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KONKURRENSKRAFT – Sverige
Stockholm är Europas bästa sommarstad. Sveriges huvudstad är överlägset i topp när
svenska folket utser Europas bästa sommarstad. Visby och Barcelona hamnar på en delad
andraplats och Göteborg blir trea. År 2016 stod de internationella besöken för en ökning på
4,6 procent och de nationella besöken ökade med 3,8 procent jämfört med året innan.
Bra besökarsiffror hos nöjesparkerna denna säsong. Det ostadiga men torra vädret i stora
delar av landet har inte varit det bästa för semesterfirarna, men för nöjesparkerna har det
varit en fördel. Antalet besökare hittills i år har ökat jämfört med förra året.
Stugpriserna rusar och svenska stugägare tror på fortsatt prisrally. En fördubbling av
bolåneräntorna förväntas inte hota sommaridyllen. På årsbasis har priserna stigit med 8,5
procent, genomsnittspriset är 1,8 miljoner kronor. Dock är skillnaderna stora. I Kronoberg
kostar ett fritidshus i snitt 926 000 kronor, medan man i Stockholms län landar på 2,8
miljoner kronor.
Stockholm ser fördelar – välkomnar Airbnb. I Köpenhamn och flera andra storstäder har
myndigheterna börjat se mera restriktivt på uthyrning via Airbnb. Men hos Visit Stockholm
ser man fortfarande fler fördelar än nackdelar med Airbnb-uthyrning av privata bostäder till
turisterna.
Svenska Möten slår rekord. Företaget har haft högtryck i sommar, försäljningen ökade med
totalt 33 procent under juni och juli jämfört med samma period året innan, och bakom ligger
förändrade bokningsmönster hos kunderna.
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Rekordår för Nordsydlinjen. Hittills har 14 400 resenärer rest med Nordsydlinjen den här
sommaren jämfört med 8 700 i fjol. Det är en ökning av passagerare på 40 procent.
Försöksperioden på tre år har nu löpt ut och man utvärderar om linjen ska bli permanent.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Flygresorna ökade både för SAS och för Norwegian under juni månad jämfört med
föregående år. SAS passagerarstatistik visar att 2,9 miljoner resenärer valde att resa med
flygbolaget i juni, vilket var en ökning med 4 procent. För Norwegian var siffrorna mer än
positiva och visade en ökning på hela 9 procent, vilket innebar att hela 3 miljoner flög med
den norska flygjätten under juni månad.
Saudiarabien smider nya planer för att minska sitt oljeberoende. Inom några år ska resande
från hela världen lockas till landet genom ett turistprojekt på över 30.000 kvadratkilometer
mellan städerna Umluj och Al Wajh. Kustremsan längs med Röda havet är i stort sett orörd
och området inkluderar bland annat 50 öar.
Passagerarrekord för Tallink. Under juli månad i år slog Tallink Group nytt rekord då rederiet
transporterade sammanlagt 1,2 miljoner passagerare på samtliga rutter vilket är det högst
uppmätta passagerartalet för en månad i rederiets historia. Även rutterna mellan Sverige
och Estland samt mellan Sverige och Lettland har slagit rekord i juli.
Pilotlösa plan skulle spara 285 miljarder. Att låta passagerarplanen flyga sig själva skulle
kunna både höja säkerheten och medföra betydande ekonomiska fördelar för flygbolagen,
enligt schweiziska banken UBS. Förutom insparade löner finns andra fördelar såsom lägre
försäkringskostnader och lägre bränslekostnader. Dock är större delen av passagerarna
tvekande till att resa med pilotlösa plan.
Qatar slopar visumkraven för 80 länder i ett försök att främja landets turism och
flygbransch under den rådande blockaden mot landet. De nya reglerna träder i kraft
omedelbart och gäller länder i Schengen, Latinamerika, Asien och andra västländer.
Medborgare från dessa länder behöver bara ett giltigt pass för att resa in i Qatar.

RESEBYRÅER
Resebyråerna tappar försäljning. Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna
minskade under årets första fyra månader med två procent jämfört med motsvarande
period i fjol. Minskningen ligger på i stort sett samma nivå för online- och privatresebyråerna
som för affärsresebyråerna. Försäljningen av flygbiljetter, som svarar för över 60 procent av
resebyråernas sammanlagda försäljning, minskar med tre procent.
Ving och TUI – två av Sveriges största charterbolag, som ännu inte släppt sina rapporter,
bekräftar att efterfrågan på deras charterresor har ökat. Redan i månadsskiftet april/maj var
80 procent av Vings charterresor för juni och juli redan bokade, vilket var en ökning på 14
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procent jämfört med tidigare år. Även TUI:s siffror pekar uppåt och visar en ökning på 13
procent för samma tidsintervall.
Resevaruhuset har gått i konkurs. Konkursansökan för totalt åtta bolag däribland
Resevaruhuset i Uppsala AB som ägs av Jonas Gustafson lämnades in den 13 juli.
Resevaruhuset AB omsatte 59,7 miljoner 2016 och hade en bruttovinst på 3 miljoner.
BIG Travel övertar verksamheten i Resevaruhuset efter konkursen.

TURISM – Sverige
All inclusive populärt trots låg status. 53 procent av de svenska resenärerna kan tänka sig
att åka på all inclusive. Det är bekvämligheten samt att det är bra för barnen som lockar
mest. Men resformen är inget svenskarna skryter med, då endast 2 procent anser att den
har hög status i samhället. Trots detta värderar man sol, värme och kvalitetstid med familjen
högre än att vara rätt trendmässigt.
Visit Stockholm söker aktör för turistbyråer. Visit Stockholm planerar att lägga ut
verksamheten av tre turistbyråer på entreprenad inför nästa kryssningssäsong.
Idag driver man turistbyråverksamhet både i Stadsgårdshamnen och i Frihamnen. Två
turistbyråer ligger i Frihamnen och en i Stadsgården. Turistbyråerna säljer biljetter för
sightseeing, SL-biljetter och lämnar generell turistinformation till kryssningsresenärerna.
Husbilar lyfter campingen. I branschorganisationen SCR Svensk Campings årliga
undersökning uppger 52 procent av camping- och stugföretagarna att de ser en ökning av
antalet bokningar jämfört med förra sommaren. Förra året ökade antalet nyregistrerade
husbilar med 32 procent, vilket märks på campingplatserna. Det är svensk dominans på
campingplatserna då runt 75 procent är svenskar även om andelen utländska gästgrupper
växer.
Museibesök lockar allt fler. En Sifo-undersökning visar att hela 85 procent av svenskarna
besöker ett museum under semestern. Det är 15 procent fler än år 2014. I en Sifoundersökning gjord 2014 svarade 70 procent att de gjort ett museibesök.

TURISM – Internationellt
USA tar bort datorförbudet ombord. Flygbolaget Saudia blev det sista flygbolaget att slippa
ifrån förbudet för elektronisk utrustning ombord i kabinen. Därmed är det fyra månader
gamla förbudet borta. Förbudet gällde för flygningar från åtta länder och tio flygplatser i
Mellanöstern och norra Afrika: Abu Dhabi, Amman, Kuwait City, Kairo, Istanbul, Jeddah,
Riyadh, Casablanca, Doha och Dubai.
Direktflyg från Köpenhamn till Åre Östersund Airport med easyJet. Flygbolaget fortsätter
att satsa på Jämtland Härjedalen och adderar kommande vinter rutten Köpenhamn Kastrup
till Åre Östersund Airport. easyJets fokus på skiddestinationer inom transferavstånd är
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bakgrunden till etableringen av både förra årets nyhet med direkttrafikering från London
Gatwick och nyheten Köpenhamn Kastrup till Åre Östersund Airport.
Digital ansiktsigenkänning ska lyfta Singapores flygplats. För att underlätta vid incheckning
och bagageinlämning utlovar Singapores flygplats Changi att processen ska snabbas på
genom digital teknik i form av ansiktsigenkänning. Framförallt är det tänkt som en
kostnadsbesparing då tekniken gör att man kan dra ner på personal. På sikt ska 20 procent
färre flygplatsmedarbetare behöva finnas på plats.
Turismen återigen en kassako för Tunisien. Efter de två terrordåden som totalt dödade 60
personer 2015 föll Tunisiens turismintäkter dramatiskt. Nu börjar landet märka av en
uppgång igen. Under januari–augusti i år besökte 4,58 miljoner turister landet – en ökning
med 19 procent jämfört med föregående år. Uppskattningsvis 6,5 miljoner beräknas nu
besöka Tunisien i år, i så fall 30 procent fler än föregående år.

HOTELL – Sverige
Huddinge kommun vill skapa Sveriges modernaste resort med bad, hotell och
konferensutrymmen i Kungens kurva. En omfattande förnyelse av Kungens kurva har startat
och förutom shopping kommer 4 000 bostäder att byggas i stadsdelen men kommunen vill
också se en resort i området.
Hotel Diplomat öppnar mini-saluhall. Nyfångad fisk, färskpressad juice och sallader på
lösvikt. Nyligen öppnade Hotel Diplomat Butiken, en mini-saluhall där man utöver ekologiska
råvaror och färdigrätter även hittar en mysig vinbar. De gröna råvarorna får extra stort
utrymme i sortimentet och Butiken ska tillverka egna juicer och fruktsallader.
HOTELL – Internationellt
Hotell i Norden: Stockholm tappar fart. Högre snittpriser, ökat revpar och bättre
beläggning. Hotellåret har börjat bra för Nordens huvudstäder, men Stockholm tappar fart.
Det visar preliminära siffror från Benchmarking Alliance. Reykjavik är vårens hotellraket i
Norden.
Scandic öppnar nytt hotell i Helsingfors. Järnvägstationen i den finska huvudstaden är en av
de största knutpunkterna i Norden med över 240 000 resenärer per dag. Det nya hotellet ska
inrymmas i det statliga tågbolagets kontorslokaler. Hotellet ska få 483 rum,
konferenskapacitet för närmare 900 personer och en restaurangdel med plats för 420
personer. Hotellet som ska öppna 2020 blir ett av företagets största hotell.
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TRANSPORTER – Sverige
Det nya företaget; FlixBus Sverige AB – baserat i Stockholm – ansluter 19 svenska och
norska destinationer, däribland Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg och Oslo, med upp
till sex avgångar dagligen. Sverige blir företagets nästa nyckelmarknad.
Swedavia fördubblar investeringarna då fler än 20 miljoner passagerare rest till och från
företagets flygplatser under första halvåret 2017. Det är en tillväxt på sju procent jämfört
med samma period förra året. Det växande resandet gör att Swedavia ökat investeringarna
med 1 593 Mkr.
Gotland får nytt direktflyg till Grekland. Det blir fem avresor från Visby till Preveza i
Grekland. Det första planet lyfter den 27 augusti 2018. Från Preveza når man flera av Apollos
populära resmål som Lefkas, Parga, Sivota och Kanali. Det här är en mycket populär del av
Grekland med pittoreska byar och underbara stränder som erbjuder något för alla smaker.

TRANSPORTER – Internationellt
Wasaline välkomnar fler passagerare. Wasaline hade 81.473 passagerare under perioden
januari-juni 2017 vilket är en ökning på 10,5% jämfört med samma period under 2016.
Frakten har ökat med 21,9%. Wasalines omsättning uppgick till 8,3 miljoner euro vilket är en
13 procentig ökning mot år 2016. Även hotellnätter bokade via Wasaline visar på en kraftig
ökning. I Vasa har hotellnätternas antal ökat med 57,9% mot i fjol och i Umeå 16,5%.
Keflavik och Arlanda växte starkt under första halvåret. Bäst i klassen under första halvåret
är Keflavik på Island som nu är femte största flygplats i Norden. Uppgången under årets sex
första månader är hela 46,7 procent. Det gör att Keflavik knuffar ner Landvetter till sjätte
plats bland de största flygplatserna i Norden. Det är den fortsatt stadiga tillväxten hos
Icelandair och uppstickaren WOW Air som ligger bakom den rekordartade uppgången.
Passagerarrekord för Air Baltic. Under juli månad hade Air Baltic 393.312 passagerare, vilket
motsvarar 21% fler än i juli i fjol. Under årets första sju månader hade det lettiska flygbolaget
1.958.774 passagerare. Passenger load factor i juli nådde upp till hela 87,7% och snittet för
årets första sju månader låg på den högsta load factor någonsin för AirBaltic med 76,2%.
Kommande sommar kommer man att utöka med fem nya destinationer.
Största passagerartillväxten på tolv år inom flyget. Inte sedan 2005 har världens flygbolag
upplevt en större trafiktillväxt. Det framgår av IATA:s senaste statistik. Den samlade
passagerarvolymen för världens flygbolag ökade med 7,9 procent det första halvåret 2017.
Tillväxten förklaras främst med en förbättring av den globala ekonomin samt lägre
biljettpriser.
Flygbolagen KLM och Air France kommer under hösten och vintern 2017 att utöka antalet
avgångar och kapaciteten från de nordiska länderna till knutpunkterna Amsterdam och Paris
med drygt 10 procent. Flygbolagen ser ett ökat antal resenärer på den nordiska marknaden.
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Emirates förbättrar tidtabeller för svenska resenärer. Flygbolaget har under det senaste
året lanserat flera nya destinationer och utökat avgångarna till befintliga destinationer.
Detta innebär att svenskar som flyger med Emirates från Stockholm får betydligt bättre
anslutningar i Dubai. Några av de populära destinationerna med förbättrad tidtabell är
Nairobi i Kenya, Denpasar på Bali och Hanoi i Vietnam.
Helsingfors-Vanda är nu en kolneutral flygplats. Man har officiellt pressat sina
koldioxidutsläpp till noll och fått ett internationellt ACA-certifikat. I Helsingfors-Vanda
installeras för närvarande solpaneler, som förväntas producera energi redan i slutet av
sommaren. När det är färdigt är hela anläggningens kraft över 500 kWp. Den producerar
nästan tio procent av den el som behövs för de nya terminalutbyggnaderna i HelsingforsVanda.
Världens bästa flygbolag 2017 listas enligt en undersökning baserad på resenärers
omdömen, gjord av Skytrax. Etta på listan ligger Qatar Airways, följt av tvåan Singapore
Airlines och trean ANA All Nippon Airways.

Resetipset
| Hotell | R

Estlands solparadis Pärnu - Baltikums Miami är månadens resetips. Denna sommarpärla
erbjuder ett strandliv av högsta klass, trendiga matupplevelser, arkitektur, musik och massor
av kul för barnen! Mellan gatorna Pühavaimu och Lõuna hittar man fantastiska
muralmålningar av några av Nordens och Baltikums mest begåvade grafittikonstnärer.
Staden är snabb på att plocka upp trender då Foodtruckar med crêpes och vegetariska
burgare samsas med mikrobryggerier och små gallerier i denna lilla badpärla. Estlands bästa
golfbana, Pärnu Bay Golf Links, hittar man två kilometer från staden. Ett måste för den sanne
golfälskaren! Läs mer om detta här.

Turismkalender
Kommande event





SKÅL World Congress India 5-9.10.2017
10th Baltic Sea Tourism Forum, 2-3.11.2017, Åbo/Finland
MATKA Nordic Travel Fair 17-18.1.2018
Hamburg Convention Bureau GmbH Sales Calls Stockholm 13-15.2.2018
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