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• De 6 omgångar under 2021 som Visit Sweden & Visit
Denmark samfinansierar genomförs:
– 13-17 jan 2021
– 10-14 feb 2021
– 10-14 mars 2021

– 14-19 april 2021
– Maj

Bevakar kontinuerligt utvecklingen av reslust,
resplaner och bokningsbeteende i:

Tyskland, Norge, Sverige, Nederländerna,
Danmark, Frankrike (Paris & Lyon) och
London/UK.
Samfinansieras mellan Visit Sweden och Visit
Denmark.

– Juni

• Genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs
paneler

• Respondenter: allmänheten 18+ år
• Antal intervjuer: 1 000 respondenter per marknad och
omgång, undantaget Tyskland med 2 000 respondenter

• Resplaner de kommande sex månaderna
– Destinationer som övervägs
– Vilken tidsperiod inom de kommande 6
månaderna
– Bokningsbeteende boende
– Typ av semester – natur, stad, skidor, annat

• Reslusten till utlandet nu jämfört med
samma period föregående år
• Bedömd säkerhet respektive osäkerhet för
olika resedestinationer

Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

• Andelen som har resplaner inrikes eller utomlands har ökat i april jämfört
med januari 2021. Men vi ser generellt en mindre förändring mellan de
senaste månaderna än från hösten, eller januari – Lite försiktigt avvaktande
inställning, man vill nog inte vara för optimistisk
• Flera semestertyper efterfrågas, mest populärt är fortsatt kust- och
natursemester
• I alla länderna är hemlandet den destination som flest överväger att
semestra i de kommande 6 månaderna
• Resenärerna ser fortsatt de flesta destinationer (Sverige och andra) som mer
osäkra än säkra just nu
– …men jämfört med tidigare har den bedömda säkerheten för Sverige ökat
totalt, såväl som för de flesta andra länder
– Storbritannien utmärker sig med att nu bedömas som avsevärt mer säkert än
tidigare, av britterna såväl som av andra länder. Något som sannolikt hänger
samman med den mycket snabba vaccinationstakten de klarat av (Över hälften
har nu fått minst en första dos.)

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

• Andelen som har resplaner inrikes eller utomlands har ökat
i april jämfört med januari 2021
– 65% planerar en resa (inrikes eller utrikes) och av dessa
planerar drygt hälften en resa i det egna landet. I flera av
de undersökta länderna ser vi en generell ökning av fler
som planerar semester i det egna landet.
• Flera semestertyper efterfrågas fortsatt, mest populärt är
kust- och natursemester
• Även de som överväger en resa inom sex månader avvaktar
i stor utsträckning med att boka boendet

• Resenärerna ser fortsatt de flesta destinationer (Sverige och andra)
som mer osäkra än säkra just nu
– …men jämfört med tidigare har den bedömda säkerheten för
Sverige ökat totalt
– …och andelen som anser att Sverige som resmål är
”ganska/mycket osäkert” har sjunkit i många länder. Samma
utveckling ser vi även för de andra länderna. Som resmålen ses
de helt enkelt som lite säkrare nu än tidigare.
– Fransmän, nederländare och britter bedömer Sverige som mer
säkert än osäkert
– Sverige ses som mindre säkert av framförallt danskar och
norrmän.

• Sverige är topp-resmålet för svenskarna. Sverige finns även
med på topp 5-listan av övervägda resmål i Danmark och
Norge.

– Sverige ses som lika säkert som Storbritannien när vi ser på de 7
marknadernas totala bedömning av ländernas säkerhet. Sveriges
grannländer bedöms dock av de flesta som säkrare resmål än
Sverige just nu.

• I alla länderna är hemlandet den destination som flest
överväger de kommande 6 månaderna

– Storbritannien utmärker sig med att nu bedömas som avsevärt
mer säkert än tidigare, av britterna såväl som av andra länder.
Något som sannolikt hänger samman med den mycket snabba
vaccinationstakten de klarat av (Över hälften har nu fått minst
en första dos.)

Januari

April

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3+6 (jan resp. april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: 7 marknader: 1 000 respondenter per marknad, undantag TY: 2 000
Bas: Respondenter 18+ år med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

total 7 marknader
Fransmän

Danskar

• 65% planerar en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna, och av dessa planerar drygt
hälften en resa i det egna landet.

• Andelen som planerar har ökat lätt för de flesta marknader
jämfört med våg 5 (mars), men nederländarna och tyskarna
planera något mindre jämfört med månaden innan vilket
hänger troligen ihop med pandemiläget i landet

Britter
Nederländare
Tyskar
Norrmän
Svenskar

• Respondenter från Frankrike, Danmark och Nederländarna
planerar i högre grad en resa jämfört med de andra
marknaderna
• Mest avvaktande är boende i Tyskland och Storbritannien
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Planerar inrikes (och ev. även utrikes)
Planerar inte att semestra med övernattning de kommande sex månaderna.
Vet ej
Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 039 (1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3 – 6 (jan-april) Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: cirka 8 068 (cirka 1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?

Inom en månad
Om 1–2 månader
Om 2–3 månader

• Majoriteten bland svenskarna och den utländska
gruppen tänker sig att resa i/till Sverige inom 2-4
månader, dvs juni-aug
• Samtidigt ökade andelen bland den utländska
gruppen som är osäker och svarade ”vet ej” med
närmare 10 procentenheter jämfört med
omgången i mars
• Att resa inom hemlandet planeras med kortare
framförhållning jämfört med en utlandsresa

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som planerar resa till/i Sverige 605 (därav SE: 369, NO: 97, 6 länder till Sverige: 236) Respondenter: allmänheten
18+ med internettillgång
Fråga: När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?

Om 3–4 månader
Om 4–5 månader

Om 5–6 månader
Vet inte
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35%
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• Många av dem som planerar en
utlandsresa, tänker sig att resa först om 56 månader, alltså efter sommaren, men
de flesta planerar en resa under
sommaren eller tidigare (0-4 mån)
• Fler danskar planerar en resa* med kortare
framförhållning jämfört med övriga
marknader

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som har utlandsreseplaner: 3369 (mellan 376 I No (lägst) och 814 I Tyskland )
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
*Utland & eventuellt hemlandet
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16%

150%
Om 3–4 månader

200%

5%

Har redan bokat boende på destinationen

19%
17%

Har fattat beslut om destinationen, men inte
bokat boende

• Många vill fortfarande avvakta innan de bokar
boende

• 17% från utlandet har fattat beslut om
destinationen Sverige, men inte bokat
boende, bara 5% har redan bokat boende i
Sverige

Har ännu inte fattat beslut om destinationen
och har därför ännu inte bokat
Avvaktar hur situationen med covid-19
utvecklas innan jag bokar boende

• Svenskarna är de som i störst utsträckning
redan bokat boende i Sverige, 1 av 5 har gjort
det (19%)

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som planerar resan till/i Sverige: 605 (därav SE: 369, NO: 97, 6 länder till Sverige: 236) Respondenter: allmänheten 18+ med
internettillgång. Planerar att resa inom sex månader.
Fråga: 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?
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24%
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• Majoriteten avvaktar situationen med covid19 innan de bokar boende

• Britter är de som i störst utsträckning redan
har bokat boende på destinationen*
• Andelen som har bokat boende på
destinationen* (24%) är stabil för samtliga 7
marknader (jämfört med undersökningen
genomförd i mars)
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Avvaktar hur situationen med covid-19 utvecklas innan jag bokar boende

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som har utlandsreseplaner: 3 092 (mellan 325 i UK (lägst) och 738 i Tyskland ) Respondenter: allmänheten 18+
med internettillgång. Planerar att resa inom sex månader.
Fråga: 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?
*Utland & eventuellt även hemlandet

150%

Kust- och natursemester

• Bland svenskarna och utlandsmarknaderna (6 totalt) favoriseras
kust- och natursemester, men bland norrmän föredras
storstadssemester/citybreak

• Varannan svensk som planerar en Sverigesemester överväger
en semester nära naturen

Storstadssemester/citybreak

Skidsemester

• Storstadssemester/citybreak som semestertyp har ökat med 13%enheter till 35% bland norrmännen jämfört med månaden innan,
medan intresset ligger stabilt med 1 av 4 som överväger en
stadssemester bland svenskarna

Annat

0%

• ”Annat”, som troligen innehåller allt från egen stuga, camping,
rundresa, besöka vänner & familj m m, har ökat lätt för
svenskarna men minskat för övriga marknader
6 länder till Sverige

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som planerar resan till/i Sverige: 605 (därav SE: 369, NO: 97, 6 länder till Sverige: 236) Respondenter: allmänheten
18+ med internettillgång. Planerar att resa inom sex månader.
Fråga: Vilka typ av semester överväger du?
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Norge
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total 7 marknader

77%

Fransmän

Kust- och natursemester favoriseras och för
t.ex. danskar och fransmän än starkare (jfr
med undersökningen genomförd i mars),
framför storstadssemester/ citybreak i
samtliga länder, men båda typerna är
viktiga delar i en semester.
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Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Marketsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som har utlandsreseplaner: 2677 (mellan 262 i UK (lägst) och 659 i Tyskland )
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Vilka typ av semester överväger du? *Utland & eventuellt även hemlandet

50%

100%

Kust- och natursemester

150%

Skidsemester

200%

Hur säker eller osäker bedömer du att Sverige
är som resedestination idag?
6 marknaders bedömning av Sverige, de
som planerar en Sverigeresa
7 marknaders (inkl. Sverige) bedömning
av Sverige
Fransmän
• Andelen som bedömer Sverige som säkert från 7 marknader totalt har ökat med 5 procent
medan andelen som bedömer Sverige som osäkert har minskat med 5 procent jämfört med
undersökningen i mars
• Men det finns stora skillnader mellan marknader:
– Fransmän, nederländare och britter bedömer Sverige mer säkert än osäkert

– Bland britter och svenskar har andelen som bedömer Sverige som säkert minskat med
6 resp. 1 procent
– Av samtliga respondenter är det framför allt norrmän och danskar som bedömer
Sverige som ett osäkert resmål
– I Danmark har andelen som bedömer Sverige som mycket/ganska osäkert samtidigt
minskat mest med 10 procentenheter jämfört med undersökningen genomförd i mars
• Bland svenskarna står det nu lika mellan andelarna som bedömer Sverige som osäkert och
som säkert
• Bland dem som planerar en utlandsresa till Sverige (dvs 3%) bedömer 2 av 5 Sverige som
ganska eller mycket säkert

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 068 (1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000), 6 utlandsmarknader som överväger eller planerar en
Sverigeresan under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna: 236 (= 3 procent)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? SVERIGE
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Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3 – 6 (jan-april) Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 068 (1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? SVERIGE

100%

80%

Danskarna bedömer sitt hemland som mest säkert, följt av
britterna.

60%

Danskarnas, norrmännens och britternas bedömda säkerhet har
förändrats markant med 14, 13 resp. 9 procentenheter som
bedömer sitt hemland som ganska/mycket säkert.

40%

32% av svenskarna bedömer Sverige som ganska/mycket säkert
och 33% av svenskarna bedömer Sverige som ganska/mycket
osäkert.

Positivt: Andelen som bedömer sitt hemland som mycket
+ganska osäkert har sjunkit för de flesta länder med undantag
av tyskarna som nu bedömer sitt hemland i högre grad som
ganska/mycket osäkert (+7%-enheter jämfört med mars).
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Mycket osäkert

Ganska osäkert

Varken säkert eller osäkert

Ganska säkert

Mycket säkert

Sorterad efter andelen för mycket + ganska säkert
Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 068 (1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? (HEMLAND)

100%

80%

60%

Jämfört med snittet på hur 7 marknader har bedömt utvalda länder,
ligger Sverige strax över snittet vad gäller säker destination.
28% av respondenterna bedömer Sverige som ganska/mycket säkert (+2%
jfr mars) och 35% bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert (-3%) .
Norge ses av flest som säkert i de 7 marknaderna totalt, Spanien av flest
som osäkert resmål.

40%
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0%

Positivt: Bedömd säkerhet för olika länder som resmål har ökat överlag
och osäkerheten har minskat jämfört med undersökningen i mars.
Undantag: Tyskland som bedöms i högre grad som osäkert (+2%) och i
mindre grad som säkert (-3%).
Ganska eller mycket osäkert

Varken säkert eller osäkert

Ganska eller mycket säkert

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 068 (FR, DK, NO, SE, UK, NL: 1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?

Sorterad efter andelen för mycket + ganska säkert.

6 marknaders reslust (som planerar resa till
Sverige)
7 marknaders reslust (som planerar resa)
7 marknaders reslust (oavsett om man
planerar resa eller ej)

• Bland fransmän, nederländare, norrmän & svenskar är
reslusten högre jämfört med de andra länderna.
• Bland britterna är reslusten markant mindre jämfört med
i de andra länderna.
• De som överväger eller planerar semester inom 6
månader och speciellt en resa till Sverige, har också högre
reslust i allmänhet jämfört med undersökningen
genomförd i mars.

Fransmän
Danskar
Britter
Nederländare
Tyskar
Normän
Svenskar

0%
reslust mycket större/större

Visit Sweden Resebarometer/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader: 8 068 (1000 respondenter per marknad, undantag TY: 2000) 6 utlandsmarknader som överväger eller planerar en
Sverigeresan under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna: 236(= 3 procent), 7 marknader som planerar
resan: 5224 (65%)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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reslust mycket mindre/mindre

50%

Asaf Kliger/imagebank.sweden.se

• I stort är resultaten oförändrade med undersökningen i mars.
• Tyskarnas reslust tenderar att ha ökat jämfört med hösten, men är oförändrad
jämfört med mars. I april har antalet smittade ökat kraftigt i Tyskland vilket
sannolikt bidrar till den mer avvaktande inställningen
• Andelen som överväger eller planerar att resa inom de kommande 6
månaderna, och andelen som inte överväger att resa är oförändrade jämfört
med mars.

• Fortsatt är Tyskland, dvs hemlandet, det land som flest överväger inom de
kommande 6 månaderna. Dock är den största gruppen de som inte överväger
eller planerar att resa alls de kommande 6 månaderna.

Avvaktande och väntar gärna:
Ingen ökning av andelen som planerar
en resa de kommande 6 månaderna,
och många planerar fortfarande ingen
resa alls.

• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett närmare
tidsperspektiv (t.ex. 2-4 månader) jämfört med i januari-februari.
• Bland de som överväger att resa i utlandet (och ev i hemlandet) finns det en
tendens till att allt fler redan har bokat boende på destinationen jämfört med
mätningarna i januari och februari. Men det är fortsatt en hög andel som
avvaktar hur situationen med covid-19 utvecklas innan de bokar boende.
• De tyska resenärerna ser fortsatt de flesta destinationer (Sverige och andra)
som mer osäkra än säkra just nu. Jämfört med snittet för de 9 bedömda
länderna ligger Sverige på snittet vad gäller både säker och osäker destination
(snittet avser senaste mätningen i april).

Januari

Mars

April

Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3+5 (jan resp. mrs 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Tyskland: cirka 2000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Jag vill normalt inte resa utomlands
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Mycket större
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Större

Tendens till att reslusten ökar under marsapril jämfört med hösten.
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Mycket mindre
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apr-21

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
2000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man
överväger att besöka, samt
Sveriges resultat (1%).
Även Egypten (2%), Schweiz (2%),
Polen (3%), Portugal (2%), Norge
(2%), Storbritannien (2%) och USA
(2%) ligger strax ovan Sveriges
plats i senaste mätningen.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
2000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
Hemland: 584 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Tyskland (och ev till andra länder)
Utland: 768 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Har redan bokat boende på destinationen

27%

Har fattat beslut om destinationen, men inte
bokat boende

16%

Har ännu inte fattat beslut om destinationen
och har därför ännu inte bokat

Bland de som överväger att resa i utlandet (och ev i
hemlandet) finns det en tendens till att allt fler redan
har bokat boende på destinationen jämfört med
mätningarna i januari och februari. Men det är
fortsatt en hög andel som avvaktar hur situationen
med covid-19 utvecklas innan de bokar boende.

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
Utland: 737 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Avvaktar hur situationen med covid-19
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Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna
ligger Sverige på snittet utifrån både säker och
osäker destination (snittet avser senaste
mätningen i april).

27% (23%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 35% (38%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Siffran inom parantes avser andelen i februari,
dvs relativt oförändrat resultat mot april.
Tyskarna bedömer i stort sett Sverige som lika
osäkert/säkert som sitt eget land.
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hel del jämfört med tidigare omgångar.
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)
Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
2000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Tyskland
2000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?

27%
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• Fransmännens reslust är oförändrad i april jämfört med tidigare
i år.
• Andelen som överväger eller planerar att resa inom de
kommande 6 månaderna har ökat jämfört med januari.
• Fortsatt är Frankrike det land som flest överväger inom de
kommande 6 månaderna.

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat något från årets början
men de allra flesta avvaktar fortfarande
situationen innan de bokar boende.
Allt fler fransmän bedömer nu olika
destinationer som säkra men andelen som
bedöms som osäkra är fortsatt stor.

• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett
närmare tidsperspektiv (t.ex. 3-4 månader) jämfört med
tidigare.
• Bland de som överväger resa i utlandet (och ev i hemlandet) är
tankarna kring bokning av boende i stort sett oförändrat sett
över hela tidsperioden, dvs majoriteten avvaktar hur
situationen med covid-19 utvecklas innan de bokar.
• En tendens till allt fler bedömer Sverige (och andra
destinationer) som en säker resedestination i mätningen under
april.
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan, mars & april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Frankrike: cirka 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man
överväger att besöka, samt Sveriges
resultat (1%).
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Kroatien/ Slovenien/ Montenegro,
Thailand, Turkiet, Malta,
Nederländerna ligger strax ovan (23%) Sverige i senaste mätningen.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
Hemland: 449 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Frankrike (och ev. andra länder)
Utland: 486 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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33%

Har fattat beslut om destinationen, men inte
bokat boende
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Har ännu inte fattat beslut om destinationen
och har därför ännu inte bokat

I stort sett oförändrat sett över hela
tidsperioden, dvs majoriteten avvaktar
hur situationen med covid-19 utvecklas
innan de bokar.
Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
Utland: 456 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna
ligger Sverige under snittet utifrån osäker
destination och över snittet utifrån säker
destination (snittet avser senaste mätningen i
april).

80%

37% (28%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 22% (33%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Inom parantes avser andelen i februari, dvs allt
fler bedömer Sverige som en säker
resedestination i mätningen under april.
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)

Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Frankrike
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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• Nederländarnas reslust tenderar att ha ökat jämfört med hösten,
men är oförändrad jämfört med tidigare i år.
• Andelen som överväger eller planerar att resa inom de kommande 6
månaderna har ökat jämfört med januari. Andelen som inte
överväger eller planerar att resa inom de kommande 6 månaderna
är fortsatt lägre än under hösten. Sett över perioden februari-april
är dessa resultat oförändrade.

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat något sedan i höstas,
men inte jämfört med årets början. De allra
flesta avvaktar fortfarande situationen
innan de bokar boende.
Allt fler nederländare bedömer nu olika
destinationer som säkra men andelen som
bedöms som osäkra är fortsatt stor.

• Fortsatt är Nederländerna, dvs hemlandet, det land som flest
överväger inom de kommande 6 månaderna.
• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett närmare
tidsperspektiv (t.ex. 3-4 månader) jämfört med tidigare.
• Gällande de som överväger att resa i utlandet (och ev i hemlandet)
finns det en tendens till att fler har redan bokat övernattning
jämfört med situationen i januari. Majoriteten avvaktar fortsatt hur
situationen med covid-19 utvecklas innan de bokar boende.
• En tendens till allt fler bedömer Sverige (och andra destinationer)
som en säker resedestination i mätningen under april.
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan, mars & april), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Nederländerna: cirka 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man överväger
att besöka, samt Sveriges resultat.
Turkiet (3%) ligger strax ovan Sverige. Flera
andra länder såsom Danmark,
Kroatien/Slovenien/Montenegro, Norge,
Schweiz, Thailand, USA ligger på samma
plats/andel som Sverige (2%) i rankingen
utifrån senaste mätningen.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
Hemland: 319 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Nederländerna (och ev. andra länder)
Utland: 490 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Bland de som överväger att resa i utlandet
(och ev. i hemlandet) finns det en tendens
till att fler har redan bokat övernattning
jämfört med situationen i januari. Men
majoriteten avvaktar fortsatt hur
situationen med covid-19 utvecklas innan
de bokar boende.

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
Utland: 447 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Avvaktar hur situationen med covid-19
utvecklas innan jag bokar boende
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ligger Sverige under snittet utifrån osäker
destination och strax över snittet utifrån säker
destination (snittet avser senaste mätningen i
april).
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35% (29%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 21% (31%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Siffran inom parantes avser andelen i februari,
dvs en tendens till allt fler bedömer Sverige som
en säker resedestination i mätningen under
april.
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)

Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Nederländerna
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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• Britternas reslust är i stort oförändrat sett över hela tidsperioden.
• Andelen som överväger eller planerar att resa inom de kommande 6
månaderna har ökat jämfört med januari och andelen som inte
överväger eller planerar att resa alls har minskat. Sett över perioden
mars-april är dessa resultat oförändrade.
• Fortsatt är Storbritannien, dvs hemlandet, det land som flest överväger
att semestra i de kommande 6 månaderna.

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat något från årets början, men inte
under de senaste månaderna. Sannolikt hänger
detta samman med förbudet för utlandsresor som
gäller i UK till sista juni.
Både Spanien och Sverige bedöms nu som lite mer
osäkra som resmål jämfört med tidigare, medan
hemlandet bedöms som det säkraste resmålet, och
avsevärt mer så, vilket sannolikt är ett resultat av
den höga vaccinationstakten i landet.

• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett närmare
tidsperspektiv (t.ex. 2-3 månader) jämfört med tidigare.
• Gällande de som överväger att resa i utlandet (och ev. i hemlandet) är
bokningssituationen oförändrad jämfört med tidigare. Dvs majoriteten
avvaktar fortsatt hur situationen med covid-19 utvecklas innan de bokar
boende.
• Uppfattningen om säkra/osäkra destinationer tenderar att variera något i
senaste mätningen. T.ex. finns det tendens till att Sverige och Spanien
upplevs av färre som säkert. Andelen som uppfattar Sverige som säkert
är lika stor som de som uppfattar Sverige som osäkert. Samtidigt som ca
1 av 5 fortsatt svarar att de inte vet. Det egna landet, Storbritannien,
uppfattas av allt fler som säkert.
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan, mars & april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Storbritannien: cirka 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man
överväger att besöka, samt Sveriges
resultat.
Malta, Polen och Turkiet (2%) ligger
ligger strax ovan Sverige i senste
mätningen. Flera länder såsom
Belgien, Danmark, Norge, Schweiz
och Österrike ligger på samma
ranking/andel som Sverige (1%) I den
senaste mätningen.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
Hemland: 410 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Storbritannien (och ev. andra länder)
Utland: 350 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Har redan bokat boende på destinationen
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Har fattat beslut om destinationen, men inte
bokat boende
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Har ännu inte fattat beslut om destinationen
och har därför ännu inte bokat

Ingen förändring jämfört med resultaten i
januari och februari.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
Utland: 326 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna
ligger Sverige strax över snittet utifrån osäker
destination och strax under snittet utifrån säker
destination (snittet avser senaste mätningen i
april).

80%

31% (32%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 28% (29%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Inom parantes avser andelen i februari, dvs
oförändrad uppfattning i mätningen under april.
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Storbritannien
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?

April

• Danskarnas reslust är i stort oförändrat sett över hela tidsperioden.
• Andelen som överväger eller planerar att resa inom de kommande 6
månaderna har ökat jämfört med januari och andelen som inte
överväger/planerar en semesterresa har minskat. Tendens till att allt fler
planerar resa inom de kommande månader i april jämfört med mars.

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat något, och hemlandet är
fortsatt det vanligaste resmålet. De allra
flesta avvaktar fortfarande situationen
innan de bokar boende.
Andelen danskar som anser att Sverige är
ett osäkert resmål är fortsatt bland de
högsta, men har minskat över tid. Sverige
ligger på plats 5 av de utlandsdestina-tioner
danskarna tänker sig.

• Fortsatt är Danmark, dvs hemlandet, det land som flest överväger inom de
kommande 6 månaderna.
• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett närmare
tidsperspektiv (t.ex. 2-3 månader) jämfört med tidigare.
• Gällande de som överväger att resa i utlandet (och ev. i hemlandet) är
bokningssituationen oförändrad jämfört med tidigare. Dvs majoriteten avvaktar
fortsatt hur situationen med covid-19 utvecklas innan de bokar boende.

• Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna ligger Sverige över snittet
utifrån osäker destination och under snittet utifrån säker destinationbland
danskarna (snittet avser senaste mätningen i april). Även om Sverige fortsatt
anses att vara mer av en osäker destination än säker destination, visar
resultaten en tendens till att allt färre bedömer Sverige som en osäker
resedestination och att allt fler bedömer Sverige som säkert i mätningen i april.
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan, mars & april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Danmark: cirka 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man
överväger att besöka samt Sveriges
resultat.
Flest överväger fortsatt Danmark. Sverige
övervägs i lika hög grad som Spanien och
Grekland.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
Hemland: 442 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Danmark (och ev. andra länder)
Utland: 440 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Har redan bokat boende på destinationen

26%

Har fattat beslut om destinationen, men inte
bokat boende

Gällande de som överväger att resa i
utlandet (och ev. i hemlandet) är det ingen
förändring kring bokning av boende,
majoriteten avvaktar hur situationen med
covid-19 utvecklas innan de bokar boende.
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Avvaktar hur situationen med covid-19
utvecklas innan jag bokar boende
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
Utland: 417 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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Vissa länder upplevs även svårbedömna, framförallt
Finland, Irland och Nederländerna. Här svarar ca 30% av
danskarna att de inte vet hur säkra/osäkra dessa länder
är.
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Storbritannien (feb)

18% (13%) av respondenterna bedömer Sverige som
ganska/mycket säkert och 46% (57%) bedömer Sverige
som ganska/mycket osäkert. Inom parantes avser andelen
i februari, dvs en tendens till att allt färre bedömer
Sverige som en osäker resedestination och att allt fler
bedömer Sverige som säkert i mätningen under april
månad.

80%

Storbritannien (jan)

Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna ligger
Sverige över snittet utifrån osäker destination och under
snittet utifrån säker destination (snittet avser senaste
mätningen i april).
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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• Norrmännens reslust tenderar att öka: Andelen som
överväger/planerar att resa inom de kommande 6 månaderna har
ökat jämfört med januari och andelen som inte överväger/planerar
har minskat. Jämfört med mars är resefunderingarna dock
oförändrade i april.
• Fortsatt är Norge, dvs hemlandet, det land som flest överväger
inom de kommande 6 månaderna.

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat något, och hemlandet är
fortsatt det vanligaste resmålet. De allra
flesta avvaktar fortfarande situationen
innan de bokar boende.
Andelen norrmän som anser att Sverige är
ett osäkert resmål är fortsatt bland de
högsta, men har minskat över tid. Sverige
ligger på plats 2 av de utlandsdestina-tioner
norrmän tänker sig.

• Allt fler överväger semester (med övernattning) inom ett närmare
tidsperspektiv (t.ex. 2-3 månader) jämfört med tidigare. Detta gäller
främst för de som överväger att resa i Norge (och ev. andra länder).
• Gällande de som överväger att resa totalt (utland eller hemland), är
bokningssituationen i stort oförändrad jämfört med tidigare.
Majoriteten avvaktar fortsatt hur situationen med covid-19
utvecklas innan de bokar boende. Dock kan en tendens till att fler
redan har bokat boende skönjas.
• Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna ligger Sverige över
snittet utifrån osäker destination och under snittet utifrån säker
destination (snittet avser senaste mätningen i april). Sverige anses
fortsatt att vara mer av en osäker destination än säker destination.
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan,mars & april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Norge: cirka 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Norge
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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I grafen visas topp 10 resmål man överväger att
besöka samt Sveriges resultat.
Flest överväger fortsatt Norge. Sverige övervägs
i lika hög grad som Spanien och Danmark.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Norge
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de
kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Norge
Hemland: 359 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Norge (och ev. andra länder)
Utland: 404 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Gällande de som överväger att resa i utlandet
(och ev. i hemlandet) är bokningssituationen i
stort oförändrad jämfört med tidigare.
Majoriteten avvaktar fortsatt hur situationen
med covid-19 utvecklas innan de bokar boende.
Dock kan en tendens till att fler redan har bokat
boende skönjas.

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Norge
Utland: 365 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
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?
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Sorterad efter andelen för mycket + ganska osäkert (totalt för samtliga omgångar)

Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Norge
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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14% (9%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 60% (69%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Inom parantes avser andelen i februari, dvs en
tendens till att allt färre bedömer Sverige som
en osäker resedestination och allt fler som
bedömer Sverige som säkert i mätningen under
april månad.
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Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna
ligger Sverige över snittet utifrån osäker
destination och under snittet utifrån säker
destination (snittet avser senaste mätningen i
april).
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Visit Sweden/Visit Denmarks MarkedsmonitorWave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Danmark
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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• Andelen som planerar har ökat jämfört med tidigare såväl till det egna
landet som till utlandet medan andelen som inte överväger eller planerar
att resa alls inom de kommande 6 månaderna fortsätter att minska.
• Sverige, dvs det egna hemlandet, fortsatt är det land som flest överväger
en semesterresa i inom de kommande 6 månaderna (37%), därav
majoriteten inom 2-3 månader (41%)
• Att resa inom hemlandet planeras med kortare framförhållning jämfört
med samtliga undersökta marknader som planerar en resa till Sverige

Andelen som planerar en resa kommande 6
månader har ökat från årets början, och Sverige är
fortsatt det vanligaste resmålet.

• Tendens till att allt fler redan har bokat boende i Sverige (19%) samt att
allt färre avvaktar situationen med covid-19 jämfört med mätningarna i
januari och februari.

Sverige tillsammans med Finland är de
destinationer som bedöms som mest säkra av
svenskarna, dock är det mycket få som tänker sig
en resa till Finland vilket sannolikt även kan hänga
samman med de mycket strikta inreseregler
Finland haft.

• De svenska resenärerna ser fortsatt de flesta destinationer som något
mer osäkra än säkra just nu. Sverige och Finland anses vara lika säkra
som osäkra. Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna ligger
Sverige för svenskarna på samma nivå som Finland och de länderna
anses vara de två säkraste destinationerna utifrån undersökningen i april.

• Varannan svensk som planerar en Sverigesemester överväger en kustoch natursemester
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Visit Sweden/Visit Denmark Markedsmonitor Wave 3, 5 & 6 (jan, mars & april 2021), Visit Denmark/Visit Sweden/YouGov;
Marknad: Sverige, ca 1000 respondenter
Bas: Respondenter 18+ med internettillgång
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q6) Hur bedömer du din allmänna lust att resa utomlands på semester jämfört med samma period föregående år?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q2) Vilka av följande länder överväger eller planerar du att besöka under en semester med minst en övernattning de kommande sex månaderna?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
Hemland: 369 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Sverige (och ev till andra länder)
Utland: 391 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa utomlands (och ev. till hemlandet)
Fråga: Q3) När överväger eller planerar du att semestra med minst en övernattning i följande land/länder?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 1-6, Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
369 respondenter 18+ med internettillgång och som överväger att resa i Sverige
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? SVERIGE
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Kust- och natursemester

• Bland svenskarna och utlandsmarknader (6 totalt) favoriseras
kust- och natursemester, bland norrmän fördras
storstadssemester/citybreak

Storstadssemester/citybreak

• Storstadssemester/citybreak som semestertyp har ökat med
13% till 35% bland norrmännen jämfört med månaden innan
medan intresset ligger stabilt på 1 av 4 som överväger en
stadssemester bland svenskarna

Skidsemester

Annat

• ”Annat” som innehåller troligen allt från egen stuga, camping,
rundresa, besöka vänner & familj m m har ökat lätt för svenskarna
med minskat för övriga marknader
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• Varannan svensk som planerar en Sverigesemester överväger en
kust- och natursemester
6 länder till Sverige

Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 6 (14-19 april 2021), Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: 7 marknader som planerar resan till/i Sverige: 605 (därav SE: 369, NO: 97, 6 länder till Sverige: 236)
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång. Planerar att resa inom sex månader.
Fråga: Vilka typ av semester överväger du?
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3-6 (jan-april), Visit Sweden/Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
1000 respondenter 18+ med internettillgång
Fråga: Q7) Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag?
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32% (29%) av respondenterna bedömer Sverige
som ganska/mycket säkert och 33% (37%)
bedömer Sverige som ganska/mycket osäkert.
Inom parantes avser andelen i februari, dvs en
tendens till allt färre bedömer Sverige som en
osäker resedestination i mätningen under april.
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Jämfört med snittet för de 9 bedömda länderna
ligger Sverige för svenskarna efter Finland
bland de säkraste destinationerna utifrån
undersökningen i april.
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Visit Sweden/Visit Denmarks Markedsmonitor Wave 3–6 (jan-april) Visit Sweden/ Visit Denmark/YouGov
Marknad: Sverige
Respondenter: allmänheten 18+ med internettillgång
Fråga: Hur säkert eller osäkert bedömer du att följande länder är som resedestination idag? SVERIGE
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