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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 Framtidsscannern att förutspå 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 andra rapporten i serien om svenskarnas bokade och planerade resor, samt 
drömresemål i Sverige och utomlands. När septembermaterialet 2003 är insamlat kan 
analyser på helårsbasis göras. 
 
Framtagandet av statistiken och analyserna i denna rapport har framförallt genomförts 
av statistikern Andreas Holmström. Projektansvarig är Göran Svensk.
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Sammanfattning 
 
I den här rapporten jämförs majundersökningen 2003 med motsvarande undersökning 2002. 
Förändringar i boknings- och planeringsläget redovisas, samt drömresemål i Sverige och till 
utlandet. Specialtabeller i slutet av rapporten presenterar syften med drömresorna jämfört med 
syften vid faktiska resor. Till dessa tabeller används siffror från Rese- och Turistdatabasen 
(TDB) som jämförelse. 
 
Boknings- och planeringsläget i maj 2003 visar en negativ utveckling. Det gäller speciellt 
svenskarnas resande till utlandet. Inom Sverige är det något neråt för såväl bokade som 
planerade resor jämfört med maj ifjol. 
 

• För bokade resor i Sverige har Stockholm gått om Västra Götaland/Halland som det 
populäraste resmålet. Läget är däremot det omvända för planerade resor i Sverige, där 
Västra Götaland/Halland behåller tätplatsen medan de planerade resorna till 
Stockholm har minskat.  

 
• Vid bokade resor i Sverige är det färre som angett något kommersiellt boende, medan 

boendeformen visar en ökning för planerade resor i Sverige. Vid planerade resor 
uppvisar även boende hos släkt och vänner en minskning. Antalet övernattningar per 
bokad resa i Sverige är fler i årets majundersökning.  

 
• Bokade resor till utlandet har sjunkit kraftigt och är statistiskt säkerhetsställt. Det 

gäller främst fritidsresor. Flyget står för den största minskningen, men är fortfarande 
överlägsen etta i fråga om färdmedelsval.  

 
• Sydeuropa är den utlandsdestination som visar störst nedgång i antal bokningar, men 

håller ändå undan på första platsen som populäraste resmål. Nordeuropa på andra plats 
visar även en nedgång, dock inte lika kraftig. Östeuropa ligger på tredje plats med en 
liten ökning från förra årets undersökning. 

 
• För de planerade resorna till utlandet har Nordeuropa gått fram och har dessutom 

passerat Sydeuropa, som visar en minskning sedan ifjol. Östeuropa visar, liksom när 
det handlade om bokade resor, en viss uppgång. 

 
• När det gäller drömresor i Sverige är Gotland fortfarande den destination som flest 

personer drömmer om att resa till. Därefter följer Lappland och Västra 
Götaland/Halland. Skillnaden mellan dessa tre regioner är liten. Sedan följer ett glapp 
till Stockholm på fjärde plats. 

 
• Populäraste destinationen utomlands är Sydeuropa, med en ökning i fråga om 

drömresemål, tvärtemot vad som gällde bokade och planerade resor. Regionen har 
övertagit första platsen från Asien, som visar en nedgång sedan fjolåret. Efter dessa 
regioner följer Nordamerika och Oceanien på tredje respektive fjärde plats. 

 
• När det gäller syften med resor märks en klar skillnad mellan faktiska resor och 

drömresor. Många drömmer om att uppleva natur och kultur, medan betydligt färre 
reser med de syftena. Vid faktiska resor är syftet snarare besök hos släkt och vänner, 
men även att komma bort ifrån hemmet som lockar, snarare än att uppleva något.  
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1 Inledning 
Rapporten ”Svenskarnas framtida resande” bygger på ETOURs Framtidsscanner. Studien har 
genomförts kontinuerligt sedan januari 2002 och har som syfte att förutspå framtida 
resströmmar, samt undersöka hur den mentala kartan förändras med olika händelser i 
omvärlden. 
 
Undersökning 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 
Informationen har samlats 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 och till utlandet som ligger närmast i tiden följs 
upp för närmare analys. Förutsatt att intervjupersonen angett att han/hon ämnar göra en sådan 
resa. Denna analys gäller förutom till vilken destination resan är bokad alternativt planerad, 
även 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. 
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1.4 Resultatredovisning 
I undersökningen presenteras två olika jämförelser. Dels görs en jämförelse mellan den 
senaste undersökningen och motsvarande undersökning året innan. Resultaten från 
undersökningen i maj 2003 jämförs således med resultaten från undersökningen i maj 2002. 
Dessutom görs en jämförelse mellan de senaste två årens undersökningar. De tre senaste 
undersökningarna slås alltså samman och jämförs med de tre dessförinnan. Eftersom det inte 
finns två helårsundersökningar förrän septemberintervjuerna 2003 är klara, ingår inte den 
jämförelsen i denna rapport.  
 
I rapporten jämförs även syftena vid drömresor mot syften vid faktiska resor för 15-74 
åringarna. Syftena vid faktiska resor är hämtade från Rese- och Turistdatabasen (TDB), som 
är en marknadsundersökning som genomförs av Marknadsfakta Åre AB, med 2000 intervjuer 
i månaden om svenskarnas resande. 
 

1.5 Statistisk säkerhet 
Framtidsscannern är en urvalsundersökning. Skattningarna ska därför 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 statiskt säkerhetsställda. 
För att markera de förändringar som är statistiskt säkerhetsställda 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 förra året är statistiskt säkerhetsställd. 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 
Det har betydelse när intervjupersonen tillfrågas. Helst skulle därför 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-01*    
Jan-02 1000 2002-01-25 2002-02-11 
Maj-02 1005 2002-05-06 2002-06-06 
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 
* Inga undersökningar genomfördes denna månad 
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2 Bokade och planerade resor 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Antal resor per person              
Bokade resor i Sverige 0,30   0,35  0,26   
Planerade resor i Sverige 0,74   0,87  0,65   
Bokade eller planerade resor till utlandet 0,83   0,98  0,89   
Bokade resor till utlandet 0,23   0,32  0,20   
Planerade resor till utlandet 0,60   0,66  0,70   
             
             
Andel som bokat resa i Sverige            
Ja 13,4%   15,9%  11,8%   
Nej 86,1%   83,6%  87,8%   
Vet ej/ ej svar 0,5%   0,5%  0,4%   
             
Andel som planerat resa i Sverige            
Ja 35,1%   37,1%  28,4%   
Nej 61,1%   60,6%  69,2%   
Vet ej/ ej svar 3,8%   2,3%  2,4%   
             
Andel som bokat resor till utlandet            
Ja 19,2% * 24,7%  16,7%   
Nej 80,8% * 75,3%  83,3%   
             
Andel som planerat resa till utlandet            
Ja 35,1%   36,9%  37,5%   
Nej 64,9%   63,1%   62,5%   
* Statistiskt säkerhetsställd förändring 
 
Boknings- och planeringsläget visar att samtliga typer av resor registrerar lägre siffror i årets 
majundersökning, jämfört med i fjolårets. Detta gäller såväl andel personer som antal resor. 
För bokade resor till utlandet är denna skillnad statistiskt säkerhetsställd, medan övriga 
skillnader är marginella. Det finns alltså tecken på en osäkerhet bland svenskarna när det 
gäller resandet inom den närmaste framtiden. Kanske har spridningen av sars och 
terrorattacker på olika platser i världen gjort att svenskarna inte vill resa till utlandet i lika stor 
utsträckning på grund av fara för sina liv.  
 
Utifrån det minskade antalet bokningar till utlandet är det lätt att tro att inrikesresandet skulle 
tjäna på detta. Siffrorna tyder dock inte på att så skulle vara fallet, då inrikesresandet snarare 
visar på en liten nedgång. Detta är något som är svårt att förklara med det osäkra världsläget 
utomlands, men världsläget är inte det enda som kan göra svenskarna osäkra. En nedåtgående 
konjunktur kan orsaka en osäkerhet av annat slag. Svenskarna kanske inte anser sig ha råd att 
resa och istället väljer att stanna i sin hemort och se vad den har att erbjuda. 
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När septemberundersökningen 2003 är klar och siffrorna för två helår finns att tillgå, kommer 
vi gå närmare in på säsongsvariation. Ett par diagram får illustrera hittillsvarande utveckling. 
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* Inga undersökningar genomfördes denna månad. 
 
De olika typerna av resor följer varandra i stor utsträckning. Undantag är planerade resor till 
utlandet. Medan övriga typer av resor visar toppar i majundersökningarna, sjunker antalet 
planerade resor till utlandet. En trolig anledning till detta är att många av resorna som var 
planerade i januari, redan hunnit bokas när majintervjuerna görs. 
 
Diagrammen visar en tydlig skillnad i svenskarnas framförhållning vid Sverige- respektive 
utlandsresor. Trots att betydligt fler resor görs i Sverige, jämfört med till utlandet, är andelen 
som bokat en resa utomlands något fler än de som bokat någon resa i Sverige.  
 
När planerade resor till utlandet jämförs med planerade resor i Sverige är det endast i maj som 
en något större andel planerat någon resa i Sverige än till utlandet. Övriga månader visar 
planerade resor till utlandet betydligt högre siffror.  
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2.1 Bokade resor i Sverige 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Restyp                 
Fritidsresa 10,0%   11,6%  7,9%   
Arbetsresa 3,4%   4,3%  3,9%   
              
Färdsätt             
Flyg 1,8%   2,1%  1,8%   
Tåg 2,5%   2,6%  2,5%   
Buss 1,2%   1,5%  0,9%   
Bil 7,2%   9,4%  6,1%   
Övrigt 0,7%   0,4%  0,4%   
              
Boendeform             
Kommersiellt boende 7,6%   10,2%  7,0%   
Icke kommersiellt boende 2,0%   2,4%  1,8%   
Hos släkt/vänner 3,0%   2,5%  2,3%   
Eget fritidshus/lägenhet 0,7%   0,5%  0,6%   
              
Övernattningar             
Medelantal per resa 6,2   5,0  4,7   
              
Resmånad             
Januari 0,0%   0,0%  1,2%   
Februari 0,1%   0,0%  1,5%   
Mars 0,1%   0,0%  0,9%   
April 0,0%   0,1%  0,2%   
Maj 3,7%   2,3%  1,3%   
Juni 4,6%   6,0%  1,6%   
Juli 3,2%   5,6%  1,2%   
Augusti 1,3%   1,2%  0,5%   
September 0,4%   0,4%  1,6%   
Oktober 0,0%   0,0%  1,2%   
November 0,1%   0,0%  0,5%   
December 0,0%   0,1%  0,1%   
Vet ej\ej svar 0,0%   0,3%   0,0%   
 
Den mest markanta skillnaden mellan majundersökningarna för bokade resor i Sverige gäller 
boendeform, där det bokade kommersiella boendet minskat. I övrigt är skillnaderna mellan 
undersökningarna små. En svag ökning av antalet övernattningar per resa märks. Det skall 
dock påpekas att osäkerheten i antal övernattningar per resa är större än när det gäller andelen 
av befolkningen som bokat någon resa. Men om antalet övernattningar skulle öka i den 
omfattningen som siffrorna antyder skulle det innebära att antalet gästnätter skulle ligga på 
ungefär samma nivå som under fjolåret. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Resmålsregion                 
Stockholm län 3,0%   2,8%  3,1%    
Västra Götaland/Halland 2,8%   3,8%  1,9%    
Skåne/Blekinge 1,7%   1,7%  0,9%    
Uppsala/Västmanland/Södermanland 0,2%   0,3%  0,3%    
Jönköping/Kronoberg 0,3%   0,3%  0,4%    
Kalmar/Östergötland 1,7%   2,0%  0,9%    
Gotlands län 1,1%   1,0%  0,5%    
Värmland/Örebro 0,3%   0,5%  0,4%    
Dalarnas län 0,5%   1,2%  1,4%    
Gävleborg/Västernorrland 0,5%   0,4%  0,6%    
Jämtlands län 0,2%   0,4%  0,8%    
Norrbottens- och Västerbottenskusten 0,9%   1,0%  0,3%    
Lappland 0,3%   0,4%  0,2%    
Går ej tillskriva någon av regionerna 0,0%   0,2%   0,2%    
 
I fråga om destinationer har Stockholms län gått om Västra Götaland/Halland. Västra 
Götaland/Halland är den destination där förändringen i absoluta tal från föregående 
majundersökning är störst. På delad tredje plats ligger Skåne/Blekinge och 
Kalmar/Östergötland. Det är alltså regionerna med Sveriges tre största städer som flest bokat 
resor till, samt till östkustdestinationerna i Kalmar/Östergötland. 
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2.2 Planerade resor i Sverige 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Restyp                 
Fritidsresa 31,7%   33,0%  23,5%     
Arbetsresa 3,5%   4,1%  4,9%     
               
Färdsätt              
Flyg 2,2%   3,3%  3,2%     
Tåg 5,9%   5,4%  5,2%     
Buss 1,8%   1,8%  1,9%     
Bil 21,8%   22,9%  16,1%     
Övrigt 3,5%   3,8%  2,0%     
               
Boendeform              
Kommersiellt boende 15,0%   13,1%  12,3%     
Icke kommersiellt boende 2,8%   3,9%  2,1%     
Hos släkt/vänner 11,9%   14,2%  10,2%     
Eget fritidshus/lägenhet 4,2%   4,4%  2,7%     
               
Resmånad              
Januari 0,0%   0,0%  1,6%     
Februari 0,0%   0,0%  2,9%     
Mars 0,0%   0,0%  1,8%     
April 0,1%   0,0%  1,5%     
Maj 4,7%   3,6%  2,0%     
Juni 12,7%   12,9%  4,3%     
Juli 10,6%   13,7%  3,8%     
Augusti 4,8%   4,9%  1,6%     
September 0,6%   1,3%  1,9%     
Oktober 0,2%   0,0%  2,8%     
November 0,0%   0,0%  1,6%     
December 0,0%   0,0%  1,1%     
Vet ej\ej svar 1,6%   0,7%   1,5%     
 
För planerade resor i Sverige, syns den största skillnad mellan majundersökningarna när det 
gäller boendeform. Till skillnad från bokade resor i Sverige visar det kommersiella boendet 
vid planerade resor en uppgång från föregående år, medan boendet hos släkt och vänner visar 
en nedgång. Detta tyder på en osäkerhet som gör att svenskarna väntar längre med att boka de 
resor som innebär att de måste betala för ett boende, medan resor med gratis boende i 
fritidshus eller hos släkt och vänner redan spikats. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Resmålsregion                 
Stockholm län 6,1%   7,8%  6,6%     
Västra Götaland/Halland 7,5%   6,6%  5,0%     
Skåne/Blekinge 4,0%   3,9%  2,8%     
Uppsala/Västmanland/Södermanland 1,4%   1,3%  1,1%     
Jönköping/Kronoberg 1,9%   1,1%  1,1%     
Kalmar/Östergötland 3,7%   3,2%  1,9%     
Gotlands län 1,5%   2,1%  0,7%     
Värmland/Örebro 1,2%   1,6%  1,3%     
Dalarnas län 1,9%   1,5%  2,3%     
Gävleborg/Västernorrland 1,4%   1,8%  1,1%     
Jämtlands län 1,2%   1,5%  1,8%     
Norrbottens- och Västerbottenskusten 1,0%   1,7%  0,8%     
Lappland 0,9%   1,2%  0,6%     
Går ej tillskriva någon av regionerna 1,6%   2,0%   1,2%     
 
Västra Götaland/Halland, som visade en nedgång för bokade resor i Sverige, registrerar en 
uppgång när det gäller planerade resor och har därmed passerat Stockholm, som i sin tur visar 
en minskning från fjolåret. Efter dessa regioner följer Skåne/Blekinge och 
Kalmar/Östergötland på tredje respektive fjärde plats. Det är alltså samma regioner i topp, 
som låg i topp när det gällde bokade resor i Sverige. 
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2.3 Bokade resor till utlandet1 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Restyp                 
Fritidsresa 16,1% * 21,6%  13,3%    
Arbetsresa 2,1%   1,7%  2,3%    
               
Färdsätt              
Flyg 10,5% * 15,0%  10,4%    
Tåg 0,5%   1,0%  0,3%    
Buss 2,0%   2,4%  1,5%    
Bil 3,1%   2,7%  1,8%    
Övrigt 2,2%   2,3%  1,6%    
               
Övernattningar              
Medelantal per resa 10,1   9,6  9,5    
               
Resmånad              
Januari 0,1%   0,3%  1,3%    
Februari 0,1%   0,2%  1,3%    
Mars 0,0%   0,0%  0,9%    
April 0,0%   0,0%  0,6%    
Maj 4,1% * 1,9%  1,7%    
Juni 5,7%   7,3%  2,3%    
Juli 4,2%   5,0%  1,8%    
Augusti 1,4%   3,1%  0,7%    
September 1,7%   3,0%  1,7%    
Oktober 0,2% * 1,2%  2,0%    
November 0,2%   1,1%  0,6%    
December 0,3%   0,2%  0,5%    
Vet ej\ej bestämt 0,1%   0,0%  0,1%    
Ej svar 0,2%   0,1%   0,1%    
* Statistikt säkerhetsställda förändringar 
 
När det gäller bokade resor till utlandet kan minskningen helt tillskrivas fritidsresandet. Flyget 
visar dessutom en kraftig nedgång, som är statistiskt säkerhetsställd. Minskningen i andelen 
bokade resor är störst under sensommaren och hösten (augusti – november). Detta tyder på att 
det faktiska beslutet att resa skjuts längre fram i tiden. 
 

                                                 
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 
respondenten en planerad men ännu ej bokad utlandsresa som ligger närmare i tiden följs denna upp istället. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Resmålsland/region                 
Nordeuropa 5,6%   7,2%  4,9%     
Sydeuropa 7,7%   10,9%  6,5%    
Östeuropa 2,9%   2,6%  1,6%    
Asien 0,5%   0,8%  1,1%    
Nordamerika 0,5%   1,1%  0,7%    
Mellanamerika 0,1%   0,0%  0,1%    
Sydamerika 0,0%  0,4%  0,0%    
Afrika 0,2%   0,1%  0,3%     
Oceanien 0,3%   0,1%  0,3%     
Går ej tillskriva någon av regionerna 0,4%   0,1%   0,2%     
 
Destinationsmässigt håller Sydeuropa undan för Nordeuropa i bokningar till utlandet. Båda 
regionerna visar på minskningar från fjolåret. Sydeuropas minskning är dock större. 
Östeuropa följer på tredje plats. Östeuropa visar dessutom en liten ökning från förra årets 
majundersökning.  
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2.4 Planerade resor till utlandet1 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Restyp                 
Fritidsresa 28,3%   29,0%  30,3%    
Arbetsresa 2,9%   2,1%  3,3%    
               
Färdsätt              
Flyg 19,3%   21,5%  22,3%    
Tåg 0,9%   0,8%  0,7%    
Buss 0,6%   0,8%  1,4%    
Bil 5,7%   5,0%  5,3%    
Övrigt 4,7%   3,0%  4,0%    
               
Övernattningar              
Medelantal per resa 10,9   10,1  10,7    
               
Resmånad              
Januari 0,8%   0,9%  1,0%    
Februari 0,3%   0,4%  1,7%    
Mars 0,5%   0,6%  2,1%    
April 0,6%   0,6%  1,6%    
Maj 0,7%   1,5%  2,0%    
Juni 3,1%   2,8%  3,5%    
Juli 5,3%   6,7%  4,5%    
Augusti 6,2%   4,2%  3,2%    
September 4,8%   4,6%  2,8%    
Oktober 2,0%   3,2%  2,7%    
November 1,9%   1,1%  1,8%    
December 1,1%   1,6%  1,6%    
Vet ej\ej bestämt 3,8%   2,7%  4,8%    
Ej svar 0,2%   0,3%   0,2%    
 
Inga större skillnader mellan majundersökningarna finns i fråga om planerade resor till 
utlandet. Flyg har minskat något i färdsätt, medan bil och övriga färdmedel ökat något. Även 
här syns tecken på att beslutspunkten för en faktisk bokning skjuts lite framåt i tiden. 
Planeringsläget ser i maj i år något bättre ut inför sensommaren och hösten (augusti – 
november). 

                                                 
1 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 respondenten en bokad utlandsresa som ligger närmare i tiden följs denna upp istället. 
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  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Resmålsland/region                 
Nordeuropa 10,2%   8,5%  10,5%     
Sydeuropa 9,8%   12,4%  11,6%     
Östeuropa 3,3%   1,9%  2,3%     
Asien 2,1%   2,2%  2,1%     
Nordamerika 0,6%   1,0%  1,6%     
Mellanamerika 0,2%   0,1%  0,4%     
Sydamerika 0,0%   0,3%  0,2%     
Afrika 0,5%   1,1%  0,6%     
Oceanien 0,3%   0,2%  0,2%     
Sydpolen 0,0%   0,1%  0,0%     
Går ej tillskriva någon av regionerna 4,3%   3,3%   4,2%     
 
När det gäller svenskarnas planerade resor till utlandet har Nordeuropa ökat och gått om 
Sydeuropa som minskat. Östeuropa har ökat och därmed bytt plats med Asien. Asien ligger på 
ungefär samma nivå som i fjolårets majundersökning varför det i den här undersökningen är 
svårt att se att sarssmittan och terrorismen skulle ha drabbat just Asien särskilt hårt. 
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3 Drömresor 

3.1 Sverige 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Stockholm län 10,9%   10,7%  11,8%    
Västra Götaland/Halland 14,9%   12,8%  12,5%    
Skåne/Blekinge 6,3%   5,9%  5,6%    
Uppsala/Västmanland/Södermanland 0,2%   0,5%  0,2%    
Jönköping/Kronoberg 0,4%   0,1%  0,5%    
Kalmar/Östergötland 4,1%   3,6%  3,3%    
Gotlands län 16,0%   16,0%  13,2%    
Värmland/Örebro 1,4%   1,3%  1,3%    
Dalarnas län 4,6%   2,9%  5,2%    
Gävleborg/Västernorrland 1,2%   1,4%  1,3%    
Jämtlands län 8,4%   7,3%  10,8%    
Norrbottens- och Västerbottenskusten 1,8%   2,7%  1,9%    
Lappland 15,0%   15,2%  14,5%    
Går ej tillskriva någon av regionerna 14,9% * 19,6%   18,0%    
* Statistiskt säkerhetsställd förändring 
 
I fråga om drömresor i Sverige, ligger Gotland kvar på en första plats, med Lappland på andra 
plats. Västra Götaland/Halland har ökat något från maj föregående år och intar tredje platsen. 
Skillnaden mellan dessa tre regioner är liten. Stockholm följer på fjärde plats, medan Jämtland 
intar femte platsen. Jämfört med undersökningen i maj ifjol är denna ordning densamma. 
 
Många personer drömmer om Norrland och fjällen. Tidigare hamnade dessa i kategorin ”Går 
ej tillskriva någon av regionerna”. Med hjälp av följdfrågor har antalet som svarat Norrland 
eller fjällen halverats. Den andra hälften har istället kunnat kategoriseras in under någon av 
regionerna. Speciellt Lappland har vunnit på detta. Övriga regioner som fått del av Norrlands- 
och fjällensvaren är Jämtland, Norrbottens- och Västerbottenskusten, Dalarna, samt 
Västernorrland/Gävleborg. Västkusten, som många angett, har hamnat i regionen Västra 
Götaland/Halland. 
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3.2 Utlandet 
 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Maj-03 Maj-02 Sep-02 - maj-03 Sep-01 - maj-02 
Nordeuropa 7,3%   8,6%  7,7%     
Sydeuropa 26,7%   22,0%  25,0%     
Östeuropa 2,0%   0,9%  1,3%     
Asien 21,9%   25,4%  22,8%     
Nordamerika 12,8%   12,0%  13,8%     
Mellanamerika 6,0%   5,6%  5,5%     
Sydamerika 2,3%   3,6%  2,7%     
Afrika 5,4%   6,8%  5,6%     
Oceanien 11,0%   10,6%  10,9%     
Sydpolen 0,0%   0,1%  0,0%     
Går ej tillskriva någon av regionerna 4,6%   4,2%   4,5%     
 
Bokade och planerade resor till utlandet visade en nedgång för Sydeuropa. När det handlar om 
drömresor till utlandet visar däremot Sydeuropa en ökning och har gått om Asien som 
populäraste drömresmål i årets majundersökning. Vad orsaken är till Sydeuropas annorlunda 
mönster vad gäller drömresemål jämfört med bokade och planerade resor är svårt att säga.  
 
En bra bit efter Sydeuropa och Asien följer Nordamerika på tredje plats, med Oceanien och 
Nordeuropa på fjärde respektive femte plats. Ordningen för dessa tre regioner är dessutom 
identisk jämfört med förra årets majundersökning. Vad som också är värt att noteras är att 
destinationen Östeuropa ökar även när det gäller drömresemål, dock från en låg nivå. 
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4 Specialtabeller maj 2003 

4.1 Syften vid drömresor i Sverige jämfört med faktiska resor 
 
 Drömresor Faktiska resor*
  sep-02 - maj-03 2002 
Sol & bad 8% 3% 
Se landet 11% 1% 
Kultur 10% 3% 
Natur 22% 2% 
Lugn och ro 19% 19% 
Nöjen 11% 15% 
Storstadsmiljö 7% 1% 
Släkt och vän 7% 54% 
Skidåkning 15% 4% 
Jakt, fiske och friluftsliv 12% 3% 
Annan idrott & äventyr 3% 4% 
Sevärdheter 12% 1% 
Övrigt 7% 23% 
Summa 142% 134% 
* Syftena för det faktiska resandet är hämtat från Rese- och Turistdatabasen och gäller 
fritidsresor i Sverige med minst en övernattning som personer i åldern 15-74 år genomfört. 
 
Vid drömresor vill svenskarna se nya delar av landet och uppleva dess natur och kultur. 
Skidåkning och då speciellt utförsåkning är också väldigt populärt. Många drömmer dessutom 
om att vistas i naturen för att jaga, fiska eller helt enkelt uppleva friluftslivet. Inget av dessa 
syften är dock särskilt framträdande när det gäller det faktiska resandet. Vid faktiska resor är 
syftet snarare att komma bort ifrån hemmet och att besöka släkt och vänner eller fritidshuset. 
Sedan finns det även syften som är väldigt vanliga både vid drömresor och faktiska resor. 
Lugn och ro, samt nöje är något svenskarna i stor utsträckning vill uppleva, samtidigt som de 
sedan faktiskt reser för att uppleva det. 
 
Eftersom varje person kan uppge upp till sex syften blir summan högre än 100%.  
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4.1 Syften vid drömresor till utlandet jämfört med faktiska resor 
 
  Drömresor Faktiska resor*
  sep-02 - maj-03 2002 
Sol & bad 34% 23% 
Upptäcka nya länder 34% 9% 
Kultur 24% 12% 
Natur 20% 5% 
Lugn och ro 21% 32% 
Nöjen 9% 20% 
Storstadsmiljö 5% 6% 
Släkt och vän 6% 26% 
Skidåkning 1% 3% 
Jakt, fiske och friluftsliv 3% 2% 
Annan idrott & äventyr 7% 5% 
Sevärdheter 14% 5% 
Övrigt 6% 17% 
Summa 183% 164% 
* Syftena för det faktiska resandet är hämtat från Rese- och Turistdatabasen och gäller 
fritidsresor till utlandet med minst en övernattning som personer i åldern 15-74 år genomfört. 
 
Vilka syften som anges för drömresor och vid faktiska resor utomlands, påminner om hur det 
ligger till bland inrikesresorna. Natur och kultur är väldigt stort vid drömresor, medan att 
komma bort ifrån hemmet eller besöka släkt och vänner är vanligare vid faktiska resor. Vid 
drömresor utomlands verkar dock viljan att upptäcka nya länder vara betydligt större än vid 
drömresor i Sverige. Kanske beror det på att urvalet av unika miljöer är större utomlands, 
jämfört med på en sådan begränsad yta som Sverige utgör.  
 
Det finns även skillnader mellan syftena vid inrikes- och utrikesresor. Många nämner sol och 
bad vid drömresorna utomlands, samtidigt som de även reser i stor utsträckning i detta syfte. 
Vid Sverigeresor angav betydligt färre av de intervjuade personerna syftet sol och bad. Få 
personer drömde även om sol och badresor i Sverige. Vid inrikesresor var däremot skidåkning 
och jakt, fiske och friluftsliv väldigt stort för drömresorna, medan siffrorna är väldigt små för 
dessa syften vid utlandsresor. Det tycks vara så att det svenskarna ser som typiskt svenskt är 
vintern och möjligheten att vistas i naturen, medan den svenska sommaren inte räcker till när 
det handlar om sol och badresor.  
 
För syftet nöje märks även en klar skillnad. Betydligt fler anger syftet nöje vid faktiska resor 
utomlands, än vid drömresor. Denna skillnad syntes även lite grann vid Sverigeresor, men är 
betydligt mer markant när det handlar om utlandsresor. Kanske är det så att nöje är något som 
upplevs på resan, medan det mer sällan är en huvudorsak till att ett visst resmål väljs, 
eftersom det går att uppleva nöje på så många olika platser. Det är långt ifrån lika lägesbundet 
som t ex sol och bad, skidåkning, eller naturmiljöerna är. Nöjen handlar i de flesta fallen mer 
om att träffa personer. 
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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. Det innebär att varje svensk i åldern 15-74 år i Sverige skulle intervjuas om 
bokade och planerade resor, samt drömresemål i Sverige och utomlands. 
 
I detta avsnitt avhandlas säkerheten i rapportens material, via exempel. Testen är gjorda på 5 
procentig signifikansnivå, vilket innebär att de konfidensintervall som visas täcker det sanna 
värdet med en sannolikhet på 95 procent. 
 
Bokade resor i Sverige 
  Månadsjämförelse Årsjämförelse 
  Jan-03 Jan-02 Maj-02 - jan-03 Maj-01 - jan-02 
Restyp               
Fritidsresa 7,7% ± 1,7% 12,2% ± 2,0% 8,4% ± 1,0% 
Arbetsresa 3,7% ± 1,2% 2,1% ± 0,9% 4,2% ± 0,7% 
            
Färdsätt           
Flyg 1,2% ± 0,7% 1,6% ± 0,8% 1,9% ± 0,5% 
Tåg 3,0% ± 1,1% 2,8% ± 1,0% 2,6% ± 0,6% 
Buss 0,7% ± 0,5% 2,1% ± 0,9% 1,0% ± 0,4% 
Bil 6,4% ± 1,5% 7,6% ± 1,7% 6,8% ± 0,9% 
Övrigt 0,1% ± 0,2% 0,2% ± 0,3% 0,3% ± 0,2% 

 
I tabellen ovan över skattningarna för de bokade resorna i Sverige, har en plus-minus siffra 
lagts till. Denna siffra anger storleken på ett 95 procentigt konfidensintervall till skattningen. 
För att en förändring mellan två skattningar ska vara statistiskt säkerhetsställd krävs att deras 
konfidensintervall inte överlappar varandra.  
 
Ett 95 procentigt konfidensintervall till andelen fritidsresor blir alltså i januari 2003 från 6,0 
procent till 9,4 procent. För januari 2002 skulle konfidensintervallet istället bli från 10,2 
procent till 14,2 procent, vilket betyder att detta intervall inte överlappar konfidensintervallet 
för andelen fritidsresor i januari 2003. Denna förändring är alltså statistiskt säkerhetsställd. 
Däremot är förändringen i andelen arbetsresor inte statistiskt säkerhetsställd. Ett 95 procentigt 
konfidensintervall för andelen arbetsresor 2003 skulle nämligen gå från 2,5 procent till 4,9 
procent, medan liknande konfidensintervall för 2002 går från 2,2 procent till 3,0 procent. 
 
Säkerheten ökar när fler undersökningar slås ihop. Detta märks i skillnaden mellan 
konfidensintervallens storlek för månadsundersökningarna och den enda 
helårsundersökningen. Detta kommer troligtvis att innebära att vi får se ett tydligare mönster 
då vi har två helårsundersökningar och jämför med varandra. 
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