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• Svenskarnas semesterkassa tar i år ett skutt uppåt och ökar med i genomsnitt 7 % till 

18 043 kr jämfört med 16 889 kronor förra året. I undersökningen ingår nu även 

ålderskategorin 66+ år, och i denna grupp spenderar man i genomsnitt 700 kronor mer, 

18 746 kronor. 

• Norrlänningarna spenderar minst, 14 862 kronor medan man i Skåne, Halland och 

Blekinge lägger mest, 21 535 kronor. 

• Var fjärde i åldern 55 år och uppåt semestrar i eget fritidshus medan Airbnb och 

liknande frestar 7 % av 18-25-åringarna. 

• Ju mer man lägger på sin semester, desto mer tar man av sitt sparande. Bland 66+ är 

det 64 % som finansierar sin semester med sparade pengar, och 60 % av boende i 

Skåne, Halland och Blekinge gör likadant. 

• Det är samma grupper som också åker på längst utlandssemester, cirka nio dagar. 

• Vi använder många olika källor för att finansiera sommarsemestern samtidigt som 

andelen som inte vet hur semestern ska finanserias ökar. 

 

Sammanfattning 
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Semesterkassan ökar med i genomsnitt 7 % och 66-

plussarna är mest spendersamma 
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? 

Genomsnittligt belopp per undergrupp, i kronor 
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18 043 

18 746 

20 101 

17 278 

14 180 

18 100 

19 861 

17 811 

21 215 

21 782 

17 548 

Genomsnitt 18-65 år

Genomsnitt 18-66+ år

Man

Kvinna

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65 år

*66+

Barn  i hushållet

Inga barn i hushållet

* Ny åldersgrupp     

Ökning sker i alla grupper. Män ökar sin semesterkassa från 17 023 kronor förra året till 20 101 kronor i år. 

I ådersgruppen 26-39 år går semesterkassan från 14 546 kronor till 18 100 kronor. 

Genomsnitt 18-65 år 

2016: 16 889 kr 

2015: 17 700 kr 

2014: 15 700 kr 

2013: 15 800 kr 



 

 

Norra Sverige 

 

Semesterkassa                  14 862    

 

      

 

 

 

Stockholm 

 

Semesterkassa                     19 913 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta & södra Sverige 

 

Semesterkassa                       17 911 

 

                            

    

  

 

 

 

 

Mellersta & västra Sverige 

 

Semesterkassa                       18 541   

 

 

                                                                                                   

                                                                                                           

 

 

 

 

Skåne, Halland & Blekinge 

 

Semesterkassa                       21 535    

 

 

 

 

 

Norrlänningarna spenderar minst medan man i Skåne, Halland och 

Blekinge lägger mest på sin sommarsemester 
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? 

Genomsnittligt belopp per undergrupp, i kronor 



Var fjärde i åldern 55-plus semestrar i eget fritidshus 
medan Airbnb och liknande frestar 7 % av 18-25 -åringarna 

Var kommer du att tillbringa merparten av din semester? Välj alla passande alternativ 
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Annat
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Båt ( egen eller hyrd)
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Bas: Planerar att ha sommarsemester (922) 



Var tredje svensk åker inte utomlands på sommaren, och 
om man åker blir det en vecka i genomsnitt 

Hur många dagar av din sommarsemester kommer du att tillbringa utomlands?  
 Ange hela dagar (en vecka = 7 dagar) 
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Bas: Planerar att ha sommarsemester (922) 

Bland de som reser: 

Norrlänningar reser iväg utomlands i fyra dagar, medan 

man i Skåne, Halland & Blekinge reser i nio dagar.  

Även 66-plussare reser utomlands i nio dagar i genomsnitt. 



Semestern betalas från flera olika håll och andelen som 
inte vet hur den ska finansieras ökar från 2 % till 8 % 

Ju mer man lägger på sin semester desto mer är det sparade pengar som bidrar. Bland 66-plussare är det  64 % som finansierar sin semester 
med sparade pengar, och i Skåne, Halland och Blekinge är det 60 % som använder sig av sparade pengar. Det är även dessa grupper som åker 
på längst utlandssemester. 

Hur planerar du/ditt hushåll att finansiera sommarsemestern i år? Markera alla giltiga svar. 
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2016:  67% 

2015 : 70% 

2014:  67% 

2013:  65% 

Bas: Planerar att ha sommarsemester (922) 
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Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd under perioden 8 maj – 14 maj 2017 via YouGov Sveriges 

Internetpanel. 

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18+ år i Sverige. 

En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på 

kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller 

kön, ålder och region. 

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från 

SCB, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet 

personer som har deltagit i undersökningen. 


