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Undersökning från eBeach.se visar: 
Solresor väcker liv i kärleken 
 
Börjar det bli kämpigt i ditt förhållande? Då kan en solresa tillsammans vara lösningen. 
Enligt en ny undersökning från onlineresebyrån eBeach.se känner sig var tredje svensk 
mer kär i sin partner efter en semester ihop. Dessutom har var tionde bokat en resa för att 
rädda sitt förhållande eller äktenskap.  
 
I en hektisk vardag kan det vara svårt att få till romantiska tillfällen med sin partner. Och om 
det knakar i fogarna kan en god idé vara att åka på en solresa tillsammans. Det visar 
nämligen en ny undersökning från solresespecialisten eBeach.se. Drygt var tredje svensk 
har upplevt starkare känslor för sin partner efter en semester tillsammans. Dessutom har 11 
procent bokat en resa just för ändamålet att rädda förhållandet. Något som 6 procent önskat 
att de gjort men aldrig kommit till skott med.  
 
– På en gemensam resa finns plats för både avkoppling och samtal, något som kan väcka 
kärleken till liv igen. Resor till romantiska resmål som Santorini, Halkidiki eller Sicilien är 
utmärkta alternativ och på de flesta resmål erbjuder vi även hotell enbart för vuxna, säger 
Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se.     
 
Undersökningen visar också vad svenskarna gör för att återuppta romantiken på semestern. 
Att spendera tid på stranden eller poolen tillsammans toppar listan följt av besök på 
romantiska restauranger och vackra platser. 
 
Topplista: Det här gör svenskarna för att återuppta romantiken på semestern 
Spenderar tid på stranden eller vid poolen tillsammans 46 % 
Går på romantiska restauranger   46 % 
Besöker vackra platser    45 % 
Tar romantiska promenader i solnedgången  35 % 
Åker på dagsturer till mer avskilda platser  23 % 
 
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:  
Gabriel Freye, presskontakt för eBeach.se i Sverige 
Tel: 070 915 25 93 
E-mail: gabriel.freye@agency.se 
  
 
Har du någon gång bokat en resa för att rädda ett förhållande eller äktenskap? 
 

 Totalt 
Ja 11 % 
Nej, men jag önskar att jag hade 6 % 
Nej, aldrig 76 % 
Jag har ingen partner 5 % 
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Vet ej 2 % 
 
Har en semester med en partner ändrat dina känslor för förhållandet? 
 

 Totalt 
Ja, jag har känt mig mer kär efter resan 33 % 
Ja, jag har känt mig mindre kär efter resan 6 % 
Nej, mina känslor har varit oförändrade 46 % 
Jag har aldrig varit på semester med en partner 8 % 
Vet ej 6 % 

 
Vad gör du på en semester med din partner för att försöka återuppta romantiken i ert 
förhållande? (Flerval) 
 

 Totalt 
Bara spenderar tid på stranden eller vid poolen tillsammans 46 % 
Går på romantiska restauranger 46 % 
Besöker vackra platser 45 % 
Romantiska promenader i solnedgången 35 % 
Åker på dagsturer till mer avskilda platser 23 % 
Gör aktiviteter tillsammans som dykning, segling etc. 20 % 
Går på massage tillsammans 16 % 
Jag har aldrig varit på semester med en partner 6 % 
Läser/lyssnar på en bok tillsammans 6 % 
Vet ej 7 % 
Annat, nänmligen: 3 % 

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


