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Hemester: golf, båt och husbil populäraste sökorden 
när svenskarna planerar sommarens ledighet 

 
Sommaren 2020 kommer präglas av coronapandemin – så vad planerar svenskarna att 
göra på årets solsemester? Readly har analyserat maj månads sökstatistik som 
toppas av friluftsaktiviteter och svenska resmålen Ulvön och Västkusten.  
 
Enligt en undersökning av YouGov brukar 40 
procent av svenskarna vanligtvis tillbringa 
sommarsemester delvis utomlands, men i år 
är motsvarande siffra endast 8 procent.  
 
Magasinappen Readly har undersökt vilka 
semesterrelaterade sökord som användarna 
har utforskat för att planera årets semester 
genom att titta på sökstatistiken för maj 2020. 
Listan toppas av klassiska svenska 
friluftsaktiviteter golf, båt, husbil och camping. 
Statistiken visar även att Ulvön och 
Västkusten kvalar in på listan och kan 
förvänta sig många turister i år.  
 
Topp 8 hemester-relaterade sökorden på Readly, maj 2020: 
1. Golf  
2. Båt  
3. Husbil  
4. Camping  
5. Ulvön  
6. Grill  
7. Friluft  
8. Västkusten  
 
– Efter de gångna månadernas osäkra besked kring semesterresande är det inte konstigt att 
se att de flesta tänker om när de planerar semestern i år, och det märks på svenskarnas 
sökningar inom olika magasin på Readly-appen. Under nästan hela året brukar sökord på 
europeiska semesterdestinationer gå varma, men den senaste månaden lyser de med sin 
frånvaro. Istället söker svenskarna efter inspiration, reportage och tips inom friluftsliv, 
utomhusaktiviteter och svenska turistorter, säger Linnéa Aguero, PR- och 
kommunikationschef, Readly.  
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Readly är en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till närmare 5000 
nationella och internationella magasin - allt i en app. Bolaget, som grundades av Joel Wikell i Växjö 
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För mer information, kontakta gärna: 
Amelie Argenti, PR-Manager 
amelie.argenti@readly.com  
+46 733 92 42 63 

https://yougov.se/news/2020/04/30/en-tredjedel-av-svenskarna-vantar-med-att-planera-/?utm_medium=Newsletter&utm_source=Art-Two-Image&utm_campaign=SE_2020_04_COVID-19_Newsletter&mkt_tok=eyJpIjoiTnpNeE9XUTBPR016WkRVMSIsInQiOiJXdVZ0TFo4NDhsVlJSVlJ2eW5VYTdqMzU1OUtrcmRwSzE5M3JnaEM3TnBmWWpwdXlIUmw1T2pzMUtMQmNJRmh1YVE2elFOdEhTdisxXC9EcytXXC9ydFAwOHRrZ1wvWW1MYkJVK1MyUHpsZFcxNHprZ2lLNGtoV2NSMGd5bjFud0JuSyJ9
http://www.readly.com/

