
 
Tre femtedelar av de svenska fotbollsfansen vill hellre se sina största rivaler Tyskland 

vinna UEFA EURO 2020™ än att gå miste om sin nästa semester  
 

● En ny undersökning från Booking.com, officiell partner för UEFA EURO 2020™ för bokning av boende och 
sevärdheter, visar att rivaliserande supportrar är på samma sida när det gäller att prioritera sin semester. 
 

● Åtta av tio svenska fotbollssupportrar (83%) bekräftar att de planerar att göra en semesterresa nästa år, så 
länge det är säkert. 
 

● En undersökning inför UEFA EURO 2020™ visar att europeiska fans är mer vänner än de är rivaler: tre 
femtedelar av de svenska supportrarna (62%) säger att de är motståndare på planen, men vänner utanför 
den. 
 

● Åtta av tio svenska fotbollssupportrar (83%) håller med om att det är mer som förenar fotbollsfans från hela 
världen än som skiljer oss åt. 

 
MALMÖ 9 JUNI 2021 – En ny undersökning om likheterna mellan rivaliserande europeiska fotbollsfans visar att även 
de mest hängivna svenska fotbollssupportrarna inte vill gå miste om sin nästa semester, även om det skulle innebära 
att deras största motståndare vann UEFA EURO 2020™. 
 
Undersökningen beställdes av Booking.com, officiell partner för UEFA EURO 2020™ för bokning av boende och 
sevärdheter, och visade att mer än ett år med restriktioner på grund av covid-19 har gjort att tre femtedelar av de 
svenska supportrarna (62%) hellre skulle se Tyskland, som vi anser är vår största rival, vinna den kommande 
turneringen än att gå miste om sin nästa semester. Undersökningen avslöjar även att majoriteten av de svenska 
fotbollsfansen redan har börjat tänka på vart de vill resa på sin nästa semester, när reserestriktionerna lyfts. Åtta av 
tio (83%) supportrar bekräftar att de planerar att resa nästa år, så länge det är säkert.   
 
Under årets unika UEFA EURO 2020™, där Europas 24 bästa fotbollsländer samlas, anser en tredjedel (32%) av de 
svenska fansen att Tyskland är vår främsta rival. Det gjorde även många andra europeiska fotbollsfans där (38%) ser 
Tyskland som sin främsta rival, följt av Frankrike (30%), Spanien (22%) och England (21%). 
 
Även om det alltid finns en stor dos rivalitet bland europeiska fotbollssupportrar visade Booking.coms undersökning 
att tre femtedelar av de svenska fansen (62%) säger att de är rivaler på planen men vänner utanför den, och åtta av 
tio (83%) håller med om att fotbollsfans från hela världen har mycket gemensamt. Dessutom säger över hälften av 
de svenska supportrarna (52%) att det är möjligt för fotbollsfans att komma överens med de som stöttar ett annat 
lag. 
 
UEFA EURO 2020™ börjar på fredagen den 11 juni i Rom. Matcherna kommer att spelas i elva olika europeiska 
städer, och finalen äger rum på Wembley Stadium i England, söndagen den 11 juli. Fans kommer att vara närvarande 
i arenan vid varje match, men på grund av reserestriktioner i samband med covid-19 kommer publiken till största 
delen bestå av lokala supportrar från värdnationerna, åtminstone under gruppspelet. Publiken kommer också att 
vara mindre än vanligt. 
 
Vanligtvis är det en prioritet för många fans att resa för att se deras lag spela, men Booking.coms undersökning visar 
att supportrarnas utlandsresor handlar om mycket mer än bara vem som vinner på fotbollsplanen. Nästan två 
tredjedelar av de svenska supportrarna (65%) säger att det bästa med se fotboll live är att titta på matchen i arenan 
tillsammans med rivaliserande fans, medan tre av fem (62%) reser till matcherna för att uppleva stämningen i 
stadion när de står sida vid sida med motståndarnas supportrar.  
 
Majoriteten av de rivaliserande fansen är överens om att de kommer att sakna supportrar från andra länder i 
sommar. Åtta av tio av de svenska fansen (79%) anser att fans från andra länder skapar en särskild stämning i det 
land eller stad de besöker för att titta på en match.  
 



 
Engelska supportrar toppar listan över de fans som kommer att saknas mest av deras rivaler. Mer än en tiondel av de 
europeiska fansen (12%) säger att de kommer att sakna supportrarna från England mest, följt av Tyskland, Spanien 
och Italien. Över en tredjedel av de europeiska fansen (40%) säger att de engelska fotbollsfansen har de bästa 
hejaramsorna och att de anses vara de roligaste (39%), medan en fjärdedel (24%) tycker att de är bäst på att skämta 
med sina motståndare för att reta dem. 
 
Tufft möte i Sveriges första gruppspelsmatch 
Sverige möter Spanien i sin första E-gruppspelsmatch måndagen den 14 juni på Estadio La Cartuja i Sevilla. 
Förväntningarna bland supportrarna kommer att vara på topp och laget hoppas på att vinna sin första match i 
Spanien sedan 1988, då Sverige besegrade det spanska fotbollslandslaget i Salamanca. 
 
Samtidigt Spanien rankas som ett av de svåraste lagen att slå, har nästintill alla svenska fotbollsfans (97%) något bra 
att säga om landet. Svenska fans gillar särskilt det spanska vädret (54%) och att det är en härlig semesterdestination 
(42%). Nästan en fjärdedel av de svenska supportrarna (23%) skulle välja att åka till Spanien för att uppleva en 
fotbollsmatch utomlands. Nio av tio (89%) har även en positiv uppfattning av spanska turister som besöker Sverige. 
 
Booking.com har som uppdrag att göra det lättare för alla att uppleva världen, och kommer därför hjälpa 
fotbollsfans att hitta rätt boende i de värdstäder under turneringen där resor är tillåtna. Eftersom covid-19 har gjort 
det omöjligt för de flesta fans att personligen träffas vid matcherna i år kommer Booking.com även sammanföra 
rivaliserande supportrar på nätet via sociala medier, så att de kan interagera och dela sina måljubel, matchriter och 
kommentarer under hela turneringen via #RivalsReUnited. 
 
Även om de flesta fotbollsfans kommer att titta på matcherna i sitt vardagsrum eller på storbildsskärm på sin lokala 
pub (om restriktionerna tillåter) tänker många redan på sin nästa utlandsresa. En fjärdedel av de svenska fansen 
(25%) säger att den främsta anledningen till att de vill resa utomlands när restriktionerna lyfts är avkoppling och 
återhämtning. En tredjedel (32%) vill upptäcka nya kulturer, medan en tredjedel (36%) vill åka på äventyr och 
komma bort från vardagen.  
 
Danmark är det land som besöks mest av de svenska fansen, där har över två tredjedelar av supportrarna (69%) 
varit. Spanien är det näst mest besökta landet (55%), följt av Tyskland (53%), England (44%) och Finland (44%). 
 
Kommentar från Arjan Dijk, Senior Vice President och Chief Marketing Officer på Booking.com: ”Vi vet att 
sportevenemang som UEFA EURO 2020™ är en stor anledning till att människor reser; 90 spännande minuter på 
planen i kombination med möjligheten att uppleva andra länder och kulturer och lära känna lokalbefolkningen. Men 
på grund av covid-19-restriktionerna är det inte möjligt att resa i år för många fans. Vår undersökning har visat att 
reserestriktionerna har påverkat europeiska fotbollsfans så till den grad att de hellre ser sin största rival vinna UEFA 
EURO 2020™ än går miste om sin nästa semester.  
 
Rivaliteten mellan fans på motsatta sidor är visserligen på topp under dessa avgörande matcher, men det verkar som 

att de ändå är på samma sida när det gäller att prioritera sina semestrar. Och som vår undersökning och resestatistik 

visar handlar det inte bara om vem som vinner – fotbollsfans är mycket mer vänner än rivaler. Det är därför vi är 

angelägna om att uppmuntra de fans som inte kan träffas fysiskt att ta kontakt med varandra genom 

#RivalsReUnited och dela alla de minnesvärda ögonblick som vi utan tvekan kommer att uppleva under nästa 

månad.” 
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KONTAKTUPPGIFTER  

Kontakta Booking.coms pressavdelning i Sverige för mer information. 
Booking@aspekta.se 

 
MEDDELANDE TILL REDAKTÖRER 
All statistik som nämns kommer från Booking.coms undersökning om europeiska fotbollsfans, såvida den inte är markerad med *. 
Se undersökningsmetoden nedan. 
 
UNDERSÖKNINGSMETOD 
Undersökningen om europeiska fotbollsfans beställdes av Booking.com och genomfördes oberoende bland ett urval av 11 341 
UEFA EURO 2020™-supportrar över 18 år på 15 olika marknader. De europeiska marknaderna och urvalets omfång är följande: 
Belgien (715), Kroatien (864), Danmark (750), Frankrike (700), Tyskland (661), Italien (871), Nederländerna (674), Ryssland (715), 
Spanien (853), Sverige (694), England (684), Skottland (695), Wales (693), Turkiet (866) och Portugal (906). Undersökningen 
genomfördes mellan den 29 mars och den 13 april 2021.  
 
Om Booking.com:  
Booking.com är en del av Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG). Booking.coms uppdrag är att göra det lättare för alla att 
uppleva världen. Genom att investera i teknik som gör det enklare att resa sammankopplar Booking.com miljontals resenärer 
med minnesvärda upplevelser, smidiga transportalternativ och fantastiska ställen att bo på, från hus och lägenheter till hotell 
och mycket mer. Som en av världens största reseportaler för både välkända kedjor och mindre företag gör Booking.com det 
möjligt för boenden över hela världen att nå ut till en global publik och få deras verksamhet att växa. Booking.com finns på 44 
språk och erbjuder över 28 miljoner bokningsalternativ, inklusive fler än 6,4 miljoner hus, lägenheter och andra unika ställen att 
bo på. Oavsett vart du vill resa eller vad du vill uppleva, gör Booking.com det möjligt och hjälper dig med kundtjänst som är 
tillgänglig dygnet runt. 
 
Följ oss på Twitter och Instagram, gilla oss på Facebook och besök vårt nyhetsrum för att få de senaste nyheterna och 
uppdateringarna om Booking.com. 
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