DAGS ATT
ÅTERUPPTÄCKA
VÄRLDEN IGEN

Booking.com avslöjar 7
resetrender inför resandets
stora återkomst under 2022

R E S A N D E T S S TO R A ÅT E R KO M S T

Under de senaste 18 månaderna har vi
fått omdefiniera i princip alla aspekter
av våra liv flera gånger om, och det
gäller även resandet. I rasande fart har
vår vardag gång på gång genomgått
stora förändringar för att hitta ett nytt
”normalläge”. En fördjupad och allt mer
komplex relation till teknik, en ökad
medvetenhet om människans påverkan
på planeten och en förnyad vilja att
ta ställning till vår tids viktiga sociala
frågor har fått att världen kännas
mindre men samtidigt oändligt stor.
Och även om covid-19 fortfarande inte
är över så börjar en känsla av hopp att
infinna sig.
För att utforska denna nya våg av optimism
har Booking.com beställt en omfattande
undersökning med över 24 000 resenärer i
31 länder och områden. Booking.com har
därefter kombinerat undersökningsfynden
med sin egna data och expertkunskap, som
digital ledare inom resor under de senaste
25 åren, för att förutspå hur resandet
kommer att förändras det kommande året1.

24 000 +
på

31
marknader
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Arjan Dijk

Senior Vice President och Chief
Marketing Officer
på Booking.com

När vi blickar fram mot det kommande året ser
vi människor fyllda av spänning och förväntan
inför att på nytt få börja resa igen, oavsett om
det är inrikes, utomlands, den där resan man
gör en gång i livet eller helt enkelt att tacka ja
till alla resmöjligheter som dyker upp - och det
är vår uppgift att underlätta för alla att göra
just detta.
Vi kommer att finnas där för resenärerna med det största urvalet, suveränt prisvärda och
med den smidigaste upplevelsen var än man
befinner sig och oavsett vilken enhet man
använder – så människor kan hitta tillbaka till
sin resglädje och njuta av alla de oförglömliga
upplevelser världen har att erbjuda.
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Jag behöver ta igen semestertid som jag missat under pandemin

Booking.coms
Resetrender
Inför Resandets
Stora Återkomst
2022

63 %

2021
20202

42 %

Booking.coms resetrender avslöjar hur resenärer kommer att återupptäcka
sin reslust under det kommande året. Oavsett om det handlar om att ta hand
om själv eller om spänningen i att bara säga ja till alla resmöjligheter och
upplevelser som dyker upp, är det viktigt att utnyttja 2022 till fullo och se till att
varje resa räknas.

2022 kommer att vara ett år då det gäller att hantera
oförutsägbarheten på bästa möjliga sätt och börja ta
igen förlorad semestertid. Antalet resenärer som känner
att de behöver göra just detta har ökat med 52 % sedan
förra året.

Semester som
vitaminboost

Ta en paus
från (hemma)
kontoret

Alla förstagången
känslorna

Lokalsamhället
i förstahand

Svep till höger
på nya platser
och ansikten

Omfamna det
oförutsägbara
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Säg bara ja
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1.
Semester som
vitaminboost
Det handlar om mer än bara daglig motion och
medveten meditation – att komma iväg på semester
kommer att bli ett av de populäraste sätten att ta hand
om sig själv under 2022 då det bekräftas, efter mer än
1,5 år av ständigt skiftande reserestriktioner, hur viktigt
resandet är för hälsa och välmående.

78%

säger att en
inplanerad
semester har en
positiv inverkan på
deras emotionella
välbefinnande

66%

anger att resor
förbättrar deras
mentala känslomässiga
välbefinnande mer än
andra former av vila och
avkoppling

68%

känner att man är
en bättre version
av sig själv när man
kommer tillbaka från
en semester

47%

insåg inte hur viktigt
resande var för
deras välmående
förrän resandet inte
längre var möjligt
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Vad gör resor till den perfekta
formen av self-care?
För en av fem (21%) handlar det om att gå utanför sin komfortzon för att
kunna ladda batterierna.
Inom den femtedelen, nämns följande faktorer som sådant som tar
dem utanför komfortzonen och ger ny energi.

64%

att få bo där man ser andra
saker än man är van vid

45%

att få uppleva en ny livsstil

64%

att få nya matupplevelser

26%

att få höra ett nytt språk
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2.
Ta En
Paus Från
(Hemma)
Kontoret
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Trots flexibiliteten som distansarbete ger så föredrar
människor att ta en kortare semester under 2022
om det innebär att de helt kan koppla bort jobbet –
jämfört med att få spendera längre tid på resmålet
men då tvingas kombinera arbete med fritid.
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USA

När pandemin slog till blev bostäder runtom i världen även
våra kontor, och fördelarna med att kunna jobba på distans
upptäcktes. Under 2022 kommer vi dock att se en betydande
ökning av människor som vill återupprätta en hälsosam balans
mellan jobb och privatliv. Semestertiden kommer att vara strikt
arbetsfri för två tredjedelar av resenärerna (67 %) under 2022,
vilket inte alltid var fallet under 2021, då gränserna mellan
jobb och fritid suddades ut.

39%

vill hellre ta en kortare

semester och få koppla

bort jobbet helt och hållet
föredrar ha mer tid på
destinationen, men

kombinerar jobb med
fritid

Och eftersom 36% av resenärerna säger sig ha arbetat
fler timmar och tagit ut färre semesterdagar under
pandemin, räknar vi med att fler personer aktiverar sitt
välförtjänta automatiska semestermeddelande under
2022.

Då vi känt oss “fast” så länge – snarare än att hasta
genom resan, kommer vi känna en genuin lycka
enbart av smårutinerna kring våra resor 2022. Från
att finjustera detaljerna kring hyrbilen till att spana in
allt det läckra i taxfree-butikerna.

JAPAN
TYSKLAND
ISRAEL
KROATIEN
SVERIGE

FRANKRIKE

DANMARK

RYSSLAND

SWITZERLAND

HONG KONG

NETHERLANDS

KANADA

PERU

Alla våra “första” resor i 2022 kommer att uppskattas, och en
majoritet av resenärerna svarar att de kommer att finna mer
glädje i de enkla nöjen.

79%
79%

En femtedel av resenärerna (21%) ser allra
mest fram emot spänningen och förväntan
som infinner sig när resan påbörjas.

“Det som tidigare kändes vardagligt – att
dagdrömma med huvudet mot tågfönstret medan
landskapet sveper förbi eller att gå vilse i en labyrint
av slingrande kullerstensgator för att hämta upp
nycklarna till semesterlägenheten kommer att
kännas helt fantastiskt för de 64% som säger att
resandet är trevligare när transporten känns som en
del av själva semesterresan.
“

TAIWAN

VIETNAM
INDIEN
KINA
BRASILIEN
MÉXICO

THAILAND
SINGAPUR
COLOMBIA
ARGENTINA

Minns du hur det kändes att gå ombord på
ett flygplan den allra första gången? Eller att
bara att få checka in på ett hotell?

STORBRITANNIEN

Alla
Första-Gången
Känslorna

AUSTRALIEN
ITALIEN
SPANIEN

3.

NYA ZEELAND
US
SYDKOREA

89 %
84 %
84 %
82 %
80 %
80 %
80 %
78 %
78 %
78 %
78 %
77 %
75 %
75 %
75 %
74 %
74 %
74 %
73 %
73 %
72 %
71 %
70 %
70 %
70 %
70 %
69 %
67 %
65 %
64 %
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att känna solen på sin hud

att se ut över havet eller
en sjö

Till och med osäkerheten kring att hantera kollektivresandet i en
ny storstad på ett främmande språk är något 44% säger att de
kommer att gilla.
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4.

Önskan om att uppleva lokalsamhället kommer att finnas där
även när vi åker på semester under 2022, då vi försöker vara
mer medvetna om varje resa vi gör och att vår påverkan på de
platser vi besöker och de människor som bor där är positiv.

Lokalsamhället
I Förstahand

44%

Eftersom restriktionerna ledde till att antalet resor
minskade i många delar av världen tvingade pandemin
oss att göra det mesta av det som fanns i närområdet.
Från att stödja små lokala företag till att tillbringa mer
tid än någonsin i den närliggande parken, har vårt
förhållande till lokalsamhället fått nytt liv.

43%
65%

3

68%

3

håller med om att det är viktigt
att deras resa är till fördel för

lokalsamhället på den plats de
besöker

skulle uppskatta en app eller hemsida
som ger rekommendationer kring
de destinationer där ökad turism
skulle ha en positiv inverkan på
lokalsamhället

vill att pengarna de spenderar under
sitt resande kommer det lokala
samhället tillgodo

vill ha autentiska upplevelser som är

representativa för den lokala kulturen

Inspirerade av vår tids viktiga sociala rörelser kommer
resenärerna under 2022 mer noggrant undersöka hur boendet
de väljer stöttar lokala företag (27%) eller hur turismen påverkar
eller förbättrar det lokala samhället (20%). Det visar på en ny
strävan att göra det som blir rätt för de människor som har
turisters favoritdestinationer som sin bostadsort.
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5.
Svep Till Höger
På Nya Platser
Och Ansikten

Till den grad att vi förutspår att semesterromanserna tar
rejäl fart igen. Efter att ha tröttnat på att svepa igenom
samma ansikten de senaste 1,5 åren kommer man även
använda sina bästa dejtingappar på semesterresa 2022 och
då få en spännande möjlighet att hitta kärleken.

38% hoppas på en

semesterromans under sin nästa resa

Semestrar under 2022 kommer att medföra en
möjlighet att komma ut och träffa nya människor.
Resenärer kommer sannolikt att använda sin
semester som ett tillfälle att utöka sina vanliga
sociala kretsar.

47%
66%
32%

Gen Z (18-24 år): 28%
Unga millennials (25-34 år): 22%
Äldre millennials (35-44 år): 15%
Gen X (45-54 år): 15%
Babyboomers (55+ år): 20%

vill träffa nya människor
när de är iväg

ser fram emot socialt
umgänge under
semestern

Men romantiken behöver inte ta slut vid hemresan. Då
videosamtal blivit en del av vår vardag förväntar vi oss att en
hel del av dessa semesterromanser utvecklas till något mer
långvarigt.

vill bo med närhet till ett
livligt nattliv
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6.
Säg Bara
Ja
Efter att ha fått höra “nej” under så lång tid kommer
resenärer att ha ett mer positivt synsätt under
2022. Faktum är att 72% kommer undvika alla
detaljstyrningar som de kämpat med. Istället föredrar
de en semester där de kan vara flexibla och bara
ta dagen som den kommer – jämfört med att ha ett
detaljerat schema fyllt av aktiviteter.
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Säg Bara Ja - Över hälften (51%) håller
med om att de kommer säga ja till varje
semestermöjlighet som budgeten tillåter.

51%

62%

STORBRITANNIEN

RYSSLAND

76%

72%

69%

64%

84%

SVERIGE

BELGIUM

82%

56%

76%

TYSKLAND

73%

KOREA

FRANKRIKE

KANADA

säger att pengar inte utgör ett
problem för semesterplanerna nästa
år, eftersom de sparat sina slantar
genom att inte göra några längre
resor sedan pandemin började

KINA

56%

DANMARK

42%

JAPAN

85%

USA

53%

TAIWAN

NETHERLANDS

48%

73%

SPANIEN

67%

ISRAEL

77%

73%

COLOMBIA

ITALIEN

79%

70%

55%

SWITZERLAND

83%

81%

INDIEN

PERU

ARGENTINA

84%

VIETNAM

MEXIKO

73%

79%

HONG-KONG

SINGAPORE

75%

BRASILIEN

är mer öppna för olika typer av
semestrar än innan pandemin

76%

KROATIEN

64%

NYA
ZEELAND

83%

THAILAND

72%

AUSTRALIEN
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70%

säger att det spelar mindre roll vart
de åker på semester, så länge det
är den slags resa de gillar – bara att
få komma iväg hemifrån gör dem
nöjda

R E S A N D E T S S TO R A ÅT E R KO M S T

Säg Bara Ja
Under 2022 kommer tekniken att spela en
nyckelroll när det gäller spontanitet, eftersom den
ökar möjligheten att boka när man är på språng
och anpassa planerna för att resa vart äventyret än
leder.

43%

söker sig till de senaste tekniska innovationerna som

reseindustrin erbjuder för att få ett “överraskningsalternativ”
som ger en totalt annorlunda reseupplevelse baserad på
resenärens tidigare preferenser eller budget, för att dra
nytta av varje ny möjlighet.

Andelen sista-minuten-bokningar växte mer än 40 gånger
så snabbt från 2019 till 2021 jämfört med från 2018 till
20194

Att ta till sig en positiv inställning kommer att öppna
upp mer delar av världen för resenärer än någonsin
tidigare. Många kommer att ha en mer äventyrlig
inställning till sina semesterval, och kanske till och
med när det gäller resesällskapet. När det gäller
vem man reser med kommer resenärer att leta efter
dem som också “bara säger ja”. Över en fjärdedel
(26 %) av resenärerna vill resa med någon som gillar
att vara spontan.
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7.
Omfamna Det
Oförutsägbara

THAILAND
VIETNAM
KINA

SINGAPORE
INDIEN
TAIWAN

HONG-KONG
RYSSLAND
BRASILIEN

Osäkerheten kommer att fortsätta att spela en stor roll under
2022, och även om vi inte kan förändra eller förutspå varje ny
överraskning eller utmaning som ödet har i beredskap åt oss
så kommer vi att omfamna dem.

MEXIKO

Efter att ha förlitat oss på tekniken på en mängd olika sätt för
att hålla kontakten under de senaste 18 månaderna kommer
våra favoritappar att fortsätta hjälpa oss navigera igenom
osäkerheterna under våra resor. Över en tredjedel (39%) håller
med om att tekniken hjälper till att minska oron kring resande.

ISRAEL
JAPAN

COLOMBIA
USA
PERU
SYDKOREA

AUSTRALIEN
ARGENTINA
SPANIEN

ITALIEN
NYA ZEELAND
STORBRITANNIEN
KANADA
NETHERLANDS
KROATIEN
TYSKLAND
BELGIUM
SWITZERLAND
FRANKRIKE
DANMARK
SVERIGE
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68%
68%
66%
65%
65%
65%
64%
63%
63%
62%
58%
57%
56%
56%
56%
54%
53%
49%
46%
46%
46%
41%
40%
39%

76%
75%
72%

83%
82%
80%
79%
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Oavsett hur exakta maskininlärnings
spaningar kan vara, kommer resebranschen
att fortsätta att prioritera flexibilitet – detta
för att alla verkligen ska få glädje av det
“nya oförutsägbara normala”.

Omfamna Det Oförutsägbara
Från AI-baserade översättningstjänster som underlättar
för resenärer att diskutera sista-minuten-ändringar, till
maskininlärningsmodeller som automatiskt informerar
värdar om sena ankomster, så kommer tekniken med
allt större finess och proaktivitet att fortsätta minska de
oförutsedda problemen.

Inför sommaren 2021 fick resenärer
möjlighet att göra sista-minutenändringar då 90%5 av alla bokningar var
ombokningsbara, och det fortsätter att
definiera resenärernas topprioriteringar för
resor 2022 och därefter:

På grund av det, förväntar vi oss en ännu bredare
användning av förutseende teknik som kan hjälpa
resenärer att fatta mer välgrundade beslut, med
intresse för…

58%

en innovativ tjänst som kan förutse vilka länder det
kommer att vara säkert att resa till

54%

teknik som automatiskt föreslår destinationer som är enkla
att resa till nu – baserat på landets och destinationens

1

2

3

försäkring att inte förlora
pengar

möjlighet till
att avboka

möjlighet att omboka
kostnadsfritt

(54%)

aktuella Covid 19-restriktioner
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(48%)

(43%)
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Metoder
Undersökningen “Travel Predictions 2022” beställd av Booking.com och utförd bland ett urval vuxna som planerar
att resa i tjänsten eller på sin fritid de kommande 12-24 månaderna. Totalt 24 055 respondenter valdes ut från
sammanlagt 31 länder och områden (inklusive 501 från Argentina, 1003 från Australien, 500 från Belgien, 1001 från
Brasilien, 500 från Kanada, 1000 från Kina, 1007 från Colombia, 1001 från Kroatien, 508 från Danmark, 1002 från
Frankrike, 1000 från Tyskland, 1005 från Hong Kong, 1000 från Indien, 502 från Israel, 1003 från Italien, 1002 från
Japan, 500 från Mexiko, 501 från Nederländerna, 501 från Nya Zeeland, 500 från Peru, 1000 från Ryssland, 1005 från
Singapore, 1002 från Sydkorea, 1002 från Spanien, 501 från Sverige, 501 från Schweiz, 504 från Taiwan, 500 från
Thailand, 1000 från Storbritannien, 1002 från USA och 501 från Vietnam). Respondenterna fullföljde en onlineenkät i
augusti 2021.
1

Undersökningen Resandets framtid (Future of Travel research) beställd av Booking.com och utförd bland ett
urval vuxna som har rest i tjänsten eller på sin fritid de senaste 12 månaderna, och planerade att resa någon gång
de kommande 12 månaderna (om och när reserestriktionerna hävs). Totalt 20 934 respondenter valdes ut från
sammanlagt 28 länder och områden (inklusive 999 från USA, 496 från Kanada, 497 från Mexiko, 997 från Colombia,
999 från Brasilien, 499 från Argentina, 995 från Australien, 499 från Nya Zeeland, 999 från Spanien, 996 från Italien,
996 från Frankrike, 999 från Storbritannien, 996 från Tyskland, 498 från Nederländerna, 499 från Danmark, 499 från
Sverige, 498 från Kroatien, 1001 från Ryssland, 498 från Israel, 997 från Indien, 994 från Kina, 499 från Hong Kong,
497 från Thailand, 496 från Singapore, 499 från Taiwan, 997 från Sydkorea, 500 från Vietnam och 995 från Japan).
Respondenterna fullföljde en onlineenkät i juli 2020.
2

Undersökningen Hållbart resande 2021 (Sustainable Travel Report 2021) beställd av Booking.com och självständigt
genomförd bland ett urval av 29 349 respondenter från sammanlagt 30 länder och områden (1000 från USA, 1007
från Kanada, 1000 från Mexiko, 964 från Colombia, 1000 från Brasilien, 1000 från Argentina, 999 från Australien,
941 från Nya Zeeland, 1001 från Spanien, 1000 från Italien, 1000 från Frankrike, 1000 från Storbritannien, 1000 från
Tyskland, 1003 från Nederländerna, 986 från Danmark, 1000 från Sverige, 997 från Kroatien, 1005 från Ryssland,
1003 från Israel, 1000 från Indien, 1000 från Kina, 1005 från Hong Kong, 968 från Thailand, 963 från Singapore, 1000
från Taiwan, 1005 från Vietnam, 1000 från Sydkorea, 1000 från Japan, 1002 från Sydafrika och 500 från Kenya). För
att kunna delta i denna enkät krävdes att deltagaren var 18 år eller äldre, hade rest vid minst ett tillfälle de senaste 12
månaderna och planerade att resa under 2021. Dessutom krävdes att respondenten antingen var den huvudsakliga
beslutsfattaren eller inblandad i beslutsfattandet gällande resandet. Enkäten genomfördes online i mars 2021.
3

4

5

17,2 % ökning av sista-minuten-bokningar från 2019 till 2021 jämfört med 0,4 % från 2018 till 2019
Övernattningar från 1 juni 2021 till 31 augusti 2021 som läget var i maj 2021
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Om Booking.com
Booking.com grundades i Amsterdam 1996 och har vuxit från ett nystartat litet företag i Nederländerna till ett
av världens ledande digitala resebolag. Som en del av Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), är Booking.
com:s uppdrag att underlätta för alla att uppleva världen. Genom investeringar i teknik som gör det smidigare
att resa kopplar Booking.com sömlöst samman miljontals resenärer med minnesvärda upplevelser, en rad olika
transportalternativ och otroliga ställen att bo på – från bostäder till hotell och mycket mer. Som en av världens största
marknadsplatser för resande både vad gäller etablerade varumärken och entreprenörer av alla storlekar möjliggör
Booking.com för fastigheter runt om i världen att nå en global målgrupp och utöka sin beläggning. Booking.com
är tillgängligt på 44 språk och erbjuder totalt mer än 28 miljoner rapporterade boendemöjligheter inklusive mer än
6,6 miljoner hem, lägenheter och andra unika platser att bo på. Oavsett vart du vill resa eller vad du vill göra så blir
det enkelt med Booking.com och den kundtjänst som Booking.com erbjuder 24/7.
Följ oss på Twitter och Instagram. Gilla oss på Facebook. Och besök vårt globala mediarum för senaste nytt,
information och nya insikter.
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