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• I år planerar svenskarna att lägga i genomsnitt 18 541 kronor på sommarsemestern. Det är en höjning jämfört med 

förra året då genomsnittet låg på 17 510 kronor. 

• Vi finansierar semestern med sparade pengar (66 %) och med lönen (64 %). Fler använder sig av sparade pengar i år. 

10 % räknar med sin skatteåterbäring som en förstärkning av semesterkassan, och i åldersgruppen 30-49 år är det 14 

% som gör det.

• Hänsyn till vilket klimatavtryck man gör påverkar 49 % när de ska planera sin semester.

• 34 % väljer annat transportsätt än flyg och en av tre avstår helt från utlandsresan i sommar. 

• Vi lägger i genomsnitt 3 046 kronor på våra balkonger och trädgårdar i sommar, och ytterligare 1 934 kronor på 

trädgårdsmöbler, sammanlagt nära 5 000 kronor.

• Största orosmolnet inför sommarsemestern är dåligt väder (21 %), följt av oro för torka (12 %). En andel på 41 % 

bekymrar sig dock inte alls.

Sammanfattning
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Semesterkassan ökar i år jämfört med förra året

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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18 541

19 333

17 755

15 890

19 824

18 838

Genomsnitt 18-65 år

Man

Kvinna

18-29 år

30-49 år

50-65 år

Sett över landet lägger Stockholmarna mest med 22 726 kronor och boende i norra Sverige minst 

med 13 000 kronor i genomsnitt

Genomsnittlig semesterkassa 

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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Vet ej

Annat

Resebyråkredit

Lån

Kreditkort (och använda krediten)

Övriga inkomster/extrajobb

Pengar tillbaka på skatten

Semesterlön/semesterersättning

Genom lönen

Sparade pengar

Sommarsemestern finansieras främst med sparade pengar och lönen- att ha ett sparande till 

semestern har ökat i betydelse 
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Hur planerar du/ditt hushåll att finansiera sommarsemestern i år? Flera svar möjliga 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)

▪ Fler män planerar att finansiera semestern med ett kreditkort 

(6 %), jämfört med kvinnor (2 %)

▪ Bland 30-49-åringar är det 14 % som finansierar semestern 

med pengar de fått tillbaka på skatten

Lön

2019:  64%

2018:  49%

2017:  49%

2016:  62%

2015 : 58%

2014:  63%

2013:  63%

Sparade 

pengar

2019:  66%

2018:  56%

2017:  58%

2016:  67%

2015:  70%

2014:  67%

2013:  65%
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Fyra av tio låter sig inte påverkas av semesterns klimatavtryck 
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Hur påverkar klimat och koldioxid-avtryck dina semesterplaner? 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)
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Den svaga svenska kronan
påverkar mer än klimatet

Det påverkar mina planer i hög
grad

Det påverkar mina planer i mindre
grad

Det påverkar inte mina planer

49%

▪ Fler män (48 %), än kvinnor (35 %), uppger att de inte blir 

påverkade av klimat och koldioxid-avtrycket så att det påverkar 

deras semesterplaner. 

▪ 45 % bland 18-29 åringar anger att det påverkar deras planer i 

mindre grad.

▪ 49 % bland studenterna anger att klimat och koldioxid-avtryck 

påverkar deras semesterplaner i mindre grad.

▪ Fler Göteborgare anger att klimat och koldioxid-avtryck påverkar 

deras sommarplaner i hög grad (24%), jämfört med boende i 

andra regioner.

▪ Boende i Malmö anger i högre utsträckning att den svaga svenska 

kronan påverkar mer än klimatet (15 %), jämfört med övriga 

regioner
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Jag köper koldioxid-kompensation när
jag köper min flygbiljett

I år väljer jag bort en längre flygresa mot
en kortare

Jag reser med minimalt bagage

Jag begränsar mitt koldioxid-avtryck på
andra sätt än genom hur jag reser

I år väljer jag bort utlandsresa under
sommarsemestern och stannar i Sverige

I år väljer jag cykel, bil, buss eller tåg
framför flyget

En av tre väljer något annat än flyget i sommar och en av tre avstår utlandsresan helt och 

hållet
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Vilka påståenden stämmer bäst in på dina val i samband med sommarsemestern? Flera svar möjliga 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)

▪ Nästan en av tre (27 %) väljer bort utlandssemester i 

sommar och stannar i Sverige. Ungefär lika stor andel 

(26 %) begränsar sitt koldioxid-avtryck på andra sätt 

än genom hur de reser. 

▪ 18-29 åringar instämmer i högre utsträckning (18 %), 

jämfört med andra åldersgrupper att de reser med 

minimalt bagage.
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Vi lägger i genomsnitt 3 046 kronor på egen blomsterprakt på balkong och i trädgård
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Hur mycket uppskattar du att du/ditt hushåll kommer att lägga - utöver semesterbudgeten - på din trädgård/balkong/terrass i år 

(blommor, plantor, frön, jord, näring och liknande?) 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)

▪ En andel (5 %) av 30-49 åringarna sticker ut och 

planerar att lägga mer än 20 000 kronor på 

trädgården.
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På trädgårdsmöbler, grillar och trädgårdsmaskiner lägger vi i genomsnitt 1 934 kronor i 

sommar
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Hur mycket uppskattar du att du/ditt hushåll kommer att lägga - utöver semesterbudgeten - på trädgårdsmöbler, grillar och tillbehör, 

trädgårdsmaskiner och liknande i år? 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)

▪ Fler kvinnor (39 %), än män (30 %) anger 

att de inte kommer att lägga en enda 

krona på trädgårdsmöbler, grillar, tillbehör, 

trädgårdsmaskiner och likande i år.
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Jag oroar mig inte

Att jag måste låna för att ha råd med semester

Att jag måste jobba under semestern

Att jag inte kan släppa tankarna på jobbet

Att pengarna inte räcker

Att någon blir sjuk

Torka

Dåligt väder

Att vädret blir dåligt är största orosmolnet inför sommarsemestern – medan 41 % inte oroar sig 

alls
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Om du tänker på den kommande sommarsemestern, vad oroar du dig mest för? 

• Bas: Alla som planerar att ha semester (940)

▪ Dåligt väder och torka är de två främsta 

anledningarna till att folk oroar sig inför den 

kommande sommarsemestern. 

▪ Kvinnor (15 %), studenter (23 %), 18-29 åringar 

(19 %) och Göteborgare (21 %) anger i högre 

utsträckning att de är oroliga för torkan, jämfört 

med övriga. 

▪ Män anger i högre utsträckning att de inte oroar 

sig (46 %), jämfört med kvinnor (36 %). 
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Om undersökningen
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Målgrupper: Svenska allmänheten 18-65 år

Metod: Webbintervjuer i Kantar Sifos onlinepanel

Fältperiod: 24 maj – 1 juni 2019

Antal intervjuer: 1000 st

Projektnummer: 1542292


