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KONKURRENSKRAFT – Internationellt
I sommar reser svensken hit. Enligt Tickets Novusundersökning säger 43 procent av
svenskarna att de tänker åka utomlands i sommar. Spanien, och inte minst Mallorca, är en
solklar favorit. Även Barcelona och Malaga är populära destinationer. Antalya i Turkiet
fortsätter att vara barnfamiljens charterfavorit och intresset för Italien, främst destinationerna
Sardinien och Sicilien, ökar.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Carlson Wagonlit Travel ökade försiktigt med 1,6 procent under 2014. Det har varit ett
tufft år i resebranschen, trots detta uppvisar CWT en varsamt ökad volym på 1,6 procent till
27,3 miljarder dollar under förra året.
Så reser svensken i sommar. Enligt Resias trendbarometer ökar svenskens resande. Resor
till storstäder samt kryssningar, främst i Medelhavet, ökar snabbast. Att prova på att äta
middag hemma hos privatpersoner i landet man besöker är något som fler och fler svenskar
vill testa. Hållbart resande ökar och 25 procent av svenskarna säger att de väljer resor där
lokalbefolkningen och det lokala näringslivet gynnas av vinsten från turismen. I sommar är
Italien en uppstickare och det trendigaste resmålet.
Affärsresebyrån Carlson Wagon Lit stänger sitt kontor i Malmö. Affärsresenärernas
bokande via CWT:s självbokningssystem ökar. Ökningen av självbokningssystemanvändandet i
samband med den konstanta prispressen på marknaden, samt förlusten av några
företagskunder inom den offentliga sektorn har bidragit till att CWT stänger sitt Malmökontor.
Apollo blir första researrangör i Norden att certifieras enligt Travellifes
hållbarhetskriterier. Det är över 200 olika hållbarhetskriterier som granskats och godkänts
innan Apollo blev den första nordiska researrangörer som certifieras. Certifieringen gäller
hållbarhetsstyrning och alla processer kring kontor och inköp, personalfrågor, leverantörer,
ansvar på destinationerna och kommunikation med kunder.
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Grand Travel Group inleder samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet och
Sveriges Paralympiska Kommitté. Tidigare har American Express Business Travel haft
uppdraget men nu tar Grand Travel Group över. Avtalet sträcker sig över två år och Grand
Travel Group ser fram emot att bidra med utvecklingen av resandet för idrottare med
funktionsnedsättning.
Svenskar lockas till Prag i vår. Resia ser en stor efterfrågan på storstadsresor i vår.
Istanbul och Prag, där slutspelen i Hockey-VM spelas under Kristi Himmelfärdshelgen, är de
som ökar mest.

RESTAURANG & MAT – Sverige
Sverige fick sex nya stjärnkrogar. Guide Michelin publicerade i år för första gången en
nordisk guide. Totalt blev det sex nya stjärnkrogar i Sverige och Malmö kammade hem tre av
dem. För första gången utsågs även Sveriges första kvinnliga stjärnkock, Titti Qvarnström på
Bloom in the Park. Dock var det ingen restaurang, varken i Sverige eller i övriga Norden som
tilldelades maximala tre stjärnor.
Rastakoncernen redovisade i slutet av februari sitt bokslut för 2014 och även sitt
mest framgångsrika år någonsin. Under 2014 gjordes en omsättningsökning med sex
procent jämfört med året innan och koncernen förvärvade två nya restauranger, Motell
Ålleberg AB i Falköpings kommun och Värmlands Rasta AB öster om Karlstad. Koncernen har
under året sålt Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden för att blir ett renodlat
restaurangbolag.
Två nya restauranger öppnar i Friends Arena. I samband med finalen av Melodifestivalen
den 14 mars premiäröppnade de två nya restaurangerna på Friends Arena. Det är Stefano
Catenacci, som driver Operakällaren, som står för matkoncept och menyer. På West Lounge
c/o Operakällaren kommer det att vara öppen planlösning så att gästerna kan titta på
kockarna när de lagar maten. Det kommer att erbjudas en trerätters-meny med
bordsservering. På East Lounge c/o Bakfickan kommer det att serveras ett enklare
buffékoncept.
White Guide ställer landet mot storstaden. Jämtland och Skåne toppar White Guides lista
över Sveriges bästa restauranger. 60 mil norr om Stockholm finner vi Fäviken Magasinet i
Jämtland som kom på första plats. 60 mil söder om Stockholm finner vi Daniel Berlin Krog i
Skåne som kom på andra plats. På plats tre till sex ligger Stockholmsrestauranger.

HOTELL – Sverige
Scandic öppnar ett cityresort i Stockholm. 2017 ska Scandics nya ”cityresort” öppna intill
Sergels Torg i centrala Stockholm. Hotellet, som kommer att ha 420 hotellrum, kommer att
vara innovativt och erbjuda ett oväntat utbud för 2020-talets medvetna resenär. Man riktar sig
mot privatresenärer, affärsresenärer och barnfamiljer.

Vår Gård Saltsjöbaden tar för tredje året i rad emot pris för bästa konferenskvalitet.
SSQ Awards – Scandinavian Service and Quality Awards delade för tredje året i rad ut pris till
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Vår Gård Saltsjöbaden. De tilldelades ”Den Stora Utmärkelsen 2014” då de återigen uppnått
det bästa resultat i samtliga kategorier.
Ligula Hospitality Group förvärvar 13 hotell. Hotellen, som finns i tio städer, har tidigare
bedrivits under varumärkena Ibis Style och Mercure och ägts av Nors Hospitality.
Sveafastigheter har precis avslutat en renovering och uppgradering av hotellstandarden och
tanken är nu att man ska separera hotellverksamheten från fastigheterna och på så sätt skapa
en fastighetsportfölj med en långsiktig operatör som hyresgäst.
Invigning för First Hotel Fridhemsplan. Sedan tio år tillbaka har halva huset varit ett
vandrarhem och andra halvan ett hotell. Vandrarhemmet har varit ett av Sveriges bäst
belagda vandrarhem och efter renoveringen, som kostat cirka 50 miljoner, har First Hotel gjort
om hela byggnaden till ett nytt modernt hotell.
Original Hotels köper Waxholms Hotell. Nystartade företagen Original Hotels och Original
Properties, som drivs av Tobias Ekman och Olof Skarman, tar över Waxholms Hotell. I
samband med köpet av hotellet blir Original Properties ny fastighetsägare. Hotellet har 42
rum, en konferensavdelning, en bar och en festvåning samt två restauranger.
Best Westerns nya förvärv i Stockholm. Från och med 1 april i år blir Royal Star Hotel i
Älvsjö en del av världens största hotellkedja, Best Western.

HOTELL – Internationellt
Nordic Choice öppnar sitt första hotell i Finland. År 2017 planerar Petter Stordalen att
öppna sitt första hotell i Finland. Det kommer att vara ett storhotell placerat i det gamla
industriområdet Busholmen som ligger vid havet och med endast tio minuters
promenadavstånd till centrala Helsingfors.
För femte året i rad stiger hotellpriserna i Europa. I samtliga 31 undersöka europeiska
länder steg hotellpriserna under 2014. Kraftigast ökade priserna i London, Milano och
Barcelona. I genomsnitt steg hotellpriserna runt om i världen med 3 procent 2014 jämfört med
2013.
Starwood planerar att öppna 40 hotell i Europa. Under de kommande fem åren planerar
hotellkoncernen Starwood Hotels & Resorts, som bland annat äger Sheraton Stockholm, att
öppna 40 hotell runt om i Europa.
”A night at” konceptet öppnar i Holmenkollens hopptorn. Holmenkollen, som är en av
Norges populäraste turistattraktioner, blir ett av Airbnb’s ”A night at” koncept. Airbnb, som
erbjuder boenden på platser som tidigare aldrig varit tillgängliga att bo på, skapar ett
temporärt boende på 40 kvadratmeter i Holmenkollens hopptorn.
Marriott öppnar Moxy i Skandinavien. Det första Moxyhotellet öppnades i Milano i höstas
och nu har Marriott meddelat att de öppnar elva hotell till i Europa under 2015 och 2016.
Under sommaren 2016 öppnar Moxy Oslo Exporama och Moxy Copenhagen i centrala
Köpenhamn. I framtiden har kedjan planer på att öppna i USA och målet är 150 hotell till
2020.
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TURISM – Sverige
Nya Gustavsvik blev en succé. Fritidsanläggningen Gustavsvik, som är beläget strax söder
om Örebro, investerar 100 miljoner kronor i att förändra och förnya campingplatsen och
sommarbadet. Anläggningens nyrenoverade äventyrsbad ”Lost City” öppnade nyligen och
under sportlovsveckorna såg man en ökning på 50 procent jämfört med samma period förra
året.
Framtidsplan för svensk fisketurism. För första gången har natur- och fisketurismens
företrädare tagit fram en gemensam plan för hur Sverige kan utveckla sin fisketurism. De
hoppas att planen mynnar ut i att det blir ett hållbarare fiskbestånd, nya jobb och högre
exportintäkter.
Göteborg satsar på inomhushall med längdskidåkning. Intresset för längdskidåkning har
ökat markant på senare tid och flera orter önskar ha sin egen skidtunnel. I sommar är det
invigning av Göteborgs Nya Arena som ligger i Kviberg i Göteborg. Här ska det bland annat
finnas längdskidspår i källaren, konferensanläggningar, idrottshallar och gymnasium.
Svenskarna väljer norska fjällen för sin vintersemester. Gott om snö, bra valutakurs och
den utbyggda E6:an är tre faktorer som gjort att fler svenskar valt att lägga sin skidsemester i
norska fjällen. I Hafjell och Kvitfjell, belägna utanför Lillehammer, ökade svenska besökare
med 77 procent jämfört med året innan.
Sverige har en av världens vackraste vildmarksplatser. Bohuslänskusten lägger sig på
sjunde placering när CNN Travel listar tio av världen vackraste vildmarksplatser.
Whiskymärket Mackmyra öppnar Skybar på fjälltopp. I december planeras invigningen
av Mackmyras nya Skybar. Skybaren kommer att ligga 125 meter över havet på en fjälltopp i
Lofsdalen. Utöver baren kommer det att finnas ett whiskylager samt konferens och event i
lokalen.
Sverige kan bli först med att erbjuda rymdresor. En ny nationell strategi har tagits fram
för att Sverige ska kunna utveckla rymdturismen. Man vill bli det ledande landet gällande
utbildning, upplevelser, forskning och tjänster kopplade till rymden och man hoppas på att
Sverige ska bli Europas portal för rymdturism. Projektet är en del av Vinnovas arbeten för att
stärka Sveriges konkurrenskraft och öka exporten.
Ny fjällort med sagokänsla växer fram. Med inspiration från samisk kultur, dalatradition
och sagornas värld växer ett nytt semestersamhälle fram - Idre Himmelfjäll. Fjällentreprenörer
vill förändra den svenska bergsprofilen och lansera ”Scandinavian Mountains” som tillsammans
med en ny flygplats i regionen ska locka utomskandinaviska turister. Förhoppningarna är att
skapa en attraktiv året runt fjällort.
Nordic Camping & Resorts bygger Sveriges första ställplats i Stockholm. Detta blir
Sveriges första bokningsbara ställplats för husvagnar och husbilar. Ställplatsen kommer att
invigas till midsommar och ligga i Skarpnäck, Stockholm. Närheten till Stockholmsmässan och
Globen kommer att locka människor som ska besöka evenemang på arenorna.
Gemensam strategi ska göra Nyköping attraktivare. Kommunen och
besöksnäringsföretag går nu ihop och skapar en gemensam strategi för hur man ska ta tillvara
Nyköpings guldkorn och göra staden mer attraktiv. Man kommer att fokusera på ett antal
fokusområden, bland annat Skavsta flygplats, Sörmlands mathuvudstad och kultur- och
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weekendstaden. I Nyköping ligger även JogersÖ Havsbad och Camping, Nävekvarns Camping
och Strandstuvikens Bad & Camping.
Vasaloppet och Stafettvasan fulltecknat inför 2016. På mindre än en och en halv minut
var Vasaloppet fulltecknat med 15 800 deltagare inför 2016. Stafettvasan 2016, som tar 8000
deltagare, var fulltecknad efter cirka två och en halv minut.

TURISM – Internationellt
Finland är ett av de få länder som fortfarande kan garantera snö och därför lyckas
sälja vinterturism väldigt bra. Snögarantin i kombination med det uppskattade norrskenet
och tomtehistorier fortsätter att locka turister. Det är främst folk från Storbritannien som
lockas av tomtehistorierna men man ser även en stor ökning av kinesiska turister.
Ta flyget till Sankta Helena. Ön Sankta Helena, belägen i södra Atlanten 1 850km från
Västafrika, får snart sin första flygplats. Tidigare har man enbart kunnat transportera sig till ön
med båt men från februari 2016 ska man även kunna flyga till ön.
Intresset för resor till Kuba ökar. I höstas meddelade USA:s president Barack Obama att
relationen mellan USA och Kuba ska normaliseras. Enligt statistik från Ticket har nu
bokningarna till Kuba ökat med 62 procent jämfört med i fjol. Cirka hälften av de svenska
Kubaresenärerna flyger reguljärflyg och resterande hälften åker på en charterresa.
Egypten planerar att bygga en ny huvudstad. Då Kairos invånarantal beräknas fördubblas
inom de kommande 40 åren planerar landet att bygga en ny administrativ huvudstad. Den ska
byggas mellan Kairo och Suezkanalen och vara 700 kvadratkilometer och ha plats för fem
miljoner invånare.
Greklands förslag på hur man ska avslöja skattefuskarna. Greklands finansminister
Yanis Varoufakis presenterade ett förslag om hur landet ska få bukt med momsfusket. Man ska
delvis använda sig av buggningsutrustning men även av turister som ska besöka platser där
momsfusk är vanligt och med hjälp av dold inspelning avslöja skattesmitarna.
Lång tradition men kort säsong i Finlands campingbransch. Med 188 000 sjöar, 320
campingplatser och cirka två miljoner gästnätter har campingnäringen i Finland en gedigen
historia. Den typiska campinggästen är en finsk barnfamilj och tre av fyra gäster är från
Finland. Bland de internationella gästerna är ryssar, svenskar, tyskar och norrmän vanligast.
Sverige, Norge och Finland går ihop i ett gemensamt projekt för att locka turister till
det gemensamma arktiska området. Swedish Lapland Visitors Board, Northern Norway
Tourism Board och Finnish Lapland Tourist Board har ett tydligt mål, att få en större andel av
den globala snabbt växande resemarknaden att vilja resa norrut istället för till traditionella
resemål. Tillsammans kommer de att marknadsföra sig gemensamt och på så sätt göra
området mer konkurrenskraftigt.
USA skrotar Kuba-sanktioner. I december 2014 förhandlade USA och Kuba fram att
länderna ska återuppta de diplomatiska förbindelserna. Därmed har USA valt att avveckla
sanktionerna för tiotals rederier, handelsföretag och privatpersoner som varit svartlistade för
sina kontakter med Kuba. Dock rapporteras det att de flesta firmorna inte längre har någon
verksamhet och de flesta individerna är avlidna.
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Passfritt i hela EU från juni 2015. Från den 1 juni i år räcker det med nationellt id-kort för
att resa till alla EU-länder. I samband med Schengenavtalet togs kravet på pass bort, detta
gällde dock inte de länder som inte var med i Schengen, däribland Storbritannien, Irland och
Kroatien men från och med juni kommer det vara passfritt i hela EU.

TRANSPORTER – Sverige
Finavia bygger ut Helsingfors flygplats för sex miljarder. För att göra Helsingfors
flygplats, Vanda, till en bättre hub för trafiken till Asien så investerar Finavia sex miljarder i
flygplatsen. Man kommer rusta upp den äldsta flygbanan för att göra den tillgänglig för
landning med till exempel Airbus A380 samt bygga en snabbtågsförbindelse in till Helsingfors.
Tallink och Meyer Turku bygger nytt LGN-fartyg. Det nya LGN-fartyget, som drivs på
flytande naturgas, kommer att vara ett passagerar- och biltrafiksfartyg som seglar mellan
Helsingfors och Tallinn med start i början av 2017. Fartyget kommer att ha en kapacitet för
2800 passagerare och vara 212 meter långt.
Direktflyg mellan Jönköping och Visby under Almedalsveckan. Då efterfrågan på resor
till Visby under Almedalsveckan är så stor kommer man till sommaren att öppna en
direktflyglinje temporärt mellan Jönköping och Visby. Flygningarna kommer att vara
anpassade med utresa i början av veckan och hemresa i slutet av veckan.
Dagligt flyg mellan Norrköping och Helsingfors från och med 2 maj. Finnair vill
förstärka Helsingfors som nav till Asien och öppnar därför en daglig flyglinje mellan Norrköping
och Helsingfors från och med den 2 maj. Huvudfokus är Asien men man fokuserar även på att
locka fler turister till Europa och lokalt resande till Finland.
Scandinavian Mountains Airport planerar att ha en ny flygplats i Sälen klar 2017. I
december 2017 hoppas Scandinavian Mountains Airport att den nya flygplatsen i området
Sälen/Trysil ska stå klar. Utbyggnaden gäller det befintliga sportflygfältet vid Rörbäcksnäs och
investeringen beräknas kosta cirka 1 miljard kronor. Det kommer att byggas en fullstor bana
som kan ta emot stora charterplan som 737:or och därmed hoppas regionen locka både
charter och reguljärt flyg, internationellt och nationellt.
SAS är Sveriges mest hållbara flygbolag. För femte året i rad listas Sveriges 253s största
varumärkens prestation inom socialt ansvarstagande och miljöansvar. Detta görs genom
närmare 10 000 intervjuer med konsumenter. SAS, som är ett av de tio vanligaste flygbolagen
på den svenska marknaden, tar ett stort kliv från plats 70 förra året till plats 41 i år och
hamnar mycket högre upp i listan än vad övriga nio flygbolag gör.
Trafikverkets nya flygbolagsavtal. Den 6 mars sa Trafikverket upp sitt avtal med
flygbolaget Avies efter bedömning av allvarliga säkerhetsrisker. Nu har de skrivit avtal med tre
nya flygbolag och flygtrafiken startar igen måndagen 31 mars. Dessa nya flygbolagen är
Flexflight, Nextjet och Jonair och de kommer att flyga till Härjedalen, Tornedalen och Norra
Värmland.

TRANSPORTER – Internationellt
Priskriget bland flygbolagen fortsätter. Att flyga är inte längre någon lyx utan har blivit en
vanligare produkt för en större massa. De europeiska flygbolagen kämpar med att få ner sina
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kostnader och därigenom öka sin konkurrenskraft men ingen ljusning tycks vara i sikte.
Norwegians pilotstrejk har än en gång exemplifierat den tuffa krisen som flygbranschen i
Europa går igenom.
Ny linje öppnar mellan Stockholm och Ljubljana. Den 23 april öppnar Adria Airways en ny
flyglinje mellan Arlanda och Ljubljana, Slovenien. Linjen kommer att trafikeras två gånger i
veckan och man hoppas fler svenskar väljer att upptäcka Slovenien som en turistdestination.
Idag är det mest affärsresenärer som besöker Ljubljana.
Ryssland vill bygga en 2000 mil lång motorväg. Rysslands myndigheter vill bygga en
2000 mil lång motorväg och järnvägsräls som ska sammankoppla London med Alaska. Syftet
är att öka turismen och göra bilfärder till östra Ryssland enklare. Detta skulle i sin tur leda till
att nya branscher, fler jobbmöjligheter och nya städer växer fram.
Norwegian lanserar nya långlinjer. Köpenhamns flygplats Kastrup står i fokus när
Norwegian lanserar nya långlinjer. Än är inga destinationer helt fastställda men i samband med
att Orlando blir en ny destination kommer man att öka med fler linjer västerut och det
spekuleras både kring Las Vegas och Barbados som nya flygdestinationer. Flygningarna mellan
London och New York kommer att öka från tre till sex gånger i veckan mellan 1 maj och 24
oktober och sträckan London till Los Angeles ökar från två till tre gånger i veckan.
Finnair installerar wifi. Finnair planerar att installera wifi på majoriteten av sina flygplan.
Värdet på investeringen är cirka 279 miljoner svenska kronor.
St. Peter Line firar fyra år av trafik från Stockholm. Det är fyra år sedan linjen Stockholm
– St Petersburg med M/S Anastasia invigdes. Kryssningarna som är visumfria går till
Östersjöregionens enda Metropol. Rederiet prioriterar hög säkerhet och kvalitet för sina
passagerare och nyligen investerade man över fem miljoner euro på att renovera och
uppgradera sina två fartyg.
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Ta chansen på Centralen - Sveriges mest besökta plats!
Vi har några fina platser kvar på Stockholm Travel Show den 23- 24 april på
Centralstationen, med omedelbar närhet till tiotusentals kunder dagligen! Läs mer här
och kontakta oss för att säkra din plats!

TURISMKALENDERN
April




13-15/4 IBTM Africa, Cape Town, Sydafrika
13-15/4 International Luxury Travel Market, Cape Town, Sydafrika
15-17/4 World Travel Market, São Paulo, Brasilien
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22-24/4 World Travel Market, Cape Town, Sydafrika
23-24/4 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
26-28/4 Germany Travel Mart, Erfurt/Weimar, Tyskland
27-30/4 Norwegian Travel Workshop, Hamar, Norge
29/4 Inspirationsdagarna, Malmö

Maj





5-8/5 Travel Week, São Paulo, Brasilien
18-19/5 The European Maritime Day 2015 Conference, Piraeus, Grekland
19-21/5 IMEX, Frankfurt, Tyskland
30/5-3/6 IPW, Orlando, USA

Juni


1-4/6 International Luxury Travel Market, Shanghai, Kina

September





17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum, Gdansk, Polen
26-27/9 TUR-mässa i Stockholm, Stockholm
28/9-1/10 ILTM Americas, Riviera Maya, Mexiko

Oktober


6-8/10 Euro Attractions Show, Göteborg

November



9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tysklad
30/11-3/12 International Luxury Travel Market, Cannes, Frankrike
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