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Resa med barnbarnen ny semesterfavorit
  

Att  spendera  tid  med  barnbarnen  blir  allt  viktigare  för  mor-‐‑  och  farföräldrar  idag,  något  
som  inte  minst  märks  på  svenskarnas  semesterplaner.  I  år  planerar  två  av  tio  
barnfamiljer  att  resa  tillsammans  med  mor/farföräldrarna  och  en  viktig  anledning  är  att  
skapa  en  närmare  relation  mellan  de  äldre  och  barnbarnen.  För  att  möta  den  ökande  
efterfrågan  för  resande  mellan  generationerna  satsar  Stena  Line  nu  på  barnbarnsresor  
till  Danmark  i  sommar.    
  
I  Stena  Lines  undersökning  Resebarometern  har  man  frågat  1  000  svenskar  om  deras  
resplaner  under  2012.  Undersökningen  visar  att  totalt  18  procent  av  svenska  barnfamiljer  
planerar  en  så  kallad  tregenerationsresa  där  mor/farföräldrar,  barn  och  barnbarn  reser  
tillsammans.    
  
−  Det  ökade  intresset  bland  familjer  att  resa  flera  generationer  tillsammans  märks  tydligt  
bland  våra  resenärer.  Likaså  ser  vi  också  en  trend  där  mor-‐‑  och  farföräldrar  på  egen  hand  
vill  resa  mer  med  sina  barnbarn.  Därför  lanserar  vi  under  sommaren  vad  vi  kallar  för  
barnbarnsresor  med  paket-‐‑  och  rabatterbjudanden  till  nöjesparker  i  Danmark,  säger  Mona  
Ulvåknippa  på  Stena  Lines  Danmarkslinje.    
  
Enligt  undersökningen  är  de  största  fördelarna  med  att  ta  med  far-‐‑  och  morföräldrarna  på  
semestern  de  minnen  man  får  dela  tillsammans  och  att  kunna  hjälpas  åt  med  ansvar  som  
exempelvis  barnpassning  (38  %).  En  annan  viktigt  fördel  är  att  det  är  roligt  för  
mor/farföräldrarna  att  få  en  närmare  relation  till  barnbarnen  (37  %)  och  att  släkten  får  tid  
tillsammans  utanför  den  stressiga  vardagen  (31  %).    
  
Men  lagom  är  bäst.  På  frågan  hur  länge  en  tregenerationsresa  helst  bör  vara  svarar  en  av  
fem  barnfamiljer  mellan  tre  till  fem  dagar.  Lika  många  svarar  att  resan  varar  en  vecka.  
Endast  två  procent  svarar  att  semestern  med  mor-‐‑  eller  farföräldrarna  varar  mer  än  två  
veckor.    
  
−  Vi  vet  att  många  föräldrar  har  svårt  att  få  semesterdagarna  att  räcka  till  under  barnens  
långa  sommarlov.  Med  våra  nya  barnbarnsresor  erbjuder  vi  lägre  priser  under  veckorna  i  
början  och  slutet  av  sommaren.  Vi  hoppas  därmed  att  fler  barnbarn  får  ge  sig  ut  på  äventyr  
med  sina  favoritfar-‐‑  och  morföräldrar  och  fortsätta  sommarlovet  när  föräldrarna  måste  
återgår  till  arbetet,  säger  Mona  Ulvåknippa.    
  
För  mer  information  om  Stena  Lines  barnbarnsresor  se  www.stenaline.se/    
  
Stena  Line,  Göteborg,  14  maj  2012  
För mer information och bilder, kontakta Jesper Waltersson, informationsansvarig Stena Line, tel
0704-85 85 32.
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Resultat Resebarometern våren 2012
Planerar du att resa på en tregenerationsresa under 2012?
– Ja, 18 %
– Nej, 71 %
– Vet ej, 11 %
Vad är fördelarna med en tregenerationsresa? (multi)
– Man får minnen att dela tillsammans, 37 %
– Man kan hjälpas åt med ansvar som till exempel barnpassning, 37 %
– Roligt för mor/farföräldrar att skapa en närmare relation till barnen, 36 %
– Släkten får tid tillsammans utanför den stressiga vardagen, 31 %
– Det är roligare för barnen att ha mor/farföräldrarna med, 26 %
– Man kan dela på kostnader och semestra bättre, 15 %
– Ser inga fördelar med en tregenerationsresa, 0 %
– Annat, 1 %
– Vet ej, 18 %
Hur länge reser du helst på en tregenerationsresa?
– 1-2 dagar, 6 %
– 3-5 dagar, 21 %
– En vecka, 21 %
– En till två veckor, 8 %
– Mer än två veckor, 2 %
– Reser inte på generationsresor, 33 %
– Annat, 0 %
– Vet ej, 9 %
  
Bas: samboende med barn, n=315
  
Fakta  Stena  Lines  Resebarometern:  
Stena Lines Resebarometer har genomförts av undersökningsföretaget ScandInfo på uppdrag av rederiet Stena
Line. Undersökningen genomfördes i mars 2012. Urvalet av respondenter representerar den svenska
befolkningen mellan 18-70 år. Sammanlagt har 1000 personer svarat på ett 20-tal frågor med hjälp av
internetintervjuer. Internetpanelen bygger på ett slumpvis sannolikhetsurval och ingen av deltagarna är
självrekryterade.

  

