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Om momondo 
momondo.se är en gratis och inspirationsgivande global resesöksajt som jämför priser på flyg, hotell och hyrbilar. 
Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila 
applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Booking Holdings Inc.   

 
 
Så många hittar kärleken på resan 
 
Sommaren börjar smått lida mot sitt slut och fler och fler svenskar reser tillbaka från världens 
alla håll. Förutom souvenirer och solbränna har många även med sig härliga minnen från 
semesterflörtar, då en av fem svenskar har någon gång inlett ett förhållande under 
semestern. Hotell- och resesöksajten momondo.se kan genom sin årliga undersökning visa 
insikter kring svenskarnas romantiska erfarenheter under semestern. 
 
Hotell- och resesöksajten momondo.se har genom sin årliga reseundersökning tittat på hur 
svenskarna ställer sig gentemot övriga länder när det kommer till romantik på semesterresan.  
 
Semesterflörtar och nya förhållanden på resan är inte helt ovanligt för svenskarna, men ur ett 
europeiskt perspektiv så är vi de som möter kärleken på semestern mer sällan än många 
andra nationaliteter. I Polen svarar 28 procent att de någon gång inlett en relation under en 
resa, och Polen toppar med det den listan i Europa. Även Italien och Spanien hamnar i topp 
på listan, där siffran är 26 respektive 25 procent. Sverige har dock högst siffra i Norden, 21 
procent uppger att de någon gång inlett en relation under en resa. Utöver om ett 
förhållande inletts på semestern ställdes även frågan om man har haft ett förhållande med 
någon som bor i ett annat land (ett långdistansförhållande), och även där uppger 21 
procent av svenskarna att de har haft det. 
 
Ett av fyra långdistansförhållanden tar slut på grund av avståndet  
I undersökningen ställdes frågan, till de personer som uppgett att de haft ett 
långdistansförhållande med en person i ett annat land, huruvida förhållandet fortfarande 
håller eller tagit slut. I Sverige uppger 45 procent att de fortfarande är tillsammans. Den siffran 
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placerar oss nästan högst upp på listan i Europa, tätt efter England där hela 50 % uppger att 
de fortfarande är tillsammans med sin långdistanspartner.  
 
Bland de svenskar som uppger att långdistansförhållandet tagit slut så uppger 25 procent att 
just avståndet var den avgörande faktorn, en siffra som är något lägre än övriga världen. I 
övriga länder är det i genomsnitt 32 procent som svarar att just avståndet var anledningen till 
att det tog slut. Andra europeiska länder som utmärker sig på så sätt att avståndet ofta är 
den avgörande faktorn är Nederländerna och Italien. 
 
– Vi nordbor verkar inte bara vara de som träffar kärleken på resan, utan också ha något 
bättre förutsättningar för att även hålla ihop långdistansförhållanden än på andra håll i 
världen och i Europa. Vi ser även i vår årliga undersökning att många i Norden inte tycker att 
själva distansen är det avgörande anledningen till att det tar slut, säger Carl Sundberg, 
svensk talesperson för momondo.se  
 
Romantik och resande i Europa - Topp 10 listor 
 
Har du någon gång inlett ett förhållande med någon du träffat på semestern? 
Land Svar: Ja 

1. Polen 28 % 
2. Italien 26 % 
3. Spanien 25 % 
4. Rumänien 23 % 
5. Nederländerna 22 % 
6. Frankrike 22 % 
7. Sverige  21 % 
8. England 19 % 
9. Portugal 18 % 
10. Danmark & 

Tyskland 
17 % 

 
Har du någon gång haft en partner som bor utomlands? (ett distansförhållande) 
Land Svar: Ja 

1. Rumänien 28 % 
2. Österrike  26 % 
3. Spanien 25 % 
4. Norge 24 % 
5. Italien  23 % 
6. Portugal 22 % 
7. Sverige  21 % 
8. England 21 % 
9. Polen 21 % 
10. Frankrike 19 % 

 
Hur gick det med långdistansförhållandet? 
Land Vi är fortfarande 

tillsammans 
Det tog slut på 
grund av avståndet 

Det tog slut av 
andra anledningar 

1. England 50 % 27 % 23 % 
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2. Sverige 45 % 25 % 30 % 
3. Norge 45 % 22 % 33 % 
4. Frankrike 42 % 34 % 24 % 
5. Danmark 41 % 21 % 38 % 
6. Finland  38 % 24 % 38 % 
7. Tyskland 36 % 31 % 32 % 
8. Polen 35 % 32 % 33 % 
9. Spanien 35 % 35 % 30 % 
10. Österrike 33 % 28 % 39 % 

 
 
Om undersökningen 
Undersökningen är utförd av Cint på uppdrag av momondo, under perioden 9–17 januari 
2018, bland 1 025 svenskar i åldrarna 18–65 år. Totalt har undersökningen genomförts bland 
26 216 deltagare i 26 länder. 
 
Alla siffror och citat är fria att använda vid publicering. Källhänvisning med länk görs till: 
http://www.momondo.se 
 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
 

    
 


