USA, AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND SVENSKARNAS DRÖMRESMÅL
- sju av tio har ännu inte förverkligat drömresan
Sju av tio svenskar har ännu inte förverkligat sin drömresa. Brist på pengar och tid är de
primära anledningarna. Drömresmålen är USA, Australien och Nya Zeeland. Det visar en
ny Sifo-undersökning som FOREX Bank låtit göra.
Enligt en ny Sifo-undersökning som FOREX Bank låtit genomföra har 71 procent av svenskarna en
drömresa som de ännu inte förverkligat. De största anledningarna är att man inte har råd eller inte har tid.
Undersökningen visar vidare att USA, Australien och Nya Zeeland rankas högst när svenskarna väljer
drömresmål. Även Japan, Sydafrika och Maldiverna rankas högt.
Tom Friberg är kommunikationschef på FOREX Bank. Här är hans tips till den som vill förverkliga sin
drömresa:







Ha god framförhållning – Om du kan vara flexibel gällande utresedatum och tid på året så kan
du komma billigare undan. Flygbolagen har kampanjer en till två gånger per år då biljetterna är
betydligt billigare.
Undersök prisnivån på resmålet – Håll koll på valutakursen och gör research kring prisnivån på
plats. Genom bättre kunskap om ditt resmål kan du undvika vanliga fallgropar som kan spräcka
semesterbudgeten.
Var flexibel med boende - Byt bostad med någon så sparar du in kostnader för hotell.
Spara och snåla - Med god planering och framförhållning kan man spara ihop mer än vad man
tror. Skär ner på onödiga dagliga utgifter och inled ett månadssparande.

Har du en drömresa som du ännu ej förverkligat?
Ja

71 %

Nej

29 %

Varför har du inte förverkligat din drömresa?
Jag har inte råd

49 %

Jag har inte haft tid

37 %

Det har inte blivit av

37 %

Jag har inte hittat något lämpligt resesällskap

14 %

Vet inte

2%

Svenskarnas drömresmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.

USA (västkusten allra populärast)
Australien
Nya Zeeland
Japan
Sydafrika
Maldiverna

7.
8.
9.
10.

Island
Karibien
Italien
Afrika

För mer information, kontakta:
Tom Friberg, FOREX Bank
Mob: +46 70 2013000
Email: tom.friberg@forex.se
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under 2017. Totalt intervjuades 3 067 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen
är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. Frågan om
svenskarnas drömresemål baseras på öppna svar.
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.

