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Ny undersökning visar: 
Det vill svenskarna ha med sig på flyget 
 
En flygresa upplevs ofta som starten på semesterresan, och om vi är väl förberedda kan 
den bli både trevlig och bekväm. En ny undersökning från onlineresebyrån eBeach.se 
avslöjar vilka prylar som är de viktigaste för svenskarna att ta med i handbagaget. Bland 
de saker svenskarna önskar att de fick ta med sig på ombord på planet toppar täcke listan. 
 
Att packa är en konst i sig. Vissa gör det flera veckor före resan, medan andra slänger ihop 
vad de ska ha med i sista sekund. För de som glömt något i sin packning finns det mesta att 
köpa på slutdestinationen. Under själva flygresan kan det vara desto svårare att få tag på 
bortglömda saker. Handbagaget och dess innehåll kan därmed vara avgörande för hur resan 
till den efterlängtade semestern blir.  
 
En ny undersökning från eBeach.se visar vad svenskarna anser vara viktigast att ha med på 
flyget. Vatten och dryck toppar listan, följt av hörlurar och tandborste. Därefter är det 
underhållning som prioriteras. Surfplattan och den gamla hederliga boken kniper fjärde 
respektive femteplatsen. 
 
– Semestern börjar redan på flyget. Det är då är det tid för att koppla av och luta sig tillbaka. 
Kanske läsa en bok, lyssna på sin favoritpodcast eller bara se ut över molnen som svävar 
förbi i fönstret. Det är inte då man vill upptäcka att man glömt boken på nattduksbordet 
hemma, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se.     
 
Fiskespö och täcke, detta önskar svenskarna att de kunde ta med på planet 
Enligt de flesta flygbolag finns det restriktioner kring både vad man får ha med sig i 
handbagaget och hur stor plats det får ta. Men om svenskarna skulle få packa precis vad de 
ville så skulle de ta med sitt eget täcke. Det toppar nämligen listan över saker vi önskar 
packa i handbagaget. Därefter följer husdjur och barnvagn. Endast tre procent hade packat 
ner en locktång. 
 
Topplista: Viktigast för svenskarna att ha med i handbagaget 
1. En flaska vatten eller annan dryck 
2. Hörlurar 
3. Tandborste och tandkräm 
4. Surfplatta 
5. Bok 
 
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. 
 
För vidare information, vänligen kontakta:  
Maria Gertell, presskontakt för eBeach.se i Sverige 
Tel: 070 094 63 21 
E-mail: maria.gertell@agency.se 
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Vad är viktigast för dig att ta med i ditt handbagage när du reser? 

 Totalt 
En flaska vatten eller annan dryck 40 % 
Hörlurar 36 % 
Tandborste och tandkräm 30 % 
Surfplatta 29 % 
Bok 28 % 
Godis eller snacks 26 % 
Värktabletter 25 % 
En extra uppsättning kläder 24 % 
Tidning eller magasin 21 % 
Powerbank till min telefon 16 % 
Kudde 11 % 
Hudkräm eller ansiktsmask 10 % 
Våthandduk 4 % 
Sovmask 4 % 
Annat, nämligen: 6 % 
Vet ej 4 % 

 
Vad önskar du att du kunde ta med dig i ditt handbagage när du reser eller använda 
ombord på flygplanet? 

 Totalt 
Mitt eget täcke 8 % 
Mitt husdjur 8 % 
Barnvagn 4 % 
Locktång/plattång 3 % 
Hårsspray 3 % 
Träningsredskap 2 % 
Doftljus 2 % 
Korkskruv 2 % 
Sax 2 % 
Fiskespö 1 % 
Luftmadrass eller badleksak i uppblåst läge 1 % 
Yogamatta 1 % 
Sparkcykel eller elektrisk scooter 1 % 
Ett instrument 1 % 
Rullstol 0 % 
Inget 45 % 
Vet ej 22 % 
Annat, nämligen: 5 % 

 
Om undersökningen: 
Undersökningen har besvarats av 1 062 svenskar och är genomförd via en webbenkät. 
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