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HELÅR 

 
I och med att det tredje tertialet nu sammanställts kan helåret 2018 sammanfattas. Den totala försäljningen av 
resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) för 2018 uppgår till 
drygt 34 mrd kr vilket är aningen lägre än för 2017. Fram till och med september var försäljningen i paritet med 
2017 men det sista kvartalet av 2018 visade sig bli relativt svagt vilket kan ha sin förklaring i en allmän finansiell 
oro vid årets slutskede vilket framförallt har en effekt på affärsresandet. Det som annars tynger 
försäljningssiffrorna är förmedlingen av charterresor med en total nedgång på 16 procent för helåret. Detta kan till 
stor del förklaras av en ovanligt varm sommar 2018 och därmed en minskad efterfrågan. 
  
Flygplatsstatistiken visar att inrikesflyget minskar totalt sett. Förklaringen till en ökning av försäljning av inrikesflyg 
bland rapporterande resebyråer antas vara att svenskbaserade byråer tagit volym från utländska och eller att 
man tagit tillbaka en del av direktförsäljningen från flygbolagen. 
 
Den ökning av försäljning av tåg som konstaterats under året fortsätter under tertial tre och på helåret ökar 
tågförsäljningen med fem procent. 

 

                

  
  ALL FÖRSÄLJNING     

  JANUARI-DECEMBER             

  
TKR 2018 2017 Förändring %     

                

  FLYG INRIKES 4 003 637 3 806 005 197 632 5%     

  FLYG UTRIKES 16 611 417 16 238 596 372 820 2%     

  SUMMA FLYG 20 615 054 20 044 602 570 453 3%     

  TÅG  1 496 716 1 423 086 73 631 5%     

  ANDRA MARKTRANSPORTER 449 415 457 082 -7 667 -2%     

  BÅT 379 707 373 229 6 478 2%     

  HOTELL 5 432 985 5 319 966 113 019 2%     

  BIL 397 161 418 078 -20 917 -5%     

  CHARTERRESOR 3 184 239 3 798 159 -613 920 -16%     

  FÖRMEDLADE PAKETRESOR 395 593 433 595 -38 002 -9%     

  

 
EGNA ARRANGEMANG (inkl. 
GoK) 1 858 760 2 085 055 -226 295 -11%     

  ÖVRIGT 300 715 357 674 -56 959 -16%     

  TOTALT 34 510 346 34 710 525 -200 179 -1%     

                
 
Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning 

uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas 

upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen 

uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur 

årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret.  

Notera att försäljningsvolymerna för 2017 är omräknade med nya schabloner som räknades fram under hösten 
2018. Schablonerna räknas fram utifrån resebyråernas årsredovisningar och ämnar till att räkna upp 
rapporterade volymer till en antagen total försäljningsvolym för resebyråer med säte i Sverige. 
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TERTIAL 1 & 2 

 
 
Statistiken för andra tertialet 2018 är nu klar och visar en ackumulerad uppgång på 1 % för årets första åtta 
månader av försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte 
researrangörer) jämfört med samma period 2017. 

För samma period har privatreseförsäljningen ökat knappt medan affärsreseförsäljningen är oförändrad jämfört 
med föregående år. 

Det som framförallt påverkar de ackumulerade försäljningssiffrorna är förmedlingen av flygbiljetter som noterar en 
uppgång med 3%. 

I siffrorna konstateras också en tydlig nedgång i resebyråernas försäljning av charterresor (-12%). Detta antas 
vara resultatet av en, för resebyråer, vädermässigt dålig sommar fylld av värmerekord jämfört med den betydligt 
ostadigare och kyligare sommaren 2017. 

Förra tertialets ökning av tågförsäljning fortsätter och ligger nu på 9 % för hela perioden. 

 

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning 

uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas 

upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen 

uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur 

årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte 

helt stämmer överens. 

SRF 2018-10-31 



 

 

 

 

 

 

TERTIAL 1 
 
 
Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) 
ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Såväl online- 
och privatresebyråerna som affärsresebyråerna har ökat försäljningen under tertialet med en mindre övervikt för 
privatresebyråerna. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för närmare 60 % av resebyråernas försäljning och det 
är främst det segmentet som ökat, +6 %. Den siffran kan jämföras med antalet avresta från svenska flygplatser, 
som enligt statistik publicerad av Transportstyrelsen ökat med 4 %.  
 
Förutom flygresor har försäljningen av tågbiljetter och hotelltjänster (+7 %) ökat liksom försäljningen av 
resebyråernas egna arrangemang (konferenser och evenemang) (+5 %). 

 

                

  
JANUARI-APRIL                       

TKR 

ALL FÖRSÄLJNING     

              

  
2018 2017 Förändring %     

              

  FLYG INRIKES 1 505 078 1 487 324 17 754 1%     

  FLYG UTRIKES 6 445 621 6 047 732 397 889 7%     

  SUMMA FLYG 7 950 699 7 535 055 415 643 6%     

  TÅG  566 960 531 523 35 436 7%     

  ANDRA MARKTRANSPORTER 194 977 182 019 12 958 7%     

  BÅT 142 175 132 712 9 463 7%     

  HOTELL 2 018 089 1 958 473 59 616 3%     

  BIL 145 326 154 493 -9 167 -6%     

  CHARTERRESOR 1 478 171 1 485 335 -7 164 0%     

  
ÖVRIGA FÖRMEDLADE 
PAKETRESOR 173 697 159 973 13 723 9%     

  EGNA ARRANGEMANG (inkl. GoK) 708 060 677 194 30 866 5%     

  ÖVRIGT 113 192 139 325 -26 133 -19%     

  TOTALT 13 491 344 12 956 102 535 242 4%     

                
 

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning 
uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas 
upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen 
uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur 
årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte 
helt stämmer överens. 
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