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Om momondo 
momondo.se är en gratis och inspirationsgivande global resesöksajt som jämför priser på flyg, hotell och hyrbilar. 
Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila 
applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Booking Holdings Inc.   

 

 
 

Sommarens mest eftersökta destinationer i Sverige 
 
Inför sommaren söker sig svenskarna världen runt för varma platser att spendera semestern, 
där en vecka i Bangkok är det som lockar allra mest. Vi söker oss inte bara utomlands, utan 
det finns även ett stort intresse av semester inom landet. Semester på hemmaplan är populärt 
i år och hotell i Visby har ökat mest i intresse jämfört med 2018 när momondo.se tittar på flyg- 
och hotellsökningar till sommaren. 
 
Våren är här och redan nu planerar många inför sommarsemestern. Hotell- och 
resesöksajten momondo.se har tittar närmare på var svenskarna söker sig i sommar, och 
enligt deras årliga reseundersökning visar det sig att 42 procent svarar att de planerar 
semester på hemmaplan under 2019. Stockholm, Visby och Kiruna är topp tre flygresor under 
sommarveckorna, där hotellsökningar till Visby är det som ökat mest jämfört med 2018. 
  
– I vår årliga reseundersökning blir det tydligt att vi värderar en semester på hemmaplan 
väldigt högt. Vi ser även att närmare solresmål ligger högt på önskelistan när vi söker oss 
utomlands i sommar, säger Carl Sundberg svensk talesperson för momondo. 
  
I undersökningen svarar även 46 procent att de planerar en strandsemester under 2019, och 
om man tittar på internationella resmål så är sju dagar i Bangkok vecka 24 svenskarnas mest 
sökta resa inför sommaren. 
 
Hit söker vi flygresor inom Sverige i sommar 
  

Destination 
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1.     Stockholm 

2.     Visby 

3.     Kiruna 

4.     Luleå 

5.     Göteborg 

  
Sökta hotell-destinationer som ökat mest under 2019 
 

Destination Procentuell ökning sedan 2018 

1.     Visby 157 % 

2.     Linköping 150 % 

3.     Jönköping 132 % 

4.     Helsingborg 128 % 

5.     Umeå 104 % 

  
Hit söker vi oss utomlands i sommar 
  

Destination Mest populära resveckan 

1.     Bangkok V.24 

2.     Malaga V.25 

3.     Alicante V.28 

4.     Ankara V.27 

5.     Beirut V.26 
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För mer information om var svenskarna söker sig i sommar, läs mer på: 
https://www.momondo.se/discover/artikel/mest-efterfragade-semestern  
 
Om statistiken 
Flygsökdata baseras på sökningar av tur och retur-resor på momondo.se gjorda mellan 
01.10.18 - 29.04.19 för resor mellan 01.06.19 - 31.08.19, och statistik 2018 baseras på sökningar 
gjorda mellan 01.10.17 - 29.04.18 för resor mellan 01.06.18 - 31.08.18. Hotellsökdata baseras 
på sökningar för dubbelrum på tre- och fyrstjärniga hotell via momondo.se mellan 01.01.19 - 
29.04.19 för resor mellan 01.06.19 - 31.08.19, och statistik för 2018 baseras på hotellsökningar 
gjorda 01.01.18 - 29.04.18 för resor mellan 01.06.18 - 31.08.18. 
  
Om undersökningen 
Undersökningen är utförd av Cint på uppdrag av momondo, under perioden 3-10 januari 
2019, bland 999 svenskar i åldrarna 18-65 år. Totalt har undersökningen genomförts bland 23 
400 deltagare i 22 länder. 
 
Källhänvisning med länk görs till: http://www.momondo.se 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
 

 


