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Mallorca är sommarfavoriten hos svenskarna 
 

Många har redan sommarlängtan, trots att våren ännu inte blommat ut. 3 av 10 svenskar har 

redan bokat sin sommarresa, det visar Vings resepanel där 15 032 personer svarat på frågor om 

sommarresor. Den spanska klassikern Mallorca hamnar i topp, följt av den grekiska semesterön 

Kreta.  

– Vi har haft Mallorca i vårt program i över 60 år och ön är populärare än någonsin. För många är det 

öns breda utbud som lockar. Här finns mycket mer än bara sol och bad, allt från storstadspuls i Palma 

till vandringsleder på västkusten samt många fina badstränder. Vi ser även ett Greklandssug denna 

sommar vilket bekräftas av Vings resepanel, säger Magdalena Öhrn, informationschef Ving.  

Topp 5 - svenskarnas sommarfavoriter (3 svar möjliga) 
1. Mallorca   37 procent 
2. Kreta   26 procent 
3. Små grekiska öar 24 procent 
4. Kanarieöarna 19 procent 
5. Cypern  17 procent 
 
Hur svenskarna ska spendera sina sommarsemestrar ser olika ut. Nära 3 av 10 (28 procent) planerar 
att resa utomlands i sommar. För lika många lockar det att semestra både hemma i Sverige och 
utomlands (28 procent), medan 22 procent av paneldeltagarna inte bestämt sig ännu. När det gäller 
val av semesterform är sol- och badresor allra populärast (65 procent)men många svenskar vill även 
njuta av semestern på lantstället (36 procent).  
 
Topp 5 - semesterformerna som svenskarna föredrar på sommaren (3 svar möjliga) 
1. Utomlands med sol och bad  65 procent 
2. Vara på landet/skärgården  36 procent 
3. Bilsemester med många olika stopp 28 procent 
4. Stanna hemma   24 procent 
5. Hälsa på släkt och vänner  18 procent 
 
Om Resepanelen:  
Resepanelen är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar åsikter när det gäller semester, 
resor och andra närliggande frågor. Den här panelen har besvarats av 15 032 personer. Undersökningen 
genomfördes i februari, 2017. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna 
panelen. Urvalet är ett s.k. bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät. 
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För bilder, besök gärna Vings bildbank: https://www.ving.se/bildarkiv 
 
Önskas ytterligare information, kontakta  
Magdalena Öhrn, informationschef Ving, tel 0709-513075, magdalena.ohrn@ving.se 
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