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Ny undersökning visar: 

Här är pinsamheterna svenskarna  
gör på utlandsresan 
 
De flesta är nu hemkomna från sommarens sol- och strandäventyr. Där många med  
stor sannolikhet har stött på andra semestrande svenskar. Något som oftast är trevligt,  
men känslan av att andra landsmän är pinsamma infinner sig ibland. En ny undersökning 
från onlineresebyrån eBeach.se visar nämligen att hälften tycker det är pinigt när andra 
svenskar blir för berusade och var tredje menar att en hög ljudnivå är genant. 
 
Under sommaren har flera tusentals svenskar begett sig ned mot sydligare breddgrader.  
Och flera av oss har troligtvis stött på en och annan svennebanan i semestervimlet. eBeach.se  
har därför passat på att fråga svenskarna vad de tycker är mest pinsamt att andra resenärer  
gör på utlandsresan. I topp hamnar berusning och hög ljudnivå, men något som också upplevs 
pinsamt är att låta barn springa och leka hejvilt. Det får var fjärde person att säga ”Shit va pin!”. 
Saker som däremot upplevs mindre generande är att ta med mat eller äta för mycket från 
restaurangbuffén. 
 
– Även om många känner att andra landsmän kan vara lite pinsamma ibland tycker  
de flesta att det är roligt att stöta på andra svenskar utomlands. Det skapar ofta en känsla  
av samhörighet och det gör att man pratar med människor som man annars inte hade haft 
kontakt med. På semestern är vi svenskar dessutom lite mer öppna och avslappnade vilket 
gör att vi gärna socialiserar extra mycket. Och såklart inte bara med svenskar utan även  
med andra nationaliteter, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Norrmän och tyskar vänligast 
eBeach.se har också undersökt vilken nationalitet som upplevs vänligast bland turistande 
svenskar. Våra grannar i väst toppar listan. Hela 26 procent tycker att norrmän är de vänligaste 
på resan. På en andra plats hamnar något otippat tyskarna och därefter är det amerikaner och 
danskar som svenskarna anser vara snällast. 
 
Topp 10: Vänligaste nationaliteterna på resan 
1. Norrmän  26 % 
2. Tyskar  23 % 
3. Amerikaner 21 % 
4. Danskar  18 % 
5. Britter  16 % 
6. Spanjorer  15 % 
7. Australiensare 12 % 
8. Greker  10 % 
9. Japaner  10 % 
10. Holländare 9 % 
 
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. 
 
Vad av följande tycker du är mest pinsamt att andra svenska resenärer gör utomlands? 

 Totalt 
Blir allt för berusade 48 % 
Är för högljudda 31 % 
Låter deras barn springa och leka hejvilt 25 % 
Lämnar skräp på stranden/vid poolen 23 % 
Klagar högt till personalen på restaurangen/hotellet 22 % 
Röker på allmänna platser 13 % 
Har på sig slarviga/icke moderiktiga kläder 12 % 
Bråkar högljutt med sitt resesällskap 12 % 
Är snåla med dricks 9 % 
Tar med sig mat från restaurangen/hotellet 6 % 
Äter för mycket mat från hotellbuffén 6 % 
Visar för mycket hud på stranden/vid poolen 5 % 
Inget är pinsamt med andra svenskar utomlands 9 % 
Annat 1 % 

 
Vilka av följande nationaliteter tycker du är vänligast när du är ute och reser? 

 Totalt 
Norrmän 26 % 
Tyskar 23 % 
Amerikaner 21 % 
Danskar 18 % 
Britter 16 % 
Spanjorer 15 % 
Australiensare 12 % 
Greker 10 % 
Japaner 10 % 
Holländare 9 % 
Italienare 8 % 
Ryssar 8 % 
Finländare 7 % 
Fransmän 7 % 
Kineser 7 % 
Turkar 6 % 
Kroater 4 % 
Polacker 3 % 
Jag tycker inte någon annan nationalitet är vänlig 12 % 
Annan nationalitet 4% 

 


