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Projekt specifikationer

Datainsamlingsmetod Online intervjuer via Nepas paneler

Datainsamlingsperiod 2020-05-06 – 2020-05-12

Marknad Sverige

Urval 300 intervjuer, Nationellt representativt urval

Projekt specifikationer
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Två tredjedelar hade innan coronapandemin planerat att åka utomlands 
i sommar, nu har endast en fjärdedel av dessa utomlandsplaner 

61%

34%

4%

Ja Nej Vet ej

Innan coronapandemin, hade du planerat att semestra 

utomlands i sommar?

Har du fortsatt planer att semestra utomlands i sommar? 

25%

68%

7%

Ja Nej Vet ej

Base: 309, 189 

Q: Innan coronapandemin, hade du planerat att semestra utomlands i sommar?/ Har du fortsatt planer att semestra utomlands i sommar? 
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Även två tredjedelar hade planerat att semestra i Sverige i sommar, en 
tredjedel som inte hade planerat Sverige-semester har nu planer för det

7%

27%

66%

Innan coronapandemin, hade

du planerat att semestra i

Sverige, antingen en kortare

eller längre resa, under

sommaren?

Ja Nej Vet ej

47%

30%

23%

Planerar du fortsatt att semestra i Sverige under denna

sommar?

Ja

Nej

Vet ej

29%

48%

23%

Planerar du nu att semestra i Sverige under denna sommar?

Ja

Nej

Vet ej

Base: 309, 204, 85 

Q: Innan coronapandemin, hade du planerat att semestra i Sverige, antingen en kortare eller 

längre resa, under sommaren? Med resa menar vi en aktivitet som innebär minst en 

övernattning bortom hemmet.

Planerar du fortsatt att semestra i Sverige under denna sommar? 

Planerar du nu att semestra i Sverige under denna sommar?
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Totalt funderar en fjärdedel att semestra utomlands i sommar, medans 
två femtedelar har planer för semester i Sverige 

Totalt semestra Utomlands Totalt semestra i Sverige

25%

68%

7%

Ja Nej Vet ej

39%

61%

Ja Nej

Base: 189, 309 

Q: Har du fortsatt planer att semestra utomlands i sommar? Planerar du fortsatt att semestra i Sverige under denna sommar? Planerar du nu att semestra i Sverige under denna sommar? 
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Av dem som planerar att resa i Sverige i sommar är det två tredjedelar 
som tänker sig 1-2 resor, oftast längre än tre dagar

64%

23%

6% 7%

1-2 resor 3-4 resor 5 eller fler resor Vet ej

19%

39% 38%

4%

1-2 dagar 3-5 dagar Längre än 5 dagar Vet ej

Base: 122 

Q: Hur många resor planerar du inom Sverige denna sommar? Med resa menar vi en aktivitet som innebär minst en övernattning bortom hemmet 

Tänk på den planerade semestern i Sverige denna sommar. Hur länge planerar du/ni vara borta hemifrån under denna resa? Om du planerar flera resor i sommar, tänk på den resan 

som du anser är din "primära" semesteraktivitet 

Hur många resor planerar du inom Sverige denna sommar? Med resa 

menar vi en aktivitet som innebär minst en övernattning bortom 

hemmet

Tänk på den planerade semestern i Sverige denna sommar. Hur länge planerar du/ni 

vara borta hemifrån under denna resa? Om du planerar flera resor i sommar, tänk på 

den resan som du anser är din "primära" semesteraktivitet 
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En tiondel anger att de kommer att sova i tält på semestern i sommar, 
majoriteten av dessa har redan ett tält som de tänker använda

64%

34%

11%

Jag/vi kommer att

sova i hus eller

lägenhet under

sommarsemestern

Jag/vi kommer att

sova i husbil/båt/stuga

Jag/vi kommer att att

sova i tält

87%

7%

7%

Vilket av nedan påståenden stämmer bäst överens 

med dig/er gällande tält? 

Jag/vi har tält och

kommer antagligen

använda det i

sommar

Jag/vi kommer

antagligen låna tält i

sommar

Jag/vi kan tänka oss

köpa ett tält inför

sommaren

Base: 122, 14 (obs! Låg bas)

Q: Vilket av följande påståenden instämmer på dig/er gällande dina/era semesterplaner för den kommande sommaren? Du kan välja flera alternativ 

Vilket av nedan påståenden stämmer bäst överens med dig/er gällande tält?
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Hälften uppger att de kommer att semestra lika mycket i Sverige i 
framtiden, en tredjedel uppger att de kommer att semestra mer 

48%

31%

6%

15%

I framtiden kommer jag att

semestra i Sverige lika mycket

som jag har gjort innan

I framtiden kommer jag att

semestra mer i Sverige än vad

jag har gjort innan

I framtiden kommer jag att

semestra mindre i Sverige än

vad jag har gjort innan

Vet ej

Base: 309 

Q: Vilka av påståendena stämmer bäst in på dig?
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Bakgrundsfrågor

Base: 309 

Q: Jag identifierar mig som…/ Vilket år är du född?

51%49%

13%

19%
20%

19%

17%

12%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
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