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Förord
Rapporten ”Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och till 
utlandet” bygger på ETOURs Framtidsscanner, en marknadsundersökning som genomförs var 
fjärde månad (januari, maj och september), sedan januari 2002. I varje undersökning görs 1000 
intervjuer. Intervjupersonerna är svenskar i åldern 15-74 år som får svara på frågor om sina 
bokade och planerade resor, samt drömresemål i Sverige och utomlands. Syftet med Framtids-
scannern är att söka förutsäga framtida resströmmar och se hur den mentala kartan förändras 
över tiden. För varje undersökning kommer förutsättningarna att analysera och identifiera 
trender i resandet såväl inom landet som till utlandet att förbättras.

Detta är den femte rapporten i serien. Framtagandet av statistiken och analyserna i rapporten 
har framförallt genomförts av statistikern Andreas Holmström. Projektansvarig är Göran 
Svensk.
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Sammanfattning 
 
I den här rapporten jämförs resultaten från majundersökningen 2004 med motsvarande 
undersökning 2003. Även resultatet från de tre senaste undersökningarna jämförs med de tre 
dessförinnan.  
 
I specialavsnittet i slutet av rapporten jämförs skattningarna från Framtidsscannern, med 
Rese- och Turistdatabasen. Dessutom jämförs hur män och kvinnor, samt olika åldersgrupper 
förhåller sig till en resa till rymden. 
 
Nedan listas de tydligaste och mest intressanta resultaten: 
 

• Jämförelsen av boknings- och planeringsläget mellan årets och fjolårets 
majundersökningar tyder på ett ökat resande i Sverige det kommande året. 

• Svenskarna visar större framförhållning vid resor till utlandet. I maj 2004 hade en 
större andel än i maj 2003 redan bokat utlandsresor. Andelen som planerat en 
utlandsresa men ännu ej bokat den var däremot betydligt lägre i 2004 års 
majundersökning. jämfört med i 2003 års majundersökning. 

• Arbetsresorna visar på en nedgång både när det gäller bokade och planerade resor i 
Sverige, medan fritidsresorna visar på en uppgång. 

• Bilen visar på en uppgång vid resor i Sverige. 
• Det kommersiella boendet visar på en uppgång bland bokningarna i Sverige i 

majundersökningen. Samtidigt visar släkt och vänboendet på en nedgång bland de 
planerade resorna. 

• Bland de planerade resorna i Sverige visar Västra Götaland/Halland på en uppgång, 
medan Stockholm tappar.  

• Fritidsresorna visar en ökning i 2004 års majundersökning då det gäller bokade resor 
till utlandet och en minskning då det gäller planerade resor. 

• Flygresorna visar en ökning i majundersökningen 2004 då det gäller bokade resor till 
utlandet och en minskning då det gäller planerade resor. 

• Sydeuropa visar negativa siffror både bland bokade och planerade resor. Nordeuropa 
visar en ökning då det gäller bokade utlandsresor. 

• Lappland har stärkt sin position som populäraste drömresmålet i Sverige.  
• Sydeuropa minskar i popularitet då det gäller drömresor utomlands, vilket i viss mån 

även gäller Asien. Oceaniens popularitet ökar.  
• Svenskar i åldern 15-29 år är fyra gånger så positiva till att resa till rymden som 60-74 

åringarna. 
• Män är dubbelt så positiva som kvinnorna att resa till rymden. 
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1 Inledning 
 
Rapporten ”Svenskarnas framtida resande” bygger på data från ETOURs Framtidsscanner. 
Studien har genomförts kontinuerligt sedan januari 2002, med syfte att förutspå framtida 
resströmmar, samt undersöka hur den mentala kartan förändras med olika händelser i 
omvärlden. 
 
Undersökningen bygger på intervjuer som genomförs tre gånger per år (januari, maj och 
september). Intervjuerna utförs av Marknadsfakta Åre AB. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I december 1998 – januari 1999 genomförde ETOUR en marknadsundersökning om 
svenskarnas drömresemål i Sverige och utomlands. Denna undersökning ligger till grund för 
Framtidsscannern. Frågebatteriet har dock utökats till att även omfatta bokade och planerade 
resor i Sverige och utomlands. 
 
 
1.2 Metod 
 
Information samlas in via datorstödda telefonintervjuer där telefonnumren slumpas ut från 
samtliga privata abonnemang i Sverige. I hushållet lottas sedan en person ut bland hushållets 
medlemmar i åldern 15-74 år för intervju. Vid de tre årliga tillfällena görs 1000 intervjuer, 
medan det i pilotstudien december 1998 till januari 1999 gjordes 2000 intervjuer. 
 
Denna metod ger vissa skevheter mellan målpopulationen och urvalet i fråga om kön, ålder 
och bostadsort. Då dessa skevheter är relativt små antas alla individer i målpopulationen ha 
lika stor sannolikhet att komma med, trots att urvalet är ett tvåstegsurval.  
 
 
1.3 Framtidsscannerns innehåll 
 
Intervjuerna omfattar både fritids- och tjänsteresor. För att en framtida resa ska komma med i 
undersökningen krävs att resan innehåller minst en övernattning. Utlandsresorna måste 
dessutom vara bokade och planerade att genomföras inom ett år från intervjutillfället räknat. 
Samma krav gäller för bokade resor i Sverige. Planerade resor i Sverige måste däremot vara 
planerade att genomföras inom fyra månader för att räknas i undersökningen.  
 
Ska resan räknas som bokad måste intervjupersonen antingen ha betalat eller åtminstone 
bokat en biljett, alternativt redan begärt semester för resan. Annars räknas det som en 
planerad resa. För drömresor i Sverige är frågan vart personen skulle resa om han/hon vann en 
gratisresa för hela familjen i Sverige på högst en vecka. Drömresor till utlandet innebär en 
gratis valfri resa på två veckor.  
 
Den bokade och den planerade resan i Sverige som ligger närmast i tiden följs upp för 
närmare analys. Från och med septemberundersökningen 2003 gäller samma sak för den 
bokade och planerade utlandsresan som ligger närmast i tiden. Innan dess följdes endast den 
bokade eller planerade utlandsresan upp med närmare analys, som låg närmast i tiden. Denna 
närmare analys gäller förutom till vilken destination resan är bokad, alternativt planerad, även 
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restyp (fritids- eller tjänsteresa), färdsätt, boendeform, resmånad, samt syften med resan. När 
det gäller drömresorna frågas endast om resmål och syften med resan. 
 
Med hjälp av bakgrundsvariablerna kön, ålder, ortsstorlek, bostadsort, utbildning och 
sysselsättning, går undersökningen att koppla till olika marknadssegment. 
 
 
1.4 Resultatredovisning 
 
I undersökningen presenteras två olika jämförelser. Dels görs en månadsjämförelse mellan 
den senaste undersökningen och motsvarande undersökning året innan. Resultaten från 
undersökningen i maj 2004 jämförs således med resultaten från undersökningen i maj 2003. 
Dessutom görs en årsjämförelse mellan de senaste två årens undersökningar. De tre senaste 
undersökningarna slås alltså samman och jämförs med de tre dessförinnan.  
 
 
1.5 Statistisk säkerhet 
 
Eftersom ETOURs Framtidsscanner är en urvalsundersökning, skall skattningarna ses som 
närmevärden och inte som exakta avspeglingar av verkligheten. Medan vissa förändringar är 
så pass marginella att slumpens inverkan inte går att bortse ifrån, är andra signifikanta. För att 
markera de förändringar som är signifikanta används ett *-tecken. Testen är gjorda på en 5 
procentig signifikansnivå (se bilaga 1 för mer information). 
 

Exempel: Anta att skillnaden för antal planerade resor i Sverige, jämfört med 
motsvarande undersökning året innan är signifikant. Ett *-tecken visas då bakom 
skattningen för den senaste undersökningen. Visar det sig att senaste månaden har en 
högre skattning än den i fjolårets undersökning, betyder det alltså att signifikant fler 
resor planerats den senaste månaden, jämfört med samma månad ifjol.  

 
 
1.6 Intervjuperiod 
 
När intervjupersonen tillfrågas har stor betydelse. Helst skulle alla intervjuer göras samma 
dag för att få en rättvis jämförelse, men då detta är praktiskt omöjligt blir det en viss skillnad 
mellan intervjuerna som görs i början av intervjuperioden, jämfört med dem som görs i slutet. 
För de undersökningar som används i denna rapport har intervjuerna gjorts i tidsintervallen 
enligt följande tabell: 
 
Undersökning Antal intervjuer Första Sista 
Sep-02 1012 2002-09-02 2002-09-30 
Jan-03 1012 2003-01-02 2003-01-26 
Maj-03 1010 2003-05-05 2003-05-31 
Sep-03 1012 2003-09-01 2003-09-25 
Jan-04 1008 2004-01-05 2004-01-29 
Maj-04 1013 2004-05-02 2004-05-26 
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2 Bokade och planerade resor 
 
Överlag visar boknings- och planeringsläget på ett ökat resande i Sverige den närmaste 
framtiden, jämfört med hur det såg ut vid samma tid ifjol. 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Andel som bokat resa i Sverige            
Ja 14,0%  13,4%  13,1%   11,8%  
Nej 85,8%  86,1%  86,6%   87,8%  
Vet ej/ ej svar 0,2%  0,5%  0,3%   0,5%  
             
Andel som planerat resa i Sverige            
Ja 36,7%  35,1%  29,1%   28,4%  
Nej 60,8%  61,1%  69,0%   69,2%  
Vet ej/ ej svar 2,5%  3,8%  1,8%   2,4%  
             
Andel som bokat resor till utlandet            
Ja 21,3%  19,2%  17,7%   16,7%  
Nej 78,7%  80,8%  82,3%   83,3%  
             
Andel som planerat resa till utlandet            
Ja 31,7%  35,1%  37,8%   37,5%  
Nej 68,3%  64,9%  62,2%   62,5%  
 
I månadsjämförelsen, mellan majundersökningarna 2003 och 2004, har både andelen svenskar 
som bokat och andelen som planerat resor i Sverige ökat. Detsamma gäller bokade resor till 
utlandet, men inte i andelen som planerat resor till utlandet. Resultatet tyder alltså på en större 
framförhållning då det gäller utlandsresor, men inte nödvändigtvis att svenskarna kommer att 
resa mer utomlands. 
 
I årsjämförelsen, mellan de tre senaste undersökningarna och de tre dessförinnan, visar 
samtliga typer av resor på ökningar. Ökningarna är dock relativt små. 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Antal resor per person                
Bokade resor i Sverige 0,26  0,27  0,28   0,25  
Planerade resor i Sverige 0,98 * 0,74  0,71   0,63  
Bokade resor till utlandet 0,25  0,23  0,21   0,20  
Planerade resor till utlandet 0,61  0,60  0,70   0,68  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
I antal planerade resor i Sverige per person märks en relativt stor ökning, detsamma gäller till 
viss del även i årsjämförelsen. Övriga förändringar i månads- och årsjämförelsen är däremot 
små.  
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Som tidigare nämnts visar antalet planerade resor i Sverige per person på höga siffror i 
majundersökningen 2004. Detta beror till viss del på att en stor andel sagt att de planerat 
minst en resa i Sverige de närmast kommande fyra månaderna. Den främsta förklaringen är 
dock att en relativt stor andel angett många planerade resor, ovanligt många har angett 10 
eller fler planerade resor i Sverige under denna period.  
 
I övrigt är det inget direkt anmärkningsvärt. Speciellt då det gäller andelen personer som 
planerat eller bokat någon resa i Sverige eller utomlands följer kurvorna ett tydligt 
säsongsmönster, dock med lägre siffror i majundersökningen 2003, jämfört med i övriga 
majundersökningar. 
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2.1 Bokade resor i Sverige 
 
Då intervjupersonernas närmast kommande bokade resa i Sverige analyseras närmare, visar 
fritidsresorna på en ökning i 2004 års majundersökning jämfört med 2003 års. Arbetsresorna 
visar däremot på en minskning i samma jämförelse. Mönstret är detsamma i årsjämförelsen. 
Att arbetsresorna minskat under de senaste åren bekräftas även av siffror ur Rese- och 
Turistdatabasen. 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03 
Restyp              
Fritidsresa 11,2%  10,0%  9,8% * 7,9%  
Arbetsresa 2,9%  3,4%  3,3%   3,9%  
               
Färdsätt              
Flyg 2,1%  1,8%  1,7%   1,8%  
Tåg 2,5%  2,5%  2,8%   2,5%  
Buss 0,8%  1,2%  1,2%   0,9%  
Bil 7,5%  7,2%  6,8%   6,1%  
Övrigt 1,2%  0,7%  0,6%   0,4%  
               
Boendeform              
Kommersiellt boende 8,6%  7,6%  8,4% * 7,0%  
Icke kommersiellt boende 1,9%  2,0%  1,6%   1,8%  
Hos släkt/vänner 2,7%  3,0%  2,3%   2,3%  
Eget fritidshus/lägenhet 0,6%  0,7%  0,6%   0,6%  
Ej svar/vet ej 0,2%  0,1%  0,2%   0,1%  
               
Övernattningar              
Snitt per resa 5,0  6,2  4,4   4,7  
               
Resmånad              
Januari 0,0%  0,0%  1,0%   1,2%  
Februari 0,0%  0,1%  1,7%   1,5%  
Mars 0,0%  0,1%  1,3%   0,9%  
April 0,0%  0,0%  0,4%   0,2%  
Maj 3,4%  3,7%  1,3%   1,3%  
Juni 4,6%  4,6%  1,7%   1,6%  
Juli 4,3%  3,2%  1,7%   1,2%  
Augusti 1,3%  1,3%  0,5%   0,5%  
September 0,2%  0,4%  1,8%   1,6%  
Oktober 0,1%  0,0%  1,2%   1,2%  
November 0,1%  0,1%  0,4%   0,5%  
December 0,0%  0,0%  0,2%   0,1%  
Vet ej\ej svar 0,0%  0,0%  0,0%   0,0%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
I månadsjämförelsen märks inga större förändringar då det gäller färdmedel. I årsjämförelsen 
är visserligen förändringarna något större, men de är fortfarande relativt små. För 
boendeformerna märks däremot en relativt tydlig uppgång för det kommersiella boendet och 
då speciellt i årsjämförelsen. Övriga boendeformer ligger däremot kvar på ungefär samma 
nivå som tidigare i båda jämförelserna. 
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Majundersökningen 2004 visar på något färre övernattningar per resa än i 2003 års 
majundersökning. I årsjämförelsen är skillnaden däremot endast marginell. Då det gäller när 
intervjupersonernas närmast kommande bokade resa ska ske märks ingen större skillnad i 
någon av jämförelserna. 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03 
Resmålsregion              
Stockholm län 2,2%  3,0%  2,8%   3,1%  
Västra Götaland/Halland 2,8%  2,8%  1,8%   1,9%  
Skåne/Blekinge 1,7%  1,7%  1,2%   0,9%  
Uppsala/Västmanland/Södermanland 0,6%  0,2%  0,5%   0,3%  
Jönköping/Kronoberg 0,6%  0,3%  0,4%   0,4%  
Kalmar/Östergötland 1,7%  1,7%  1,0%   0,9%  
Gotlands län 1,8%  1,1%  0,8%   0,5%  
Värmland/Örebro 0,4%  0,3%  0,5%   0,4%  
Dalarnas län 1,0%  0,5%  2,0%   1,4%  
Gävleborg/Västernorrland 0,4%  0,5%  0,3%   0,6%  
Jämtlands län 0,3%  0,2%  1,0%   0,8%  
Norrbottens- och Västerbottenskusten 0,6%  0,9%  0,4%   0,3%  
Lappland 0,0%  0,3%  0,2%   0,2%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 0,1%  0,0%  0,2%   0,2%  

 
Sedan majundersökningen 2003 visar främst Stockholm på en minskning i bokningsläget i 
majundersökningen 2004, medan främst Gotland och Dalarna visar på ökningar. Övriga 
regioner ligger däremot kvar på ungefär samma nivå som tidigare.  
 
I och med Stockholms tillbakagång var Västra Götaland/Halland den region som flest bokat 
resor till i majundersökningen 2004. I årsjämförelsen är förändringarna mindre. Den största 
skillnaden är en ökning för Dalarna. Stockholm visar på flest resor i denna jämförelse. 
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2.2 Planerade resor i Sverige 
 
Av de närmast i tiden planerade resorna i Sverige märks en del förändringar mellan 2003 och 
2004 års majundersökningen. Fritidsresor visar på en ökning både i månads- och 
årsjämförelsen, medan arbetsresorna minskat i samma jämförelser.  
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Restyp              
Fritidsresa 33,9%  31,7%  24,7%   23,5%  
Arbetsresa 2,9%  3,5%  4,4%   4,9%  
               
Färdsätt              
Flyg 2,3%  2,2%  2,7%   3,2%  
Tåg 3,7% * 5,9%  4,6%   5,2%  
Buss 1,1%  1,8%  1,7%   1,9%  
Bil 26,4% * 21,8%  17,9%   16,1%  
Övrigt 3,3%  3,5%  2,2%   2,0%  
               
Boendeform              
Kommersiellt boende 15,1%  15,0%  12,1%   12,3%  
Icke kommersiellt boende 3,4%  2,8%  2,4%   2,1%  
Hos släkt/vänner 10,9%  11,9%  10,4%   10,2%  
Eget fritidshus/lägenhet 4,6%  4,2%  2,8%   2,7%  
Ej svar/vet ej 2,7%  1,4%  1,4%   1,1%  
               
Resmånad              
Januari 0,0%  0,0%  1,6%   1,6%  
Februari 0,0%  0,0%  2,1%   2,9%  
Mars 0,0%  0,0%  2,1%   1,8%  
April 0,0%  0,1%  1,4%   1,5%  
Maj 6,7%  4,7%  3,2% ** 2,0%  
Juni 11,5%  12,7%  3,9%   4,3%  
Juli 14,1% * 10,6%  4,8%   3,8%  
Augusti 3,4%  4,8%  1,1%   1,6%  
September 0,1%  0,6%  1,9%   1,9%  
Oktober 0,0%  0,2%  3,0%   2,8%  
November 0,0%  0,0%  1,4%   1,6%  
December 0,0%  0,0%  1,2%   1,1%  
Vet ej\ej svar 0,9%  1,6%  1,4%  1,5%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
** Signifikant på 5 procentsnivån 
 
Det färdsätt som visar på tydligast ökningen i månadsjämförelsen är bilen. Tåget visar 
däremot på en minskning, likaså bussen till viss del. Samma mönster syns i årsjämförelsen, 
men är inte lika tydligt där. 
 
För de olika boendeformerna är den största förändringen en minskning gällande boendet hos 
släkt och vänner. I årsjämförelsen märks i stort sett inga förändringar. I fråga om när resorna 
är planerade att ske, är de planerade något tidigare i årets majundersökning, än i 2003 års 
majundersökning. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Resmålsregion              
Stockholm län 5,2%  6,1%  5,9%   6,6%  
Västra Götaland/Halland 8,1%  7,5%  5,4%   5,0%  
Skåne/Blekinge 3,9%  4,0%  2,7%   2,8%  
Uppsala/Västmanland/Södermanland 1,5%  1,4%  1,3%   1,1%  
Jönköping/Kronoberg 0,8%  1,9%  1,1%   1,1%  
Kalmar/Östergötland 5,0%  3,7%  2,5%   1,9%  
Gotlands län 1,8%  1,5%  0,8%   0,7%  
Värmland/Örebro 1,7%  1,2%  1,1%   1,3%  
Dalarnas län 1,3%  1,9%  2,0%   2,3%  
Gävleborg/Västernorrland 1,9%  1,4%  1,1%   1,1%  
Jämtlands län 1,4%  1,2%  1,4%   1,8%  
Norrbottens- och Västerbottenskusten 1,4%  1,0%  1,1%   0,8%  
Lappland 0,7%  0,9%  0,7%   0,6%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 2,1%  1,6%  2,0% * 1,2%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
Västra Götaland/Halland har gått framåt i majundersökningen 2004, medan Stockholm tappat 
sedan majundersökningen 2003. Detta gör att Västra Götaland/Halland förstärker sin position 
som den region flest resor planerats till. Största ökningen i månadsjämförelsen står dock 
Kalmar/Östergötland för, medan Jönköping/Kronoberg står för den största minskningen. Även 
i årsjämförelsen står Kalmar/Östergötland för den största ökningen. Stockholm är det län som 
minskat mest i denna jämförelse.  
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2.3 Bokade resor till utlandet1  
 
Jämfört med 2003 års majundersökning visar andelen resor till utlandet som ligger närmast i 
tiden som är en bokad fritidsresa på ökning i 2004 års majundersökning. Arbetsresorna ligger 
däremot kvar på samma nivå som tidigare. Läget ser ut på liknande sett i årsjämförelsen.  
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Restyp              
Fritidsresa 19,0%  16,3%  15,1%   13,5%  
Arbetsresa 2,2%  2,1%  2,2%   2,4%  
               
Färdsätt              
Flyg 13,3%  10,5%  12,0%   10,6%  
Tåg 0,3%  0,5%  0,2%   0,3%  
Buss 1,7%  2,0%  1,3%   1,5%  
Bil 3,8%  3,2%  2,0%   1,9%  
Övrigt 2,0%  2,3%  1,8%   1,7%  
               
Övernattningar              
Snitt per resa 10,3  10,1  9,5   9,5  
               
Resmånad              
Januari 0,3%  0,1%  1,2%   1,4%  
Februari 0,0%  0,1%  1,1%   1,3%  
Mars 0,1%  0,0%  1,3%   0,9%  
April 0,0%  0,0%  0,5%   0,6%  
Maj 3,7%  4,1%  1,8%   1,7%  
Juni 6,7%  5,8%  2,7%   2,4%  
Juli 5,1%  4,2%  2,0%   1,8%  
Augusti 1,3%  1,4%  0,6%   0,7%  
September 2,1%  1,7%  2,4%   1,7%  
Oktober 1,0% * 0,2%  1,9%   2,0%  
November 0,4%  0,2%  1,0%   0,6%  
December 0,4%  0,3%  0,7%   0,5%  
Vet ej\ej bestämt 0,1%  0,2%  0,2%   0,3%  
Ej svar 0,0%  0,2%  0,0%   0,1%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
I val av färdmedel märks en ökning för flyg i månadsjämförelsen. Även bilen har gått framåt 
något. I årsjämförelsen är mönstret detsamma för flyg, medan förändringen för de andra 
färdmedlen är marginell. 
 
Inga större förändringar märks i antalet övernattningar per resa och när resan ska ske. 

                                                 
1 Andelen bokade resor i detta avsnitt stämmer inte helt överens med andelen som bokat någon resa till utlandet i 
kapitel 2. I detta avsnitt fokuseras nämligen på den andel bokade resor som följts upp med preciserade frågor. 
Denna andel blir något lägre eftersom endast den utlandsresa som ligger närmast i tiden följs upp. Har 
intervjupersonen en planerad, men ännu ej bokad utlandsresa som ligger närmare i tiden följs denna upp istället. 
Från och med undersökningen september 2003 följs visserligen både den planerade och den bokade resan som 
ligger närmast i tiden upp, men för att kunna jämföra bakåt i tiden används endast de bokade resor som ligger 
närmare i tiden än den planerade resan som ligger närmast i tiden i detta avsnitt. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03 
Resmålsland/region              
Nordeuropa 7,9%  5,7%  6,1%   4,9%  
Sydeuropa 6,3%  7,8%  5,9%   6,6%  
Östeuropa 3,8%  2,9%  1,8%   1,6%  
Asien 1,1%  0,5%  1,4%   1,1%  
Nordamerika 1,2%  0,5%  0,8%   0,7%  
Mellanamerika 0,0%  0,1%  0,1%   0,1%  
Sydamerika 0,1%  0,0%  0,2%  0,0%  
Afrika 0,6%  0,2%  0,7%   0,3%  
Oceanien 0,1%  0,3%  0,2%   0,3%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 0,1%  0,4%  0,1%   0,2%  

 
Nordeuropa har ökat sedan 2003 års majundersökning då det gäller bokade resor till utlandet, 
medan Sydeuropa tappat. Detta mönster syns även i årsjämförelsen. Östeuropa har också ökat 
en del i månadsjämförelsen.  
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2.4 Planerade resor till utlandet2  
 
Andelen resor till utlandet som ligger närmast i tiden, som är en planerad fritidsresa visar en 
minskning i maj 2004 jämfört med i maj 2003. I årsjämförelsen märks däremot en knapp 
ökning. Arbetsresorna har minskat både i års- och månadsjämförelsen. 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Restyp               
Fritidsresa 24,9%   28,2%  30,9%   30,3%  
Arbetsresa 2,1%   2,9%  2,7%   3,3%  
                
Färdsätt               
Flyg 17,1%   19,3%  22,0%   22,3%  
Tåg 0,6%   0,9%  0,4%   0,7%  
Buss 0,7%   0,6%  1,4%   1,4%  
Bil 5,2%   5,6%  5,6%   5,2%  
Övrigt 3,4%   4,7%  4,2%   4,0%  
                
Övernattningar               
Snitt per resa 11,0   10,9  10,7   10,7  
                
Resmånad               
Januari 0,4%   0,8%  1,0%   1,0%  
Februari 1,4% ** 0,3%  1,9%   1,7%  
Mars 0,8%   0,5%  2,6%   2,1%  
April 0,6%   0,6%  2,0%   1,6%  
Maj 0,7%   0,7%  2,5%   2,0%  
Juni 4,2%   3,0%  3,7%   3,5%  
Juli 4,9%   5,3%  4,1%   4,5%  
Augusti 3,5% ** 6,2%  2,5%   3,2%  
September 3,9%   4,8%  2,5%   2,8%  
Oktober 2,5%   2,0%  2,7%   2,7%  
November 0,8%   1,9%  1,8%   1,8%  
December 1,1%   1,1%  2,1%   1,6%  
Vet ej\ej bestämt 2,2%   3,8%  3,9%   4,8%  
Ej svar 0,0%   0,2%  0,1%   0,2%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
** Signifikant på 5 procentsnivån 
 
För flyg märks en minskning i månadsjämförelsen, medan övriga färdmedel ligger kvar på 
ungefär samma nivå som tidigare. I årsjämförelsen syns endast marginella förändringar. 
 
I fråga om antal övernattningar märks knappt någon skillnad i de båda jämförelserna. Då det 
gäller när resan ska ske syns inget tydligt mönster, möjligtvis att de sker lite tidigare i år än 
ifjol. 
                                                 
2 Andelen planerade resor i detta avsnitt stämmer inte helt överens med andelen som planerat någon resa till 
utlandet i kapitel 2. I detta avsnitt fokuseras nämligen på den andel planerade resor som följts upp med 
preciserade frågor. Denna andel blir något lägre eftersom endast den utlandsresa som ligger närmast i tiden följs 
upp. Har intervjupersonen en bokad utlandsresa som ligger närmare i tiden följs denna upp istället. Detta har 
visserligen ändrats från och med undersökningen september 2003 så att både den planerade och den bokade 
resan som ligger närmast i tiden följs upp, men för att kunna jämföra bakåt i tiden används endast de planerade 
resor som ligger närmare i tiden än den bokade resan som ligger närmast i tiden i detta avsnitt. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Resmålsland/region              
Nordeuropa 9,1%  10,2%  10,6%   10,5%  
Sydeuropa 7,8%  9,7%  10,4%   11,5%  
Östeuropa 3,1%  3,3%  2,8%   2,3%  
Asien 1,8%  2,1%  2,1%   2,1%  
Nordamerika 1,8% * 0,6%  1,8%   1,6%  
Mellanamerika 0,3%  0,2%  0,2%   0,4%  
Sydamerika 0,2%  0,0%  0,2%   0,2%  
Afrika 0,6%  0,5%  0,8%   0,6%  
Oceanien 0,2%  0,3%  0,2%   0,2%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 2,2% * 4,3%  4,3%   4,2%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
Då det gäller resmål har främst Nordamerika gått framåt i månadsjämförelsen, medan Nord- 
och Sydeuropa båda tappar. I årsjämförelsen visar dock Nordamerika på ungefär samma 
siffror som tidigare, vilket även gäller Nordeuropa. Sydeuropa har dock tappat även i denna 
jämförelse. 
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3 Drömresor 
 
 
3.1 Sverige 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03 
Stockholm län 10,3%  10,9%  10,7%   11,8%  
Västra Götaland/Halland 14,1%  14,9%  12,2%   12,5%  
Skåne/Blekinge 6,9%  6,3%  6,2%   5,6%  
Uppsala/Västmanland/Södermanland 0,3%  0,2%  0,3%   0,2%  
Jönköping/Kronoberg 0,5%  0,4%  0,4%   0,5%  
Kalmar/Östergötland 2,0% * 4,1%  1,9% * 3,3%  
Gotlands län 16,6%  16,0%  13,0%   13,2%  
Värmland/Örebro 1,1%  1,4%  1,4%   1,3%  
Dalarnas län 4,5%  4,6%  5,7%   5,2%  
Gävleborg/Västernorrland 1,8%  1,2%  1,5%   1,3%  
Jämtlands län 7,0%  8,4%  12,4%   10,8%  
Norrbottens- och Västerbottenskusten 1,6%  1,8%  2,2%   1,9%  
Lappland 17,2%  15,0%  16,3%   14,5%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 16,2%  14,9%  15,8%   18,0%  

* Signifikant på 10 procentsnivån 
 
I majundersökningen 2004 har Lappland gått mest framåt sedan motsvarande undersökning 
2003 och tar därmed platsen som drömresemålet framför andra från Gotland. Mest negativa 
utveckling har Kalmar/Östergötland haft, men även Jämtland har tappat relativt mycket. I 
övrigt har inga större förändringar skett. 
 
Även i årsjämförelsen har Lappland ökat i popularitet. Denna ökning beror dock helt och 
hållet på att följdfrågor används från och med maj 2003 till de som svarat Norrland eller 
fjällen, för att kategorisera in dem i de listade regionerna. Även Jämtland är en stor vinnare av 
dem som tidigare svarade Norrland eller fjällen, vilket även det förklarar ökningen i 
årsjämförelsen. 
 
I övrigt märks en minskning i andelen av de intervjuade som drömmer om att resa till 
Stockholm i årsjämförelsen. 
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3.2 Utlandet 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-04 Maj-03 Sep-03 - maj-04 Sep-02 - maj-03
Nordeuropa 7,9%  7,3%  7,6%   7,7%  
Sydeuropa 22,5%  26,7%  23,5%   25,0%  
Östeuropa 1,9%  2,0%  1,5%   1,3%  
Asien 20,8%  21,9%  22,1%   22,8%  
Nordamerika 13,1%  12,8%  13,1%   13,8%  
Mellanamerika 5,4%  6,0%  5,2%   5,5%  
Sydamerika 3,0%  2,3%  3,3%   2,7%  
Afrika 6,7%  5,4%  6,9%   5,6%  
Oceanien 13,0%  11,0%  11,9%   10,9%  
Sydpolen 0,1%  0,0%  0,1%   0,0%  
Går ej tillskriva någon av regionerna 5,5%  4,6%  4,8%   4,6%  

 
Då det gäller drömresemål i utlandet har Sydeuropa tappat mycket i majundersökningen 2004, 
jämfört med i motsvarande undersökning 2003. Detta trots att två stora idrottsevenemang ska 
äga rum under sommaren i denna del av världen (OS och fotbolls-EM). Även Asien har tappat 
en del. Däremot tillhör Oceanien vinnaren i fråga om drömresmål, som troligtvis har en del att 
göra med att Sagan om ringen-filmerna som spelades in på Nya Zeeland.  
 
Även i årsjämförelsen har Sydeuropa tappat, medan Oceanien ökat i densamma.  
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4 Specialtabeller maj 2004 
 
Huvudsyftet med ETOURs Framtidsscanner (FS) är att försöka prognostisera framtida 
resströmmar. Det är därför viktigt att kunna jämföra Framtidsscannern med svenskarnas 
faktiska resande. Tyvärr finns inga exakta siffror över svenskarnas resande, utan det faktiska 
antalet resor svenskarna gör måste skattas. En undersökning som gör detta är Rese- och 
Turistdatabasen (TDB). I detta avsnitt jämförs skattningarna över svenskarnas bokade och 
planerade resor i Framtidsscannern med skattningarna över det faktiska resandet från TDB. 
 
På grund av metodskillnader mellan Framtidsscannern och TDB uppstår vissa problem då 
jämförelsen görs. Exempelvis är urvalet av intervjupersoner olika i de båda undersökningarna. 
I TDB intervjuas personer i åldern 0-74 år, medan Framtidsscannern intervjuar personer i 
åldern 15-74 år. Ett annat problem är att eftersom Framtidsscannern genomförs var fjärde 
månad kommer inte resor som genomförs under de fyra månaderna till nästa undersökning 
med, om de ännu inte ens planerats vid intervjutillfället. I TDB som bygger på avslutade resor 
månaden innan intervjuerna genomförs, innefattas samtliga resor svenskarna gör. 
 
Trots att det går att välja ut de personer i TDB som är i åldern 15-74 år, används ändå alla 
intervjuade personer i åldern 0-74 år i jämförelsen med Framtidsscannern. Orsaken till detta 
är att urvalsprocessen i de båda undersökningar är ett tvåstegsurval, där hushållet väljs ut i 
första steget och en person i hushållet i andra steget. Detta innebär att om alla intervjuer av 
barn i åldern 0-14 år skulle tas bort ur TDB, skulle barnfamiljer få mindre sannolikhet att 
komma med i TDB. Orsaken till detta är att det är osannolikt att ett hushåll som innehåller 
barn i åldern 0-14 år, inte innehåller någon person i åldern 15-75 år. Personer från 
barnfamiljer kommer därför med mer sällan i TDB om urvalet av 15-74 åringarna görs. 
 
För att korrigera problemet med att vissa resor planeras och genomförs mellan tidpunkterna 
för undersökningarna, har endast resor i TDB, med minst tre övernattningar tagits med. Detta 
innebär bland annat att helgresor som påbörjats på fredagen och avslutats på söndagen, inte 
räknas med i TDB i jämförelserna. Detta eftersom kortare resor troligtvis är mer spontana och 
inte planeras i lika god tid. 
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Jämförelseperioder mellan TDB och Framtidsscannern vid utlandsresor 
…
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Bokade till utlandet (FS)
Planerade till utlandet (FS)

Faktiskt resande (TDB)

Bokade till utlandet (FS)
Planerade till utlandet (FS)

Faktiskt resande (TDB)

Bokade till utlandet (FS)
Planerade till utlandet (FS)

Jä
m

fö
re

ls
e 

2
Jä

m
fö

re
ls

e 
3

Jan-02 Maj-02
Jä

m
fö

re
ls

e 
1

Sep-02 Jan-03 Maj-03 Sep-03

 
 
I Framtidsscannern får intervjupersonerna svara på hur många utlandsresor det kommande 
året som är bokade eller planerade. Att jämföra antalet resor med TDB blir då rätt rakt på sak. 
Skattat antal faktiska resor i TDB under ett års tid, d v s tolv månadsskattningar 
sammanslagna, jämförs med antalet bokade och planerade utlandsresor per intervjuperson i 
Framtidsscannern, multiplicerat med antal 0-74 åringar i Sveriges befolkning. 
 
Jämförelseperioder mellan TDB och Framtidsscannern vid Sverigeresor 

…

Faktiskt resande (TDB)

Bokade i Sverige (FS)
Planerade i Sverige (FS)
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För resor i Sverige måste jämförelsen göras på ett lite annorlunda sätt. Detta eftersom endast 
de planerade resorna i Sverige som ska ske inom fyra månader från intervjutillfället räknat, 
men ännu inte bokats kommer med i undersökningen. En viss månadsundersöknings bokade 
resor det kommande året, adderas därför med samma månadsundersöknings planerade resor, 
men även planerade resor i de två kommande undersökningarna. Eftersom Framtidsscannern 
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sker var fjärde månad blir det ingen överlappning mellan månadsundersökningarna för 
planerade resor i Sverige. 
 
4.1 Bokade och planerade resor i Sverige jämfört med faktiskt resande 
 
I en jämförelse mellan TDB och Framtidsscannern, visar Framtidsscannern färre resor än 
TDB generellt sett. Det mest intressanta är dock inte hur nära skattningarna ligger varandra, 
utan snarare att de håller ungefär samma avstånd från varandra.  
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De fem helårsskattningarna från TDB visar i stort sett lika många resor. Framtidsscannern 
visar däremot en topp för resor under perioden maj 2002 till april 2003. Mellan övriga staplar 
syns däremot endast en marginell skillnad. 
 
4.2 Bokade och planerade resor till utlandet jämfört med faktiskt resande   
 
Bland utlandsresorna visar TDB på ungefär lika många resor i samtliga helårsstaplar. 
Framtidsscannern visar på färre resor. 
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5 Resor till rymden 
 
I ETOURs Framtidsscanner ställs förutom frågor om bokade, planerade och drömresor i 
Sverige och till utlandet, även frågor om hur intervjupersonen skulle ställa sig till en resa till 
rymden. I detta avsnitt har resultatet på just den frågan från samtliga Framtidsscanrar slagits 
samman. 
 
5.1 Rymdresor fördelat på ålder 
 
  15-29 år 30-44 år 45-59 år 60-74 år Totalt 
Ja, säkert 42,6% 29,1% 16,1% 10,0% 24,2%
Ja, troligen 16,4% 12,2% 7,0% 4,7% 10,0%
Nej, troligen inte 14,3% 16,8% 16,5% 14,4% 15,6%
Nej, säkert inte 24,0% 39,5% 58,0% 69,4% 47,9%
Vet ej 2,8% 2,3% 1,9% 1,3% 2,1%

 
Beroende på åldern hos intervjupersonen märks stora skillnader. Yngre personer är betydligt 
mer positiva till en resa till rymden än äldre personer. Av personerna i ålderskategorin 15-29 
år har nästan 60 procent av de tillfrågade sagt något av ja-alternativen, medan liknande siffra i 
ålderskategorin 60-74 år är knappt 15 procent. Bland 15-29 åringarna är det alltså ungefär 4 
gånger så vanligt att de vill resa till rymden än bland 60-74 åringarna. 
 
 
5.2 Rymdresor fördelat på kön 
 
  Man Kvinna Totalt 
Ja, säkert 34,9% 15,2% 24,2%
Ja, troligen 11,7% 8,6% 10,0%
Nej, troligen inte 15,8% 15,4% 15,6%
Nej, säkert inte 35,1% 58,7% 47,9%
Vet ej 2,2% 2,0% 2,1%

 
Även mellan män och kvinnor är skillnaden stor i andelen som skulle kunna tänka sig att 
acceptera en resa till rymden. Ungefär dubbelt så stor andel av männen svarade att de nog 
skulle ställa upp på en sådan resa.  
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Bilaga 1. Statistisk säkerhet 
 
Vid urvalsundersökningar skall siffrorna alltid betraktas som närmevärden och inte exakta 
avspeglingar av verkligheten. Det verkliga värdet kan ligga något lägre eller högre än det 
presenterade värdet. De exakta siffrorna erhålls endast om samtliga individer i målgruppen 
undersöks. I ETOURs Framtidsscanner skulle det innebär att varje svensk i åldern 15-74 år 
skulle intervjuas om bokade och planerade resor, samt drömresemål i Sverige och utomlands. 
 
I detta avsnitt avhandlas säkerheten i rapportens material, via ett exempel. Testen är gjorda på 
en 5 procentig signifikansnivå, utifrån ett normalfördelningsantagande. Konfidensintervallen 
som visas täcker därmed det sanna värdet med en sannolikhet på 95 procent. 
 
Drömresemål utomlands 
 Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  03-sep 02-sep Jan-03 - sep-03 Jan-02 - sep-02
Nordeuropa 7,6% ± 1,6% 7,4% ± 1,6% 7,8% ± 1,0% 7,5% ± 0,9% 
Sydeuropa 25,1% ± 2,7% 25,8% ± 2,7% 24,7% ± 1,5% 23,6% ± 1,5% 
Östeuropa 1,9% ± 0,8% 0,8% ± 0,5% 1,7% ± 0,5% 0,8% ± 0,3% 
Asien 19,9% ± 2,5% 22,9% ± 2,6% 21,8% ± 1,5% 24,4% ± 1,5% 
Nordamerika 13,8% ± 2,1% 14,8% ± 2,2% 13,5% ± 1,2% 13,6% ± 1,2% 
Mellanamerika 5,6% ± 1,4% 4,3% ± 1,3% 5,9% ± 0,8% 5,0% ± 0,8% 
Sydamerika 3,2% ± 1,1% 2,7% ± 1,0% 2,9% ± 0,6% 2,7% ± 0,6% 
Afrika 7,2% ± 1,6% 5,4% ± 1,4% 6,2% ± 0,9% 5,7% ± 0,8% 
Oceanien 10,4% ± 1,9% 10,7% ± 1,9% 11,1% ± 1,1% 11,1% ± 1,1% 
Sydpolen 0,1% ± 0,2% 0,1% ± 0,2% 0,0% ± 0,1% 0,1% ± 0,1% 

Går ej tillskriva någon av regionerna 5,0% ± 1,3% 4,8% ± 1,3% 4,3% ± 0,7% 5,3% ± 0,8% 

 
I tabellen ovan över skattningarna av svenskarnas drömresemål utomlands, har en plus-minus 
siffra lagts till. Denna siffra anger storleken på ett skattat 95 procentigt konfidensintervall till 
skattningen. För att en förändring mellan två skattningar ska vara signifikant krävs att deras 
konfidensintervall inte överlappar varandra.  
 
Ett 95 procentigt konfidensintervall till andelen av intervjupersonerna som har Östeuropa som 
drömresemål går alltså i undersökningarna under år 2003 från 1,2 till 2,2 procent. För 
undersökningarna gjorda under år 2002 går istället konfidensintervallet från 0,5 till 1,1 
procent. Dessa konfidensintervall överlappar därmed inte varandra, vilket innebär att 
ökningen i andelen som har någon plats i Östeuropa som drömresemål i 2003 års 
undersökningar jämfört med i 2002 års undersökningar är signifikant.  
 
Förändringen i andelen som har Östeuropa som drömresemål är däremot inte signifikant 
mellan septemberundersökningarna 2002 och 2003. Ett 95 procentigt konfidensintervall för 
andelen som har Östeuropa som drömresemål i septemberundersökningen 2003 går nämligen 
från 1,1 till 2,7 procent, medan liknande konfidensintervall för septemberundersökningen 
2002 går från 0,3 till 1,3 procent. 
 
Säkerheten ökar när fler undersökningar slås ihop. Detta märks i skillnaden mellan storlek på 
konfidensintervallen för månadsundersökningarna, jämfört med helårsundersökningarnas.  
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