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Slutsatser januari 2023

Trots en fortsatt hög inflation, höjda räntor och flera andra orosmoment i 
omvärlden är det tydligt att svenskarna fortsätter planera att resa på semester, 
både i Sverige och utomlands. 

Ungefär lika många har varit på semester i Sverige de senaste 6 månaderna , som 
de som har varit utomlands – 44% respektive 46%. Men även framåt ser vi att en 
högre andel planerar att resa utomlands på semester, än i Sverige – 57% 
utomlands respektive 34% i Sverige. Skillnaden i andel kan även bero på att en 
Sverigesemester eventuellt behöver planeras i mindre utsträckning än en 
utomlandssemester, och därför inte nämns i frågan. Men faktum kvarstår att 
utlandssemester utgör en stor konkurrent till Sverigesemestern och att svenskarna 
fortsätter planera resor ungefär i samma utsträckning i januari 2023. Andelen som 
planerar en utlandssemester har till och med ökat jämfört med januari 2022 – 57% 
i jan 2023 mot 49% i jan 2022.

Inflationen har dock ändå påverkat reseplaneringen för 4 av tio. De vanligaste 
svaren bland dem är att man på olika sätt väljer billigare alternativ eller vänta med 
att boka.

Vad gäller förväntningar om att livet ska återgå till som det var före pandemin, är 
det nu bara 2 av tio som tror att detta kommer att inträffa inom ett år. Denna andel 
har minskat gradvis sedan 2021. Även om de akuta effekterna av pandemin har 
avtagit kraftigt så har  de allra flesta (6 av 10) alltså landat i att pandemin kommer 
att ha långvariga effekter.

De åtgärder som man vidtagit pga av pandemin, som t ex att resa dit där det är lätt 
att ta sig hem eller att undvika delade färdmedel, har minskat, men många vill 
fortfarande att andra bär munskydd (12%) och var femte (21%) är orolig för att 
smittas av covid-19. Något som kan vara bra att ha i åtanke även om det mesta 
fungerar som vanligt.

Ulf Grunbaum/imagebank.sweden.se



Sammanfattning, januari

Uppfattningen om säkerhet har förändrats under mätningens gång:

• Andelen som tycker att Sverige är ett säkert resmål ligger nu på 80% och 
ungefär så har det sett ut sedan i mars 2022

• Samma utveckling ser vi för många andra länder, både nordiska och 
europeiska, där alla de undersökta länderna nu ses som säkra av majoriteten, 
även om nivåerna är lite lägre än för Sverige

Andelen som planerar en resa utomlands har ökat, det har även andelen som planerar 
en resa i Sverige:

• 3 av 10 planerar i januari att resa inom Sverige. Sedan mätningen startade i 
april 2021 har den här siffran varit relativt stabil med c:a 3 av 10 som planerar 
en Sverigeresa närmaste 6 månaderna. Andelen är oförändrad nu i januari 
2023 (34%) jämfört med januari 2022 (33%).

• Andelen som planerar en utlandsresa är något högre nu än 2022. I januari 
2023 ligger den på 57%, mot 49% i januari 2022. Några fler har varit på en 
utlandsresa de senaste 6 månaderna när vi frågade i januari 2023 (46%)  
jämfört med januari 2022 (33%).

• Framför allt är det Spanien (14%), Danmark (10%), Storbritannien, Grekland 
(vardera 8%), Italien, Tyskland & Norge (vardera 7%), som svenskarna planerar 
en resa till nu, förutom Sverige (34%).

Tina Axelsson/Imagebank.sweden.se



Sammanfattning januari, fortsättning

• De allra flesta tycker nu att reklam för resor inom Sverige är okej (8 av 10), och 
detsamma gäller utlandsresor även om det fortsatt ligger lite lägre (7 av 10)

• Andelen som vill ha anpassningar av olika slag fortsatte att ligga lägre än 2021 men 
några anpassningar är ändå fortsatt populära: Ca 4 av 10 instämmer i att de vill resa 
på semester till platser från vilka det är lätt att ta sig hem från, och ca 3 av 10 vill 
undvika trängsel och folksamlingar och resa i egen bil för att undvika smitta,  ca 1 
av 5 oroar sig för att bli smittad av covid-19

• Trots lättnaderna i regler och restriktioner som gör 2023 till ett mer ”normalt” år, tror 
över hälften att det antingen kommer att ta mer än 1 år innan pandemin är över och 
livet har återgått till det normala, eller att livet aldrig kommer att återgå till som det 
var tidigare. Överlag sedan början av mätperioden (april 2021), kan vi se att andelen 
osäkra ökat och även andelen som tror att det aldrig går tillbaka till ett normalläge. 
Det tyder på att man gjort bedömningen att pandemin lämnat ett bestående 
avtryck

• Fortsatt är det många som svarar att man i större utsträckning kommer att köpa 
lokala produkter, resa utanför högsäsong, välja arrangörer med fokus på säkerhet 
och att spendera mer tid i naturen på sin semester, jämfört med före pandemin 

• Bra av- och ombokningsmöjligheter samt att försäkringen gäller, är fortsatt oerhört 
viktigt för att man ska våga ta steget och göra en bokning! Drygt 80% svarar att 
detta är viktigt och i princip ingen svarar att det inte är viktigt, vilket kan påverka 
konkurrenskraften för företag beroende på hur t ex avbokningsmöjligheterna ser ut

Sussi Lorinder/Folio/imagebank.sweden.se
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Svenskarnas resefunderingar:
Sverigeresa kontra utlandsresa, januari 2023

44%
34%
Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad
Frågor: Q1) Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Vilka destinationer besökte du när du semestrade med minst en övernattning under den här perioden? Du kan markera flera svar.
Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna? Du kan markera flera svar.

Har rest på semester i 
Sverige de senaste 6 
månaderna (39% i dec 2022)

Planerar en semesterresa i 
Sverige de närmaste 6 
månaderna (27% i dec 2022)

46%
57%

Har rest på semester 
utomlands de senaste 6 
månaderna (46% i dec 2022)

Planerar en semesterresa 
utomlands de närmaste 6 
månaderna (51% i dec 2022)



De senaste 6 mån: 
Nästan 8 av 10 har varit på semester med övernattning någonstans, 44% i Sverige

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300 intervjuer per månad
Fråga Q1: Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Vilka destinationer besökte du när du semestrade med minst en övernattning under den här perioden? Du kan markera flera svar.

Semestrat i Sverige; 44%

Semestrat i utlandet (totalt); 46%

Semestrade INTE med 
övernattning senaste 6 mån; 24%
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Kroatien/Slovenien/Montenegro Polen

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Medans andelen som har semestrat i Sverige ligger på samma nivå, så har andelen som rest utomlands ökat kraftigt 2022 jämfört med sommaren 2021.



Kommande 6 månaderna: 
8 av 10 planerar någon resa, ca 1 av 3 i Sverige och 1 av 2 till utlandet

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300 intervjuer per månad
Fråga Q2: Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna? Du kan markera flera svar.

Planerar semesterresa I Sverige; 
34%

Planerar semestra i utlandet
(totalt); 57%

Planerar INTE att semestra 
kommande 6 mån; 20%
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Precis som för de genomförda resorna har andelen planerade Sverigeresor legat på ungefär samma nivå mellan åren (ca 3 av 10), medan andelen som planerar att resa  utomlands ökat stort 2022 jämfört med sommaren 2021, ex aug-21: 40%, aug-22 56%.



Populäraste destinationerna:

Har besökt:
• Sverige 44%

• Spanien 10%

• Tyskland 6%

• Danmark, Grekland,           
Italien & Finland 5%

Planerar att besöka:
• Sverige 34%

• Spanien 14%

• Danmark 10%

• Storbritannien & Grekland 8%

• Tyskland, Italien & Norge 7%

Källa: Visit Sweden/You Gov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Andel svenskar 
som har besökt landet de senaste 6 månaderna, respektive planerar/överväger att 
besöka landet de kommande 6 månaderna.



Planerar att resa i Sverige, utveckling över tid
Andelen pendlade runt 34-37% under april-oktober 2021, för att sedan sjunka något under senhöst och vinter, följt av viss ökning under våren 
2022. Under vintern 2022-2023 pendlar andelen mellan 27-34%. Totalt sett har andelen legat relativt stabilt runt en tredjedel hela tiden.

Källa: Visit Sweden/You Gov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. Fråga Q2) Vilka av följande länder överväger 
eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna? Respondenterna har kunnat välja flera alternativ.



Planerar resa till utlandet, utveckling över tid
I januari 2023 ligger andelen som planerar att resa utomlands på en hög nivå, 57%, vilket är högre än förra årets 49%. 
Under 2022 (april-dec) totalt sett så har nivåerna legat något högre, runt 49-58%, än 2021 (april-dec) då andelen i princip låg stabilt runt 40-
45% hela tiden. 

Källa: Visit Sweden/You Gov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad.  Fråga Q2) Vilka av följande länder 
överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna? Respondenterna har kunnat välja flera alternativ.



Bokningsbeteende inför Sverigeresan:
Diagrammet visar bokningsbeteendet månadsvis från januari 2022 till januari 2023. 

Källa: Visit Sweden/You Gov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige som planerar en semesterresa i Sverige, ca 75-270 intervjuer per månad. Fråga 
Q4) Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på din situation vad gäller dina överväganden/planer på att semestra under de kommande sex månaderna på följande destinationer? 
Respondenterna har kunnat välja flera alternativ. *Detta alternativ lades till i mars 2022.
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Bokningsbeteende inför Sverigeresan: 
Tidslinje över hela mätperioden april 2021 till januari 2023.

Källa: Visit Sweden/You Gov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige som planerar en semesterresa i Sverige ca 75-270 intervjuer per månad. Fråga 
Q4) Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på din situation vad gäller dina överväganden/planer på att semestra under de kommande sex månaderna på följande destinationer? 
Respondenterna har kunnat välja flera alternativ.
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Har bokat boende på destinationen
Har bokat transport till destinationen
Har bokat aktiviteter på destinationen
Har bokat ett paket (dvs paket med både transport, boende, ev.aktiviteter)
Har fattat beslut om destinationen, men inte bokat något
Har ännu inte fattat beslut om destinationen och har därför ännu inte bokat något
Avvaktar hur situationen med covid-19 utvecklas innan jag bokar något
Behöver inte boka något till denna destination
Avaktar hur situationen med Rysslands invasion av Ukraina utvecklas innan jag bokar något

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Färre har bokat boende i september.



Mest intressanta semestertypen: 
Diagrammet visar utvecklingen mars 2022 - jan 2023. Att besöka släkt eller vänner är konstant en 
vanlig semestertyp för en Sverigesemester. För många semestertyper är säsongsvariationerna starka

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige som planerar en semesterresa i Sverige, ca 75-270 intervjuer per månad. 
Fråga Q5) Vilken typ av semester överväger du? Obs: Respondenterna har kunnat välja flera alternativ, svarsalternativen är inte varandra uteslutande och inte heltäckande. Frågan används för att se om vissa semestertyper ökat eller 
minskat i popularitet. Säsongsvariationer påverkar starkt.
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Mest intressanta semestertypen: 
Diagrammet visar utvecklingen över hela mätperioden april 2021 till januari 2023 

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige som planerar en semesterresa i Sverige, ca 75-270 intervjuer per månad. 
Fråga Q5) Vilken typ av semester överväger du? Respondenterna har kunnat välja flera alternativ.
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Semestertyper av potential 

Topp 5 semestertyper bland svenskar, uppdelat på två olika åldersgrupper 

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, april 2021-jan 2023, Antal intervjuer <60 år: 1798, 60+år: 688.
Vilken typ av semester överväger du? (Sverigeresa)

<60 år 60+ år

1. Besöka släkt och vänner 
2. Storstadssemester
3. Familjesemester
4. Kust- och natursemester
5. Camping och stugsemester

31%
26%
20%
20%
17%

1. Besöka släkt och vänner
2. Kust och natursemester
3. Storstadssemester
4. Rundresa med boende på flera platser
5. Camping eller stugsemester

35%
17%
15%
15%
14%

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att just Rundresa och att uppleva naturen än viktigare för denna gruppen ser vi även in våra temperaturmätning som vi har genomfört sedan april 2021. Här frågar i om vilken typ av semester man överväger och frågan har ställs till de som planerar en Sverigeresa.Skillnaden är signifikant: bland de under <60 år svarar 11% att de vill göra en rundresa och bland de över 60+ ligger andelen på 15%Vi ser ingen signifikant skillnad utifrån natursemester.Men på tal om natursemester: I målgruppsanalysen frågade vi om man vill lägga mer eller mindre pengar på guidade naturupplevelser under kommande semestern. Majoriteten ville lägga så mycket som de brukar lägga, men cirka 1 av 10 ville lägga mer pengar. I denna samman bad vi även motivera svaret: En citat som jag tyckte var mycket talande: ”Alltid ett skäl att resa om det finns ett bekvämt sätt att uppleva något nytt: lyssna på näktergalen i slottsmiljö eller titta på björnen i bekvämt/lyxigt skjul. Pensionärsanpassat och inte krävande rent fysiskt”



När kommer vi återgå till det normala efter pandemin?
Andelen som tror att livet är tillbaka till det normala inom ett år har minskat sedan början av 2022 
(nu ca 20%), och fler tror att det kommer att ta längre tid än ett år eller aldrig bli som förr (60%). 
Även osäkerheten har ökat något under 2023 (andel ”Vet ej”)

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q9) När tror du att pandemin kommer att vara över och livet kan återgå till det normala?
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I januari minskade andelen som ser 
optimistiskt på hur lång tid det kommer 
att ta för livet att återgå till det normala
• I februari 2022 syntes en tydlig topp av optimism, där fler trodde 

på återhämtning på kortare tid, än under senvåren och sommaren. 
Under höstmånaderna ökade andelarna optimister något igen, 
men under vintern har de återigen gått ner, det är liknande siffror 
som förra vintern som tror på ”en normal värld” inom ett år

• Överlag sedan början av mätperioden, i april 2021, kan vi se att 
andelen osäkra ökat och även andelen som tror att det aldrig går 
tillbaka till ett normalläge 

• I januari 2023 tror 2 av tio att livet kommer att vara tillbaka till ”det 
normala” inom ett år. 8 av tio säger att det kommer ta längre tid, 
att de inte vet, eller att det aldrig kommer att återgå helt. 

• Bortsett från toppen i februari har resultaten legat relativt stabila 
under hela 2022 och in i 2023, medan man faktiskt var något mer 
optimistisk under 2021. Majoriteten har nu har gjort bedömningen 
att pandemin lämnat ett bestående avtryck

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer 
per månad. Fråga Q9) När tror du att pandemin kommer att vara över och livet kan återgå till det normala?

Kommentarer till grafen på föregående sida:

Mikko Nikkinen/imagebank.sweden.se



Reklam för Sverigeresor:
Fortsätter att uppfattas som helt okej.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q10) I vilken utsträckning tycker du det ör okej att företag gör reklam för resor inom Sverige nu?
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Reklam för utlandsresor:
Uppfattas också i hög grad som okej.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q10) I vilken utsträckning tycker du det ör okej att företag gör reklam för resor inom Sverige/till utlandet nu?
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Att semestra utomlands eller i Sverige:
Att resa på semester i Sverige känns helt okej! 

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q6a) I vilken utsträckning skulle det kännas ok att resa på semester inom Sverige nu?
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Att semestra utomlands eller i Sverige:
Fler har även blivit positiva till semester utomlands.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q6a) I vilken utsträckning skulle det kännas ok att resa på semester inom Sverige/till utlandet nu?
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Sverige som säkert resmål:
Sverige ses som ett säkrare resmål nu än 2021. Några exempel: 56% i juni 2021 mot 80% i juni 2022, 
71% i okt 2021 mot 83% i okt 2022 och 42% i jan 2022 mot 80% i jan 2023 . 
Nivån har legat stabil sedan mars 2022

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q7a) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? Du ombeds svara utifrån din omedelbara uppfattning även om du inte har besökt länderna. 
Grafen visar andelen svenskar som svarat ”ganska säkert” + ”mycket säkert”, dvs 4-5 på en 5-gradig skala, om SVERIGE.
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Sverige ses som ett säkrare resmål nu än sommaren 2021: 56% i juni 2021 mot 80% säkert i juni 2022, 74% i juli 2022 mot 66% i juli 2021. Nivån har legat stabil sedan mars 2022.



Säkerhet på andra resmål: 
Sverige ses fortsatt som det säkraste resmålet av svenskarna och alla länderna som undersökts 
ses nu av majoriteten som säkra. 

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. 
Fråga Q7a) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? Du ombeds svara utifrån din omedelbara uppfattning även om du inte har besökt länderna. 
Grafen visar andelen som svarat ”ganska säkert” + ”mycket säkert”, dvs 4-5 på en 5-gradig skala.
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Den höga inflationen:
Nästan hälften av svenskarna svarar att inflationen har påverkat deras resplaner för det närmaste året 
– många avvaktar med att boka något, andra lägger mindre pengar på resan, eller på plats

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, sep-jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige,  300-380 intervjuer. Fråga Q14c) Den senaste tiden 
har vi haft hög inflation i Sverige och många produkter har blivit dyrare. Har detta på något sätt påverkat dina resplaner för det närmaste halvåret? Du kan 
ange flera svar.
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
OBS: Frågan lades till under sista veckan av maj. Därför är antalet intervjuer i maj relativt litet, dock bekräftas de övergripande resultaten i juni-datan.



Den höga inflationen:
Hälften av svenskarna under 60 år svarar att inflationen har påverkat deras resplaner för det närmaste 
året – några väntar med att boka och resa, andra lägger mindre pengar på restauranger på resmålet. 
Svenskarna över 60 år påverkas i mindre grad – 3 av 10.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige,  ca 300 intervjuer per månad. Fråga Q14c) Den senaste tiden har 
vi haft hög inflation i Sverige och många produkter har blivit dyrare. Har detta på något sätt påverkat dina resplaner för det närmaste halvåret? Du kan ange flera svar.
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
OBS: Frågan lades till under sista veckan av maj. Därför är antalet intervjuer i maj relativt litet, dock bekräftas de övergripande resultaten i juni-datan.



Rysslands invasion av Ukraina:
Invasionen har för de flesta INTE påverkat resplanerna för 2022 till 2023, men c:a 1 av 5 säger att det 
påverkat internationella resor

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, mars 2022 -jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 150 intervjuer i mars (två sista veckorna) och 300-380 
intervjuer april-jan. Fråga Q14) Har Rysslands invasion av Ukraina fått dig att ändra dina resplaner för 2022? (frågan under april-aug) Har Rysslands invasion av Ukraina fått 
dig att ändra dina resplaner för det närmsta halvåret? (frågan under sept-jan)
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina la vi till en extra fråga för att se huruvida detta påverkar svenskarnas resplaner. Under mars månad ställdes denna fråga under två veckor och under fyra veckor i april och april. Baserat på detta första underlag verkar det som att det, hittills, inte har påverkat planerna för resande i Sverige i så stor utsträckning. Detta kan ju givetvis ändras längre fram.



Anpassningar till smittoläget: 
De vanligaste anpassningarna handlar om att tillbringa semestern på platser som det är lätt att ta sig 
hem från, undvika mycket folk samt resa i egen bil på semestern.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, 306 intervjuer. 
Fråga Q8) I vilken utsträckning passar dessa påståenden in på dig nu för tiden? Grafen är sorterad efter andelen som svarat att de ”instämmer”, dvs 4-5 på en 5-gradig skala 
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Anpassningar: Utveckling över tid
Under 2022 till 2023 har andelen som vill ha anpassningar av olika slag gradvis minskat. Efter en 
viss uppgång i juli är de i augusti-januari tillbaka på en lägre nivå

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, 2021-2022. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, ca 300-380 intervjuer per månad. Fråga Q8) I vilken utsträckning passar dessa påståenden in på dig nu för tiden? 
Grafen visar andelen som svarat att de ”instämmer”, dvs 4-5 på en 5-gradig skala
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Under våren 2022 har andelen som vill ha anpassningar av olika slag fortsatt minskat överlag, för att under juni ligga på de lägsta nivåerna sedan mätningen började. Efter en uppgång i juli har anpassningar minskat igen under september. Skillnaden är stor jmfrt med tidiga 2022. T ex har andelen som undviker platser med trängsel nästan halverats sedan i januari. 



Bra ombokningsregler fortsatt viktigt: 
Fortsatt viktigt att kunna boka av eller boka om, samt att försäkringen gäller för resan.

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, 306 intervjuer. Fråga Q12) Hur viktigt är följande för att du ska vilja boka en semesterresa nu?
Grafen är sorterad efter andelen som svarat att det är viktigt, dvs 4-5 på en 5 gradig skala

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Krav på munskydd på resmålet

Tydliga regler om t ex att hålla avstånd och storlek på grupper

Krav på att alla ska vara vaccinerade på resan

Tydliga regler eller certifikat om städning och hygien (på t.ex. på hotell, attraktioner
och under resan/transporten)

Att jag slipper bära munskydd på resmålet

Att resmålet har en låg smittspridning av covid-19

Bra och uppdaterad information om öppettider och tillgänglighet (attraktioner och
aktiviteter)

Att allt är öppet som vanligt på resmålet

Möjlighet att boka om utifall resan inte kan genomföras

Möjlighet att boka av och få tillbaka pengarna om resan inte kan genomföras

Att min försäkring gäller för min resa

1. Inte alls viktigt 2. 3. 4. 5. Mycket viktigt



Netto: ”Göra mer 
ofta” minus ”göra 
mindre ofta”:

Beteendeförändringar pga pandemin:
I vilken utsträckning tänker du att du kommer att göra följande saker i framtiden, 
jämfört med före pandemin?

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige, 306 intervjuer. Fråga Q11) En del säger att pandemin och restriktionerna har gjort att de kommer att 
ändra sitt beteende i framtiden. I vilken utsträckning tänker du att du kommer att göra följande saker i framtiden? Med framtiden så menar vi tiden när pandemin har klingat av
Andelen som saknas upp till 100% utgörs av svaren ”Vet ej” samt ”Har aldrig gjort detta”. 
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Beteendeförändringar i jämförelse – Topp 3 

Källa: Visit Sweden/YouGov Temperaturmätning Sverige, jan 2022--jan 2023. Bas: Allmänheten 18+ år i Sverige (<60 år: 2 957, 60+ 
år: 1 298). Fråga Q11) En del säger att pandemin och restriktionerna har gjort att de kommer att ändra sitt beteende i framtiden. I 
vilken utsträckning tänker du att du kommer att göra följande saker i framtiden? Med framtiden så menar vi tiden när pandemin
har klingat av. Topp 3 utifrån netto: ”Göra mer ofta” minus ”göra mindre ofta”:
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'Tina Stafren/imagebank.sweden.se'

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I temperaturmätningen frågar vi också om en del påståenden och i vilken utsträckning man tänker att man kommer göra mer eller mindre av. Detta kan tydas som pågående beteendeförändringar.Det vi ser här är topp tre påståenden utifrån netton, dvs andel som svarar ”Göra mer ofta” minus andel som svarar ”göra mindre ofta” Svenskar under 60 år vill i första hand tillbringa semestern i eller nära naturen följd av köpa varor från lokala producenter och välja researrangörer, hotell eller upplevelser som har stort fokus på säkerhet och trygghet. Svenskar 60 år och äldre prioriterar också att köpa varor från lokala producenter och välja researrangörer, hotell eller upplevelser som har stort fokus på säkerhet och trygghet men det 60+ åringar vill därefter göra mest är att resa utanför högsäsong En perfekt match helt hel enkelt med det destinationer behöver.Och så bekräftar det även det vi vet, den nya medelåldern är utifrån tidsaspekten mer flexibel och vill även ta vara på denna flexibilitet. 



Metodbeskrivning & publiceringsregler

Undersökningen bevakar kontinuerligt utvecklingen av reslust, resplaner 
och bokningsbeteende i Sverige.

• Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18+ år (den äldsta är 99!)

• Genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs paneler, på 
uppdrag av Visit Sweden

• Data vägs utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en 
modell från Statistiska centralbyrån, så att resultatet är representativt 
för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har 
deltagit i undersökningen.

• Om resultaten publiceras ska YouGov och Visit Sweden alltid tydligt 
anges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras ska 
YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan 
användning av resultaten. Syftet är att säkerställa att YouGov
analystekniskt kan stå för användningen av resultaten.

• Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, 
varför följande text ska inkluderas: ”Undersökningen är genomförd av 
opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under 
perioden jan 2023 (v. 1-4) har sammanlagt 306 intervjuer via internet 
genomförts med allmänheten i Sverige, 18 år eller äldre.”

Sofia Sabel/imagebank.sweden.se
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