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Foppatofflor, solhatt och magväska:  

Så urskiljer du en svensk på 
stranden i sommar 
 
Sommaren närmar sig med stormsteg och det börjar bli dags att rota fram  
svalare kläder ur gömmorna. För många blir det då troligtvis flip-flops, Foppatofflor, 
kepsar och magväskor som åker fram. En ny undersökning från onlineresebyrån 
eBeach.se visar nämligen att dessa plagg toppar listan över vad som är typiskt  
svenskt att ha på sig under sommarsemestern.  
 
Det är ganska enkelt att känna igen andra svenskar utomlands, men vad är det egentligen  
som gör att vi så lätt kan avgöra om det är en annan landsman? I en ny undersökning  
har eBeach.se tagit reda på vilka plagg som anses vara typiskt svenska. Hela 41 procent  
anser att flip-flops är mest typiskt svenskt att ha på sig. Samtidigt uppger nästan lika många  
att det är Foppatofflorna som utmärker en svensk resenär.  
 
Var femte person tycker också att magväskor eller sandaler med kardborreband avslöjar  
en svennebanan på sommarsemester. Plagg som däremot anses vara mindre vanliga bland 
svenskarna på stranden är istället nätlinnen, tangabikinis och harembyxor. 
 
– För de flesta resenärer är det viktigt med komfort på resan. Många vill slappna av och 
ladda upp batterierna vilket är skönt att göra i trivsamma plagg. Stranden är en plats för 
njutning och vår undersökning visar att många tycker att såväl morgonrock som våtdräkt  
är helt okej. Ett tips är dock att undersöka om hotellet eller de restauranger du planerar  
att besöka har speciella riktlinjer när det gäller klädsel, säger Rebecca Pettersson, 
marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Största modemissarna på stranden 
Undersökningen visar också vilka plagg svenskarna inte tycker är okej att ha på sig  
på stranden. Föga förvånande toppar mankinin listan. Därefter är det topless-solande, 
speedos och stringbikinis som bör undvikas. Sololja, piercingar och t-shirts är  
däremot något de flesta tycker är helt okej inslag på playan. 
 
Topp 10: Svenskarnas mest typiska semesterplagg 
1. Flip-flops   41 % 
2. Foppatofflor  38 % 
3. Keps   28 % 
4. Solhatt   25 % 
5. Magväska   22 % 
6. Sandaler med kardborreband 20 % 
7. Surfshorts   18 % 
8. Baddräkt   17 % 
9. Tunika   13 % 
10. Birkenstock-sandaler  11 % 
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För mer information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 - 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se  
 
Om eBeach: 
eBeach.se är en onlineresebyrå som låter sina kunder kombinera sin egen solsemester  
från ett stort utbud av flyg, strandnära hotell och transfer. eBeach är en del av On the  
Beach Group, en ledande onlineresebyrå i Storbritannien som har blivit en av de populäraste 
hemsidorna att boka sin solsemester på, med över 50 miljoner besökare och 1,5 miljoner 
resenärer varje år. Sedan september 2015 är On the Beach Group listad på London-börsen 
 
Om undersökningen:	
Undersökningen är beställd av eBeach och genomförd av det internationella undersöknings-
företaget Censuswide under 2018. Undersökningen har 1 004 respondenter och är statistiskt 
säkerställd på riksnivå. 
 
Vad av följande tycker du är typiskt svenskt att ha på sig  
under sommarsemestern?  
 Totalt 
Flip-flops 41 % 
Foppatofflor 38 % 
Keps 28 % 
Solhatt 25 % 
Magväska 22 % 
Sandaler med kardborreband 20 % 
Surfshorts 18 % 
Baddräkt 17 % 
Tunika 13 % 
Birkenstock-sandaler 11 % 
Byxor med avtagbara ben 10 % 
Sarong  9 %  
Badrock  9 % 
Speedos  8 % 
Harembyxor  7 % 
Tangabikini  7 % 
Nätlinne  6 % 
Regnjacka 5 % 
Jag tycker inget är typiskt svenskt 12 % 
Annat  1 % 

 
Vad av följande tycker du inte är okej att ha på sig på stranden?    
 Totalt 
Mankini  25 % 
Bara bikinitrosa (topless) 20 % 
Hajfena 19 % 
Speedos 18 % 
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Stringbikini 17 % 
Foppatofflor 9 % 
Våtdräkt 8 % 
Flytväst 8 % 
Morgonrock 8 % 
Badskor  7 % 
Magväska 7 % 
Långärmade plagg 7 % 
Cyklop  4 % 
T-shirt 4 % 
Sololja 3 % 
Piercingar 3 % 
Jag tycker allt är okej att ha på sig på stranden 19 % 
Annat 1 % 

 
 
 
 
 
 


