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Ny undersökning visar: 

Så många svenskar har haft en  
romans på solsemestern 
 
Dagen då romantiken spirar lite extra i vårt avlånga land är här. Och i samband med 
Alla hjärtans dag har eBeach.se undersökt hur mycket kärleken blomstrar på 
svenskarnas solresor. Resultatet visar att mer än hälften har haft romanser under  
sina semestrar. Dessutom uppger så många som 61 procent att deras semester-
romanser höll även när de kom hem från sina resor. 
 
Årets mest kärleksfulla dag är här och onlineresebyrån eBeach.se har därför tagit tempen på 
svenskarnas kärleksliv när de reser till varmare breddgrader. Hela 55 procent uppger att de 
haft romanser på sina solsemestrar, varav 30 procent haft det flertalet gånger. En tredjedel 
av de som haft en romans i solen är dessutom fortfarande tillsammans med de personer som 
de träffade. 
 
Mest kärleksfulla på sina solresor är personer från Gävle och Stockholm. 41 procent av 
gävleborna och 37 procent av stockholmarna har nämligen haft romanser när de varit på 
resande fot.  
 
– De flesta svenskar är öppna och sociala när de är ute och reser, vilket återspeglas  
i statistiken med den övervägande positiva inställningen till semesterromanser. Om du  
letar efter en soldestination för romantik är den grekiska pärlan Santorini och vackra Nice  
i Frankrike verkligen att rekommendera. Det är några av våra mest romantiska resmål dit  
par ofta väljer att resa, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Fakta om Alla hjärtans dag 
• 59 procent av svenskarna planerar att fira Alla hjärtans dag med sin partner 
• Mer än hälften skulle helst vilja ha en resa till solen i Alla hjärtans dag-present 
• Choklad och teknik är de kärleksgåvor som inte verkar gå hem hos svenskarna 
 
Topp 5: Det önskar sig svenskarna på Alla hjärtans dag 
1. En resa till solen	   54 % 
2. En spaweekend  26 % 
3. En romantisk middag hemma 22 %  
4. En middag på Michelin-restaurang 17 % 
5. Ett exklusivt smycke  17 % 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se  
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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. 
 
Har du någon gång haft en romans på en solsemester?	
 Totalt Män Kvinnor 
Ja, flera gånger 30 % 37 % 22 % 
Ja, en gång 25 % 24 % 25 % 
Nej, men jag skulle gärna vilja ha det 12 % 12 % 12 % 
Nej, aldrig 31 % 25 % 40 % 
Vill inte säga 2 % 3 % 2 % 

 
Om ja, höll romansen även efter semestern? 
 Totalt Män Kvinnor 
Ja, vi är fortfarande tillsammans 35 % 41 % 25 % 

Ja, vi hade ett förhållande ett tag efter 
semestern 26 % 29 % 21 % 

Vi höll kontakten via mejl/telefon/sociala 
medier, men sedan rann det ut i sanden 18 % 13 % 25 % 

Nej, men jag önskar att vi hade hållit 
kontakten 7 % 8 % 6 % 

Nej, vi har varken setts eller talats vid efter 
semestern 14 % 9 % 23 % 

	
Kommer du att fira Alla hjärtans dag med din partner i år? 
 
 Totalt Män Kvinnor 
Ja 59 % 64 % 53 % 
Nej 7 % 6 % 8 % 
Vi firar aldrig Alla hjärtans dag 12 % 12 % 11 % 
Jag har ingen partner 5 % 4 % 7 % 
Vet ej 17 % 15 % 21 % 

 
Om pengar inte var ett problem, vilken av följande presenter skulle du helst vilja få av 
din partner på Alla hjärtans dag? 
 
 Totalt Män Kvinnor 
En resa till solen 54 % 55 % 53 % 
En spaweekend 26 % 22 % 31 % 



Pressmeddelande 2018-02-14    
	
	
En romantisk middag hemma 22 % 21 % 25 % 
En middag på Michelin-restaurang 17 % 19 % 15 % 
Ett exklusivt smycke 17 % 17 % 16 % 
En middag på restaurang och bio 16 % 14% 19 % 
En blombukett 10 % 7 % 13 % 
En låda med lyxig choklad 7 % 6 % 8 % 
En ny iPad eller iPhone 7 % 8 % 6 % 
Inget av ovanstående 4 % 5 % 3 % 
Annat 2 % 2 % 2 % 
Vet ej 2 % 2 % 1 % 
	


