SVENSKARNA SATSAR MER PÅ UTLANDSSEMESTER
Drygt hälften av svenskarna kommer att satsa på utlandssemester i sommar. Sol och
bad-resor (62%) och storstadsresor (42%) lockar mest. Av de som kommer att resa
utomlands i år uppger 30 procent att de kommer att göra fler resor i år jämfört med
ifjol. 39 procent kommer att ta ut fler resdagar och var fjärde kommer att spendera mer
pengar på utlandssemestern jämfört med 2015. Allt enligt en Sifo-undersökning som
FOREX Bank låtit göra.
I år kommer vi att unna oss fler resdagar, fler utlandsresor och vi kommer dessutom spendera mer
pengar på resan. 30 procent kommer att göra fler resor i år jämfört med 2015 medan endast en av tio
kommer att göra färre resor i år jämfört med ifjol. Fyra av tio kommer dessutom att ta ut fler resdagar i
år jämfört med 2015. Endast 16 procent kommer att ta ut färre resdagar.
– Vi ser en trend där svenskarna varje år satsar mer på utlandsresandet. Det är framförallt de i
åldrarna 15-34 år som kommer att satsa på fler resor och fler resdagar, säger Mattias Varén,
ReseEkonom på FOREX Bank.
Svenskarna kommer även att unna sig lyxigare utlandsresor i år – en av fyra kommer att spendera
mer pengar på utlandssemestern i år jämfört med 2015. Endast en av tio kommer att spendera mindre
pengar på utlandssemestrar i år jämfört med ifjol.
– Vi har märkt att svenskarna växlar större belopp än tidigare inför utlandsresan, vilket skulle kunna
vara ett tecken på att man vill lyxa till det lite extra under semestern, säger Mattias Varén.
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Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel. 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.

