
       
Pressmeddelande den 31 januari 2016 
 

 
Om momondo 
momondo.se är en gratis, oberoende och global resesöksajt som jämför miljontals priser på flyg, hotell och 
resor. momondo har fått flera utmärkelser och är rekommenderade av både svenska och internationella 
medier som Aftonbladet, Expressen, CNN och New York Times. momondo har sitt huvudkontor i 
Köpenhamn och finns på över 32 marknader. momondo’s mobiltjänster finns även tillgängliga gratis på i 
iPhone och Android. 
 

Hit reste (inte) svenskarna 2015 
 
Bangkok, London och New York toppar åter listan över svenskarnas mest 
populära resmål 2015, visar statistik från resesöksajten momondo. Årets raket 
är Spanien som med tre soldestinationer på topp 10-listan sparkar ut Beirut 
från en topplacering. Statistiken ger också restips på destinationer där du som 
turist inte kommer stöta på så många andra svenskar.  
 
Svenskarnas mest populära resmål under 2015 var Bangkok, London och New 
York. Favoriterna från 2014, Köpenhamn, Paris och Beirut, får ta ett steg 
tillbaka och istället lämna plats åt spanska soldestinationer. Libanons 
huvudstad har gått från en tiondeplats 2014 till plats nummer 16.  
 
– Vi ser en tydlig trend och tronskifte i årets statistik vad gäller svenskarnas 
favoritdestinationer. Etablerade resmål som länge legat i topp, såsom 
Bangkok och New York, ger plats åt mer närliggande destinationer i främst 
Spanien, säger Robin Eriksson, Nordenchef på momondo. 
 
Årets raketer ligger i Spanien  
I söktoppen har spanska soldestinationer ökat som allra mest jämfört med 
tidigare år. Barcelona och Malaga har under 2015 hoppat upp en plats 
vardera medan Palma de Mallorca har smugit sig in på en tiondeplats.  
 
– Det ökade intresset för Spanien exemplifierar på ett bra sätt svenskarnas 
resevanor 2015 och trenden att vi reser kortare men oftare, fortsätter Robin 
Eriksson.  
 
För den svenskskygga hipstern är Con Dao i Vietnam ett bra alternativ som 
hittas bland botten av momondos topp 1000-lista. Den lilla paradisön är en 
relativt okänd flygdestination för svenskarna men bjuder på cirka 20 
fantastiska stränder och orörd miljö. Ön är känd bland dykare runt hela 
världen på grund av över 1000 hektar av korallrev, och trots sin lilla yta finns 
bra boenden längs med stranden nära byn Con Son Town. 
 
2015-års populäraste destinationer:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plac. Destination Förändring från 2014 

1. Bangkok, Thailand  -12 % 
2. London, Storbritannien -10 % 
3. New York, USA   -31 % 
4. Barcelona, Spanien +18 % 
5. Köpenhamn, Danmark -7 % 
6. Istanbul, Turkiet -9 % 
7. Malaga, Spanien +45 % 
8. Paris, Frankrike -1 % 
9. Phuket, Thailand -6 % 
10. Palma de Mallorca, Spanien  +41 % 
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2015-års minst populära av topp 1000 destinationer: 
Plac. Destination 
1000. Pretoria Pry, Sydafrika 
999. Leros, Grekland 
998. Concepcion, Chile 
997. Akrotiri, Cypern 
996. Rostock-Laage, Tyskland 
995. Heidelberg, Tyskland 
994. Hartford, USA 
993. Ostrava, Tjeckien 
992. Con Dao, Vietnam 
991. Joao Pessoa, Brasilien 
 
 
Om sammanställningen 
Resestatistiken är baserat på 29 074 425 sökningar som gjorts på momondo.se 
under perioden 1 januari – 31 december 2015, jämfört med samma period 
2014. Över 7000 destinationer världen över ingår i statistiken.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: 0707-94 10 56 
 


