
                                                                                                                             
 

PRESSMEDDELANDE 
 
Avis: hemestertrenden fortsätter 2021 
 
Svenskarnas mest populära resmål i sommar kommer att bli – Sverige. Den 
prognosen ger Avis Sverigechef Andrew Smith baserad på de bokningstrender 
som syns hos hyrbilsföretaget nu i början av året. Han förväntar sig också en 
stor efterfrågan på miljöbilar och att flexibilitet blir nyckelordet i det nya 
normala. 
 
Vaccinet gör att vi nu kan börja planera framåt och överst på mångas önskelista är 
att kunna börja resa igen. Samtidigt finns det en stor osäkerhet i hur snabbt 
vaccineringen kommer att genomföras och hur olika länder kommer anpassa 
restriktioner och vilka krav som kommer att finnas för att turista. 
 
Avis ser ett stort reseintresse där antalet sökningar efter bilar ökar, men att man är 
mer avvaktande med att boka just nu. Det här tror man kommer att förändras i takt 
med att smittläget förbättras. Men flexibilitet kommer prioriteras på semestern där 
många nu förväntar sig att kunna ändra sina planer med kort varsel. 
 
”Det råder självklart fortfarande en stor osäkerhet och då är vår bedömning att 
många tar det säkra före det osäkra och väljer en semester i Sverige. 2020 var det 
en mycket kraftig efterfrågan på hyrbilar under sommaren och vi tror att det kommer 
att bli ett liknande mönster även i år”, säger Andrew Smith. 
 
Avis tror att kravet på flexibilitet kommer fortsätta in i det nya normala efter 
pandemins slut. Det gäller både på semestern där man fortsatt kommer vilja ha 
flexibla bokningsvillkor, men också i vardagen där det för många är mer flexibelt att 
hyra bil kopplat till sina behov – på kort eller längre tid istället för att binda upp sig för 
långa leasingkontrakt eller äga en egen bil. 
 
En annan tydlig trend är att efterfrågan på miljövänliga bilar ökar. I början av 2020 
introducerade Avis initiativet GoGreen, där kunden blir garanterad en miljöbil. De står 
nu nästan för en femtedel av privatpersoners bilhyror. Här är efterfrågan tydligast 
från de som bor i städer och har valt bort egen bil, men som vill kunna köra 
miljövänligt både privat och i arbetet. 
 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
avispressoffice@lennoxpr.se 
0738-09 33 83 
 
Om Avis Car Rental  
Avis Car Rental är ett av världens mest kända biluthyrningsvarumärken, med omkring 5 500 stationer i 
omkring 170 länder. Avis har en lång historia som innovatör i biluthyrningsbranschen och är ett av 



                                                                                                                             
 
världens högst rankade varumärken inom kundlojalitet. Avis Sverige ägs av Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ: CAR) som driver och licensierar varumärket internationellt. För mer information, besök 
www.avis.com 
 

http://www.avis.com/

