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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!

MÖTEN OCH EVENEMANG – Sverige
Bokningsbolaget lanserar en ny hemsida där de erbjuder färdiga paket för
konferenser och event. Över hundra färdiga förslag i Sverige och utomlands presenteras
med rabatterade priser. Målet är att ha marknadens största utbud av paketerade möten.
När Sverige ifjol arrangerade handbolls-VM kom drygt 30 000 utländska besökare. De
spenderade i genomsnitt 805 kronor per person och dygn och evenemanget ledde till
motsvarande 121 årsarbetskrafter. För många av de utländska besökarna utgjorde handbollsVM 2011 den huvudsakliga anledningen till Sverigeresan. Det visar en ny undersökning som
SHR låtit HUI Research utföra.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Nöjesparken Gröna Lund har fått nordiskt pris för långsiktig varumärkesvård. Priset
delades ut på Varumärkesdagen i Stockholm. Gröna Lunds arbete med medarbetarna som
varumärkesambassadörer och det tydliga grafiska manéret nämns i juryns motivering.
Signumpriset, som delats ut sedan 1995, instiftades av immaterialrättskonsulten Groth & Co.
SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken. Trots att debatten om miljö- och
hållbarhetsfrågor har hamnat i skymundan till följd av eurokrisen, ökar intresset för grön
konsumtion. Det visar den årliga undersökningen Sveriges grönaste varumärken, som
utnämner SJ till ett av Sveriges i särklass grönaste varumärken, när svenska folket får välja.

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 www.traveltrends.se

2

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
USA är det land som både producerar och lockar flest talanger, men också de
nordiska länderna ligger i topp, enligt Global Talent Index Report 2011. Sverige hamnar
dock först på 7:e plats, sist av de nordiska länderna (Island undantaget) i index topp-10 för
2011. Kina och Brasilien väntas rycka framåt i index under kommande år. Så här ser listan ut:
1. USA
2. Danmark
3. Finland
4. Norge
5. Singapore
6. Australien
7. Sverige
8. Hongkong

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Försäljningen av resor via svenska resebyråer ökade med tre procent under 2011 till
sammanlagt 31 miljarder kronor. Året började bra med en uppgång på hela sju procent
under första kvartalet. Därefter stannade uppgången av och byttes mot en svag nedgång i
slutet av året. I första hand är det försäljningen av flygresor och hotellnätter som ökat med sju
procent vardera. Samtidigt minskade efterfrågan på paketresor.
Norska Braganza köper majoritetsandelar i två svenska researrangörer. Per G
Braathens investeringsbolag Braganza köper 51 procent av Göteborgsbaserade Iceland
Explorer och 75 procent av Cruise Selection Sweden. Säljare är ägare och personal som också
ska driva verksamheten vidare.
Svenska researrangören Explore Tours planterar 50 träd per resenär som
klimatkompensation och donerar en del av sin vinst till lokala hjälpprojekt. Den
relativt nystartade researrangören kallar sitt koncept ”fair travel”, vilket bland annat innebär
små turistgrupper, ett hållbart resande och svensktalande reseledare. Specialiteten stavas
exotiska rundresor och just nu finns ett tjugotal på programmet, från Amazonas, Galapagos
och Kuba till Mellanöstern, Tibet och Nya Zeeland.

HOTELL – Sverige
Sveriges bästa hotell är Renaissance Malmö Hotel, enligt Tripadvisors årliga lista
Travellers’ Choice. Rankningen avgörs med hjälp av användarbetyg.
1. Renaissance Malmö Hotel, Malmö
2. Avalon Hotel, Göteborg
3. Hotel Rival, Stockholm
Hotellkedjan Hotels by Maude öppnar sitt tredje hotell. I takt med att fler företag väljer
att flytta sina huvudkontor till Solna Business Park har efterfrågan på hotellrum i området
ökat. Maudes Hotel har funnits i företagsparken sedan 2004 och nu bygger Fabege om en
äldre fastighet till ytterligare ett modernt hotell med totalt 65 rum. Nästa år är det nya
hotellet, Hotel M by Maude, färdigt för att ta emot de första gästerna.
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Lyxsängen Savoir Beds har nu kommit till Sverige. Sängarna är handgjorda i fyra olika
modeller och kan skräddarsys efter kundens behov. Sängarna skapades för över 100 år sedan
och ägdes länge av Savoy Hotel i London. Priset varierar mellan 75 000 och 400 000 kronor för
en dubbelsäng.

HOTELL - Internationellt
Ny hotellsajt hyr ut rum per timme till kärlekspar. Hotell där man kan hyra rum med
timtaxa har inte haft de bästa av rykten. Kanske är det på väg att ändras. Dayuse-hotels.com
vänder sig till resenärer som behöver ta en tupplur, affärsmän i behov av en möteslokal eller
par som vill ha ett rum för ett hemligt rendezvous.
Länderna i Europa toppar listan över de dyraste hotellnätterna, enligt American Express
Business Travels årliga analys av hotellpriser. Dyrast bor man för tillfället i Rom, Zürich och
Paris. New York och Tokyo, som traditionellt har varit väldigt kostsamma, hamnar till och med
under Stockholm på listan.
Nu kan gäster på Radisson Blu och Park Inn shoppa online direkt från hotellrummet.
Varorna levereras sedan till hotellet eller hemmet. Rezidor har skapat konceptet tillsammans
med Travellersshop.com, med inspiration från shoppingen ombord på flygplan och
flygplatsernas taxfreebutiker. Idén bygger på att affärsresenärer ofta kommer sent till
flygplatsen och inte hinner handla där, medan de ofta har mer tid när de checkat in på sitt
hotell.
Avdelningen udda hotell är på väg att få en ny medlem: det pensionerade ryska
hangarfartyget Kiev blir lyxhotell. Hangarfartyget har funnits i kinesiska Tianjin sedan
2004, som huvudnummer i militärtemaparken Binhai Aircraft. Kiev genomgår sedan en tid
tillbaka en förvandling till flytande hotell med 148 rum. Hotellet invigs någon gång under 2012.
Ombyggnaden har kostat runt 100 miljoner svenska kronor, pengar som bland annat använts
till att skapa tre presidentsviter. Den största sviten mäter hela 400 kvadratmeter.
5 200 kronor för 12 kvadratmeter. Så mycket får du betala om du vill bo på Molja fyr i
Ålesund i norra Norge. I gengäld bor du i fyrens enda rum som är runt och tre meter i
diameter och har total koll på farleden. Boendet, som är en del av Hotel Brosundet, finns med
på flera topplistor över udda boenden.
Radisson Royal Hotel i Moskva vann World Travel Awards 2011. Radissons ryska
flaggskepp och ett av Moskvas historiska landmärken röstades fram som världens ledande lyxoch affärshotell 2011. Hotellet tillhör de legendariska ”Seven Sisters” – de sovjetiska
skyskraporna som uppfördes av Stalin. Fastigheten återinvigdes i april 2010 efter en tre år
lång och omfattande renovering. Idag har hotellet 497 rum och sviter samt 38 lägenheter.
De amerikanska hotellbolagen utmanar onlineresebyråerna och lanserar en
gemensam sajt för bokning av hotellrum på nätet. Det kortsiktiga målet är 80 000
sökbara hotell. Bakom sajten Roomkey.com ligger några av världens största hotellbolag.
Initiativtagare är Choice, Hilton, Hyatt, IHG (Holiday Inn), Marriott och Wyndham. Best
Western är också med men deras hotell finns inte listade ännu. I mars lanseras sajten officiellt
och hotell över hela världen blir sökbara.
Carlson och Rezidor har tillsammans bildat Carlson Rezidor Hotel Group med hotell i
80 länder. Carlsons och Rezidors respektive juridiska ställning och ägarstruktur är oförändrad,
men ska samarbeta för att bland annat öka intäkterna och gemensamma inköpsfördelar.
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RESTAURANG & MAT - Sverige
Nära nio av tio av restaurangbranschens största företag sänker priserna tack vare
momssänkningen. Restauratören har frågat 69 branschjättar och 88 procent av dem sänker
sina priser helt eller delvis. Dessutom svarar 59 procent att de anställer, eller planerar att göra
det.
Gothia Towers King Size, en av Sveriges mest omtalade räkmackor, har slagit nytt
försäljningsrekord. Under 2011 sålde Gothia Towers 155 611 räksmörgåsar, vilket är den
högsta siffran någonsin och en ökning med två procent jämfört med året innan.
Mathias Dahlgren Matsalen på Grand Hôtel i Stockholm tar nu ytterligare ett steg i
restaurangens utveckling. Med hjälp av den brittiska inredningsdesignern Ilse Crawford har
gästmiljön förnyats och moderniserats samtidigt som en helt ny växtbaserad meny
presenteras. Mathias Dahlgren Matsalen har under åren fått en rad utmärkelser och har två
stjärnor i Guide Michelin.
Trion bakom Vassa Eggen köper klassiska Tennstopet i Stockholm. De nya ägarna vill
förvalta krogen med omsorg. Den säsongsstyrda menyn, med bland annat kräftor och
surströmming i augusti, gås i november och lake i januari, har blivit ett signum för Tennstopet
och ska bevaras.
Max Hamburgerrestauranger har öppnat en ny restaurang i Länna industriområde i
Huddinge. Det är kedjans 86:e restaurang och en del i Max pågående Stockholmssatsning.
Under 2012 planeras ytterligare tre nya restauranger i Stockholmsregionen.

RESTAURANG & MAT – Internationell
2011 års bästa espresso serverades i New York, enligt den stora matbloggen A life
worth eating. På Kafé Esaias i Stockholm finns den femte bästa. Kaféet öppnade på
Drottninggatan i slutet av sommaren 2011.
Dansk kokkonst regerar runt Öresund. Det framgår av guiden ”Öresundsregionens bästa
krogar 2012”. Av regionens 25 bästa restauranger är bara fem svenska. Allra bäst, enligt
guiden, är Norma i Köpenhamn. Skånes bästa restaurang är Daniel Berlin i Skåne-Tranås, på
en delad nionde plats.
New York-kock får svenskt pris. David Chang tilldelas svenska White Guides pris ”Global
Gastronomy Award”. David Chang driver en handfull hajpade restauranger i New York, från en
enkel nudelbar till tvåstjärniga Momofuku Ko.

TURISM - Sverige
Rekordår för utländsk turism i Sverige. Tillväxtverket har presenterat preliminär statistik
för turiståret 2011. Trots en svag sommar kan VisitSweden konstatera ännu ett rekordår för
utländska övernattningar. Resandet från utlandet under 2011 ökade med en procent. Totalt
registrerades cirka 12,9 miljoner övernattningar från utlandet på hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser samt privata stugor och lägenheter.
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Myndigheten för yrkeshögskolan har godkänt 20 olika utbildningar inom turism,
hotell och restaurang inför hösten 2012 och våren 2013. Fem av dessa ges i Stockholm,
Göteborg får fyra utbildningar och Åre tre. Övriga orter som fått klartecken är Landskrona,
Lidköping, Nyköping, Orsa, Uppsala och Älvdalen.
Säfsen vill växa rejält de kommande åren. Dala-anläggningen planerar för 3 000 nya
bäddar och ett tiotal nya nerfarter på grannberget. Det finns också spa- och hotellplaner i
Säfsen, i regi av det schweiziska bolaget Sedalia Hotel & Residence.
Stockholm kan inte få nog av turister. Om politiker och näringsliv får som de vill med den
nya visionen ska turistströmmarna öka med 50 procent till 2020. Det ska också skapas över
9 000 nya jobb inom turistnäringen och omsättningen i besöksnäringen ska öka med 80
procent. En del i turistsatsningen är att sätta Stockholms skärgård på världskartan.
2011 var ett magiskt år för Halmstad som destination, med många evenemang under
hela året. Under The Tall Ships Race, som ägde rum en intensiv sommarvecka, fyrdubblades
befolkningen i staden. Evenemanget visar att Halmstad klarar av att stå värd för riktigt stora
händelser.
Tillväxtverket får 60 miljoner kronor till att stärka och utveckla hållbara
turistdestinationer. Uppdraget omfattar 20 miljoner kronor per år i tre år. Syftet är att
stärka ett begränsat antal destinationer med stor potential att växa internationellt.
Trollhättans kommun, Saab AB och Wallenbergstiftelsen satsar 28 miljoner på att ta
över Saabmuseet. Konkursförvaltarna hade lagt ut museets bilar, några av dem oersättliga
och andra ”bara” unika, för allmän budgivning. Risken var stor att samlingen skulle skingras
över världen men nu är museet alltså räddat.
I slutet av januari samlades besöksnäringens företagare för att diskutera branschens
framtid och utveckling. Besöksnäringen har som mål att fördubblas till 2020. Under två
dagar möttes branschen och politiken för att utbyta idéer och strategier. Näringsminister Annie
Lööf medverkade och berättade om regeringens nya satsning för att öka den internationella
turismen till Sverige.
Pengarna har sinat för Funäsdalens Alpina och planerna på gondolbana och snabb
expansion av nytt boende är lagda på is. Företaget måste först hitta ny finansiering för att
kunna ro de storslagna projekten i hamn. För drygt ett år sedan slog investerarna bakom
utbyggnaden av destinationen Funäsfjällen i Härjedalen på stora trumman. De skulle investera
325 miljoner kronor de närmaste tre åren för att bygga ut skidorten och göra den till en värdig
utmanare till Åre och Sälen.
Sverige är ett av världens fem mest globala länder. En rapport från Ernst & Young, som
presenterades på World Economic Forum i Davos, visar att integrationen i världens 60 största
ekonomier fortsätter – men i långsam takt. Sverige ligger kvar på en hedrande femte plats på
ligan över världens mest globala länder, även om totalbetyget har sjunkit något från ifjol. Det
mest globala landet enligt mätningen är Hongkong, följt av Irland, Singapore och Belgien. Våra
grannländer Finland och Danmark återfinns också på topp-tio, medan Norge får hålla till godo
med plats 19.
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En ny satsning ska göra Stockholms skärgård mer attraktiv och skapa nya jobb. Flera
organisationer och kommuner går ihop och delar på kostnaderna. Haninge är en av åtta
kommuner som deltar i projektet tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms
läns landsting, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen, Öppen Skärgård och Siko.
Moderna snökanoner med halverad energiförbrukning och uppvärmning med flis
istället för elpannor. Det är exempel på hur Skistar i Lindvallen miljöanpassar
verksamheten. Grön omställning är idag det enda långsiktiga sättet att överleva för
fjällturismen, anser forskare som också ser risk för utslagning av små destinationer.
Casino Cosmopol ökade antalet besök under 2011. Antalet besök ökade med 13 000 till
1 231 845. Men kasinot innebär också problem för de besökare som är spelberoende. Under
året skrevs 2 351 avtal där spelare frivilligt valde att porta sig från Casino Cosmopols fyra
kasinon.

TURISM - Internationellt
Under 2012 kommer antalet turister att överstiga 1 miljard. Det är FN som räknat ut att
antalet turister, världen över under ett år, för första gången kommer att överskrida
miljardstrecket. År 2000 gjordes 674 miljoner turistresor. Tio år senare var siffran 939
miljoner och förra året 980 miljoner. Turismen väntas fortsätta öka även i år, om än något
långsammare. Den ökande turismen kommer främst från tidigare utvecklingsländer, en trend
som sannolikt lär växa sig starkare.
Trots ekonomisk oro i världen blir både flygresor och hotellboende rejält mycket
dyrare i år. Det förutspår American Express i sin årliga rapport Global Business Travel
Forecast. Priset på interkontinentala flygresor kommer att öka med upp till sju procent i år i
Europa och hotellpriserna ökar sex procent. I Sverige förväntas biljettpriserna för
interkontinentala flygresor att öka mest, eftersom kapaciteten på dessa flyg inte har ökat i takt
med efterfrågan.
Det finns tio platser man bör undvika att besöka enligt resesajten gadling.com. Det
handlar om städer eller delar av städer. Sajten har presenterat en lista med motiveringar till
varför just dessa platser bör undvikas. På listan hittar man Mogadishu i Somalia, Kandahar i
Afghanistan, stadsdelen Cite Soleil i Port-au-Prince i Haiti, Ciudad Juarez i Mexiko,
slumområdet West Point i Monrovia i Liberia, Sana’a i Jemen, kåkstaden Rochina favela i Rio
de Janeiro i Brasilien, Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo, Port Moresby i Papua Nya
Guinea samt Harare i Zimbabwe.
Turistboom i kölvattnet efter Titanic. Hundra år efter haveriet blir minnet av Titanic
starkare än någonsin. Nyinspelad tv-dramatik, kryssningar till haveriplatsen och vrakdykning
är några av årets händelser. I Titanics födelsestad, Belfast på Nordirland, invigs ett
upplevelsecentrum som väntas locka en halv miljon besökare i år.
Skistars expansion till Alperna drar ut på tiden. Bolaget skrev en avsiktsförklaring med
Andermatt Swiss Alps om att utveckla och binda samman skidområdena Andermatt och
Serdun tolv mil från Zürich, en investering på 1 miljard svenska kronor. Andermatt Swiss Alps
är turistdestinationsbolaget Orascoms prestigeprojekt, som ska förvandla Andermatt till ett
turistparadis med 490 lägenheter och sex hotell. Det är i skidanläggningen som Skistar ska
investera.
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Svenska Teatern flyttade i februari tillbaka till sitt eget renoverade teaterhus i
hjärtat av Helsingfors. Teaterns stora sal har fått 200 nya sittplatser och tar därmed nästan
700 åskådare. I huset finns nu också en helt ny scen, den mindre Amos-salen. Där ger man nu
den första pjäsen i det renoverade huset, Remont av Joakim Groth. Läs mer på
www.svenskateatern.fi
Barcelona är ett populärt val bland svenskar för en cityweekend. Resandet till staden
ökade med 10 procent hos Airtours. 2011 års mest populära cityweekendresmål och hur
mycket resandet dit ökat mot föregående år:
1. Barcelona +10 %
2. Prag +15 %
3. London -3 %
4. Palma +102 %
5. Rom +9 %
2011 blev ett rekordår för Wien som resmål, tack vare fler besökare från Ryssland, Kina
och arabländerna. Förra året registrerades 11,4 miljoner övernattningar i den österrikiska
huvudstaden, en ökning med 10 procent. Det är bättre siffror än 2008 då Österrike var värd
för fotbolls-EM, ett evenemang som lockar många besökare.
Strömma Turism & Sjöfart AB har förvärvat Helsinki Expert. Företaget, som blir ett
dotterbolag i Strömmagruppen, producerar, säljer och marknadsför turist- och fritidsrelaterade
tjänster i Helsingfors. Helsinki Experts tjänster kommer att införas i Strömmagruppens
nordiska bokningssystem, vilket ska stärka synligheten och åtkomligheten av resetjänsterna i
Helsingfors. I den finska huvudstaden finns Strömma representerat genom varumärkena
Helsinki Sightseeing, Sunlines, Open Top Tours och City Sightseeing.
Helsingfors är World Design Capital 2012 och en anledning till detta är säkert den
finska designkulturens långa historia, där design utgör en viktig del av det finska sättet
att leva. Under designåret väcker de många evenemangen frågor om hur design skulle kunna
göra livet bättre, enklare och mer fungerande. Vi tipsar om tre evenemang under designåret:
 Design goes Mattbryggan, 30/4-31/12
 INDEX: Award Exhibition, 1/5-30/6
 Unbuilt Helsinki, hösten/vintern 2012
Läs mer på www.wdchelsinki2012.fi
Barack Obama hjälper turismen på traven. USA:s president har hörsammat den
amerikanska turistindustrins vädjan om satsningar på turism, bland annat genom den
förenklade visumproceduren. Under ett besök på Disney World i Orlando, Florida, sa Obama
att turismen är en bransch med stora möjligheter att skapa jobb. Han kommer att jobba för att
det ska bli enklare att komma in i USA genom snabbare handläggningstider för visum samt att
fler länder ska undantas från visumtvång. Idag har 36 länder undantag från visum vilket
innebär att dess medborgare kan stanna i USA upp till 90 dagar inom en period på sex
månader.
I år delar Sverige och Finland på värdskapet för ishockey-VM som spelas 4-20 maj.
Finland spelar alla sina matcher i Hartwall Arena i Helsingfors, och i Stockholm är det Ericsson
Globe som gäller. Biljetter säljs i paket om 2-4 matcher.
Ett turistcentrum ska uppföras i Äkäslompolo i Finland. Under flera årtionden ska flera
skidhotell, semesterbostäder och ett bycentrum byggas. Totalt ska inkvarteringskapaciteten
öka med 13 000. I projektet samarbetar Forststyrelsen, Lapland Hotels och Kolari kommun.

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 www.traveltrends.se

8
Nytt år, nya kulturupplevelser. 1,5 miljoner turister, vilket är fler än hela Estlands
befolkning, lockades i fjol till Tallinn. Staden var, tillsammans med Åbo, 2011 års europeiska
kulturhuvudstad. Tallinn toppar också Trip Advisors lista över ”up-and-coming”-destinationer.
Nu hoppas årets kulturhuvudstäder, portugisiska Guimarães och slovenska Maribor, på ett
liknande uppsving.
Finska Österbotten presenterade sig på resemässan Matka i januari. På mässan
introducerades 2012 års turismbroschyr. Årets nyhet är en separat turistkarta över
Österbotten och Södra Österbotten. Kartan innehåller en överskådlig karta över regionen med
de intressantaste besöksmålen utmärkta på kartan. Den österbottniska staden Vasa har nu
kommit ännu närmare. Finnair, AirBaltic, Flybe, Blue1 flyger redan till Vasa och från och med
april gör även Norwegian det. Till Vasa flyger man från Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn,
Riga, Tallinn och Umeå.
Världens tio bästa etiska destinationer. Den ideella organisationen Ethical Traveler, vars
motto är ”Empower travelers to change the world”, har presenterat sin årliga lista över etiska
destinationer. Tio länder, som man räknar som utvecklingsländer, är med på listan men
rangordnas inte.
 Argentina
 Bahamas
 Chile
 Costa Rica
 Lettland
 Mauritius
 Palau
 Serbien
 Uruguay

TRANSPORTER – Sverige
SJ har infört en lågpriskalender så att resenären lätt ska kunna hitta de billigaste
biljetterna. I kalendern finns biljetter för 90 dagar framåt för de tolv populäraste
tågsträckorna, till exempel Stockholm – Göteborg och Stockholm – Sundsvall. Biljetterna är
sorterade på vecka och dag, gäller 2 klass och går inte att omboka.
Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsunds kommun går samman och bildar
flygplatsbolaget South Lapland Eco Invest AB. Syftet är att tydliggöra för omvärlden
vilken prioriterad åtgärd investeringar i förbättrad flygtillgänglighet är för området. Flygplatsen
i Vilhelmina har idag Norrlands kortaste landningsbana och begränsar utvecklingsmöjligheterna
för dagens upphandlade trafik samt möjligheterna att ta emot större flygplan från Sverige och
Europa. Målsättningen är att en ny flygplats ska kunna tas i drift vintern 2015/2016.
Arlanda Express mer än fördubblade sin vinst i fjol till rekordhöga 130 miljoner
kronor. Samtidigt kämpar det riskkapitalägda och politiskt känsliga bolaget för att få behålla
sitt skatteminimerande internlån. Det är sjunde året i följd som Arlanda Express redovisar
vinst, den här gången på en betydligt högre nivå än tidigare.
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Fler linjer för Ryanair från Malmö. Passagerartrafiken på Malmö flygplats ökade i fjol med
22 procent, vilket var den största ökningen i Sverige. Även i år blir det tillväxt när lågprisjätten
Ryanair i sommar ökar utbudet från Malmö med linjer till Edinburgh och Palma. Malmö
flygplats har därmed, från och med i sommar, 15 olika utländska destinationer där Ryanair
dominerar med sina nio reguljära linjer.
55 552 passagerare reste med Destination Gotland i januari, en ökning med 1,1
procent jämfört med 2011. Det är rekord för en januarimånad. Antalet fordon ökade med 4
procent och antalet längdmeter gods ökade med 3,3 procent.
Arlanda flygplats tog i fjol emot fler passagerare än någonsin. Arlanda passerade 19
miljoner passagerare under 2011, den hittills högsta siffran för flygplatsen. Utrikesflyget går
starkt trots den ekonomiska oron, men det svenska inrikesflyget ser däremot en långsiktigt
sluttande trend, bland annat på grund av ökad konkurrens från tåget.
Sverigeflyg satte rekord 2011 samtidigt som flygbolaget har Sveriges nöjdaste
kunder. Antalet passagerare ökade med 14 procent under förra året och sammanlagt reste
647 000 passagerare med Sverigeflyg. Samtidigt toppar Sverigeflyg en mätning av
kundnöjdhet inom flygbranschen som Svenskt Kvalitetsindex gjort.
NextJet har beslutat att trafikera linjen Arvidsjaur – Arlanda på kommersiella
grunder, utan bidrag från staten. Detta har slagits fast i den nya upphandlingen för
flygtrafik av Trafikverket. Från och med juni i år är linjen fullt kommersiell och fler satsningar
är att vänta för att driva trafik.
Flygtrafiken i svenskt luftrum ökade med åtta procent i fjol, enligt Luftfartsverket. Det
innebär drygt 706 000 så kallade flygrörelser. Myndigheten varnar nu för sämre tider i sin
prognos där ökningen i år beräknas stanna på drygt en procent.

TRANSPORTER – Internationellt
SAS och Singapore Airlines utökar sitt partnerskap för att stärka flygförbindelser
mellan Skandinavien och Singapore. Syftet är att ingå ett joint venture-avtal om att införa
en gemensam direktlinje mellan Stockholm och Singapore, samt att öka frekvenserna mellan
Köpenhamn och Singapore. Avtalet innebär samordning av tidtabeller och gemensamma
försäljningsaktiviteter.
Har du undrat vad som händer din väska efter att den försvunnit bakom de där
svarta gummiflärparna i slutet på rullbandet tills du träffar den igen på ett annat
rullband? Nu kan du äntligen få se det själv. Flygbolaget Delta Airlines monterade in 6 kameror
i en väska och filmade dess resa från Atlanta till New York, och lade sedan upp filmen på
Youtube (sök på ”Delta Airlines suitcase”).
Olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia skakar en näring som vant sig vid
att 16 miljoner kunder vill ha större och lyxigare fartyg. Trots att det finns många
rederier med olika namn så ägs de flesta antingen av Carnival Cruise eller av Royal Caribbean,
som tillsammans har 74 procent av marknaden. Nu frågar många sig om kryssningsfartygen
blivit så stora att det påverkar säkerheten.
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Nya koncept ombord när M/S Princess Anastasia åter gick i trafik i början av
februari. Efter en intensiv charterperiod gick St. Peter Lines fartyg M/S Princess Anastasia
åter i trafik för visumfria resor mellan Stockholm och St. Petersburg. Trafikstarten präglades
av förnyelse med bland annat en ny rullande tidtabell, nya hotellpaket och nya restaurangkoncept ombord.
SAS har officiellt utsetts till Europas punktligaste flygbolag, för tredje året i rad, av den
oberoende källan Flightstatus. SAS var också världens tredje mest punktliga flygbolag efter
japanska flygbolagen ANA och JAL. Under 2011 landade 88,22 procent av alla SAS flygningar i
tid.
Trafikstart väntar i början av nästa år för Norwegians långlinjer. De första flygplanen
av den nya modellen Dreamliner ska levereras till flygbolaget i år och dessa plan kommer att
trafikera långlinjerna. Flygprogrammet är färdigt, men inte officiellt. De första linjerna blir från
Oslo och Stockholm till Bangkok och New York.
Finnair ska inleda diskussioner med möjliga samarbetspartners för att stärka sin
position på den nordiska marknaden. Detta kommer efter att Finnair redovisat ett
minusresultat för 2011. Bolaget vill kostnadseffektivt utveckla sina planer på att bli ledande i
Norden. Man vill etablera sig på nya flygplatser och utveckla linjenätet.
Det ungerska flygbolaget Malev har gått i konkurs. Flygbolaget har ställt in alla
flygningar efter 66 års trafik. EU förbjöd den ungerska staten att ge mer statsstöd till det 66 år
gamla flygbolaget och den ekonomiska situationen blev snabbt ohållbar. Malev hade skulder
motsvarande 270 miljoner dollar vid konkursen.
Genom en auktion motsvarande drygt 93 miljarder kronor har de tre
storflygplatserna i Brasilien privatiserats. De privata aktörerna lovar att rusta upp och
modernisera flygplatserna så att de klarar tillströmningen av passagerare vid VM i fotboll
2014.
Kryssningar på Östersjön förknippas oftast med middagar, taxfreesprit och dans. Men Tallink
Silja ser nya möjligheter i sin marknadsföring av Riga – att få svenskar att upptäcka
hockeyligan KHL. I KHL spelar bland annat staden Rigas stolthet, Dinamo Riga. För en dryg
tusenlapp får svenska fans resa, hotellövernattning och biljett till någon av Dinamo Rigas
matcher. Tallink Silja samarbetar med både hockeylaget och Lettlands statliga flygbolag Air
Baltic när det gäller hockeyresorna.
Nu är det rekordbilligt att flyga. Minskad efterfrågan i finanskrisens spår och en rejäl
överkapacitet hos flygbolagen har gjort att flygpriserna nu ligger under det tidigare
bottenrekordet från krisåret 2009. Framför allt är det priserna till långväga resmål som sjunkit.
Det har till exempel aldrig tidigare varit så billigt att flyga från Stockholm till New York.
Följderna av den svåra olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia kan nu
avläsas i bokningsstatistiken, skriver Royal Caribbean i en rapport. Omsättning och
lönsamhet ökade för Royal Caribbean under 2011 jämfört med året innan. Denna utveckling
hade man trott skulle fortsätta under 2012. Efter kryssningsolyckan i Italien har man nu
tvingats ändra framtidsutsikterna för året. Royal Caribbean skriver att tragedin i Italien har
haft en betydande kortsiktig effekt på bokningarna och man kan ännu inte riktigt förutspå hur
det kommer påverka intäkterna.
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Spanska lågkostnadsbolaget Vueling satsar nu på Skandinavien. Malmö och Stockholm,
tillsammans med Stavanger, Aalborg och Köpenhamn finns nu med i sommarplanerna och ger
trafik till Barcelona från de fem städerna.
Blue1 startar trafik mellan Köpenhamn och en serie finska städer. Målsättningen är att
mata finska passagerare förbi Helsingfors och ut på de internationella flyglinjerna via Kastrup.
Den danska flygplatsen har drygt dubbelt så många internationella destinationer som
Helsingfors. Finnair tar allvarligt på försöken att vända trafikströmmarna bort från Helsingfors
och avslutade förra året med en kampanj med sänkta biljettpriser.
Champagne kan vara värt en resa. Det tycker Viking Line som nu satsar på att bli ledande
på bubbel med en ny champagnebutik, där många sorter erbjuds till låga priser.
EU-kommissionen granskar samarbetet mellan flygbolagen Delta, Air France och
Alitalia som rör trafiken mellan Europa och USA. EU vill utreda om samarbetet är ett brott
mot konkurrensregler och om parterskapet är till nackdel för passagerare på flyglinjer mellan
Europa och USA. Samarbetsavtalen mellan bolagen slöts 2009 och 2010 och inkluderar
tidtabeller, prissättning samt delning av eventuella vinster eller förluster.
Norwegian köper 222 nya flygplan. Flygbolaget har tecknat avtal med både Airbus och
Boeing om köp av de nya flygplanen samt en option på ytterligare 150 nya flygplan.
Beställningen är den största någonsin av ett europeiskt flygbolag med ett listpris om 127
miljarder norska kronor, motsvarande omkring 145,5 miljarder svenska kronor.
Germanwings utökar sitt flyglinjenät med en ny kroatisk destination i sommar –
kuststaden Rijeka. Bokningar kan göras redan nu för resor mellan den 30 juli och den 6
september. Direktflyg till Rijeka kommer att gå från flygplatsen i Köln/Bonn, dit Germanwings
har en direktförbindelse från Stockholm Arlanda.
Under våren kan du åka på en kryssning med Tallink Silja där du stannar en dag i
Åbo utan att behöva byta fartyg, på samma sätt som vid en Helsingforskryssning. Det
kommer bli totalt sex avgångar med Silja Europa och Galaxy under mars, april och maj 2012.
Malmö Aviation räknar med en vinst på 40-50 miljoner kronor för 2011. I planen för
2012 ingår fler satsningar på inrikesflyg och charter. Dessutom vill man utöka Brommas roll
som nav för det svenska inrikesflyget.
Braathens Aviation har tecknat avtal med Erik Thun AB om köp av 75 procent av
aktierna i Golden Air Flyg. De är också eniga om ett optionsavtal om köp av resterande 25
procent av aktierna inom tre år. Genom köpet kommer Golden Air att ingå i Braathens
Aviation-grupp, där bland annat Malmö Aviation och Sverigeflyg ingår.
Med preliminär start 25 mars inleder Aer Lingus flygtrafik mellan Arlanda och Dublin.
Därmed inleder flygbolaget återigen en egen direktförbindelse mellan Skandinavien och Irland.
Även senaste gången, 1990, trafikerades Arlanda. Den planerade trafiken ska genomföras med
flygplanstypen A320 fyra gånger i veckan. Flygkapaciteten mellan länderna ökar därmed med
nära 700 stolar per vecka.
Sedan årsskiftet omfattas även flyget av EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Även
utomeuropeiska flygbolag måste betala för sina utsläpp på hela flygsträckan om start- eller
slutdestinationen finns inom EU. En rad länder, med USA och Kina i spetsen, godtar inte
att deras flygbolag betalar avgifter till EU:s statskassa. Tonläget har skärpts och flera
länder hotar med sanktioner.

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 www.traveltrends.se

12

RESETIPSET
Missa inte att TUR-mässan inleds redan onsdag 21 mars! Onsdagen är mässans
Networking Day och ger besökare chans att delta i framtidsseminariet FuTURe, Connect och
Welcome Reception. För den som vill uppleva Networking Day finns möjlighet att på ett smidigt
och enkelt sätt resa med TUR-tåget från Stockholm till Göteborg. Ombord möter resenärerna
tågets partners som bjuder på olika typer av aktiviteter. Tågbiljett kostar 495 kronor och i
priset ingår förutom tågresan även frukost och mässentré till TUR. Boka din biljett på
www.sjevent.se. Framtidseminariet FuTURe kostar 695 kronor och bokas på www.tur.se

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

Februari
22/2

Grand Travel Award - Grand Hotel, Stockholm (http://www.grandtravelaward.se/)

22/2

Travel News Studio - Grand Hotel, Stockholm (http://www.grandtravelaward.se/GrandTravel-Award/31740-Gala-och-studio-anmalan.html)

27/2

Projekt Marknadskommunikation - Ulricehamn
(http://www.turism.se/sv/nyheterochpress/4-projekt-marknadskommunikation)

27/2

Pubafton hos Visit Skärgården - Strandvägen. Stockholm (www.visitskargarden.se)

28/2

Projekt Marknadskommunikation - Halmstad
(http://www.turism.se/sv/nyheterochpress/4-projekt-marknadskommunikation)

29/2

Projekt Marknadskommunikation - Laholm, Markaryd och Älmhult
(http://www.turism.se/sv/nyheterochpress/4-projekt-marknadskommunikation)

29/2

SKÅL Göteborg rekryteringskväll - Clarion Hotel Post, Göteborg (http://www.skalsweden.org/Kallelser/2012/ClarionHotelPost_120229.doc)

Mars
1/3

SKÅL Stockholm lunch - Best Western Bromma (www.skalsverige.se)

2-4/3

Reiseliv-Norway International Travel Fair - Lillestrøm, Norge
(http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv/)

5-7/3

Meetings@GBG/Mötesindustriveckan 2012 - Clarion Hotel Post, Göteborg
(http://www.meetingsinternational.se/news.php?id=1177)

6/3

HSMAI GM Forum - Berlin, Tyskland (http://hsmai-europe.com/2012/02/03/hsmai-gmforum-in-berlin-tallinn-riga-and-vilnius/)

7-9/3

ITB Berlin Convention 2012 - Berlin, Tyskland (www.forimmediaterelease.net)

7/3

Nordic Business Meeting - Oslo, Norge (www.sbta.se)

7/3

STJ Årsmöte - Stockholm (turistjournalist.org)
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9/3

Arbetsmarknadsdagen TURNET. Anmäl dig senast 6 mars, först till kvarn - Södertörns
Högskola, Flemingsberg (turism@sh.se)

12-14/3

Suoma - Finland (www.commagroup.com/english/events.iw3)

14-16/3

Gastro 2012 - Helsingfors (www.gastro.fi)

14-15/3

Möten & Events 2012 - Kistamässan, Stockholm (www.easyfairs.com/sv)

14-15/3

Suomi360- Workshop - Vierumäki, Finland (www.commagroup.com/english/events.iw3)

19/3

Moscow International MICE Forum - Moskva, Ryssland (www.miceforum.ru)

21/3

Framtidsseminariet FuTURe - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)

21/3

Tillväxtdagen - Göteborg (http://www.rts.se/)

21/3

TUR-tåget Sthlm-Gbg - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)

22/3

SKÅL Göteborg TUR-cocktail - Svenska Mässan, Göteborg (www.skalsverige.se)

22-25/3

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

23-25/3

National Convention SKÅL International Republic of Ireland 2012 - Dublin, Irland
(www.skal.org)

23-25/3

SKÅL German National Assembly 2012 - Hamburg, Tyskland (www.skal.org)

April
12-15/4

SKÅL Annual NAASC Congress 2012 - Bermuda (www.skal.bm/naasc2012)

13-15/4

Austrian National Assembly & SKÅL Tourism Quality Award Ceremony 2012 - Linz,
Österrike & Krummau, Tjeckien (www.skal.org)

17/4

Fortsättningskurs i Travel Management - Stockholm
(http://www.sbta.se/se/14/var/eduID/53)

18/4

Stora Transportdagen - Mer info kommer (http://www.storatransportdagen.se/)

20-22/4

SKÅL National Assembly 2012 - Jersey, Storbritannien (www.skal-jersey.org)

23/4

HSMAI GM Forum - Tallinn, Estland (http://hsmai-europe.com/2012/02/03/hsmai-gmforum-in-berlin-tallinn-riga-and-vilnius/)

24-27/4

Gastronord 2012 - Stockholmsmässan (www.gastronord.se)

25/4

HSMAI GM Forum - Riga, Lettland (http://hsmai-europe.com/2012/02/03/hsmai-gmforum-in-berlin-tallinn-riga-and-vilnius/)

25/4

SKÅL Göteborg träff - Volvomuseet, Göteborg (www.skalsverige.se)

27-29/4

Holiday & Caravan Meet - Svenska Mässan, Göteborg (www.svenskamassan.se)

27-29/4

Holiday & Caravan Meet - Göteborg (www.holidaycaravanmeet.se)

27/4

HSMAI GM Forum - Vilnius, Litauen (http://hsmai-europe.com/2012/02/03/hsmai-gmforum-in-berlin-tallinn-riga-and-vilnius/)

27-1/5

SKÅL Latin American Congress 2012 - Panama (www.skal.org)

Maj
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9-12/5

SKÅL Asia Congress 2012 - Penang, Malaysia (www.skal.org)

13-14/5

Swedish Workshop - Malmö (http://www.malmotown.com/sv/press/artiklar/workshop-imalmo)

21-23/5

Midnight Sun Workshop - Rovaniemi, Finland
(www.commagroup.com/english/events.iw3)

23/5

Travel World Nord - Sundsvall, Stadshuset (www.travelworld.nu)

24-25/5

Flight cruise 2012 - Silja Galaxy (www.flightcruise.se)

24/5

HSMAI European Awards - Nederländerna (www.hsmai.eu)

24/5

HSMAI Marketing Conference - Nederländerna (www.hsmai.eu)

25-27/5

Kalmar Båtmässa 2012 - Kalmar gästhamn
(http://www.kalmar.com/sv/Evenemang/batmassa/)

27-5/6

Travel Train - Stockholm, Linköping, Växjö, Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och
Sundsvall (http://sjevent.se/pls/nvp/Document.Show?CID=1194&MID=400)

29/5

Kapitalmarknadsdagen - Stockholm (www.rts.se/kapitalmarknadsdagen)

30-3/6

SKÅL Brazil National Congress & National Assembly 2012 - Brasilien (www.skal.org)

Juni
1-3/6

Skärgårdsmässan - Djurgården, Stockholm (www.skargardsmassan.se)

Augusti
21-24/8

Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected
Areas - Stockholm (www.mmv2012.se)

26-31/8

World Water Week - Stockholm (www.worldwaterweek.org)

28-29/8

International Water Resource Economics Consortium - Stockholm
(www.worldwaterweek.org/iwrec)

31-2/9

Båtmässan Allt på sjön - Gustavsberg (www.alltpasjon.nu)

September
4-5/9

Branschforum 2012 - Ericsson Globe, Stockholm (www.branschforum.com/)

13-16/9

Nordic Forum - Åbo, Finland

27/9

Smaka & Se på Finland - Stockholm (www.commagroup.com/english/events.iw3)

Oktober
2-7/10

SKÅL International Congress 2012 - Seoul/Incheon (www.skalkorea2012.org)

3/10

Travel World Öst 2012 - Stockholm, Stockholm Waterfront Congress
(www.travelworld.nu)

16-17/10

Eventdagarna 2012 - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

18/10

Svenska turistgalan 2012 - Stockholm (www.rts.se)

25-27/10

EuroCHRIE 2012 - Lausanne, Schweiz (/www.eurochrie.org)
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15
November
11-16/11

EUHOFA International Congress - Belgien (www.euhofabelgium2012.be)

Januari
29-30/1

Besöksnäringens ledarforum - Hotel Tylösand, Halmstad (www.shr.se)
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