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intresset för Bilsemester 
fortsätter att öka inneHåll
När vi förra året presenterade Bil- 
semesterrapporten för allra första 
gången kunde vi konstatera att  
intresset för bilsemester var stort. 
Bilsemesterrapporten 2013 visar att 
intresset nu har växt sig ännu större, 
något som gläder oss på Stena Line. 
 
Precis som ifjol grundar sig Bilsemester-
rapporten på en rikstäckande undersökning 
bland 1 000 svenskar. Denna ger, tillsam-
mans med Stena Lines långa tradition av 
resande med bil och färja,
en unik inblick i svenska
resenärers semestervanor. 
Nytt för i år är att Bil- 
semesterrapporten utökas 
och genomförs även i grann- 
landet Norge såväl som i 
Storbritannien och Irland. Gemensamt för 
alla länder är att samtliga anger frihet och 
flexibilitet som det främsta skälet till varför 
man väljer bilsemestern som resform. 

Men det är inte bara Bilsemesterrapporten 
som växer. I oktober utökade vi med fem 
färjelinjer mellan Sverige, Tyskland och  
Baltikum och kan nu erbjuda våra kunder 
totalt 22 linjer och 38 färjor i norra Europa. 
Då känns det extra bra att färjan fortfarande 
är det mest populära sättet att ta sig ut på 
vägarna i Europa. Sex av tio svenskar svarar 
att de skulle välja en färdväg som täcks av 
färjor under den kommande bilsemestern. 

Till sommaren planerar så många som  
44 procent av svenskarna att ge sig ut på 
vägarna under semestern. En ökning med 
tre procentenheter jämfört med tidigare år. 
Nämnvärt är också att allt fler svenskar 
väljer att bege sig utanför landets gränser 
för att upptäcka Europa. Störst chans att 
se en semesterfirande svensk bakom ratten 
i sommar har du i Danmark och Tyskland 
som är favoriterna över länder att besöka. 

Väl ute på bilsemestern föredrar närmare 
sju av tio svenskar att övernatta på hotell 

eller motell. Detta är något 
som vi på Stena Line gärna vill 
hjälpa till med. Tillsammans 
med dotterbolaget Sembo 
erbjuder vi resglada svenskar 
ett utbud av 30 000 boenden 
runt om i Europa. 

Med detta sagt hoppas vi på Stena Line att 
denna rapport kommer att inspirera till nya 
äventyr längs Europas vägar och öka insik-
ten i vad som blivit en stark semestertrend. 

  Trevlig läsning!
  

  Jari Virtanen
  Group Travel Director, Stena Line 

om stena line 

Stena Line är inte bara ett av 
världens största färjerederier 
utan även ledande på att sälja 
och marknadsföra semester-
resor med bil. Genom dotter-
bolaget Sembo kan kunder 
välja mellan fler än 50 000 
boenden i 136 länder, varav 
30 000 i Europa. Varje år åker 
över tre miljoner bilar och 
cirka 15 miljoner passagerare 
på Stena Lines färjelinjer. 

För mer information om 
Bilsemesterapporten 2013 kontakta: 

Carl Mårtensson, PR-ansvarig 
031-85 83 32, 0704-85 83 32 
carl.martensson@stenaline.com 

Eller besök
http://nyheter.stenaline.se/

 ”Till sommaren planerar  
så många som 44 % 
av svenskarna att ge 
sig ut på vägarna 
under semestern.”

mailto:carl.martensson@stenaline.com
http://nyheter.stenaline.se/
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Ja, jag kör kortare sträckor

16%

45%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ekonomiska skäl

Man kan köpa med
sig saker hem

Ett trevligare sätt att resa

Man kan få vara med om
oplanerad händelser

Man kan besöka platser
dit färre åker

Större frihet och flexibilitet

46

43

27

22

13

82

Bilsemester 2013
Att åka på bilsemester är något som onekligen ligger svenskarna varmt om hjärtat. 
Närmare nio av tio svenskar svarar att de absolut kan tänka sig att åka på bilsemester 
i framtiden och lika många svarar att de redan har gjort det. Bara i sommar ger sig 
mer än var fjärde svensk i väg på bilsemester, en ökning jämfört med ifjol. Enligt årets 
undersökning är det på nätet som svenskarna lägger grunden för sin semester.  
Åtta av tio svenskar använder sig nämligen av internet när de planerar sin bilsemester. 

planerar att åka på 
bilsemester i sommar, 

vilket är en ökning 
jämfört med fjolåret. 

44%

Att vara borta i en vecka på bilsemestern 
är den ultimata längden för svenskarna. 
Det svarar 44 procent. Motsvarande siffra 
2012 var endast 35 procent. Var tredje 
svarar att de vill vara borta 2–3 veckor.

Samtliga teknikbaserade alternativ, såsom surfa på nätet, besöka hemsidor och använda sig av sociala medier ökar 
jämfört med 2012. Rekommendationer från vänner och bekanta står sig dock fortsatt starkt. I dag svarar närmare sju  
av tio svenskar att de lyssnar på kompisarnas tips när de beslutar sig för nästa resmål.

Närmare fyra av tio svenskar låter sig 
inte påverkas av dagens bensinpris utan 
kör lika långt som tidigare. Även bland 
de som säger sig påverkas svarar 45 
procent att det inte är nämnvärt. 

Frihet och flexibilitet är fortsatt svenskarnas främsta skäl till bilsemester. Och enligt rapporten får bilsemestern gärna 
vara ett äventyr fyllt av oplanerade händelser där resrutten innehåller destinationer dit andra sällan åker.

1. Bilsemester 2013

HUr länge planerar dU att vara Borta på din kommande Bilsemester?

vad av följande skUlle dU använda dig av för planering  
av Bilsemester? (Flervalsalternativ)

påverkar dagens Bensinpris längden på din Bilsemester?

vilka är de främsta skälen till att välja Bilsemester? 
(Flervalsalternativ)



6 7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lettland, Litauen, Spanien

Belgien, Storbritannien

Kroatien, Polen, Tjeckien

Holland, Schweiz

Österrike

Finland

Italien, Frankrike

Norge

Tyskland

Danmark 58

40

25

12

10

8

7

4

3

2

Endast inom Sverige

Inom Europa
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Inte alls
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Väldigt mycket24%

28%

33%
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Fjolårets storfavorit för den svenska bilsemesterresenären var Danmark som även 
2013 håller sig kvar på en stabil förstaplats. Att svenskarnas längd på bilsemestern  
i högst utsträckning varar i en vecka går hand i hand med favoritländerna att besöka. 
Sex av tio svenskar väljer nämligen att besöka just grannlandet Danmark under årets 
bilsemester. Därefter följer Tyskland dit var fjärde svensk åker i sommar. På årets  
lista är det Norge som stigit absolut mest i popularitet jämfört med i fjol. Hit vill var 
fjärde svensk åka i år. 
 

Hit reser vi

I år är svenskarna mer benägna att 
lämna landets gränser och ge sig ut 
på de europeiska vägarna. 32 procent 
uppger att de planerar att bilsemestra 
inom Europa i år, motsvarande siffra 
2012 var 27 procent. 

Danmark är återigen bilsemesterfavoriten nummer ett. Närmare sex av tio svenskar svarar att de planerar att besöka 
vårt grannland under sommarens bilsemester följt av Tyskland, Norge, Italien och Frankrike. Nya på topplistan är de 
östeuropeiska länderna Polen, Tjeckien, Kroatien samt de baltiska länderna Lettland och Litauen.

Närmare sex av tio svenskar uppger 
att de inte alls eller ganska lite låter sig 
påverkas av den rådande valutakursen 
när de bilar genom Europa. 

2. Hit reser vi

vilka länder Utanför sverige planerar dU att Besöka 
Under din kommande Bilsemester? (TOPP 10)

var planerar dU att åka på Bilsemester Under 2013?

i vilken Utsträckning påverkas dU av valUtakUrsen  
när dU väljer resmål för din Bilsemester?

danmark

løkken
danmark

svendBorg
danmark

maUerpark loppis i Berlin
tyskland
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Omgivningen längs vägen är minst lika viktiga som målet i sig under bilsemestern 
och sex av tio svenskar tycker att Italien är det vackraste landet att bila i. Även på 
storstadsfronten råder en italiensk dominans. På listan över vilka städer som man vill 
besöka under sin bilsemester är hela fyra av tio italienska storstäder. Toppar listan  
gör Paris och Rom med hela 25 procent vardera. De sevärdheter som svenskarna  
helst besöker under sin bilsemester är vacker natur följt av historiska byggnader.

Naturen är det som gäller om svensk-
arna får välja. På listan över vilken typ 
av sevärdhet som är mest populär att 
besöka under bilsemestern så toppar 
nämligen naturen med 29 procent. 
Att känna historiens vingslag är inte 
heller att förakta enligt svenskarna. En 
fjärdedel uppger nämligen att de helst 
besöker historiska byggnader eller tittar 
på arkitektur under sin bilsemester. 

Paris och Rom delar årets förstaplats då var fjärde svensk uppger att de gärna skulle besöka de historiska städerna 
under sin bilsemester. I övrigt så råder en italiensk dominans på listan med Rom, Milano, Venedig och Florens bland 
topp tio. Amsterdam blir allt mer populärt att besöka, hit vill var femte svensk åka på bilsemester. 2012 ville bara var 
tionde besöka den holländska huvudstaden.

Storslagna alpvyer, milsvida vinodlingar och vackra fjordar. De länder som svenskarna allra helst önskar bila i, 
för estetikens skull, är Italien följt av Österrike och Norge. De tre länderna är favoriter för svenskarna då de även 
toppade fjolårets årslista.

2. Hit reser vi

vilka eUropeiska städer skUlle dU vilja Besöka Under 
en Bilsemester? (TOPP 5)

vilket land Utanför sverige tycker dU är vackrast att Bila i? 

vilken typ av sevärdHet Besöker dU Helst Under Bilsemester?

2. Hit reser vi

civita di Bagnoregio
italien
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Vi grälar aldrig

Om vilken väg vi ska köra

Om hur fort/långsamt föraren kör

Om vem som ska välja musik

Om hastigheten

Om barnens bråk i baksätet/bilen

Om ekonomi/pengar
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Bilsemester står för flexibilitet och frihet. Men den viktigaste faktorn för en trevlig stund 
på vägen är trots allt resesällskapet. Svenskarna är traditionsenliga och reser mer än 
gärna med familjen. Sju av tio svenskar svarar att de helst reser med sin partner följt 
av barnen vilket närmare fyra av tio svarat. Med många timmar i bilen behövs flera 
sätt att underhålla de små. De prylar som enligt svenskarna är mest effektiva när det 
kommer till att hålla barnen i styr är smartphone och DVD. 

att resa med familjen

Att underhålla barnen mellan bilsemesterns stopp är en konst i sig. Närmare var fjärde svensk uppger att någon form av 
smartphone är det mest effektiva för att hålla stämningen på topp. Därefter följer DVD och surfplatta.

Svenskarna tycker sig vara relativt har-
moniska under sin tid på vägen. Närmare 
fyra av tio svarar nämligen att de aldrig 
grälar under bilsemestern. Om det mot 
förmodan skulle bli gräl så handlar det 
främst om vilken väg man ska köra eller 
vilken hastighet som föraren håller. Vem 
som ska välja musik kan också leda till 
bråk, det svarar var tionde svensk.

När det kommer till vem som har sista ordet i bilen är svenskarna mindre ödmjuka. Närmare hälften anger att de själva 
har mest att säga till om, medan endast en femtedel menar att deras partner bestämmer. Fyra av tio kvinnor svarar att 
det är hon som bestämmer i bilen samtidigt som mer än varannan man uppger att det är han som har sista ordet. 

Vanligast är att resa med partnern följt av med barn och med vänner. Att åka med vännerna är mest populärt i den  
yngre åldersgruppen, 18–30 år. Minst populärt är det att ge sig ut själv på vägarna, det är inget som svenskarna föredrar. 

Bilsemesterns frihet gör att många röster vill komma till tals. Barnen är inget undantag. En fjärdedel av de svarande 
uppger att barnen styr valet av resmål ganska mycket. Allra flest menar dock att barnen styr varken mer eller mindre. 

3. Att resA med fAmiljen

med vem/vilka åker dU på din planerade Bilsemester? (Flervalsalternativ)

i vilken Utsträckning styr Barnens önskemål ert val av resmål?

vilken typ av UnderHållning fUngerar Bäst för Barnen i Bilen?

vem i Bilen är det som Bestämmer?

vad grälar ni om Under Bilsemestern?

Anger att de är 
dem själva som 
bestämmer i bilen

Av kvinnorna  
svarar att de är dem 
som har sista ordet

Av männen svarar 
att de är dem som 
bestämmer i bilen

familjesemester
i danmark

natUrsköna vägar 
i alperna



12 13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jag åker med medresenär som hittar

Jag hittar utan hjälpmedel

Jag frågar mig fram

Karta utskriven från dator/nätet

Med hjälp av kartor via smartphone

Kartor och guideböcker

Med hjälp av GPS 62

55

32

21

16

8

6

Motell

Lägenhet

Hus

Husvagn

Husbil

Tält

Sover i bilen

Hotell

54%

12%

9%

5%

4%1%

5%

4%

HUr Bor dU Helst Under Bilsemestern?

40% 11%
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När svenskarna är ute på vägarna under bilsemestern använder sig majoriteten av
en GPS för att hitta rätt – vilket nog är en bra idé. Sex av tio uppger nämligen att de
någon gång har kört vilse under bilsemestern. Ukraina toppar listan över de länder
som svenskarna tycker är svårast att hitta i – kanske tappade många bort sig under
fotbolls-EM i Ukraina 2012? När det gäller bilkörning tycker 40 procent av männen
att de kör bättre än sin partner. Motsvarande siffra bland kvinnorna är elva procent.

Under resan

Många svenskar använder sig av ny teknologi i form av GPS eller kartor via sina smartphones för att hitta längs vägarna 
under bilsemestern. Men mer traditionella metoder är också populära. Hela 55 procent av svenskarna tar hjälp av vanliga 
kartor för att hitta rätt och mer än var tionde frågar sig fram.

Mer än hälften av alla svenskar uppger 
att de helst checkar in på ett hotell när 
de är ute på bilsemester. Motell kommer 
på andra plats, följt av lägenhet. Att sova 
i tält, husbil eller direkt i bilen är något 
som svenskarna helst avstår från.

Svenskarna är diplomatiska vad gäller sin kärestas bilkörning och majoriteten uppger att de kör lika bra som sin partner. 
Det är dock stor skillnad mellan hur män och kvinnor ser på sin partners körning. Medan bara var drygt tionde kvinna 
anser att de kör bättre än sin partner, är motsvarande siffra bland männen 40 procent.

Sex av tio svenskar har någon gång kört 
vilse under bilsemestern och det land 
som är allra svårast att hitta i är Ukraina.

4. Under resAn

så många av svenskarna 
har någon gång kört vilse 

under sin bilsemester.

60%

HUr Hittar dU längs vägarna Under Bilsemestern?

topp 5:
1. Ukraina 13 %
2. Frankrike 10 %
3. Bosnien och Hercegovina 8 %
4. Grekland 6 %
5. Tyskland 5 %

vilka länder i eUropa tycker dU är svårast att Hitta
i Under Bilsemestern?

det är vad flest svenskar
köper med sig hem från

bilsemestern. Det uppger
nästan varannan svensk,

44 procent.

kläder ocH mode

jag kör Bättre än min partner:

HUr ser dU på dig själv som Bilförare om dU jämför med din partner?

 Jag kör lika bra
som min partner

 Jag kör bättre
än min partner

 Jag kör sämre
än min partner

Män Kvinnor

lafayette galleria i paris
frankrike

vindistriktet langHe
italien
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sUrfplattan

blir allt mer populär  
att ha med i resväskan bland 

semestrande svenskar. 
2012 uppgav 16 procent att de 

tog med sig surfplattan på 
bilsemestern – 2013 är 

siffran det dubbla, 32 procent.

Svenska folket använder sig av teknik i alla skeden av sin bilsemester: inför, under och 
efter. När det kommer till att välja resmål inför bilsemestern så uppger majoriteten, 
51 procent, att de påverkas av sina vänners bilder och uppdateringar i sociala medier. 
Under resan ser svenskarna till att inte glömma mobilen eller GPS:en. Dessa två teknik-
prylar hamnar nämligen i topp på listan över vad svenskarna tar med sig på resan.  
Fyra av tio svenskar att de delar med sig av sina semesterminnen via sociala medier 
som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

teknik på vägen

5. teknik på vägen

Inte utan min mobil! Den tveklöst viktigaste teknikprylen att ha med sig på bilsemestern är mobilen enligt svenskarna. 
GPS:en, som hamnar på en andra plats, tas med av drygt häften av svenskarna. Därefter följer datorn som fyra av tio 
väljer att packa med sig.

Svenskarna är ett uppkopplat folk. Närmare hälften uppger att de använder sig av nätet, antingen sociala medier,  
bloggar eller reseforum när de delar med sig av sina reseminnen med andra. 

av svenskarna uppger att
de påverkas av sina vänners 

bilder och uppdateringar  
i sociala medier när de ska 

välja resmål inför 
bilsemestern.

51%

vilka av följande teknikprylar tar dU med dig på Bilsemestern?

HUr delar dU med dig av dina reseminnen med andra?

amsterdam
Holland

Berlin
tyskland

slowinski nationalpark
polen
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stena lines 
Bilsemesterrapport 2013
För andra året i rad har Stena Line äran 
att presentera Bilsemesterrapporten. 
Den är baserad på en rikstäckande 
undersökning genomförd av Norm på 
uppdrag av Stena Line. Undersökningen 
genomfördes under januari och februari 
2013 där ett riksrepresentativt urval på 
1 000 personer i åldrarna 20–65 år
deltog. I rapporten redogör vi grundligt 
för svenskarnas resvanor längs
Europas bilvägar. Från första planering 
av resrutt till bilsemesterns destinationer 
och nöjen. Vi hoppas att Bilsemester-
rapporten 2013 kommer att bidra till en 
ökad insikt i svenskarnas resvanor och 
samtidigt inspirerar till nya resor. 


