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TERTIAL 1 2019 
 
Sammanställningen av den totala försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-
resebyråer men inte researrangörer) för årets första tertial visar på en fortsatt negativ trend för flyg och framförallt 
charterresor som sjunkit med 24 procent jämfört med T1 2018. Vad som däremot visar på en uppgång är 
tågförsäljningen som under årets första fyra månader ligger tio procent över förra årets nivå. Nedgången för flyg 
bekräftas även av Transportstyrelsens passagerarstatistik där antalet inrikes passagerare sjunker med åtta 
procent och utrikes resenärer med fyra. Den tolkning som ligger för handen är att den intensiva miljödebatten, 
den svaga svenska kronan och förra sommarens varma väder sätter ett tydligt avtryck i hur svenskarna reser.  
 
Den totala svenska resebyråförsäljning i tertial ett är fem procent lägre än under förra årets första tertial. 

 

                

  
  ALL FÖRSÄLJNING     

  JANUARI-APRIL             

  
TKR 2019 2018 Förändring %     

                

  FLYG INRIKES 1 423 035 1 444 849 -21 814 -2%     

  FLYG UTRIKES 5 976 695 6 187 685 -210 990 -3%     

  SUMMA FLYG 7 399 730 7 632 534 -232 804 -3%     

  TÅG  599 189 544 271 54 918 10%     

  ANDRA MARKTRANSPORTER 145 866 187 174 -41 308 -22%     

  BÅT 132 470 136 485 -4 015 -3%     

  HOTELL 2 016 780 1 937 330 79 450 4%     

  BIL 134 675 139 510 -4 835 -3%     

  CHARTERRESOR 1 073 841 1 419 019 -345 178 -24%     

   FÖRMEDLADE PAKETRESOR 148 765 166 746 -17 981 -11%     

  EGNA ARRANGEMANG (inkl. GoK) 556 580 679 726 -123 145 -18%     

  ÖVRIGT 105 914 108 662 -2 749 -3%     

  TOTALT 12 313 810 12 951 458 -637 648 -5%     

                

 

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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