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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!
www.traveltrends.se

NYHETER – med FINesS
Save the date – 12.3 i Finlandshuset Konferens - som B2B-utställare eller gäst
www.stockholmtravelshow.se

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Antalya svenskarnas mest populära resmål under 2014. När Ticket listar sina mest
bokade resmål hamnade Antalya i topp och Grand Canaria på andra plats medan London
hamnade på tredje plats. Statistiken visar också att fler svenskar valde att åka på
storstadsresor, Istanbul stod för den största ökningen bland storstäder.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Resia ökade sina affärsresor med fem procent under 2014 jämfört med 2013. Inom
Resia utgörs 42 procent av den totala försäljningen av affärsresor och möten och 58 procent
av privatresor. Det är utrikesresandet som står för den stora ökningen. Stockholm, Göteborg
och Luleå är de städer som lockade till sig flest affärsresenärer inrikes under året, medan
Köpenhamn, London och Oslo toppade utrikesresorna.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
2014 ett år av stark tillväxt och 40 000 nya arbeten inom restaurangbranschen i
Sverige. Visita presenterar i sin rapport ”2014 ett nytt rekordår för restaurangbranschen” att
omsättning ökade med fem miljarder kronor och att 40 000 nya arbeten skapades under 2014
inom restaurangbranschen. För första gången omsatte restaurangbranschen över 110
miljarder per år.
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HOTELL – Sverige
Yasuragi i Nacka utanför Stockholm skapar zon för digital tystnad i japanska badet.
Från mitten av januari inför Yasuragi en mobilfri zon. Den mobilfria zonen kommer att
innefatta det japanska badet med tvagningsrum, poolområde, varma källor, behandlingsrum
och loungen där gästerna kopplar av mellan de varma baden. På mötesavdelningen, i
restaurangerna och i övriga utrymmen är det tillåtet att använda mobiltelefon.
Percy Nilsson bygger flygplatshotell. Malmö Arena Hotel öppnar den 15 mars och kommer
att ha 295 rum och ligga med en 12 minuters tågresa från Copenhagen Airport. Byggnaden
kommer att bestå av två delar, en högre del med 16 våningar toppad med en skybar och en
lägre del med åtta respektive fem våningar. Sport- och evenemangsbilder ska smycka
väggarna i rummen.
Scandic väcker uppmärksamhet internationellt med sin satsning ”To Go” – världens
första mobila hotellrum. Rummet på arton kvadrat meter rymmer ett hotellrums alla
förväntade inventarier, men kan likt en container transporteras dit gästen önskar. En
övernattning går på 2500 kr.
Hotellkedjan Scandic bygger om det klassiska varuhuset Pub i Stockholm till hotell.
På bottenplanet kommer det fortfarande att finnas butiker, men på våningarna ovanför
kommer det att finnas 400 hotellrum.

TURISM – Sverige
Den ryska ekonomin påverkar Haparandas handel negativt. Haparanda besöks varje år
av tusentals köpsugna norrmän, ryssar och finnar men efter flera år av försäljningslyft har
utvecklingen plötsligt stannat av. Ökningen av taxfreeförsäljningen de elva första månaderna
2014 är noll procent. Enbart under 2013 steg taxfreeförsäljningen i Haparanda med 45
procent, och året dessförinnan var motsvarande siffra 65 procent.
Marknadsföring av Öresundsregionen under namnet Copenhagen. Stockholm – The
Capital of Scandinavia. Vi är säkert många som irriterar oss på det pretentiösa budskapet som
möter en när man landar på Arlanda. Eller på Ryanairs fräcka anspråk att flygplatsen Skavsta
ligger i Stockholm. Men nu är ett liknande fall under uppsegling i Skåne som sätter nationalism
och geografisk marknadsföring i delvis ny dager. Orsaken är att danska politiker har föreslagit
att Öresundsregionen ska marknadsföras under namnet Copenhagen.
Vintercampingen i Sverige ökar. SCR Svensk Camping ser ett ökat intresse för
vintercamping och hoppas att den utvecklingen fortsätter. Under säsongen 2013/2014 ökade
gästnätterna med åtta procent under vintersäsongen, som sträcker sig från december till april.
40 000 jobb i het bransch. Besöksnäringen i Sverige står inför stora rekryteringsbehov.
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita har därför dragit igång en kampanj för att locka
fler unga att välja gymnasieprogrammen Restaurang- och livsmedel samt Hotell- och
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turismprogrammet. Besöksnäringen väntas behöva rekrytera omkring 40 000 medarbetare
fram till 2023.

Millennium-marschen toppar Lonely Planets lista. Inför 2015 har Lonely Planet listat
världens tio bästa litterära sightseeingturer. Och först på listan är Stockholm och Södermalm.
Stadsmuseets vandring om Steig Larssons Millennium trilogi har redan lockat över 50 000
personer till Mariatorget och Mosebacke. Turen är på engelska, kostar 130 kronor och går
varje lördag.
Mer turism men rysslandsturismen rasar. Den utländska turismen i Sverige ökar. I
november 2014 övernattade ungefär fem procent fler besökare än i november 2013. Men på
grund av rubelns ras minskar antalet besökare från Ryssland dramatiskt. Enligt SCB:s siffror
så rasade under de elva första månaderna 2014 sammantaget den ryska turismen med 12
procent.
Svenskarna använder en allt större del av sin semester till att resa. Det visar en ny
undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Forex Bank. Under 2015 kommer en av
tre svenskar att göra fler resor än året innan och lika många planerar att öka antalet resdagar.
Det ökade resintresset är störst bland de yngre resenärerna, fyra av tio i åldersgruppen 18–29
år planerar att resa mer än tidigare år.

TURISM – Internationellt
Fler svenskar åker på skidsemester till Norge. Man ser att antalet bokningar från svenska
resenärer ökat kraftigt och man tror att den norska valutakursen är en viktig bidragande faktor
till detta. Den svaga norska kronan gör att en skidsemester i Norge kan vara billigare än i
Sverige. Enligt Forex reseindex har norska skidorter blivit allt mer prisvärda för svenskar de
senaste åren.
Finland och Rovaniemi nummer ett som vinterresmål 2014. På resesajten Lonely planets
lista över 2014 års rekommenderade vinterresemål hamnar Finland och Rovaniemi som
nummer ett. Helsingfors lyfts fram som ett av världens bästa resemål 2014 av resesajten
Travel and Leisure. Tidningen New York Times hyllar också Helsingfors i flertalet artiklar.
En miljard kronor till samarbete kring Östersjön. EU har anslagit 115 miljoner euro, cirka
en miljard kronor, för gränsöverskridande samarbetsprojekt i mellersta Östersjöregionen.
Bland annat ska ekonomisk konkurrenskraft och hållbarhet förbättras. Sammanlagt ska 115
miljoner euro fördelas mellan åren 2014-2020 till projekt som kan förbättra ekonomisk
konkurrenskraft, hållbarhet, tillgänglighet och samhällsgemenskap. I programmet ingår
Estland, Lettland, Finland, Åland och Sverige.
Polen har bra backar, intressant kultur och plånboksvänliga priser. Intresset för att
resa till Polen har blivit större bland svenskarna, och det är inte bara städerna som lockar.
Många har även upptäckt landets skiddestinationer. Polens mest kända skidområde ligger runt
staden Zakopane vid Tatrabergen cirka nio mil från Krakow.
Rysk turism till Finland kollapsar. Färska siffror visar ett långt högre tapp av ryskt inflöde
till Finland än tidigare mätningar. I december minskade inflödet av ryska resenärer vid
gränsövergångarna i södra finland med 45 procent. Antalet visum som utfärdades under
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samma månad jämfört med året innan gick ner med hela 49 procent och det totala värdet av
Taxfreeförsäljningen under julmånaden föll med hela 68 procent.
Svensken reser helst till en liten grekisk ö i sommar. Det visar Vings resepanel där 6 069
personer svarat på frågor om vart de helst vill resa i sommar. På Vings topplista hamnar små
grekiska öar på första plats, Mallorca på andra, Kroatien på tredje och Italien på fjärde plats.
Turismen ökar starkt. Den internationella turismen ökar mer än beräknat. I Sveriges region
har resorna ökat med 6,6 procent, vilket nästan är ett dubbelt så högt värde än det förväntade
globala resandet. Enligt FN-organet UNWTO:s prognos ska den totala globala turismen öka
med 3,8 procent årligen mellan 2010 och 2020.
Hit reser vi inte på semester. Resesöksajten Mombo har tagit fram en lista på vilka resmål
som fick minst antal sökningar 2014. Dessa är Covilha i Portugal, Astoria i USA, Atikokan i
Kanada, Candilejas i Colombia, Coari i Brasilien, Cottbus i Tyskland, Dauphin i Kanada, Ama i
Paraguay, Bengassou i Centralafrikanska republiken och Beaufort i USA.
USA öppnar för resor till Kuba. USA lättar på de femtioåriga restriktionerna för handel och
resor till Kuba. Det blir nu tillåtet för amerikaner att resa till Kuba utan att behöva be om
tillstånd om resan sker för utbildning, religiösa kontakter eller andra godkända syften.

TRANSPORTER – Sverige
Nextjet gör en storsatsning på Jönköping och trafiken till Stockholm. I dagsläget har
Nextjet två dagliga avgångar mellan Jönköping Airport och Arlanda, men nu i vår utökar man
detta med tre nya avgångar. De upprättar även en underhållsbas för sina SAAB-plan på
Jönköpings flygplats som komplement till den befintliga verkstaden på Arlanda. Det kan även
bli aktuellt att upprätta en besättningsbas i Jönköping.
Passagerarrekord för Gotlandsflyg. 2014 blev det bästa i Gotlandsflygs historia när antalet
passagerare ökade med 28 000 resenärer och bolaget sammanlagt transporterade 260 000
passagerare, vilket innebar en ökning med 12 procent. En av orsakerna är att flygplansflottan
uppgraderats till ATR 72-500 med 72 stolar ombord. Största procentuella ökningen hade
Malmölinjen som växte med nästan 70 procent.
Dala Airport hoppas på passagerarökning under 2015 och ser fram emot Skid-VM.
Dala Airport i Borlänge var under 2014 tillbaka på jämförbara siffror som under 2010 och 2011
efter toppåren 2012 och 2013. Dock kunde man se en återhämtning under hösten och hoppas
på en ökning under våren 2015. Charterflyget har haft något fler resenärer under 2014 jämfört
med 2013. Företagsflyg/charter och evenemangsflyg som exempelvis ishockeylag, landslag
och SHL-lag är något som ökar för varje år. Framförallt väntar Skid-VM i Falun som
förhoppningsvis kommer att tillföra många resenärer under 2015.
SAS ökade antalet passagerare rejält under december 2014. Flygbolaget stärker därmed
ledningen mot sin huvudkonkurrent Norwegian och aktien steg på måndagen den 12 januari.
Striden om titeln som Nordens största flygbolag har det senaste året intensifierats mellan SAS
och Norwegian.
Pontus Frithiof ombord på nya MTR Express. Pontus Frithiof kommer att leverera en stor
del av matutbudet när SJ-utmanaren MTR Express i mars lanserar sin stora tågsatsning på
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sträckan Göteborg-Stockholm. Förutom enklare smörgåsar och kaffebröd serveras smörrebröd
och sallader, lagade efter samma recept som Pontus Frithiof använder på sina restauranger.
Höghastighetståg i Sverige om elva till tolv år. Om allt går enligt planerna kan det första
höghastighetståget rulla ut från en svensk station om elva till tolv år. Längst fram ligger Japan
som drog igång hela konceptet för mer än 50 år sedan med sina Shinkansen-tåg. Sedan har en
rad länder följt efter. I Europa dominerade länge Frankrike med sina TGV-tåg ända tills
Spanien började bygga ett omfattande nät. Den mest spektakulära utbygganden står ändå
Kina för som på kort tid skapat ett enormt omfattande nät.

TRANSPORTER – Internationellt
Lufthansa öppnar tre nya direktlinjer från Frankfurt. Lufthansa utökar sitt linjenätverk
med direktflyg till destinationer i Mexiko, Maldiverna och Mauritius vintern 2015. Mellan den 8
december 2015 och 11 april 2016 kommer Lufthansa att flyga direkt till Canún, Male, och
Mauritius från Frankfurt. De nya linjerna kommer att flygas med en Airbus340-300 med två
avgångar i veckan per destination.
SAS öppnar långlinje för direktflyg mellan Stockholm och Hong Kong. Enligt de första
uppgifterna startar trafiken i september 2015 med fem avgångar i veckan. Flygplatsen i Hong
Kong ligger på en delvis konstgjord ö, Chek Lap Kok. Flygplatsen är den elfte mest trafikerade
i världen med cirka 60 miljoner passagerare och är också världens största fraktflygplats.
Nordisk kapplöpning om superjumboplanet. Köpenhamns flygplats ska bygga ut för att ta
emot superjumboplanet Airbus A380. På Arlanda är föreberedelserna redan igång för en
utbyggnad och nu kämpar de skandinaviska storflygplatserna om att bli först med att få
reguljär trafik med det stora planet. På Köpenhamns flygplats ska man dessutom bygga om en
av terminalerna så att man smidigt klarar av att ta emot en A380. Det kan behövas för en
fullastad A380 kan i extremfallet rymma över 800 passagerare.
2014 var ett rekordår för Viking Line. Över 6,6 miljoner passagerare reste med Viking Line
år 2014 och det är deras högsta siffra någonsin. Passagerarantalet ökade med över 76 000
mot föregående år och beror till stor del på sommarens utvidgade trafikupplägg på rutten
Helsingfors-Tallinn. I mitten av december kunde Viking Line dessutom notera att över 200
miljoner passagerare rest med företaget sedan år 1959.
Avies flyger vidare. Trots flygförbud, allvarliga säkerhetsbrister och flera haveriutredningar
efter tillbud får det estniska flygbolaget Avies fortsätta att driva inrikestrafik i Sverige.
Trafikverket har genomfört en ny upphandling av flyg i norra Sverige, resultatet blev att Avies
får trafikera sträckorna Sveg-Arlanda och Östersund-Umeå.
Det norsk-amerikanska kryssningsbolaget Royal Caribbean är ljuspunkten på en
Oslobörs i motvind. Fallet i både oljan och den norska kronan ger aktieägarna ordentlig
draghjälp. Royal Caribbean Cruises har det senaste kvartalet lyft med 72 procent.
Flybe Nordic får nya ägare. Flygbolaget Flybe UK säljer sin 60-procentiga andel i det
nordiska dotterbolaget Flybe Nordic till bemanningsföretaget Staffpoint Holding och
Investmentbolaget G W Sohlberg för 1 euro. Det uppger Finnair som är 40-procentig delägare i
Flybe Nordic. Transaktionen, som inte väntas få någon omedelbar effekt på Finnairs
balansräkning, måste godkännas av finländska konkurrensmyndigheter.
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Wizz Air utökar trafiken ytterligare på Stockholm Skavsta flygplats. Från 17 juni 2015
ökar trafiken till Gdansk till två dagliga avgångar, en på morgonen och en på kvällen. Wizz Air
har tidigare aviserat att tre nya destinationer kommer att öppnas från Stockholm Skavsta
under sommaren 2015. Lublin i Polen med start den 21 maj, Tuzla i Bosnien-Hercegovina
börjar den 26 juni och Bukarest i Rumänien från den 14 september.
Emirates världens bästa flygbolag 2014. Flygbolaget Emirates rankades som världens
bästa flygbolag 2014 enligt en årlig undersökning som resesajten eDreams genomfört.
Undersökningen bygger på över 90 000 recensioner från resenärer runt om i världen. Emirates
fick högsta poäng i totalt fem kategorier och höga poäng i de flesta andra kategorier.
Nya linjen Vilnius-Bromma invigd. Den 26 januari invigdes Air Lituanicas nya linje VilniusBromma Stockholm Airport. Tio gånger per vecka, förmiddag och kvällar, kommer linjen att
trafikera flygplatsen. Den beräknade flygtiden för sträckan är 1 timme och 45 minuter. Genom
den nya utrikeslinjen stärks tillgängligheten mellan de europeiska huvudstäderna.
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Lahti goes Falun 2015 – Sweden goes Lahti 2017
Du som producerar, paketerar eller säljer resor eller mediabevakar resebranschen är varmt
välkommen att besöka oss på First Hotel Grand 24- 26.2.2015. Inbjudan gäller även dig i
organisationer som står idrott och Finland nära. Välkommen till en oförglömlig VM-dag i Falun se våra inbjudningar!

TURISMKALENDERN
Februari
2-6/2 Balttour, Riga, Lettland
4-5/2 Konfex&Events , Göteborg
5-6/2 Konfex&Events, Göteborg
5-8/2 Iceland Mid-Atlantic Trade Show, Reykjavik, Island
6/2 Mälardalens Event&Möten, Västerås
7/2 Äventyr&Upplevelser, Västerås
7/2 Resemässan, Linköping
10/2 Business Travel Awards, Stockholm
11/2 Grand Travel Awards, Stockholm
13-15/2 Grekland Panorama, Stockholm
18-19/2 Möten och Events, Stockholm
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24-26/2 Lahti goes Falun, Falun
26/2-1/3 ASTA Destination Expo, Marrakech, Marocco

Mars
4/3 STJ Årsmöte, Stockholm
7/3 Resemässan, Visby
9/3 PATA Exchange London, London, England
12/3 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
16/3 Moscov International Mice Forum, Moscov
18/3 Besöksnäringens Ledarforum, Göteborg
18/3 International Luxury Market, Kyoto, Japan
19-21/3 TUR-mässan, Göteborg
23-26/3 Tianguis Turístico , Acapulco, Mexiko

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
22-24/4 World Travel Market, Cape Town, Sydafrika
29/4 Inspirationsdagarna, Malmö
23-24/4 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
26-2/4 Germany Travel Mart, Erfurt/Weimar, Tyskland

Maj
5-8/5 Travel Week, São Paulo, Brasilien
19-21/5 IMEX, Frankfurt, Tyskland
28-29/5 European Maritime Day Conference, Pireus, Grekland
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
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