SVENSKARNAS UTLANDSRESANDE ÖKAR UNDER 2016
Fler än varannan svensk kommer att resa utomlands under 2016, det visar en ny undersökning från
FOREX Bank. Tre av tio resenärer uppger att de kommer att åka på fler utlandsresor i år än de gjorde
under förra året.
FOREX Bank har låtit genomföra en Sifo-undersökning om svenskarnas resplaner 2016. Den visar
att fler än varannan svensk (54 procent) kommer att resa utomlands i år och att 30 procent av
resenärerna planerar att göra fler utlandsresor i år än ifjol. Det är främst de yngre resenärerna som
kommer att öka sitt utlandsresande; 39 procent av de som är mellan 15-34 år planerar fler
utlandsresor i år än de gjorde förra året.
– Vi har sett trenden flera år i rad – svenskarna prioriterar sitt resande allt mer. Även om svenska
kronan har försvagats gentemot många resevalutor det senaste året så finns det flera populära
destinationer där valutan har blivit betydligt billigare. Thailand, Brasilien, Sydafrika är några exempel,
säger Mattias Varén, Reseekonom på FOREX Bank.
Undersökningen visar också att många resenärer inte enbart planerar att åka på fler utlandsresor,
utan att de även kommer att spendera fler semesterdagar utomlands. Av de som planerar att resa
utomlands uppger fyra av tio att de kommer att spendera flera resdagar utomlands i år jämfört med
2015.
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Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 12–16 januari, 2016. Totalt intervjuades 1 252 personer i
ålder 15-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i
Sifos webbpanel.
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande
utbud av andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank
finns på över 110 centralt belägna platser över hela Norden och på internet www.forex.se och telefon: 0771-22 22 21.

