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Ny undersökning visar: 
Så sparar svenskarna till semesterkassan 
 
Inför en kommande solsemester behöver slantarna sparas. Något som svenskarna visar 
sig vara duktiga på. Nästan var tredje svensk sparar minst 2 000 kronor i månaden inför 
semesterresan. Det visar en ny undersökning från onlineresebyrån eBeach.se. Hela 15 
procent uppger däremot att de inte sparar något alls inför resan. När det kommer till 
fickpengar är 2 000–5 000 kronor den vanligaste summan att spara.  
 
Många planerar resan till solen månader i förväg för att hinna spara ihop till det kommande 
äventyret i värmen. Men hur duktiga är egentligen svenskarna på att spara till just semesterresan? 
En ny undersökning från solreseexperten eBeach.se visar att var tionde svensk sparar hela 5 000 
kronor i månaden inför resan. Mer vanligt är dock att spara 1 000–2 000 kronor, vilket nästan var 
tredje gör. I undersökningen svarar majoriteten av svenskarna att de föredrar att betala resan 
genom att spara ihop pengarna som behövs och därefter betala hela resan. Men för var fjärde 
köps resan på kredit medan 13 procent har för vana att köpa resor på avbetalning. 
 
– Ekonomin är en stor del inför en kommande solsemester och blir därför viktig att planera. 
Generellt sett är priserna nämligen lägre när man bokar i god tid. Om det är minst 45 dagar kvar 
till avresa kan våra kunder boka sin resa från bara 400 kronor per person. Och därefter dela upp 
resterande kostnad fram till två veckor innan avresa helt räntefritt. På så sätt går det att säkra 
drömresan utan att vänta tills den är ihop sparad, något som är ett populärt betalningsalternativ 
bland våra kunder, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Pengar på fickan 
Var tionde svensk sparar totalt ihop 10 000–20 000 kronor i fickpengar inför en resa. Medan drygt 
var femte sparar mindre, 2 000–5 000 kronor. Något förvånande är kanske att 15 procent inte alls 
sparar till fickpengar inför avgång. 
 
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 
 
Hur mycket pengar brukar du generellt spara varje månad inför en semesterresa? 
 

 Totalt 
0–1 000 kronor 23 % 
1 000–2 000 kronor 29 % 
2 000–5 000 kronor 21 % 
5 000–7 000 kronor 4 % 
7 000–10 000 kronor 2 % 
10 000–20 000 kronor 3 % 
Mer än 20 000 kronor 1 % 
Jag sparar inga pengar inför kommande semesterresor 15 % 
Annat, nämligen: 3 % 
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Hur mycket pengar brukar du spara till fickpengar (totalt) inför en resa? 
 

 Totalt 
0–2 000 kronor 17 % 
2 000–5 000 kronor 21 % 
5 000–7 000 kronor 17 % 
7 000–10 000 kronor 16 % 
10 000–20 000 kronor 10 % 
Mer än 20 000 kronor 2 % 
Jag sparar inga pengar inför kommande semesterresor 15 % 
Annat, nämligen: 2 % 

 
Vid bokning av resa… 
 
 Totalt 
Föredrar jag att spara alla pengar som behövs till resan innan jag 
bokar och betala den fulla kostnaden direkt 55 % 

Bokar jag resan först och tar det på avbetalning 13 % 
Betalar jag med mitt kreditkort 27 % 
Vet ej 3 % 
Annat, nämligen: 3 % 

 
Om undersökningen: 
Undersökningen har besvarats av 1 326 svenskar och är genomförd via en webbenkät. 


