
Premium Ekonomi

Bästa VARDAGEN att boka

Resenärer bör egentligen boka på helgerna för att få de bästa erbjudandena 
på premiumklassresor - det gör att de kan få en bättre resa för pengarna och 

hålla sig inom policy. Men vilken är den bästa VARDAGEN att boka?

EGENCIA TRAVEL POLICY INSIGHTS-RAPPORT

Fokus på globala flyg
Trender inom resepolicy för flygresor* visar att resenärers nöjdhet påverkar 

företagens flygpolicy. Så här skapas policyer i olika regioner, med extra fokus 
på godkännande, premiumklass, bästa bokningsdatum och förköp.  

Regler för godkännande och kabinklasser

Vissa företag kräver godkännande för alla 
resebokningar, medan andra ger sina 
anställda möjligheten att ge sig iväg utan 
att först ansöka om godkännande. 
Internationella resenärer får oftare tillgång 
till premiumklass än de som reser inrikes. 
De olika regionerna har olika grader av 
kontroll.

Bleisure: En fråga om timing
De flesta resenärer brukar resa 
tidigt i veckan, men de som reser 
senare och stannar över helgen för 
bleisure tenderar vara internationella 
resenärer eller de som reser i 
premiumklass.

Boka tidigt
betala mindre

Globalt har runt hälften av alla 
resenärer en resepolicy med 
krav om att boka i god tid, men 
av dessa är det bara hälften som 
faktiskt bokar över 14 dagar 
innan resan.

LÄS MER PÅ VÅR BLOGG

* Resultaten är baserade på Egencias undersökning från september 2017 om globala resepolicyer och resenärers bokningsbeteenden online och off-line. Egencias första Travel policy Insights-rapport har 
hämtat data frånrapporten Expedia/ACR 2019 Air Travel Outlook, publicerad i december 2017. Rapporten visar hur företag hanterar sin resepolicy för flygbokningar världen över. © 2018 Egencia LLC.  

Med ensamrätt. Egencia och Egencias logotyp är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Expedia Group, Inc. i USA och/eller andra länder.  Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

70% 
av alla resenärer flyger 

på måndagar för att 
hinna hem innan helgen
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23% av de som reser i premiumklass 
stannar över helgen 

12% av de som reser i ekonomiklass 
stannar över helgen

20% av de som reser internationellt 
stannar över helgen 

9% av de som reser inrikes stannar 
över helgen

23% av de som reser i ekonomiklass 
stannar över helgen

50% av de som reser i premiumklass 
stannar över helgen

ASIEN-STILLAHAVSOMRÅDET 
har flest helgresenärer
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20%
av alla resenärer i Indien 
och Kina bokar i förväg

54%
av alla resenärer i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien 
bokar i förväg
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55% av alla resenärer behöver 
inget godkännande

GLOBALT - Över hälften av 
resenärerna kan boka fritt

33% av utrikesresenärer

12% av inrikesresenärer 
KAN BOKA 
PREMIUMKLASS

50% av utrikesresenärer

15% av inrikesresenärer 
KAN BOKA 
PREMIUMKLASS

NORDAMERIKA
Den LÄGSTA graden av kontroll

67% av alla resenärer i USA 
behöver inget godkännande

6% av utrikesresenärer

2% av inrikesresenärer 
KAN BOKA 
PREMIUMKLASS

ASIEN-STILLAHAVSOMRÅDET
Den HÖGSTA graden av kontroll

11% av resenärer behöver 
inget godkännande

21% av utrikesresenärer

10% av inrikesresenärer 
KAN BOKA 
PREMIUMKLASS

EUROPA - Generellt en mellangrad 
av kontroll med vissa utstickare

92% av alla resenärer i SVERIGE 
behöver inget godkännande 

https://www.egencia.com/public/se/2018/05/03/egencias-analyser-av-resepolicy-globala-flygresor/



