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• Svenska hushåll ökar sin planerade semesterbudget efter förra årets nedgång. I år planerar vi att i genomsnitt 

spendera nära 15 900 kronor, en ökning med 2 300 kronor jämfört med förra året.

• Pandemin har påverkat möjligheterna att finanseria semestern för var femte svensk och unga berörs mer.

• Sommarsemestern finansieras genom lönen och med sparade pengar.

• Två av fem svenskar har sparat mer under pandemin. Bland de som sparat mer uppger flest att pengarna kommer att 

gå till långsiktiga investeringar och till buffert.

• Likt 2020 blir årets semester en ”svemester”, då sju av tio planerar att resa inom Sverige. 15 % uppger att de avvaktar 

med sina semesterplaner på grund av pandemin.

• Fler oroar sig för semestervädret än för sjukdom. 8 % känner oro för att pengarna inte ska räcka. 

• Vi fortsätter att satsa pengar på våra uteplatser och trädgårdar. Nära tre av tio planerar att lägga mer pengar i år 

jämfört med förra året.

Sammanfattning
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Optimismen spirar på nytt  - vi ökar vår semesterbudget med 16 % i år

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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15 884 kr

16 943 kr

14 377 kr

11 821 kr

17 309 kr

16 222 kr

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 12 558 kronor i genomsnitt och mest i Stockholm med

19 032 kronor i genomsnitt

Genomsnittlig semesterkassa

2021: 15 884 kr

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 tredje tror att sommarsemestern kommer att kosta mellan 5-15 000 kronor

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

▪ Snittkostnaden (uppskattad) ligger i år på drygt 15 800 

kronor, att jämföra med drygt 13 500 kr 2020 och drygt 

18 500 kronor 2019. 

▪ Den vanligaste uppskattningen på hur mycket 

sommarsemestern kommer att kosta totalt sett är mellan 

5 001-10 000 kronor eller 10 001-15 000 kronor. 

▪ Boende i Stockholmsområdet 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. Och det är främst män 30 år 

eller äldre som kommer spendera mer. Yngre (under 30 

år) både män och kvinnor uppskattar att semestern 

kommer kosta mindre än övriga. 

Snittkostnad

15 884 kr
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Störst är oron för vädret och sjukdom

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

Jag oroar mig inte

Annat

Att jag måste låna för att ha råd med semester

Att pengarna inte räcker

Att jag måste jobba under semestern

Att jag inte kan släppa tankarna på jobbet

Att semestern inte blir så bra som jag önskar

Att jag/mitt hushåll inte har blivit vaccinerade

Att jag eller närstående blir sjuk

Att det blir dåligt väder
▪ Oron bland svenska folket (18-65 år) har gått ned genomfört med hur 

det var ifjol. 7 av 10 (69 %) är oroade inför sommarsemestern, ifjol 

var motsvarande andel 8 av 10 (81 %). 2019 var 4 av 10 (41 %) 

oroade. 

▪ Graden av oro minskar med åldern – 18-29 åringar (75 %) och 30-49 

åringar (76 %) är mer oroade än 50-65 åringar (48 %).  

▪ Oron som finns handlar främst om dåligt väder och kring sjukdomar. 

▪ Oron för att en själv eller en närstående ska bli sjuk är fortsatt hög 

(27 %) men har minskat betydligt sedan ifjol, då var 45 % oroliga för 

det. Kvinnor är tydligt mer oroade för att de själva eller en 

närstående ska bli sjuk (32 %).
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Två av fem svenskar har sparat mer under pandemin, främst till långsiktigt sparande och 

buffert

▪ Två av fem har sparat mer under 

pandemin jämfört med innan (39 %). Män i 

ålder 50-56 år svarar i högre grad att de 

sparat mer (46 %).

▪ Bland dem som sparar mer svarar man 

främst att pengarna kommer gå till 

långsiktig investering samt till 

buffertsparande.   

▪ Män sparar främst för långsiktig 

investering medan kvinnor i högre grad 

buffertsparar. 18-29 åringar investerar de 

sparade pengarna långsiktigt medan 

50-65 åringar i högre grad sparar för att 

resa i år.

39

53

8

Har du sparat mer pengar under 
coronapandemin jämfört med 

före coronapandemin?

Ja Nej Vet ej

3

9

1

2

2

3

4

7

14

26

29

0 50

Tveksam, vet ej

Annat

köpa båt

amortera på lån/lånen

spara till barn/barnbarn

köpa fritidshus

spara till pension

resa i år

renovera/bygga till

buffertspara

investera långsiktigt

Vad av följande planerar du 
främst att göra med dina sparade 

pengar?
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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

Hur planerar du/ditt hushåll att finansiera sommarsemestern i år? Flera svar möjliga 

▪ Likt tidigare år finansierar de flesta sommarsemestern genom 

lönen och i andra hand med sparade pengar. Jämfört med 

2020 har andelen som planerar att finansiera semestern med 

sparade pengar ökat igen, från 55 % till 60 %. 2019 var 

andelen 66%.

• 18-29-åringar sticker ut och finansierar i högre grad sin 

semester med sparade pengar (68 %) än övriga ålders-

grupper (60 % för 30-49 år och 56 % för 50-65 år). 

18-29 år anger också att de i högre grad finansierar sin 

sommarsemester med semesterlön/semesterersättning 

(22 %) och övriga inkomster/extrajobb (5 %). 
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Sparade pengar

2021:  60 %

2020:  55 %

2019:  66 %

2018:  56 %

2017:  58 %

2016:  67 %

2015:  70 %

2014:  67 %

2013:  65 %

Lön

2021:  68 %

2020:  68 %

2019:  64 %

2018:  49 %

2017:  49 %

2016:  62 %

2015 : 58 %

2014:  63 %

2013:  63 %
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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

Pandemin har påverkat möjligheterna att finansiera semestern för var femte svensk och unga 

berörs mer

Har dina/ditt hushålls möjligheter att finansiera sommarsemestern påverkats av coronapandemin?

▪ För de flesta svenskar i åldersgruppen 18-65 år, 4 av 5, har 

coronaviruset inte påverkat de egna eller hushållets 

möjligheter att finansiera sommarsemestern 2021. Andelen är 

ytterligare något högre i åldersgruppen 50-65 år, där 83 % 

uppger att coronaviruset inte påverkar finansieringen av 

semestern.

▪ Likt ifjol är den yngsta målgruppen, 18-29 år, mer berörda. 

Där säger 26 %, nästan 1 av 4, att coronapandemin påverkat 

möjligheten att finansiera sommarsemestern. 

21 % menar att 

möjligheterna att 

finansiera 

sommarsemestern har 

påverkats av 

coronaviruset i någon 

grad
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Vet ej

Ingen av ovanstående

Jag räknar med att kunna flyga
och semestra utomlands i

sommar

Jag kommer att stanna hemma
helt och hållet och inte ens resa

inom Sverige

Jag avvaktar med mina
semesterplaner pga

coronapandemin

Jag kommer resa inom Sverige

Även sommarsemestern 2021 blir en Sverigesemester

Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dina val i samband med sommarsemestern i år? Ett svar

▪ Även 2021 kommer svenska folket (18-65 år) att semestra i 

Sverige (67 %). 15 % avvaktar med sina semesterplaner 

p.g.a. coronapandemin och 5 % räknar med att kunna flyga 

och semestra utomlands i sommar. 

▪ Det är få skillnader om vi tittar på hur valen ser ut i olika 

undergrupper. Vi ser dock skillnad bland äldre män och 

kvinnor – äldre män, 50-65 år, räknar i högre grad med att 

kunna flyga och semestra utomlands i sommar. Äldre kvinnor 

svarar däremot i högre grad att de kommer att stanna hemma 

helt och hållet och inte ens resa inom Sverige.

▪ Boende i Stockholmsregionen säger i högre grad (11 %) att 

de räknar med att kunna flyga och semestra utomlands. 

Boende i Sydsverige kommer i högre grad stanna hemma 

helt och hållet och inte ens resa inom Sverige.
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Knappt tre av tio kommer att lägga mer pengar på sina trädgårdar och balkonger 

10 18 49 9 5 3 6

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

Mycket mer än förra året

Något 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

▪ Hälften (49 %) planerar att lägga ungefär lika mycket som förra året, 

medan drygt 1 av 10 (14 %) kommer att lägga mindre pengar än 

vad man gjorde 2020. 

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? 

28 % 14 %
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Om undersökningen

Målgrupper: Svenska allmänheten 18-65 år

Metod: Webbintervjuer i Kantar Sifos onlinepanel

Fältperiod: 11-21 maj 2021

Antal intervjuer: 1 093 st.

Projektledare på Sifo: Caroline Theorell

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och 

slumpmässigt rekryterade webbpanel. I denna rapport presenteras 

samtliga frågor i grafik och enbart statistiskt säkerställda skillnader 

kommenteras i text.

Resultatet är även vägt i efterhand med hänsyn till kön, ålder och region 

för att representera invånarna i riket som helhet utifrån verklig fördelning 

på dessa parametrar. 
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