
 

 

Tyskar och norrmän vill inte missa svenskt midsommarfirande 

Midsommarafton kryper allt närmare i kalendern och för många i Sverige innebär det traditionellt 

firande med dans kring midsommarstången och andra festligheter. Den årliga traditionen lockar även 

besökare från andra länder. Enligt prognoser* från Booking.com är det främst tyskar och norrmän 

som har bokat övernattning under midsommarafton.  

Nationaliteter som bokat boenden i Sverige under midsommarafton 2017:  

1. Sverige 
2. Tyskland 
3. Norge 
4. Storbritannien  
5. Finland 

 

Danmark och Kroatien i topp när svenskar flyr midsommar 

Vädret är alltid en flitigt diskuterad osäkerhetsfaktor i samband med midsommarfirandet. Enligt 

SMHI** har midsommarafton under åren bjudit på allt från snöfall och nollgradig temperatur till 

uppemot 35 graders värme. Några svenskar väljer att ta det säkra före det osäkra och beger sig 

utanför landets gränser. Statistik* från Booking.com visar att de som väljer att fly Sverige under 

midsommarafton 2017, dels väljer storstäder som resmål, dels väljer resmål med sol och bad i sikte.  

Köpenhamn toppar listan över resmål där flest svenska resenärer har bokat boenden under 

midsommarafton. Tillsammans med Prag är det den storstad som lockar svenskar midsommarafton 

2017. På topp fem-listan återfinns även tre städer kring Medelhavet: Split och Trogir i Kroatien samt 

Palma på Mallorca.  

Mest populära städer utomlands för svenskar under midsommarafton 2017: 

1. Köpenhamn, Danmark 
2. Split, Kroatien 
3. Prag, Tjeckien 
4. Palma de Mallorca, Spanien 
5. Trogir, Kroatien 

 

Tips på populära boenden i Sverige 

För den som vill fira svensk midsommar och trotsar vädret oavsett om det är bra eller dåligt, så finns 

här tips på några av de boenden som har fått högst betyg enligt Booking.coms kunder. Det som 

kännetecknar de högst rankade boendena är att de inte är traditionella hotell, utan snarare mindre 

gästhem och gårdshotell. Klicka på länkarna för mer information.  

1. Björkas Mariehem Bed & Breakfast 
2. Lilla Trulla Gårdshotell 
3. Glimminge Bed & Breakfast 

4. Nergårdens Gästhem & Bistro 
5. Löfwings B&B  

*Datan är hämtad från Booking.com statistikdatabas under maj månad 2017.  
**https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/midsommarvader-1.4230  

https://www.booking.com/hotel/se/bjorkas-mariehem.html
https://www.booking.com/hotel/se/bjorkas-mariehem.html
https://www.booking.com/hotel/se/bolestad-b-amp-b-gardshotell.html
https://www.booking.com/hotel/se/bolestad-b-amp-b-gardshotell.html
https://www.booking.com/hotel/se/glimminge-bed-breakfast.html
https://www.booking.com/hotel/se/sund-nergardens-gasthem.html
https://www.booking.com/hotel/se/sund-nergardens-gasthem.html
https://www.booking.com/hotel/se/lofwings-b-amp-b.html

