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Svenska semesterdestinationer i topp – men utländska 

resmål ökar bland sökresultaten visar Readlys analys  
 

I takt med att covid-restriktionerna börjar lätta är svenskarna i full gång att packa inför 

sommarens semester. Readly har analyserat maj och juni månads sökhistorik som visar att 

våra nationella semesterresmål ligger i topp även detta år med Gotland på första plats, men 

även att europeiska resmål har letat sig in på topplistan.  

 

Magasinappen Readly har undersökt vilka resmål som svenskarna är mest nyfikna på inför 

sommarens semester genom att analysera sökstatistiken för maj och juni månad 2021. De 

svenska destinationerna Gotland, Öland, Österlen, Höga Kusten och Kalmar har kvalat in på 

listan, men även soliga europeiska Mallorca och Kroatien.  

 

– Det märks att svenskarna vill ta sig ut och resa igen och vi ser över lag en ökad sökfrekvens på 

resmål i jämförelse med samma period förra året. Med tusentals resemagasin ser vi att 

svenskarna just nu väljer inspiration och information om allt från svenska smultronställen till 

utländska favoriter, säger Linnéa Aguero, PR- och kommunikationschef på Readly. 

 

Topp 7 mest sökta resmål under maj-juni 2021:   

1. Gotland  

2. Öland 

3. Österlen  

4. Mallorca  

5. Höga Kusten  

6. Kroatien  

7. Kalmar  
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Om undersökningen:   

Undersökningen har utförts genom att analysera sökhistoriken på Readlys plattform från den 1 

maj till den 15 juni 2021. 

 

Om Readly 

Readly är en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 5000 

nationella och internationella magasin - allt i en app. Bolaget, som grundades av Joel Wikell i 

Växjö 2012, är idag en ledande aktör inom digitala magasinprenumerationer i Europa med 

användare på 50 marknader. I samarbete med 900 förlag över hela världen digitaliserar Readly 

magasinindustrin. Vårt syfte är ta magasinens magi in i framtiden så att kvalitativt innehåll 

förblir något som upptäcks och lever vidare. Under 2020 distribuerade Readly cirka 140 000 

utgåvor av magasin och tidningar som har lästs 99 miljoner gånger. www.readly.com 
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