal fastighet
med mycket atmosfär; nästan inget rum är det andra likt.
Choice Hotels Scandinavia har köpt Nordic Hotels i Stockholm av Ejnar Söder och Hans
Mellström, men behåller varumärket. Enligt Choice blir man i och med köpet Stockholms
största kedja med sammanlagt 2 860 rum. I köpet ingår driften av Absolut Icebar som ligger i
Nordic Sea, men inte konferensanläggningen Nordic Blue på Lidingö.
Det står nu klart att Petter Stordalen tar över det krisdrabbade lyxhotellet Copperhill
i Åre för cirka 200 miljoner kronor. Hotellet kostade närmare 800 miljoner kronor att
färdigställa och var Norrlands första femstjärniga hotell när det öppnade.
Två av tre svenskar tycker inte om att svenska hotell erbjuder porrfilm i sitt tvutbud. Detta visar en undersökning av Sifo som Best Western Hotels presenterar. Best
Western tog bort porrfilm på alla sina svenska hotell för ett år sedan.
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K-märkta Långa raden på Skeppsholmen i Stockholm byggdes för över 300 år sedan och
användes som sjukhus för pestsmittade. Statens fastighetsverk vill skapa mer liv och rörelse
på Skeppsholmen på kvällarna och öppnar nu ett lyxhotell i Långa raden för 130
miljoner kronor, som sedan ska hyras ut till Nobiskoncernen.
I juli månad ökade antalet danska övernattningar i Sverige med över 60 procent,
även Finland och Norge ökade starkt med 25 respektive 20 procent. Ökningen har dels att
göra med valutaläget som gör Sverige billigt för närmarknaderna dels med att turisterna
fortsätter att resa men väljer att resa till närmre destinationer under lågkonjunktur.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det går bra för Six Senses Resorts & Spas som hade en rekordbra juli månad i
Thailand. 277 procent fler gästnätter bokades än motsvarande månad i fjol. Den största
ökningen var till Evason Hua Hin och Six Senses Hideaway Hua Hin. Juli är lågsäsong men
årets beläggning blev lika hög som under högsäsongen i mars året innan.
Det är hotellrea i New York och på sajten hotels.com finns rabatter från 30 procent
och uppåt. Exempelvis bor man för 674 kronor per rum och natt på Pod Hotel mitt på
Manhattan. På ett av stadens mest kända designhotell, Paramount Hotel, får man 50 procents
rabatt.
Scandic växer i Oslo och har skrivit ett hyresavtal med norska Fornebu Hotell AS om att
driva ett 300-rumshotell vid Rolfsbukta, med utsikt över Oslofjorden. Hotellet börjar byggas
nästa år och beräknas slå upp portarna 2012.
Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo kan åter bli Nordens största hotell. Om hotelledningen
får som den vill byggs hotellet ut med 17 500 kvadratmeter och 336 nya rum. När Plaza stod
klart 1990 blev det Nordens största hotell och med sin höjd på 117 meter och 37 våningar fick
Oslo ett nytt landmärke.
Den amerikanska resetidningen Travel & Leisures läsare har korat världens bästa hotell
för 14:e året i rad. Årets vinnare blev det sydafrikanska hotellet Bushman Kloof som ligger 30
mil utanför Kapstaden. Hotellet ligger i en nationalpark och riktar sig till resenärer som gillar
safari och vildmark. Av de femton högst rankade hotellen ligger åtta i Afrika.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Svenska miljonärer vill börja investera igen, gärna med mellanhög risk med
placeringar i Indien och Kina. En tredjedel kommer att öka inköpen av inredning och
nästan hälften kommer att konsumera mer i form av utlandsresor. Detta visar tidningen
Connoisseurs undersökning bland rika svenskar.
På grund av det kraschade isländska investmentbolaget Baugur stänger shoppinggallerian
Souk på Drottninggatan i Stockholm igen. 25 butiker i gallerian tvingas flytta, för bara två
år sedan fick den tidigare Baugurägda kedjan Debenhams lägga ned i samma fastighet på
grund av dålig lönsamhet.
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Under juni månad ökade detaljhandelns försäljning med 5,4 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Omsättningen av varor vi köper sällan ökade med 5,6 procent och
dagligvaruhandelns omsättning steg med drygt fem procent om man jämför med juni förra
året.
Bland Sveriges bästa upplevelser finns Skansen, Åre/Skistar, Säfsen Resort, Vasamuseet,
Millennium Tour, Vildmark i Värmland och Häckeberga Slott. Detta anser franska, engelska,
tyska, italienska, ryska, holländska och amerikanska researrangörer.
Mittuniversitetet blir först i Sverige med att inrätta turismvetenskap som ämne på
forskarnivå. Forskarutbildningen kommer att koncentreras runt tre kunskapsområden som är
turismens resurser, konsumentbeteende samt företags- och destinationsutveckling.
Visit Sweden får från och med nästa år 50 miljoner kronor extra per år av
regeringen. Det kan jämföras med tidigare år då staten bidragit med cirka 100 miljoner
kronor, det vill säga en ökning med 50 procent. Visit Swedens intäkter kommer förutom från
staten även från näringslivet och enligt 2008 års redovisning var 45 procent av intäkterna
statliga, medan 55 procent kom från näringslivet.
I N T E R N A T I O N E L L T
Franska Turistbyrån och Maison de la France genomgår en omorganisation och
namnbyte. De två organisationerna Maison de la France och ODIT France fusioneras till Atout
France. Sverigekontoret finns kvar med samma personal och turistbyrån heter numera Fransk
turism och utveckling.
91 procent av alla nordiska Internet-användare har köpt varor eller tjänster över
Internet, enligt Konsument Europa. De flesta av affärerna sker inom länderna men
undersökningen visar vad man kan göra för att öka handeln, exempelvis genom att erbjuda
service på flera språk och ge tydlig information om hur betalning, leverans och reklamation
fungerar.
De nordiska länderna är topprankade bland världens mest konkurrenskraftiga
ekonomier enligt en rankning från World Economic Forum. Sverige ligger på fjärde plats tätt
följt av Danmark och Finland. Undersökningen visar att svenskarna är mest beredda att ta till
sig ny teknik. Schweiz har gått om USA och tar över förstaplatsen.
AS Tallink Grupp transporterade 8,1 miljoner passagerare under förra finansåret,
vilket är nytt rekord för bolaget. Passagerarvolymerna ökade med 15 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Antalet transporterade personbilar ökade med nästan 200 000 till
863 000 enheter, vilket är en ökning med 29 procent.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Det har gått relativt bra för restaurangbranschen under krisen men undantaget är
finkrogar som lever på konferenser och representation. Snabbmatssektorn har backat med
knappt en procentenhet under det första halvåret. Restauranger i anslutning till hotell eller
konferensverksamhet har tappat fem procent av intäkterna.
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Regeringen fortsätter sin satsning ”Det nya matlandet”. I början av juli beslutades att
skjuta till 160 miljoner kronor som kommer att delas ut från nästa år fram till 2013 med 40
miljoner kronor årligen. Pengarna ska användas till investeringar och utbildningar inom mat
och mathantverk.
Skärvångens Bymejeri i Jämtland har fått en order på sex ton ost per år som ska
serveras i businessclass på SAS Europaresor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Framgångarna med gästspel på Högbo Brukshotell utanför Sandviken fortsätter och den 2-3
oktober kommer kocken Hans Välimäki från Chez Dominique i Helsingfors. Den finska
populära krogen har sedan år 2003 två stjärnor i Guide Michelin. På brittiska Restaurant
Magazines årliga lista fick restaurangen i år en 21:a plats.
Restaurang Noma i Köpenhamn har av Restaurant Magazine utsetts till den tredje
bästa restaurangen i världen, efter spanska El Bulli och engelska The Fat Duck. Noma
bjuder på nordisk mat av förstklassig kvalitet.
Den första juli i år sänktes Frankrikes restaurangmoms från 19,6 till 5,5 procent. En
statistisk undersökning visar att den lägre momsen hittills haft marginell betydelse på notan.
På restauranger sjönk priserna i snitt med 1,7 procent och ett kafébesök blev bara 0,7 procent
billigare än i juni.
The Sunday Times Travel har undersökt vilket flygbolag som serverar bäst mat och
British Airways utsågs till vinnare. Favoriten var en italiensk lasagne med krämig sås och
chokladmoussekaka med mandarinsås till efterrätt. Tvåa kom Virgin Atlantics kycklingbitar i
barbecuesås med choklad till efterrätt.
Den lokala malaysiska snabbmatsrestaurangen McCurry i Kuala Lumpur får behålla
sitt namn. Landets högsta domstol har slutligen avvisat amerikanska McDonald’s överklagan.
McDonald’s anser att det handlar om ett varumärkesintrång, men McCurry menar att deras
”Mc” står för ”Malaysian chicken”.
Ishotellet i Jukkasjärvi öppnar Icebar by Icehotel i Oslo i november, vilket är den
tredje och största isbar som ishotellet öppnar. Icebar by Icehotel finns också i Tokyo och
Köpenhamn och är en vidareutveckling av Absolut Icebar som etablerades som en del av
ishotellet år 1994.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Nu kan man inte bara resa med Rosa bussarna utan även med Rosa Resor. Resebyrån
vänder sig till kvinnor mellan 30-60 år och först ut är en champagneweekend till Paris. Priset
är 12 000 kronor för fyra hotellnätter, frukost, heldagsutflykt till Champagne, guidad
stadsvandring, en middag, två luncher och lokaltrafikkort.
Försäljningen hos svenska resebyråer minskade med 22 procent under årets andra
kvartal. För årets första hälft är den sammanlagda nedgången 19 procent. Paketresor står för
den största nedgången.
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När vädret i Sverige svek valde svenskarna inte bort solsemestern trots
lågkonjunktur. Rekordvinster för chartern gick hem tack vare vädret och återhållsamhet av
kapacitet som bidrog till att snittpriserna för sista minuten-resor var höga i juni och juli.
Uppsalabaserade reseföretaget eTRAVELi köper upp sajterna Gotogate.no och
Flybillet.dk av norska via Travel Group. eTRAVELi sålde genom sina nio varumärken, som
omfattar bland annat Seat24, Flygvaruhuset och Travelfinder.se, i fjol resor för cirka 3,3
miljarder kronor och har en marknadsandel på ungefär 30 procent i Norden när det gäller
onlineresebyråer.
Travel Team Sweden AB expanderar och förvärvar ny resebyrå i Linköping, hittills har
man haft verksamheter i Västerås, Eskilstuna och Örebro. Företaget är specialiserat på grupp
& konferensresor samt kryssningar. Med Tallink Silja-butiker i Eskilstuna och Örebro har man
varit en av Sveriges största återförsäljare av upplevelser på Östersjön.
Lena Cederschiöld har sålt resebyrån Ekonomiresor till Pierre Kållberg, tidigare vd på
Avis, och Owe Lyberg, en av grundarna till Exakt Affärsresebyrå. En tredje partner är Anna
Rönnholm som ansvarar för grupper och konferenser.
Optimismen ökar i charterbranschen. Fjolåret var ett rekordår för chartern och höstens
finanskris hann inte få några större effekter på resandet. Merparten av charterbolagen drog i
höstas snabbt i nödbromsen och minskade utbudet av resor med 10-15 procent inför årets
säsong.
Den nya researrangören Quality Travel startar i jul flygcharter till Andorra, med
Spanair från Stockholm och Köpenhamn via Barcelona. Från vecka fyra startas också egen
charter med Malmö Aviation från Växjö till Toulouse med transfer till Andorra.
Resebyråkedjan Resia redovisar en förlust för årets första halvår jämfört med vinsten
på 24,5 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Försäljningen föll med 16 procent till
1 430 miljoner kronor.
Onlineresebyråerna styr en knapp tredjedel av den europeiska onlineresemarknaden, medan det fortfarande är leverantörernas egna bokningssajter som får
majoriteten av bokningarna med 69 procent. De främsta onlinekonkurrenterna är
lågprisbolagen medan det går mindre bra för hotellens onlinebokningar.
Trender bland onlineresebyråer är bland annat diversifiering där man fokuserar på många
olika källor och kopplingar till olika bolag. En annan är att ha mycket och tydligt innehåll på
sajten för att underlätta för kunden och en tredje är att använda sig av jämförelsesajter.
Allt fler väljer All Inclusive på semestern och hos Fritidsresor är ökningen 25 procent
jämfört med samma period i fjol. Egypten har den kraftigaste ökningen av All Inclusive
tillsammans med Lanzarote och Mexiko, dit Fritidsresor sätter in cirka 200 extraplatser för att
möta den stigande efterfrågan.
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Turism
S V E R I G E
Tågcharter har blivit en svensk resefavorit i sommar och paket med tågresa och hotell
ökade med 53 procent jämfört med förra sommaren. Stockholm, Göteborg och övre Norrland
är populärast och SJ har hittills i år sålt charterpaket för drygt sex miljoner kronor. Ett annat
paketresande som ökat kraftigt i sommar är resorna till övre Norrland med midnattssolsvandringar.
Enligt Vägverket är trötthet orsak till en femtedel av alla svåra trafikolyckor. Nu ska det därför
placeras regelrätta sovgarage längs Sveriges vägar för förare som behöver ta en
tupplur i bilen.
I år firar linbanan mellan Örträsk och Mensträsk i Västerbotten 20-årsjubileum. Den
ska vara världens längsta linbana med sina 13 613 meter och en tur tar närmare två timmar.
Varje kabin tar fyra personer och man kan även beställa mat att ta med. www.linbanan.com
Umeå föreslås bli europeisk kulturhuvudstad år 2014 och förslaget ska nu stadfästas av
den svenska regeringen och EU:s ministerråd. Kulturhuvudstadsskapet kommer att delas med
en ännu inte utsedd stad i Lettland.
Det går bra för svensk turism som ökade sin omsättning i fjol med 6,3 procent till
244 miljarder kronor. Mest ökade de utländska besökarnas konsumtion som steg med 8,4
procent till 91 miljarder kronor. Statens momsintäkter från turismexporten uppgick till 13,3
miljarder kronor år 2008.
I slutet av oktober lanserar RTS en community på Trip Affärsnätverk. Communityn
kommer att fokusera på möten, kunskapsutbyte och affärer och vara gratis för företagare,
entreprenörer och andra intressenter.
Deckarturisterna fortsätter att strömma till Ystad för att se Kurt Wallanders stad.
Henning Mankells första bok kom ut 1991 och redan året efter dök de första turisterna upp på
turistbyrån och som frågade var Mariagatan låg. Sedan dess har antalet turister i staden
trefaldigats.
I höst börjar byggandet av Dalslands första köpcentrum med ett femtontal butiker.
EM-möbler i Ed och det norska utvecklingsföretaget Aedifico står bakom projektet som är en
investering på över 50 miljoner kronor. Personerna bakom Aedifico har bland annat varit med
och utvecklat det största gränshandelscentrumet i Svinesund i Strömstad kommun.
Ett nätverk håller på att bildas i Stockholms södra skärgård med både små och stora
aktörer inom besöksnäringen. Tanken är att lönsamheten ska öka genom paketerade
aktiviteter och ett ökat samarbete. Utan budget kan projektet falla och man väntar nu på
besked från Haninge kommun om medfinansiering.
Det går bra för Sveriges skidturism och inför den kommande vintern investeras drygt
900 miljoner kronor i de svenska anläggningarna. De utländska besökarna utgjorde cirka
25 procent av Åres skidåkare förra vintern och den största andelen av dem kom från de
baltiska länderna och Ryssland.
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De senaste två månaderna har fritidshusannonserna minskat med 11 procent, enligt
bostadssajten Bovision.se. Minskningen har varit allra störst i Haninge kommun, med minus 46
procent.
Nedgången för landets biluthyrningsföretag fortsatte under årets andra kvartal, vars
omsättning föll med 15 procent under första kvartalet. Biluthyrarna tvingades banta antalet
bilar för att kunna möta den minskade efterfrågan, men under sommaren var det högtryck i
branschen.
Norrmännen spenderar mer pengar än vanligt i Sverige, första halvåret handlade de för
cirka 20 procent mer jämfört med samma period i fjol. Troligtvis beror detta på utbyggnader
av handelsplatser på den svenska sidan av gränsen.
Under årets första kvartal spenderade de utländska besökarna i Sverige 3,5 miljarder kronor,
vilket motsvarar 17 procent mer än under samma period i fjol. Detta enligt statistik från
Riksbanken. De utländska turisterna konsumerar allt mer och snart kan deras konsumtion
för första gången bli större än svenskars konsumtion utomlands.
Färjeolyckan utanför Nynäshamn i juli och det bokningskaos som rådde efteråt
verkar inte ha drabbat Destination Gotland negativt. Antalet färjepassagerare ökade med
fyra procent i juli jämfört med i fjol.
En fast förbindelse mellan Helsingborg, med landmärket Kärnan, och Helsingör är en
nödvändig del av en satsning på infrastrukturen i Öresundsregionen. Den är samhällsekonomiskt lönsam, enligt en ny dansk rapport.
Det har varit en ovanligt bra sommarsäsong för Sveriges nöjesparker. Bra tivoliväder,
nya attraktioner, hemmasemestrare och utländska besökare har bidragit till framgångarna.
Folk lägger mer pengar på sin familj och har samtidigt inte så mycket tid till långa semestrar.
Skärgårdssmak har tappat hälften av sina medlemmar sedan starten för tretton år
sedan. När EU-projektet ombildades till aktiebolag blev kostnaderna för stora. Nu har några
av dem som lämnade projektet återvänt, Utö värdshus, Grinda värdshus och Wikströms fisk
som alla ligger i Stockholms skärgård.
Rese- och Turistnäringens konjunkturbarometer för i år visar att 65 procent av de
tillfrågade tror positivt på branschens ekonomiska utveckling, trots lågkonjunkturen.
Fler än varannan planerar nyinvesteringar och över 80 procent beräknar att öka antalet
anställda eller att antalet anställda kvarstår.
Åre satsar på att 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. Man lockar bland annat med cykelsportanläggningen Åre
bikepark.
I N T E R N A T I O N E L L T
Mexico tar till en ovanlig metod för att locka tillbaka skrämda turister efter svininfluensan.
Mexico City bjuder alla som tar in på stadens 460 hotell på gratis behandling av
eventuell svininfluensa. Genom att erbjuda gratis reseförsäkring hoppas stadens
borgmästare att de utländska besökarna ska återvända.
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Tropical Island heter en ny anläggning utanför Berlin som byggts till ett tropiskt
paradis. Varma sandstränder, 26 grader i luften och tropisk regnskog. Perfekt för
nordeuropéer som vill ha en exotisk semester utan att åka långt bort.
Oslo är den dyraste staden i världen medan bruttolönerna är högst i Köpenhamn. Störst
köpkraft har löntagarna i Zürich och jämfört med asiater arbetar européer få timmar
och har långa semestrar. Flitigast är människorna i Seoul som arbetar 2 312 timmar per år
och noterar tolv semesterdagar. Detta visar den senaste globala studien från schweiziska
storbanken UBS.
Dansk turism är enligt ny statistik inne i en nedgång över privat- och affärsresenärers
övernattningar. Under årets första halvår minskade övernattningarna på hotell, campingplatser
och uthyrda fritidshus med tio procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Svenska fotbollsfans har fått Zlatanfeber och det finns fortfarande chans att göra ett
besök på arenan Camp Nou under höstresan till Barcelona. Antingen kan man köpa en
paketresa av en svensk researrangör eller köpa en biljett på FC Barcelonas hemsida. Det går
också att chansa på att det finns biljetter kvar i biljettkassan vid stadion.
Den världsarvsklassade klippan Ayers Rock i Australien kan komma att stängas för
turister. Myndigheterna anger tre skäl till att stänga klippan som också kallas för Uluru.
Turistströmmarna leder till miljöförstöring, den är farlig att klättra på och helig för
aboriginerna. Senare i höst fattas beslut om stängning vilket i så fall sker 2010.
Det blev en bra turistsommar på Åland med internationell beachvolley, jazzfestivaler,
opera och många övernattningar på öarna. Antalet övernattningar ökade med sex procent i
juni och med sju procent i juli jämfört med 2008. Tittar man på hösten ser bokningsläget bra
ut.
Korta semesterresor ökar mer i popularitet än längre resor, enligt en undersökning från
Visa Europe. Mer än en tredjedel av tusen tillfrågade brittiska resenärer tar hellre flera, korta
spontanresor spridda över året än en lång sommarresa. Cirka 83 procent planerar att göra
mellan en och fem korttidsresor i år.
Det Londonbaserade BDRC gör årligen en undersökning bland tusen affärsresenärer från
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sedan den första undersökningen 2001 har Radisson,
nu Radisson Blu, rankats som etta. Två av fem affärsresenärer föredrar att bo på
Radisson och varumärket har en kännedom på 93 procent.
Venedig drunknar i turister och har fått nog. För att få ett stopp på den enorma turismströmmen funderar nu den italienska staden på att införa restriktioner för besök. Ett förslag är
att besökare måste boka sitt besök i förväg, ett annat att de också måste boka ett hotellrum.
Över tre fjärdedelar av 4 000 britter som blivit arbetslösa under lågkonjunkturen
planerar att resa under sin arbetslöshet och överväger att ta ett sabbatsår. Detta enligt
en undersökning av valutaväxlingsföretaget Travelex som visar att 63 procent av de tillfrågade
mellan 30 och 55 år är mer benägna att använda tiden till att resa, medan bara 32 procent av
de mellan 18 och 24 år planerar att resa under sin arbetslöshet.
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Transporter+
S V E R I G E
MCA Airlines öppnade en flygrutt från Stockholm Arlanda till södra Irak den 12
september. Det kommer att finnas en avgång i veckan och MCA Airlines blir därmed det
första EU-flygbolag som öppnar reguljärtrafik till södra Irak.
Sverigeflyg med sina sex flygbolag rapporterade ökad sommartrafik med 7,4 procent
jämfört med juli i fjol. Störst ökning av de sex bolagen stod Kullaflyg för som hade 16 procent
fler passagerare under årets främsta semestermånad.
Under årets sju första månader har två procent fler passagerare än i fjol flugit till
och från Dala Airport i Borlänge. Mora Siljans flygplats har under samma period noterat en
ökning på sex procent jämfört med i fjol. I Moras fall har ett ökande passagerarantal noterats
på Arlandalinjen.
Destination Lofsdalen satsar tillsammans med Nextjet och Fjällferie på direktflyg
mellan Köpenhamn och Sveg i vinter. Till Lofsdalen kan sedan flygresenärerna åka med
guidad buss eller hyrbil. På plats får gästerna också ett välfyllt kylskåp så att de så snabbt som
möjligt kan börja sin skidåkning.
Flygplatserna drabbas hårt av lågkonjunkturen med färre avgångar, färre passagerare
och stigande förluster. De senaste 12 månaderna har trafiken fallit med totalt tio procent på de
16 flygplatser som LFV ansvarar för.
Affärsresandet sjunker dramatiskt och ligger på minus 22 procent andra kvartalet i
år jämfört med samma tid i fjol. Bland annat har jättar som Ericsson, Skanska och
Swedbank dragit ned på flygresorna och få planerar att återgå till resandet igen när
konjunkturen vänder.
SAS passagerartrafik sjönk i augusti med 17,1 procent jämfört med samma månad i fjol.
Intäkten per passagerarkilometer föll i augusti och beräknas fortsätta falla i höst, främst
beroende på ett minskat affärsresande på grund av lågkonjunkturen. Bolaget är därför på väg
att dra ner på antalet flygningar.
Under augusti månad reste 249 035 personer till och från Skavsta flygplats. Det var
en ökning med 3,5 procent jämfört med augusti 2008. Totalt för perioden januari-augusti
minskade passagerarströmmen med 0,3 procent. Nya destinationer under kommande
vintertidtabell är Rygge i Oslo, Charleroi i Bryssel, Memmingen i München, Gatwick i London
och skiddestinationen Turin i Italien.
SJ inför personliga biljetter efter problem med att lågprisbiljetter köpts upp och sålts vidare
på den svarta marknaden. Biljetter med rörliga priser, resor som kan ombokas och resor som
inte kan ombokas görs personliga till att börja med.
Direktflyg har ökat trafiken mellan Borlänge och Göteborg, och antalet avgångar per
vecka är nu 13 per riktning fördelat på alla dagar utom lördagar. Flygbolaget utökade den
andra september antalet frekvenser mellan Borlänge och Göteborg då man startade tre nya
rundturer per vecka.
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Antalet passagerare på LFV:s flygplatser minskade med tio procent under augusti
jämfört med samma månad förra året. Utrikestrafiken minskade med elva procent
inrikestrafiken med tio procent.
Högtryck dominerade Hertz sommar 2009. Trots rådande lågkonjunktur ökade antalet
månadshyror med åtta procent under juni till och med augusti. Under perioden januari-augusti
har omsättningen ökat med fem procent jämfört med motsvarande period i fjol, detta i
kontrast till branschen i övrigt som backar fem procent. Det är framför allt en fortsatt stark
tillströmning av privatkunder som bidrar till det positiva resultatet.
Det går bra för Sverigeflyg som ökat sitt passagerarantal i sommar med 8,6 procent.
Under augusti ökade trafiken med nästan 27 procent. Linjerna Visby-Göteborg och VisbySundsvall är populärast. Ackumulerat under året har passagerarantalet ökat med 4,7 procent
till 365 000 passagerare.
Höghastighetståg kan byggas i Sverige redan år 2020. Regeringen har ännu inte tagit ett
beslut men det gäller Götalandsbanan som innefattar linjen Göteborg, Jönköping, Linköping via
Ostlänken till Stockholm samt Europabanan, Jönköping ner till kontinenten. Förmodligen byggs
Götalandsbanan först och Banverket är redan igång med förstudier.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det lettiska flygbolaget airBaltic ökade sin passagerartrafik med fem procent i juli
jämfört med juli i fjol. Flygbolaget hade 296 754 passagerare från Riga och Vilnius. År 2005
var motsvarande siffra bara 105 498 passagerare och antalet passagerare i juli har därmed
nästan tredubblats under fyraårsperioden. Hittills i år har antalet passagerare ökat med sju
procent jämfört med i fjol.
Asiens största flygbolag Japan Airlines visar en nettoförlust på cirka 7,1 miljarder
kronor under årets första kvartal. Enligt flygbolaget beror förlusten på finanskrisen och
svininfluensans utbrott.
Finnair fortsätter att omstrukturera sin verksamhet och varslar 200 anställda.
Segmenten för reguljärtrafik och chartertrafik slås ihop samtidigt som bolaget organiseras i
fem ansvarsområden.
Amerikanska flygbolaget Jet Blue har ett attraktivt erbjudande där man kan flyga hur
mycket man vill under en månad för 599 dollar. Erbjudandet gällde från den åttonde
september och en månad framåt och man har tid att se det mesta av USA. Jet Blue flyger till
57 destinationer i staterna med över 600 avgångar per dag.
Flygbolaget Air Berlin ökar kraftigt och hade i juli ett passagerarantal i Norden på 75
procent fler än under samma månad i fjol. Bolaget har under det senaste året ökat antalet flyg
från Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm.
Det statliga kinesiska flygbolaget Air China köper 12,5 procent av Hong Kongs
flygbolag Cathay Pacific Airways. Därmed höjer Air China sin andel till 30 procent,
samtidigt ökar huvudägaren Swire Pacific sin andel med två procent till 42 procent.
Passagerarflygplan med laserkanoner som kan skjuta ner fientliga missiler blir snart
verklighet hos de israeliska flygbolagen El Al, Israir och Arkia. Det israeliska försvaret har
tillsammans med företaget Elbit utvecklat ett system som bygger på lysraketer.
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Den globala flygindustrins fraktvolym sjönk med 11,3 procent i juli jämfört med
samma månad förra året. Persontransporterna minskade samtidigt med 2,9 procent.
Nedgången i juli var dock mindre än i juni och IATA tror att en återhämtning är på väg.
Storbritannien ska modernisera sitt järnvägsnät genom att satsa på en höghastighetsförbindelse mellan London och Skottland. Projektet beräknas kosta cirka 400 miljarder
kronor.
Finnairs avgående vd Jukka Hienonen varnar för att tusentals jobb i bolaget är i
riskzonen. Han menar att man måste gå samman med en konkurrent eller göra radikala
förändringar, annars måste Finnair minskas med hälften vilket kan innebära mellan 4 000 och
5 000 färre jobb.
Efter övertagandet av Austrian Airlines har Lufthansa gått om Air France/KLM och
blivit Europas största flygkoncern. Tyskarna tog i sommar kontrollen över brittiska BMI och
fick klartecken att ta över Brussels Airlines. Med övertagandet av Swiss visade tyska Lufthansa
att man kunde vända ett förlustdrabbat flygbolag.
Norwegian ökade sin passagerartrafik i augusti med totalt nio procent jämfört med
samma månad i fjol. Kabinfaktorn ökade till 81 procent vilket är två procentenheter högre
jämfört med augusti förra året. I år har bolaget flyttat kapacitet till nya inrikesrutter i Norge
och en ny bas har upprättats i Köpenhamn.
Etihad Airways har nu introducerat en ny förstaklass-svit ombord. Den nya kabinen
finns på den senaste Airbus A340-600 som trafikerar mellan Abu Dhabi och London Heathrow.
Den toppmoderna sviten erbjuder resenären en extra bred läderfåtölj från den italienska
läderfabrikanten Poltrona Frau, som även är tillverkare av Ferraris bilsäten. Man får också ett
eget stort omklädningsrum med toalett, handfat och en helkroppsspegel.
Den senaste vinterns Lapplandssatsning av Blue1 blev en succé och flygbolaget
fortsätter i år att flyga till populära semesterdestinationer i norra Finland och Lappland som
Kuusamo, Ivalo, Kittilä och Rovaniemi. Man börjar också flyga från Düsseldorf och Paris direkt
till Kittilä.
Finnairs passagerartrafik minskade i augusti med 10,2 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Kapaciteten minskade med 10,1 procent och kabinfaktorn med 0,1
procentenheter till 80,2 procent. Totalt transporterade samtliga bolag inom Finnairkoncernen
656 484 under månaden vilket är 9,2 procent färre än samma månad förra året.
Allt fler flygbolag erbjuder trådlöst Internet ombord men intresset är svalt hos
passagerarna. Tekniken är dyr och framgången har uteblivit. Enligt affärstidningen Wall Street
Journal har mer än 500 flygplan i USA utrustats med trådlöst Internet.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Scandic Skogshöjd i Södertälje genomgår en större ombyggnad. Konferenslokalerna
och restaurangen kommer att bli helt förändrade och inspiration hämtas från hotellets namn,
Skogshöjd. Skogen är en plats för lugn och ro, frisk luft och äventyr. Skogen genomsyrar val
av färger och material och ett besök på hotellet ska vara en upplevelse för alla sinnen.

FIN-S Marknad & Kommunikation
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
T 08-667 25 97 | F 08-667 64 29 | M 070-731 85 68 | @ info@fin-s.a.se
www.fin-s.a.se

12

I N T E R N A T I O N E L L T
Vietnam förbjuder nu rökning inomhus i vissa offentliga lokaler samtidigt som
tobaksskatten höjs. Enligt regeringen förbjuds rökning i förskolor, skolor, biografer, offentliga
byggnader och i kollektivtrafiken. Uttalandet sa dock ingenting om att restauranger kommer
att omfattas av förbudet.
Samtliga Sheratonhotell i USA och Kanada blir helt rökfria från och med årsskiftet.
Sammanlagt handlar det om 8 000 rum som inför omställningen ska genomgå luftrensning,
tvätt av textilier och extra städning. Även hotellens allmänna utrymmen bli rökfria.

Turismkalendern 20099
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

September
7-30/9

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

21/9

KunskapsDagarna - Piteå (www.kunskapsdagarna.nu)

22/9

Meet the Brits - Grand Hotel, Saltsjöbaden (www.visitbritain.se)

22-25/9

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru)

22/9

Stora Turismprisets regionfinaler - Göteborg (www.rts.se)

22/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

23-24/9

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

24/9

Antor Workshop - Nalen, Stockholm (www.antor.com)

24-27/9

Caravan Show - Kistamässan (www.kistamassan.se)

24/9

Frukostseminarium: Nya trender och arbetssätt inom besöksnäringen - Xenter, Tumba
(www.turistbotkyrka.se)

24/9

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

24/9

YourAgent Workshop - Warszawa (www.youragent.fi)

25/9

Green Meetings & Events - Scandic Anglais, Stockholm
(www.mpisweden.se/moten.asp/id/50/lid/82847)

25-27/9

Northern Eco and Adventure Mart - Chiang Mai ()

27/9

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

28/9

VärdskapsInspiratör - Stockholm (www.vardskapet.se/info.asp?id=5505)

29/9

KunskapsDagarna - Karlskrona (www.kunskapsdagarna.nu)

30-1/10

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

Oktober
1/10

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

KunskapsDagarna - Umeå (www.kunskapsdagarna.nu)

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)

8/10

Focus Kiruna - Stockholm ()

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)

17-18/10

Fair Media - MalmöMässan (www.fairmedia.se)

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)

20/10

Värdskapskursen DiplomeradVärd - Stockholm (www.vardskapet.se/info.asp?id=5510)

21/10

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

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)

28/10

Frukostseminarium: Hur ska man utveckla och stärka besöksnäringen? - Xenter, Tumba
(www.turistbotkyrka.se)

29-1/11

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

November
1-6/11

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

7-8/11

Fair Media - Thon Hotel Arena, Oslo (www.fairmedia.se)

9/11

Expo Uppland - Uppsala Konsert & Kongress (www.konferensuppland.se)

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 )

14-15/11

Fair Media - Wanha Satama, Helsingfors (www.fairmedia.se)

16/11

VärdskapsInspiratör - Stockholm (www.vardskapet.se/info.asp?id=5505)

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)

25/11

Frukostseminarium: Fallgropar och framgångsfaktorer med etableringar motsvarande
Familjeparken i Botkyrka - Subtopia, Alby (www.turistbotkyrka.se)

25-27/11

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

26-27/11

Andaman Travel Trade - Phuja Exhibitions Center, Phuket ()

26-28/11

Drömresor - Stockholm ()

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
12-17/1

Vakantiebeurs - Utrecht (www.vakantiebeurs.nl)

14-17/1

Moroccan Travel Market - Marrakech (www.mtm.ma)

14-17/1

Reiseliv - Oslo (www.messe.no/no/snarveier/reiseliv/)

21-24/1

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

21-24/1

Tourism & Leisure TIP - Ljubljana (www.ljubljanafair.com/fairs/calendar-offairs/tourism-and-leisure)
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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
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
10-14/3

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

25-28/3

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