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Svenskarnas mest populära resmål kartlagda 

British Airways har nyligen kartlagt vart vi svenskar reser mest. På topplistan återfinns 

några gamla favoriter men även några uppstickare. British Airways utökar även antalet 

avgångar till storfavoriten London. 

London har länge varit en favorit bland svenskarna och staden 

fortsätter att vara ett populärt resmål. British Airways konstaterar i 

en färsk kartläggning att London toppar listan över de 

destinationer dit vi svenskar reser mest vad gäller kortdistansflyg 

– det gäller båda för resenärerna från Arlanda och Landvetter. I 

samband med detta kan British Airways bekräfta att man från och 

med slutet på oktober 2012 kommer att utöka antal daliga 

avgångar från Arlanda – från fem till sex – till den populära 

destinationen.*  

 – Vi fortsätter att växa i Sverige, under 2011 ökade flygbolaget sin omsättning** i Sverige med hela 36,7 

procent, och svenskarnas tycke för London är givetvis av stor betydelse för oss. Vi väljer därför att sätta in 

extra avgångar för att tillgodose det behov som finns och förbättra tillgängligheten för våra passagerare, 

säger Peter Rasmussen Nordeuropachef för British Airways. 

På listan över de mest populära långdistansdestinationerna toppar flera amerikanska resmål. Resor till 

Kalifornien har de senaste åren ökat och British Airways flighter till Los Angeles, San Francisco och San 

Diego – dit flygbolaget flyger tre, två respektive en gång/er dagligen – är mycket efterfrågade. Även 

ostkusten finns med på topplistan tillsammans med Miami och New York. En bubblare på listan är Sydafrika 

med Johannesburg och Kapstaden. 

– Vi ser att svenskarna även gärna reser längre bort och tack vare förbättrade flygförbindelser blir dessa 

resor inte lika utmattande för resenärerna. Dessutom har vi haft stor framgång med Club World, då fler 

efterfrågar business class med våra så kallad ”flat beds”, det vill säga en flygstol som kan inta en horisontell 

liggyta, vilket gör resandet till ett nöje, avslutar Peter Rasmussen. 

 

British Airways dagliga avgångar  
till London London Heathrow London City Airport 

Stockholm Arlanda 6  (från okt 2012) 2 

Göteborg Landvetter 2 - 

 

 

*Från London Heathrow till Arlanda: BA774, avgång kl. 6.15 - ankomst 9.45, samt från Arlanda till London Heathrow: 

BA775, avgång 10.45, ankomst 12:25. 

** I British Airways omsättning inkluderas biljettpris inkl. oljetillägg samt försäljning via internet.  



 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Rasmussen, Tfn: (+45) 405 81 117   
Chef Nord-Europa British Airways, E-post: peter.rasmussen@ba.com 
 
Camilla Träff Tfn: (+46) 707 689 910       
Pressansvarig British Airways i Sverige, E-post: ctr@geelmuyden-kiese.se 
 

OM BRITISH AIRWAYS 

British Airways är ett av världens största internationella flygbolag med över 30 miljoner passagerare varje år. 

Flygbolagets verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Londons två största flygplatser Heathrow och Gatwick. 

Heathrow är en av världens mest trafikerade internationella flygplatser. 

Under de kommande fem åren investerar British Airways £ 5 miljarder i nya flygplan, smartare kabiner, finare lounger 

och ny teknik för att göra livet mer bekvämt både i luften och på marken. 

British Airways har ett världsomspännande nätverk av rutter som täcker över 700 destinationer, tillsammans med sina 

partners i oneworld-alliansen. British Airways erbjuder fyra typer av passagerarutrymmen på sina långflygningar: First 

(förstaklass) Club World (businessklass), World Traveller Plus (övre ekonomiklass) samt World Traveller (ekonomiklass). 

I Sverige flyger British Airways mellan Stockholm Arlanda och London Heathrow, Göteborg Landvetter och London 

Heathrow samt från Stockholm Arlanda till London City Airport. British Airways franchisepartner Sunair flyger även från 

Göteborg och Stockholm Bromma i Sverige. 

Resor kan bokas på www.ba.com eller hos din lokala resebyrå. 
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