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Dagens femåringar reser mer än mormor 
62 procent har varit utomlands innan fem års ålder 
 
Svenskar är bland de mest beresta i Europa. Och vi börjar tidigt. Idag har hela 62 procent av alla 
barn rest utomlands innan de fyllt fem år. Det kan jämföras med när deras mor- och farföräldrar 
(50+) var fem år. Då var den siffran 30 procent.  
 
I snitt lägger svensken 12 procent av sin inkomst på att resa idag och vi lockas av nya koncept som 
matresor, meditationsresor och ekoresor. 
 
Det visar en sammanställning* från Travellink, Nordens ledande onlineresebyrå, som har 
sammanställt data från 13 000 resenärer, för att se hur resvanorna har ändrats under de senaste 50 
åren.   

- I vår globala rapport har vi studerat hur vi reser idag jämfört med de senaste femtio åren. Vi 
har gjort djupdykningar i åtta olika länder och kan se att svenskar är de mest beresta. Är man 
svensk och har fyllt 50 år har man i snitt besökt 15 olika länder att jämföra med snittet på 10 
länder globalt, säger Maryline Morini, chef för kundkommunikationen på Travellink.  

 
I Sverige reser drygt hälften av oss mer idag än vad vi gjorde för bara 10 år sedan. Och framför allt 
börjar vi resa tidigt. Redan vid två års ålder har 46 procent av de som är under 18 år idag, varit på 
utlandssemester. Vid fem år har siffran stigit till 62 procent. 
 
De svenska ungdomarna som är mellan 18–29 år idag är väl beresta och hade besökt i snitt 10 olika 
länder redan vid 18 års ålder. Det är dubbelt upp mot deras föräldrar och far- och morföräldrar som 
är 50+ idag och som hade besökt i snitt fem länder när de var 18 år. 
 

- Globalt är genomsnittet för den första utlandssemestern 13 år och i Sverige är den siffran 11. 
Det är tidigt jämfört med framför allt amerikanska resenärer som korsar landets gränser 
betydligt senare, först vid 17 års ålder. En tredjedel av amerikanarna har inte varit utomlands 
när de är 50, säger Maryline Morini. 

  
12 procent av inkomsten 
Rapporten visar också att fler reser av andra orsaker än vad man gjorde för 10 år sedan. Då sökte 
resenärerna sol, bad, shopping och upplevelser. Idag lockar nya koncept som matresor (19%), 
meditationsresor (14%) och ekoresor (8%). 19 procent tycker att det har blivit billigare att semestra 
och att resorna har blivit mer lättillgängliga de senaste 10 åren. 
 
Enligt rapporten spenderar vi svenskar i snitt 12 procent av inkomsten på resor varje år – en siffra 
som legat relativt still de senaste 10 åren. Personer som är mellan 18-29 år, lägger störst del av sin 
inkomst på resor varje år, närmare 14,5 procent. Mest spenderar italienarna som lägger i snitt 20 
procent av lönen på resor.   
 
 
  



 

Tabellen anger andelen svenskar som har rest utomlands vid olika åldrar 
 

Ålder 
idag 

Procent som hade 
rest utomlands vid 5 
års ålder  

Procent som hade 
rest utomlands vid 12 
års ålder 

Procent som hade 
rest utomlands vid 18 
års ålder 

Under 18 62%  75% 83% 

18-29 75%  87% 96% 

30-39 55%  76% 90% 

40-49 47%  69% 86% 

50+ 30%  54% 77% 

            (Källa: Travellink) 
 
*Om undersökningen 
Uppgifterna baseras på en undersökning genomförd av OnePoll under perioden 29 mars till 22 maj 
2017. 13 000 personer från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Spanien, Italien och 
Portugal har deltagit i enkäten. 1000 av dessa är svenskar. De som har svarat är vuxna och i de fall 
statistiken avser barn, har svaren angetts av vuxna som har barn i åldrarna 0–19 år.  
OnePoll är medlem av ESOMAR (världsorganisation för marknad-, opinion- och sociala 
undersökningar).  
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Om Travellink 
Travellink är Nordens ledande onlineresebyrå med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. För 17 år sedan var vi pionjärer på resor online. Idag är vi marknadsledande och en del av 
Europas största onlineresegrupp eDreams ODIGEO, representerat i 44 länder. Travellink har 
marknadens snabbaste och kraftfullaste bokningsfunktion med störst utbud av flyg, hotell, hyrbilar 
och kombinationer av flyg och hotell. I utbudet finns 450 flygbolag, över 1,1 miljoner hotell och 40 
000 destinationer över hela världen. Alltid till bästa möjliga pris, högsta kvalitet och bästa service. 
 
 
 
 

mailto:asa@morepr.se
mailto:emma.birgersson@morepr.se

