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• I år planerar svenskarna att lägga 27 % mindre, i genomsnitt 13 600 kronor, på sin semester jämfört med 2019 då

semesterbudgeten låg på 18 500 kronor. Den lägre semesterkassan syns över hela landet och i alla åldrar.

• Mest lägger stockholmarna med 16 200 kronor och göteborgarna med 15 300 kronor medan boende i Norra

Mellansverige lägger minst, med 10 400 kronor. 

• En fjärdedel (24%) menar att möjligheterna att finansiera sommarsemestern har påverkats negativt av coronaviruset i 

någon form. Den yngsta målgruppen, 18-29 år, är hårdast drabbad. Där säger var tredje (33 %) att coronaviruset gör 

det svårare att finansiera sommarens semester.

• Sommarsemestern finansieras genom lönen, 68 %, medan 55 % ska använda sparade pengar, vilket är tvärtom mot 

tidigare år då sparade pengar varit den främsta källan till semesterbudgeten.

• Årets semester blir i Sverige. Det är jämnt lopp mellan de som kommer att semestra på/runt hemorten (45 %) och de 

som också helt eller delvis kommer att åka till en annan del av Sverige (46 %).

• Dubbelt så många är oroade inför årets sommarsemester jämfört med 2019. Nu känner sig 80 % oroade över 

någonting inför den kommande semestern – motsvarande andel för ett år sedan var 41 %. Störst är oron för sjukdom 

och att coronasituationen blir värre.

• 3 av 10 kommer att lägga mer pengar på sina trädgårdar och balkonger i år jämfört med förra året.

Sammanfattning
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Semesterkassan minskar rejält - med 27 % i år jämfört med förra året

Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll?

Genomsnittligt belopp per undergrupp, i kronor
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13 588

14 714

12 276

11 088

15 024

13 502

Genomsnitt 18-65 år

Man
Kvinna

18-29 år
30-49 år
50-65 år

Sett över landet lägger man minst i Norra Mellansverige med 10 351 kronor i genomsnitt och mest i Stockholm med

16 203 kronor i genomsnitt

Genomsnittlig semesterkassa 

2020: 13 588 kr

2019: 18 541 kr

2018: 17 510 kr

2017: 18 043 kr

2016: 16 889 kr

2015: 17 700 kr

2014: 15 700 kr

2013: 15 800 kr
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Var femte tror att sommarsemestern kommer att kosta mellan 5-10 000 kronor
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Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? 

▪ Den uppskattade kostnaden för sommarsemestern 

ligger klart lägre 2020 än den gjorde 2019, när Nordea 

ställde motsvarande fråga. 

▪ Snittkostnaden (uppskattad) ligger på drygt 

13 600 kronor, att jämföra med drygt 18 500 kronor ett 

år tidigare. 

▪ Den vanligaste uppskattningen på hur mycket 

sommarsemestern kommer att kosta totalt sett är mellan 

5 000-10 000 kronor. 

▪ Boende i storstadsområdena Stockholm och Göteborg 

uppskattar generellt sett att sommarsemestern kommer 

att kosta mer, jämfört med boende i andra regioner. 

▪ Män uppskattar att sommarsemestern kommer att kosta 

mer än vad kvinnor gör. Den yngsta målgruppen (18-29 

år) uppskattar att de kommer att lägga mindre pengar på 

sin semester än vad äldre målgrupper (30-49 år och 50-

65 år) kommer att göra. 

Snittkostnad

13 588 kr
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Vet ej

Ja, jag/mitt hushåll kommer inte att ha råd
med någon sommarsemester i år

Ja, i mycket stor utsträckning

Ja, i ganska stor utsträckning

Ja, i ganska liten utsträckning

Nej

Corornaviruset har gjort det svårare att finansiera semestern för var fjärde svensk – särskilt för 

de yngsta
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Har dina/ditt hushålls möjligheter att finansiera sommarsemestern påverkats negativt av coronaviruset?

▪ För en stor majoritet, tre av fyra svenskar i åldersgruppen 18-65 år, har 

coronaviruset inte påverkat de egna eller hushållets möjligheter att 

finansiera sommarsemestern 2020. Andelen är ytterligare något lite 

högre bland åldersgruppen 30-49 år, där 80 % säger att coronaviruset 

inte påverkar finansieringen av semestern.

▪ Den yngsta målgruppen, 18-29 år, är hårdast drabbad. Där säger 33 %, 

var tredje, att coronaviruset gör det svårare att finansiera sommarens 

semester. 

24% menar att 

möjligheterna att 

finansiera 

sommarsemestern har 

påverkats negativt av 

coronaviruset i någon 

form
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Vet ej

Annat

Resebyråkredit

Lån

Kreditkort (och använda krediten)

Övriga inkomster/extrajobb

Pengar tillbaka på skatten

Semesterlön/semesterersättning

Sparade pengar

Genom lönen

Sommarsemestern finansieras genom lönen och med sparade pengar, tvärtom mot tidigare år
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Hur planerar du/ditt hushåll att finansiera sommarsemestern i år? Flera svar möjliga 

▪ De flesta finansierar sommarsemestern genom lönen och i andra hand 

med sparade pengar. Jämfört med 2019 har andelen som planerar att 

finansiera semestern med sparade pengar minskat till 55 % (2020) från 

66 % (2019).

▪ Precis som tidigare finansierar 18-29-åringar sin semester med sparade 

pengar (68 %) i högre grad än övriga åldersgrupper (51 % för både 30-

49 och 50-65 år). 18-29 år anger också att de i högre grad finansierar 

sin sommarsemester med semesterlön/semesterersättning (22 %) och 

övriga inkomster/extrajobb (12 %). 

▪ Fler kvinnor (12 %) än män (7 %) planerar att finansiera sin 

sommarsemester med hjälp av pengar tillbaka från skatten. 

Sparade pengar

2020:  55%

2019:  66%

2018:  56%

2017:  58%

2016:  67%

2015:  70%

2014:  67%

2013:  65%

Lön

2020:  68%

2019:  64%

2018:  49%

2017:  49%

2016:  62%

2015 : 58%

2014:  63%

2013:  63%
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Vet ej

Inte alls ha semester, på grund av
andra skäl än coronaviruset

Inte alls ha semester, som en
konsekvens av coronaviruset

Helt eller delvis ha semester
utomlands

Mest att semestra på och runt min
hemort

Helt eller delvis semestra inom
Sverige, också utanför min hemort

Svemester och Hemester dominerar semesterplanerna
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Vilket påstående stämmer bäst in på dina val i samband med sommarsemestern?

▪ 2020 kommer svenska folket (18-65 år) att semestra i Sverige. Det är 

jämnt lopp mellan de som kommer att semestra på/runt hemorten (45 

%) och de som också helt eller delvis kommer att åka till en annan del 

av Sverige (46 %).

▪ De stora skillnaderna finns mellan kvinnor och män. Kvinnor uppger i 

högre grad (52 %) än män (38 %) att de kommer att tillbringa 

semestern på/runt hemorten. Män uppger i högre grad (51 %) att de 

helt eller delvis kommer att ha Sverigesemester utanför hemorten än 

kvinnor (40 %).

▪ Boende i Stockholmsregionen säger i högre grad (54 %) att de kommer 

att semestra inom Sverige, också utanför hemorten. Boende i Norra 

Sverige (6 %) och Norra Mellansverige (57 %) är överrepresenterade 

bland dem som kommer att semestra på eller runt hemorten.

▪ Enbart 3 % uppger att de helt eller delvis kommer att ha semester 

utomlands.
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Vet ej

Annat

Resa utomlands och besöka
andra länder

Läsa eller lyssna mer på böcker
än vad jag brukar göra

Resa till och besöka andra delar
av Sverige

Renovera hemma

Göra som vanligt på
sommarsemestern

Vara i sommarstuga/fritidsboende

Upptäcka platsen/närområdet där
jag bor

Topp tre att göra: utforska hemorten, vara i sommarstugan eller helt enkelt göra som vanligt
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Vilken sysselsättning ska du lägga mest tid på under semestern?

▪ Svenska folket (18-65 år) kommer framförallt att lägga mest tid på att 

upptäcka hemorten (23 %), vara i sommarstugan (20 %) eller helt 

enkelt ”göra som vanligt på semestern” (19 %). 

▪ Kvinnor (33 %) tänker i högre grad upptäcka hemorten och närområdet. 

Män kommer i högre grad att renovera hemma (15 %) och resa 

till/besöka andra delar av Sverige (13 %). 

▪ De yngsta (18-29 år) planerar i högre utsträckning att besöka andra 

delar av Sverige (16 %). För de äldsta (50-65 år) hägrar 

sommarstugan/fritidsboendet (25 %) och att helt enkelt göra som vanligt 

på semestern (23 %). 

▪ Renovering ser också ut att vara en särskilt populär sysselsättning 

bland boende i Västsverige (utanför Storgöteborg) där 22 % har sådana 

planer för semestern. 

▪ Boende i Sydsverige (utanför Stormalmö) utmärker sig med att i högre 

grad planera att upptäcka platsen/närområdet där de bor (33 %). 



Störst är oron för sjukdom och att coronasituationen blir värre 

9

Om du tänker på den kommande sommarsemestern, finns det någonting som du oroar dig för?

1

19

3

0

6

8

11

18

31

43

45

Vet ej

Jag oroar mig inte

Annat

Att jag måste låna till semestern

Att jag inte kan släppa tankarna på jobbet

Att pengarna inte räcker

Att jag måste jobba under semestern

Att semestern inte blir så bra eller rolig…

Dåligt väder

Att Sverige kommer att påverkas ännu…

Att jag eller närstående blir sjuk

▪ Svenska folket (18-65 år) är betydligt mer oroat inför sommarsemestern 2020 

än de var för ett år sedan. Nu känner sig 8 av 10 (80 %) oroade över 

någonting inför den kommande semestern – motsvarande andel för ett år 

sedan var 4 av 10 (41 %). 

▪ Kvinnor är överlag mer oroade (86 %) än vad män är (75 %). 

▪ Oron kretsar framförallt kring sjukdomar och att Sverige påverkas ännu mer 

av coronaviruset. På båda dessa områden är kvinnor mer oroade än män –

52 % vs 39 % för ”bli sjuk”, 51 % vs 36 % för att Sverige blir ännu mer 

påverkat av coronaviruset. 

▪ Skillnaden är stor jämfört med 2019, då 9 % av svenskarna oroade sig för att 

”någon ska bli sjuk”.

▪ Bland såväl Stockholmare som sydsvenskar är andelen oroliga lägre, i båda 

regionerna anger 39 % oro för att bli sjuka, eller att närstående ska bli sjuka, 

jämfört med genomsnittet på 45 %.

▪ Oron för dåligt väder på semestern är jämnt spridd över landet, här finns inga 

signifikanta skillnader mellan olika geografiska regioner. Oron för dåligt väder 

är också högre 2020 (31 %) än 2019 (21 %).
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Ja

Nej

Jag kommer inte att ha semester i år

Vet ej

Coronakrisen bidrar till en mer klimatvänlig semester 2020
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▪ 4 av 10 (42 %) uppger att sommarsemestern 2020 inte

blir mer klimatvänlig än den var 2019. Ungefär lika stor 

andel (39 %) säger däremot att årets semester blir mer 

klimatvänlig än ifjol.

▪ Semestern kommer att bli mer klimatvänlig för kvinnor 

och 18-29 år (47 % i båda grupperna, mot 39 % totalt). 

Stockholmare (46 %) är en annan grupp som ser en mer 

klimatvänlig semester framför sig. Däremot svarar 50-64 

år (49 %) och män (48 %) i högre grad nej på frågan. 

▪ 7 av 10 av de svenskar som kommer att ha en mer 

klimatvänlig semester 2020 säger att det i mycket eller 

ganska hög grad beror på coronakrisen. Nivån är ungefär 

den samma hos alla grupper som säger att de kommer 

att ha en mer klimatvänlig semester 2020 än 2019. 

Kommer din semester att vara 

mer klimatvänlig i år än förra 

året? (%)

36

34

26

31

I mycket hög grad I ganska hög grad

I ganska liten grad I mycket liten grad

Vet ej

I vilken grad är det coronakrisen

som gör att din semester blir 

mer klimatvänlig i år? (%)

JA-

svar



3 av 10 kommer att lägga mer pengar på sina trädgårdar och balkonger i år 
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9 21 46 4 5 5 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket mer än förra året

Lite mer än förra året

Ungefär lika mycket som förra året

Lite mindre än förra året

Mycket mindre än förra året

Vet ej

Jag/mitt hushåll har ingen trädgård/balkong/etc

▪ I motsvarande undersökning 2019 svarade svenska folket att man själv eller i 

hushållet skulle lägga i snitt:

▪ 3 046 kronor på trädgården/terrassen/balkongen. 

▪ 1 934 kronor på trädgårdsmöbler, grillar och tillbehör, trädgårdsmaskiner 

och liknande.

▪ I 2020 års undersökning får svenska folket (18-65 år) svara på hur mycket 

pengar de planerar att lägga på dessa områden tillsammans jämfört med förra 

året. 

▪ Knappt hälften (46 %) planerar att lägga ungefär lika mycket som förra året. 3 

av 10 (30 %) tänker sig lägga mer än förra året, medan 1 av 10 (10 %) kommer 

att lägga mindre pengar än vad man gjorde 2019. 

Jämfört med förra året – hur mycket pengar planerar du att lägga i år?

30% 10%

Fråga: Vad gäller trädgård/balkong/terrass/uteplats (blommor, trädgårdsmöbler, grillar och tillbehör, 

trädgårdsmaskiner och liknande): jämfört med förra året, hur mycket pengar planerar du att lägga på det i år? 



Om undersökningen
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Målgrupper: Svenska allmänheten 18-65 år

Metod: Webbintervjuer i Kantar Sifos onlinepanel

Fältperiod: 19-26 maj 2020

Antal intervjuer: 1 003 st


