
 

Svenskarna är ivriga att plocka fram sommargarderoben, men många 

ångrar semesterinköpen och en majoritet har plagg som aldrig kommer 

ti l l  användning. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov
1
 på 

uppdrag av NIVEA SUN. 

 

 

Juni må vara den första officiella sommarmånaden, men nästan varannan svensk 

(46 procent) plockar fram sommarkläderna redan innan sista maj. Och många är 

ivriga att inhandla nytt till semestern.   

Fyra av tio (42 procent) svenskar köper upp till fyra badplagg om året – det 

motsvarar hela 208 bikinis, baddräkter eller badbyxor
2
 under en livstid. De yngsta 

konsumenterna shoppar mest och 56 procent av 18-29-åringar köper mellan 1 och 4 

badplagg varje år.  

Men trots ivern att svida om till lättare kläder har nära sju av tio svenskar (69 

procent) sommarplagg de aldrig använder, och var fjärde svensk använder bara 

hälften av kläderna i sin sommargarderob.  

Felköp på semestern 

De spontanta semesterinköpen kan vara en bov i dramat, och varannan svensk (49 

procent) säger sig ha gjort felköp på semestern. Kvinnor och unga är speciellt 

ångerfulla: sex av tio kvinnor och 56 procent av 18 till 29-åringar har ångrat ett 

inköp. En av 16 – motsvarande ca 600 000 svenskar – har fått betala övervikt på 
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 Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget 

YouGov. Under perioden 21-23 mars 2017 har sammanlagt 1010 intervjuer via internet 

genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. 
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 Beräknat på 52 år (18-70 år)	

 

Ny undersökning: nästan sju av tio svenskar har 

sommarkläder de aldrig använder	



flyget hem på grund av klädesinköp på semestern.  

 

Fläckar förstör  

Ovälkomna fläckar på älsklingskläderna är ytterligare en förklaring till oanvända 

sommarplagg. Var sjätte svensk (15 procent) har varit tvungen att slänga ett plagg 

på grund av gula fläckar som inte går bort – ett vanligt problem då många 

solcremer kan ge gula fläckar på ljusa kläder.  

Pris viktigare än partnern 

När vi väljer sommarkläder hamnar partnerns åsikt långt ned i listan av 

anledningar. Endast en av tio svenskar har partnern i åtanke när de shoppar 

kläder.  Män klär sig dock i större utsträckning för sin partner (15 procent) jämfört 

med kvinnor (4 procent). Trender är också oviktigt – endast sex procent av 

svenskarna säger sig följa modet när det kommer till att handla sommarkläder. 

Istället är priset den viktigaste faktorn när sommargarderoben ska fyllas på. 

Viktigast när vi väljer sommarkläder
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1. Pris – 52 procent 

2. Komfort – 51 procent 

3. Kvalitet/hållbarhet – 40 procent 

4. Form – 29 procent 

5. Färg – 25 procent 

Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av NIVEA SUN för att fira 

lanseringen av den revolutionerande Clothing Protection-formulan, som skyddar 

huden från solens strålar och kläderna från gula fläckar.  

För mer information om NIVEA SUN, besök: 

www.NIVEA.se  

https://www.facebook.com/NIVEAsverige   

@NIVEAsverige  

 

Pressbilder 

För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: http://www.bdfpibank.com 

Användarnamn: Svenskpress, Lösenord: Bdfbilder 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Rebecca Wenngren, M: 073 984 8948 E: rebecca.wenngren@prat.se 

 

Om Beiersdorf  

Beiersdorf har levererat innovativa produkter av högsta kvalitet i över 130 år.  Företaget har 
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 Frågan som ställdes: Vilka av dessa faktorer, om någon, väger tyngst när du handlar 

sommarkläder inför semestern? 

	



över 17 000 anställda världen över och uppnådde en försäljning på €6,7 miljarder under 2015. 

NIVEA, världens ledande hudvårdsmärke*, är en hörnsten i företagets varumärkesportfölj.  

 

*Euromonitor International Ltd, NIVEA med paraplyvarumärken i kategorierna Body Care, 

Face Care och Hand Care (värde i detaljhandeln), 2014 


