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Här kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och turism,
samt hålla dig uppdaterad med branschens
mest aktuella evenemangskalender!
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KONKURRENSKRAFT – Sverige
Byggprojektet Nobel Center i Stockholm har dragit in en miljard kronor i donationer
från privatpersoner, varav många är riskkapitalister och finansmän. Planeringen för en
mötesplats där forskning och vetenskap ska hyllas i Nobels namn är långt gången och
detaljplanen är redo för granskning under hösten 2015. Nobel Center ska byggas på
Blasieholmsudden.
Eurovision Song Contest 2016 hålls i Globen i Stockholm. Evenemanget kan ha ett
presscenter på Hovet och delegationsområdet i Annexet.
2014 hade svenska campingplatser för första gången över 15 miljoner gästnätter.
Under juli 2014 gjordes nära 6,2 miljoner övernattningar. De senaste åren har antalet
gästnätter på Sveriges campingplatser legat mellan 14 och 14,5 miljoner och sedan 2012
har gästnätterna ökad med en miljon.
Viking Line överväger att flytta sin flotta till Sverige. Anledningen är att den finska
regeringen kan i framtiden kan komma att dra ner på det statliga stödet till
passagerarfartyg.
Trots krisen fortsätter svenskarna att semestra i Grekland. Den svala sommaren har
fått svenskarna att kasta sig över resor till solen och Grekland står fortfarande i topp.
Under den mest kritiska veckan i juli hade Fritidsresor 60 procent högre bokningsgrad än
under samma period sommaren innan.
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KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Den svenska golfspelaren Annika Sörenstams första egendesignade golfbana i
Europa kommer att ligga i Estland, på Estonian Golf & Country Club tre mil öster om
Tallinn. 18-hålaren kommer också att få sällskap av ett hotell med 60 rum och en stor spaanläggning. Golfbanan ska stå klar 2019.
Hurtigruten har ökat med 50 procent under första kvartalet 2015 och lanserar tio nya
aktiviteter. Några av de nya höjdpunkterna är krabbexpeditioner vid den ryska gränsen i
norr, valsafari i Norska havet och flertalet fjällturer och vandringar i Norges landskap. Med
Hurtigrutens nya paketering går det att välja själv vilken sträckning eller hur lång resa man
vill göra.

RESEBYRÅER & RESE ARRANGÖRER – Sverige
Resebyråkedjan Ticket rapporterar rekordförsäljning på drygt 47 miljoner förra året.
Ticket i Norden ökade försäljningen med 3 procent till 4,7 miljarder kronor; den högsta
försäljningssiffran i bolagets historia. I Sverige ökade försäljningen med 4 procent jämfört
med 2013. Onlineförsäljningen stod för 40 procent av den totala försäljningen.
Aruba är Vings resenärers favoritdestination på vinterhalvåret. Detta framgår från
över 250 000 enkätsvar. På den femgradiga skalan, där fem är mycket nöjd, fick Aruba
4,53. På andraplats kommer ännu en karibisk ö, Jamaica. Därefter följer Marsa Alam i
Egypten, den portugisiska ön Madeira och Hurghada i Egypten.
Intresset för att kryssa växer kraftigt i sommar enligt resebyrån Ticket vars
kryssningsbokningar ökar med 22 procent jämfört med i fjol. Kryssningssugna svenska
väljer främst Medelhavet med avresa från Venedig, Rom och Barcelona. Många väljer att
kombinera sin båtresa med några dagars storstadsliv.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Sveriges bästa fika finns i Göteborg och serveras på kaféet Da Matteo. Priset delades
ut när White Guide Café lanserade årets upplaga på sin rikstäckande kaféguide. Efter Da
Matteo kom Olof Viktors bageri och café i Glemmingebro, och Söderberg och Sara bageri i
Ystad.
World’s 50 best restaurants har släppt sin lista över världens bästa krogar. Två
svenska restauranger finns med på listan: Fäviken på plats nummer 25, Restaurant
Frantzén på plats nummer 3. Nummer ett, El Celler de Can Roca hittas i Girona, Spanien.
Noma i Köpenhamn kom trea.
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HOTELL – Sverige
HTL expanderar med ytterligare ett hotell i Stockholm. Efter öppningen av HTL
Kungsgatan i Stockholm, maj 2014, har hotellkedjan expanderat med ytterligare två hotell i
Oslo, med det fortsatta målet att nå 20 öppnade hotell i Norden inom 5 år. I september
2015 slår ännu ett hotell upp portarna på Upplandsgatan i Stockholm.
SAS och Grand Hôtel Stockholm inleder ett samarbete där EuroBonus-medlemmar får
möjlighet att tjäna EuroBonus-poäng. SAS EuroBonus har utvecklats från ett
flygbonusprogram till ett brett lojalitetsprogram.

HOTELL – Internationellt
Gratis wi-fi är viktigast när vi bokar hotellrummen, visar en ny undersökning från
Hotels.com. En bekväm säng och gratis frukost kommer näst i tur på önskelistan vid
hotellboende. Förra året röstades gratis frukost fram som det viktigaste. Svenskarna, som
var med i undersökningen, väljer helt bort duschmössan och byxpressen, men lägger
gärna en slant extra för ett rum med utsikt och balkong.
Scandic Hotels övertar driften av ett av Norges mest prominenta hotell – Hotel Norge
i Bergen. Hotellet som byggdes 1885, är Bergens äldsta hotell och kommer med början av
hösten 2016 att totalrenoveras för att återta sin position som stadens flaggskeppshotell.
Hotellet planeras vara färdigrenoverat till hösten 2017.
Scandics mobila hotellrum, Scandic To Go, vinner brons i världens största
reklamtävling, Cannes Lions, i kategorin ”Media”. Scandic To Go är en helt egen
hotellkategori, ett mobilt hotellrum som kan ställas på nästan vilken önskeplats som helst –
med alla bekvämligheter som i ett vanligt hotellrum.
Scandic Hotels, Nordens största hotelloperatör, öppnar under våren 2018 ännu ett
internationellt storhotell. Hotellet som öppnas mitt i Köpenhamns trendiga “meatpacking
district” – Kødbyen. Scandic är den ledande hotelloperatören i Köpenhamnsregionen, med
åtta hotell och närmare 1 800 hotellrum, varav 75 procent finns i Köpenhamn city.

TURISM – Sverige
7 av 10 svenskar tecknar ingen reseförsäkring och många har överdrivna
förväntningar på vad UD kan göra om något oförutsett händer utomlands. Varje år får
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Sveriges ambassader in ca 2000 ärenden som i efterhand hamnar på UDs bord.
Merparten av dem handlar om sjukdom och dödsfall i utlandet.
Under de fem första månaderna i år gjorde utländska turister drygt fyra miljoner
övernattningar i Sverige. Det är en ökning med åtta procent eller 300.000 övernattningar
jämfört med motsvarande period i fjol, visar nya siffror från SCB och Tillväxtverket. Ryska
turistera övernattningar har till och med maj minskat med nästan en tredjedel.
Vandring med övernattning är den vanligaste aktiviteten visar en undersökning från
turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet. Svenska besökare väljer
företrädesvis boende på fjällstation, medan utländska besökare föredrar tält. Dagsturer,
tältning, toppturer och naturfotografering är också viktiga för besökarna. Medelåldern för
svenska besökare är 51 år medan utländska besökare är yngre.
En ny utbildning för yrkesverksamma inom turismbranschen kommer att starta på
Frans Schartaus Handelsinstitut. YH-Utbildningen Sustainable Tourism Management
riktar sig till yrkesverksamma inom turism och resor och syftar till att utveckla och
marknadsföra hållbarhetsarbetet på företag. Sustainable Tourism Management går på
distans och är kostnadsfri.
I höst startar bygget av en ny publikmagnet i Galärparken på Djurgården, en
upplevelsebaserad anläggning med vikingatema, ”Life of Vikings”. Projektet har säkrat 100
miljoner kronor i finansiering. Grunden i den 2 000 kvadratmeter stora anläggningen är en
åkattraktion där besökaren på nära håll får uppleva vikingarnas historia.
Ett vrakområde utanför Dalarö fredades i fjol som världens första marina
kulturreservat. Sportdykare har möjlighet att dyka till vraken tillsammans med en utbildad
dykguide, och i fjol drogs guidade utfärder igång för icke-dykare, så kallade torrdykningar,
med utflyktsbåtar som åker ovanför vraken. Ombord finns möjlighet att se filmer om de
förlista fartygen.
Strömma öppnar en ny upplevelsebutik under märket Tickets & Tours i centrala
Stockholm. I butiken säljs de cirka 200 olika produkter som företaget erbjuder i
Stockholm, exempelvis skärgårdsutflykter, middagskryssningar och sightseeingturer med
buss och båt. Även upplevelsekortet My Stockholm Pass som inkluderar resor med open
top-buss, båt, sightseeingturer, entréer och rabatter kommer att säljas i butiken.
Sverige är ett av nio länder som USA kommer att ge en gräddfil in i landet genom så
kallad US preclearance. USA etablerar preclearance-anläggningar på flygplatser i nio
länder runt om i världen och en av dessa flygplatser är Arlanda. Preclearance innebär att
amerikansk gränskontroll på sikt genomförs på Arlanda istället för vid ankomst till USA.
Den svenska regeringen har planer på att locka fler kineser och indier till Sverige.
De kommande åren ska en stor del av de 70 miljoner regeringen planerar att satsa på
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turismen att användas för att marknadsföra Sverige för kineser och indier. I samband med
att SAS startar en direktlinje mellan Stockholm och Hongkong i september, kommer Visit
Sweden att börja marknadsföra Sverige till researrangörer och i Kina.
Mer än 10 000 svenskar hyr ut sina hem på sajten Airbnb. Många bryter mot regler när
de hyr ut i andrahand och riskerar att förlora sina kontrakt. För hyresrätter krävs alltid
speciella skäl för andrahandsuthyrning, medan vissa bostadsrättföreningar tillåter ägarna
att hyra ut sina hem som semesterbostäder, men oftast behövs påskrivna papper med
hyresgästernas namn – något som med Airbnb kan vara svårt att veta i förväg.

TURISM – Internationellt
För första gången har Museikortet lanserats i Finland. Kortet kostar 54 euro och med
det får man tillgång till nästan 200 olika finska museer landet runt. Museikortet kan köpas
på alla medverkande museer, Museot.fi -webbutiken eller hos Tiketti. Kortet gäller 365
dagar från första användning. Bland de nästan 200 museerna finns till exempel Ateneum i
Helsingfors, Aboa Vetus i Åbo och Ishockeymuseet i Tammerfors.
Danmark kommer att återinföra gränskontroller. Syftet med gränskontrollerna är att
motarbeta illegal invandring och smuggling. Beslutet har fått mycket kritik av EU eftersom
det kan strida mot Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU. Danmark har försäkrat att
gränskontrollerna kommer att följa Schengenavtalet.
Ryssland har öppnat ett turistkontor i centrala Helsingfors. Där ska finländare lockas
att turista i Ryssland. Det är den första ryska turistbyrån i hela världen. Sedan tidigare
finns det 50 liknande kontor, men de är alla placerade i Ryssland. Ryssarna planerar att
öppna turistbyråer i Berlin, Peking och Rom i år och i Milano och Madrid nästa år.
Förra året besökte omkring 13 miljoner turister Kanarieöarna, som är hem för 2,1
miljoner invånare. Trots att turismen står för cirka 30 procent av BNP tycker öarnas nya
president Fernando Clavijo att de bör införa turistbegränsningar för att värna om miljön.
Myndigheter på öarna har redan förbjudit uthyrnings av 50 000 privata lägenheter.
Barcelona planerar åtgärder för att begränsa antalet besökare. Även Barcelonas nya
borgmästare Ada Colau vill se att turismen slutar växa och ger exempel på Venedig där
turismen har blivit alltför omfattande. Stopp för nya hotellbyggen och nya begränsningar
gällande lägenhetsuthyrning finns bland de föreslagna åtgärderna.
Ön Phu Quoc är det första resmålet i Vietnam som man kan åka till med direktcharter
från Sverige. Ön ligger 15 kilometer från Kamodjas kust men tillhör Vietnam. Resmålet är
aktuellt under vinterhalvåret och resan dit tar ca 10 timmar.
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Partydestinationen Magaluf på Mallorca vill locka till sig äldre turister och försäljning
av alkohol förbjuds mellan midnatt och klockan 8 på morgonen. Konsumtion av alkohol är
även förbjuden på gatorna efter klockan 22.
Förbundet för hotell- och restaurangbranschen MaRa i Finland satsar nästan tre
miljoner euro på Guggenheimmuseet. Museet skulle skapa hundratals jobb och locka
turister till Finland, tror man inom branschen. I Bilbao i Spanien byggdes ett
Guggenheimmuseum år 1997. År 2013 hade museet nästan en miljon besökare.
TRANSPORTER – Sverige
En tredjedel resenärer väljer bort tåget på grund av risken av förseningar, enligt
Sifoundersökning. Storstadsinvånare är mer benägna att välja andra färdsätt än
landsortsbor. Enligt Trafikverket tar det tid att ordna problemen med tågtrafiken eftersom
den svenska järnvägen är gammal och sliten. Trots ett stort punktlighetsprojekt sedan
september 2013 har förseningarna dessutom ökat de senaste åren.
Antalet affärsresenärer på SJ:s tåg har ökat med drygt 120 000 sedan årsskiftet. Det
är en ökning med åtta procent i jämförelse med samma period förra året. Enligt SJ ligger
ett större miljöfokus och möjligheten att arbeta under resan bakom ökningen. Tillväxten är
störst på storstadslinjerna Göteborg-Stockholm, Malmö-Stockholm och Göteborg-Malmö.
Från september gör Ryanair Göteborg Landvetter Airport till en av sina baser i
Europa. Sverige är en tydlig tillväxtmarknad för Ryanair som nu presenterar sin andra
svenska bas och satsar på bättre förbindelser med Europas affärscentra såsom London,
Milano och Paris.
SAS skärper sina rutiner för servering av alkohol på flygningar inom Europa. Tre
alkoholhaltiga drycker får räcka och berusade passagerare kan nekas ombordstigning.
Detta på grund av ett antal incidenter som ställt till problem för kabinanställda.
Nya sätt att resa utreds i Stockholm 65 år efter staden fick ett nytt färdmedel –
tunnelbannan. Länet ska växa med 300 000 invånare fram till 2030 och bland alternativa
sätt att resa finns bland annat linbana, förarlösa bussar och spårtaxi. Även vattenvägarna
kan byggas ut
TRANSPORTER – Internationellt
Turkish Airlines är det bästa flygbolaget i Europa, enligt enkätsvar från 112
nationaliteter på 550 flygplatser världen över. Undersökningen, som utvärderar resenärens
erfarenheter, genomfördes mellan maj 2014 och januari 2015. Turkish Airlines har också
tilldelats “Best Business Class Lounge Dining” för andra gången i rad.
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Flygbolaget Emirates öppnar 1 september sin andra linje till Iran. Emirates kommer
att flyga fem dagar i veckan från Dubai till Mashad med Airbus A330-200. Mashhad är
Irans näst största stad och har mer än 2 miljoner utländska besökare per år.
Vid årets Skytrax World Airline Awards tog Qatar Airways hem tre utmärkelser,
bland annat den för världens bästa flygbolag (“Airline of the Year”). Utmärkelsen är den
högst rankade under den årliga Skytrax-utdelningen och Qatar Airways mottog priset för
tredje gången. Flygbolaget vann även för åttonde gången pris för bästa flygbolag i
Mellanöstern. Utmärkelserna kommer vid en tidpunkt när flygbolaget har haft stor tillväxt
och har även förstärkt sin flotta.
Ryanair stängde sin bas på Kastrup flygplats i Köpenhamn efter bara 111 dagar.
Detta är ett resultat av misslyckade förhandlingar mellan flygbolaget och facket. Bolaget
vill undvika fackets varslade blockad och flyttar istället till Kaunas i Litauen.
En ny mobil lösning gör det möjligt att ha wi-fi i alla typer av flygplan. Dagens teknik
kräver en omfattande installation av antenner, sändare och mottagare. MI Airlines Airfi box
är ett batteridrivet trådlöst lokalt nätverk som är uppbyggt kring en liten låda och som kan
förvaras i en bagagehylla. Estonian Air var tidigare i år det första flygbolaget att börja
använda Airfi.
I maj slutade Litauens flygbolag Air Lituanica att flyga, i september tar Air Baltic
över linjerna mellan Stockholm och den litauiska huvudstaden Vilnius. Från och med
den 1 september kommer Air Baltic att sätta in sin 76-stolars Bombardier Q-400 på linjen
Bromma-Vilnius två gånger varje dag, plus en flight på lördagar och en på söndagar.
IATA har presenterat nya riktlinjer för hur stort handbagaget ska få vara. Enligt dessa
får väskan vara högst 55 centimeter lång, 34 centimeter bred och 19 centimeter djup. De
nya riktlinjerna är inte bindande utan det är upp till varje enskilt flygbolag att ha sina egna
bagageregler. Flera flygbolag har dock redan meddelat att tänker de följa IATAs nya
rekommendationer.
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Belgrad – det nya Berlin!
Med flyg, som tar mindre än tre timmar, tar man sig från Stockholm, Göteborg och Malmö
till hippa Belgrad, staden där invånarna har lärt sig njuta av livet på nytt. Staden hyllas som
Europas nya partydestination och bjuder på ett nattliv, mat och dryck utöver de vanliga.
Serbisk husmankost är lika vanlig som experimentell molekylär matlagning, barer stänger
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först på morgonen och priserna är mer än turistvänliga. Nattklubbarna slår det mesta man
sett! Besök gärna Ada Ciganlija – beachen mitt i stan, njut av det lokala ölet Kabinet.
Besök gärna vår favoritkrog ”homa” – Belgrads motsvarighet till Noma.

TURISMKALENDERN
September





17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum, Gdansk, Polen
29/9 Antor on tour, Malmö
20/9 Antor on tour, Göteborg

November




9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tysklad
19-20/11 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
19/11Meet the world, Stockholm

Januari 2016


21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
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