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6 av 10 svenskar väljer
att Sverigesemestra i
sommar
Svenskarna är ovanligt ressugna i sommar och allra mest reser de inom
Sverige. De flesta hälsar på nära och kära och tåget är sommarens mest

populära kollektiva färdsätt. Det visar SJs Sifo-undersökning.
I sommar är det Sverige som gäller för semesterresan. 60 procent av
svenskarna väljer att resa inom Sverige i sommar. 17 procent av svenskarna
säger att de har ökat sitt resande inom Sverige jämfört med för tre år sedan.
Det visar SJs Sifo-undersökning om sommarens resor.
- När det kommer till att resa kollektivt i Sverige under sommaren är det
tåget som gäller. Vi ser också att allra flest svenska ger sig ut och reser för
att hälsa på släkten och vännerna, säger Tobbe Lundell, tf Presschef vid SJ.
Fyra av tio svenskar säger att främsta anledningen till att de väljer att resa
på semester inom Sverige är att de vill hälsa på släkt och vänner. Att vara i
egna sommarstugan är också populärt, vilket 29 procent uppger. Nästan lika
många reser för att få ny energi (27 procent).
Resandet inom Sverige har förändrats under den senaste treårsperioden. De
allra flesta, 27 procent av svenskarna, säger att de i större utsträckning än
tidigare vill vila och ta det lugnt på semestern. 22 procent är mer
intresserade av att njuta av god mat och dryck och nästan lika många, 20
procent, är mer ute efter naturupplevelser än tidigare.
- Trenden är att svenskarna vill njuta mer på sin Sverigesemester än
tidigare. De vill slippa stress, samtidigt som de både vill äta och dricka gott
och gärna njuta av naturupplevelser, säger Tobbe Lundell.
Även på tågresan i sommar är det fokus på att ta det lugnt och njuta. De
allra flesta läser böcker och tidningar på sommarens tågresa, enligt SJs Sifoundersökning. 32 procent lyssnar på musik och 30 procent uppger att de
sover.
Tio i topp – mest bokade resmål med SJs tåg sommaren 2018
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Stockholm
Göteborg
Uppsala
Malmö
Västerås
Köpenhamn
Lund
Norrköping
Linköping
Eskilstuna

Källa: SJs bokningsstatistik för perioden v23-34, jämfört mot samma period i
fjol,. Veckorna 26 och 27 har exkluderats både 2017 och 2018 för att få
jämförbarhet, då Citybanans öppnande drog ned tågtrafiken i fjol.

SJs Sifo-undersökning om sommarresor 2018
I Sifo-undersökningen ingick 1743 respondenter, riksrepresentativt urval.
Planerar du att resa på semester i sommar?
•
•
•
•

Ja, inom Sverige, 32 procent
Ja, både utomlands och i Sverige, 28 procent
Ja, utomlands, 18 procent
Nej, inte alls, 15 procent

Tveksam, vet ej, 8 procent
Vilket kollektivt färdsätt väljer du för dina semesterresor inom Sverige?
•
•
•
•

Tåg, 58 procent
Flyg, 41 procent
Buss, 17 procent
Båt, 15 procent

Annat, 6 procent. Tveksam, vet ej 1 procent
Vad planerar du främst att göra på sommarsemestern inom Sverige?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsa på släkt och vänner, 43 procent
Vara i egna sommarstugan, 29 procent
Vila upp mig och få ny energi, 27 procent
Få naturupplevelser, 25 procent
Upptäcka nya delar av Sverige, 21 procent
Vara på stranden, 19 procent
Besök sevärdheter eller temaparker, 15 procent
Gå på konserter eller andra evenemang, 13 procent
Besöka en storstad, 12 procent
Vara ute med båten, 9 procent
Vandra, 8 procent
Äventyrsaktiviteter (t ex bergsklättring, mountainbike), 4 procent
Shoppa, 3 procent

Annat nämligen, 6 procent
Hur har ditt resande inom Sverige förändrats under de senaste tre åren?
•
•

Jag vill ha vila, lugn och ro i större utsträckning. 27 procent
Jag har mer fokus på att leva gott under semestern med mat, dryck och
nöjen, 22 procent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag är mer ute efter naturupplevelser, 20 procent
Jag reser mer inom Sverige, 17 procent
Jag vill ha aktiviteter i större utsträckning på resan, t ex vandring,
cykling, 12 procent
Oroligheter i världen påverkar inte mitt resande i större utsträckning, 9
procent
Jag reser mer miljövänligt, där det är möjligt, 9 procent
Jag reser mindre inom Sverige, 7 procent
Jag vill i större utsträckning semestra hemma i Sverige på grund av
oroligheter i världen, 6 procent
Jag har mer fokus på hälsan under semestern, t ex träning, yoga,
hälsosam mat, 5 procent
Jag väljer oftare att resa med tåg av klimatskäl, 4 procent
Jag tycker att naturupplevelser på resan är mindre viktiga, 1 procent
Jag tänker mindre på miljön när jag reser, 1 procent

Mitt resande inom Sverige är oförändrat, 30 procent. Tveksam, vet ej, 3 procent
Vad gör du på tågresan under sommarsemestern?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läser böcker/tidningar, 65 procent
Lyssnar på musik, 32 procent
Vilar/sover, 30 procent
Lyssnar på poddar, 25 procent
Ägnar mig åt att sitta och tänka eller filosofera, 21 procent
Tittar på film 16 procent
Använder sociala medier, 16 procent
Umgås med barnen, 15 procent
Spelar kort eller andra sällskapsspel, 13 procent
Spelar spel på dator/mobil, 13 procent
Äter och dricker gott, 11 procent
Pratar med andra resenärer på tåget, 8 procent
Jobbar, 1 procent

Annat, nämligen: 3 procent. Tveksam, vet ej, 1 procent

För vidare information
SJs Presstjänst, 010-751 51 84, press@sj.se

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4

500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige,
liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att
resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.

Kontaktpersoner
SJs pressavdelning
Presskontakt
press@sj.se
010-751 51 84

