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Pressmeddelande 3 mars 2012 
 
Nio av tio ratar London-OS 
 
Enligt en ny undersökning, gjord av Novus på beställning av SunHotels, är nio av tio svenskar 
inte intresserade av att besöka London under OS. Undersökningen bekräftar den hotande 
turistkrisen i London i sommar.  
- De här siffrorna förvånar mig inte, säger Kenneth Karlsson, VD på SunHotels. Jag tror att folk 
skräms bort av de höga priserna i London under den här perioden. Enligt vår bokningsstatistik är 
det Rom och Paris som just nu är de mest populära resmålen i år.  
 
Sommar-OS i London väntades dra besökare från hela världen. Men överraskande få bokningar borde 
få landets turistindustri att börja tvivla. Den nya undersökningen pekar på att det inte kommer bli 
svenskar som räddar turismen i London i sommar.  
 
Undersökningen visar att drygt nio av tio personer inte alls är intresserade av att besöka det stora 
sportevenemanget. Att det är ett lågt intresse för OS är inget som förvånar Kenneth Karlsson, VD på 
SunHotels.   
- SunHotels statistik bekräftar de här siffrorna. Årets bokningar till London under OS ligger på ca 10  
procent jämfört med samma period föregående år. Jag tror att några av orsakerna till att OS inte 
lockar så många människor är att folk skräms bort av de höga priserna och eventuella problem med 
infrastrukturen. Hotellkostnaderna i London har fem-dubblats under OS-perioden.  
 
På frågan om människor har planer på att åka till London under OS 2012 i sommar svarade majoriteten 
(92 procent) att de inte hade några sådana planer. Av dessa var det 63 procent som inte var intresserade 
och 29 procent som inte har planer på att åka till OS därför att det är för dyrt. 4 procent ska kanske åka 
till London under OS och 3 procent svarade vet ej. Endast 1 procent svarade att det var mycket troligt 
att de skulle åka till OS, men att de inte har bokat ännu, och 0 procent svarade att de redan har bokat.  
 
Rom och Paris ökar 
Medan människor drar sig för att åka till det annars så vanliga turistmålet London, väljer de istället att 
åka till Rom och Paris.  
- Enligt vår bokningsstatistik är det Rom och Paris som just nu är de mest populära resmålen i år. Rom 
har ökat med 29 procent sen förra året och Paris med 10 procent. Intressant blir att se om London blir 
mer populärt igen efter OS, säger Kenneth Karlsson.   
  
Om undersökningen 
Undersökningen gjordes av Novus genom webbaserade intervjuer under perioden 8-13 mars 2012. 
Frågan baseras på totalt 1016 genomförda intervjuer med ett riksrepresentativt urval mellan 18-79 år.  
 
Hela undersökningen finns att läsa på  
http://blog.sunhotels.se/london-olympiska-spelen-nio-av-tio-ratar/ 
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Fakta SunHotels (ingår i Braganza) 
Grundades: 2002 
Omsättning: En miljard 
Ägare: Två huvudägare (Kenneth Karlsson och Per G. Braathen) 
Verksamhetsbeskrivning: Kontrakterar hotell, lägenheter och villor runt omkring i världen. Paketeras 
och säljs vidare till resebyråer. Även eventbokningar såsom fotbollsbiljetter, teater, musicals och 
happenings – t.ex. helikopterturer i NYC. En gruppavdelning samt vintersport. 
Antal anställda: 152 fördelat på 23 nationaliteter.  
Har kontor: runt hela världen: Stockholm, Helsingfors, Oslo, Mallorca, Zürich, München, Gran 
Canaria, London, Vaduz, Peking, Cancun.  
 
10-årsjubileum 26 maj – Från 0 till 1 miljard på 10 år 
SunHotels firar tioårsjubileum 26 maj samma år som de når en omsättning på en miljard. 
 
Kontaktuppgifter 
 
VD 
Kenneth Karlsson, Tel. nr. 0034 636 974 865, E-post: kenneth.karlsson@sunhotels.net 
 
PR/Marketing 
Annica Ljungberg, Tel. nr. 0708-13 81 86, E-post: annica.ljungberg@sunhotels.net 
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