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Sökningar på nätet 
Vilka naturupplevelser söker de internationella 
besökarna information om?
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Inledning 
Människor spenderar allt mer tid framför skärmar. Oavsett var i 
världen man befinner sig kommer alla som är online i kontakt med 
de stora digitala jättarna som till exempel Google eller Baidu. Ge-
nom att följa Sveriges attraktionskraft på Internet kan vi lära om 
framtida turisters efterfrågan. 

Resan börjar på Google! På frågan ”Har du någon 
eller några favoritwebbsidor som du använder när 
du söker efter resor?” nämns Google bland globala 
resenärernas topp 6 favoritwebbsidor i alla 7 
undersökta länder.  

I den här rapporten kan du läsa mer om vilka 
naturupplevelser de potentiella internationella 
besökarna söker information om. OBS! Den är 
faktaspäckad med många siffror.

2018 gjordes det 5,8 miljoner turismrelaterade 
sökningar om Sverige från utlandet. Sökningarna 
som har tagits med i denna rapport handlar om 
turism och kommer från potentiella internationella 
turister som nämner landet Sverige i sökningen. 
Egennamn (t ex Kolmården) och stadsnamn tas inte 
med. Detta innebär att de sökningar som kommer 
med kan antas i stor utsträckning komma från 
personer som inte varit i Sverige tidigare och inte 
känner till landet väl. 

Totalt gjordes det 1,8 miljoner naturturism-
relaterade sökningar om Sverige, vilket alltså 
motsvarar 31 procent av alla turismrelaterade 
Sverigesökningar 2018.  Dvs var 3:e sökning

Om rapporten
Visit Sweden har sedan 2014 systematiskt följt Sveriges 

attraktionskraft på nätet genom studien Digital Demand 

(D²©) som genomförs av Bloom Consulting. 

Metod
Digital Demand (D²©) under året 2018 baseras på 

destinationsspecifika nyckelord relaterade till turism. 

Studien görs på landsnivå på resp. lands lokala 

språk. Sökningarna som analyseras är de som görs i 

sökmotorerna Google och Baidu (Kina) under ett år. 

Naturturismsökningarna, som utgör en del av alla 

turismsökningar, delas in i 2 kategorier (turistaktiviteter 

& boende) och 16 ämnesområden (exempelvis 

naturfenomen) som har med turism att göra.
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Resan börjar på Google! Google finns 
med bland globala resenärernas 
favoritwebbsidor i alla undersökta län-
der.

Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Vi-
sit Sweden/ Nepa, Bas: 8 383 Globala resenärer med                   
Sverigeintresse

om Sverige som handlar om turism, handlar om 
naturturism!

Naturturismsökningarna om Sverige ökade med 
28% 2018 jämfört med 2017. Det blir alltså allt 
viktigare att finnas sökbar på internet!
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Av alla sökningar om naturturism i Sverige är det 
ämnena camping, naturfenomen och unika boeenden 
som ligger i topp. Tillsammans står dessa tre för 60 
procent av alla naturturismsökningar. 

Ämnesområdet "camping" innehåller bland annat 
nyckelorden campingstuga, camping, tält och 
husvagn medan "naturfenomen" inkluderar norrsken, 
sjöar, midnattssol och naturreservat.

6 av 10 naturturismsökningar gjordes om 
Sveriges camping, naturfenomen och uni-
ka boenden

Även vädret och årstid styr sökningar
6 av 10 naturturismsökningar görs under
juni-augusti och i december-februari

Vad och när söker de in-
ternationella besökarna?

Under höst & vintersäsongen söks mest om norrsken, 
igloos/ishotell och skidåkning medan sökningar 
om vandring, cykling och paddling görs mer under 
sommarmånaderna. 

Det fina sommarvädret 2018 bidrog till att camping är
det ämnet som har ökat mest med 58 procent samt 
att fler sökningar gjordes under juni, juli och augusti 
2018 (+2 procent) jämfört med året innan.

Topp 5 nyckelord i detalj  
Flest campingsökningar görs under sommaren och 
kommer oftast från Tyskland (30%) och Norge (30%). 
Flest sökningar om igloos/ishotell görs under nov–
feb (45 %) och kommer oftast från USA (28%). Flest 
sökningar om skidåkning görs under vintern (dec-
april: 62%) och hälften av de sökningarna kommer 
från Danmark. Flest sökningar om norrsken görs 
under oktober följt av januari och var femte sökning 
om norrsken kommer från Tyskland. Flest sökningar 
om vandring görs under sommaren och kommer då 
ofta från Tyskland (15%) och USA (6%). 

Cykling, fiske, paddling i detalj  
Flest cykling-relaterade sökningar görs mellan april 
och augusti och hälften av dessa kommer från 
Tyskland, Nederländerna och Danmark. Sökningar 
om paddling görs främst i juli och 70 procent 
av dessa kommer från Danmark, Tyskland och 
Nederländarna. Fiske söks det mest om i januari, följt 
av juli och oktober. Var tionde av dessa sökningar 
kommer från Tyskland.
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Flest sökningar om naturturism i Sverige kommer 
från Tyskland (19 procent) följt av Danmark (13 
procent).
 
Totalt utgör naturturismsökningar 31 procent av alla 
turismsökningar från utlandet, men för Danmark 
är denna andel 59 procent. Dvs danskarna söker 
extra mycket om Sveriges natur och då främst om 
skidåkning, camping och att paddla kanot i Sverige. 
För Storbritannien, Tyskland och Frankrike är denna 
andel en tredjedel av alla sökningar. För USA är 
andelen marginellt mindre med 30 procent av alla 
sökningar.

Norrsken förenar naturturismsökningar
Olika länder söker om olika naturupplevelser men 
norrsken ligger i topp i alla fokusmarknader*. 
Nyckelord som fått flest sökningar:

Tyskland: Camping, meta (sorts fiske), norrsken, 
skidåkning 
Storbritannien: Igloos/ ishotell, trädhotell, ski resorts, 
norrsken 
Frankrike: Norrsken, camping, skidåkning
USA: Igloos/ ishotell, trädhotell, norrsken 

Sverige har många styrkor
För flera av nyckelorden inom naturturism ligger 
Sverige bra till jämfört med konkurrenterna**. 

Från vilka länder söks 
det mest?

För alla nedan nyckelord är Sverige det land som fått 
flest eller näst flest sökningar (över 7 000):

• Igloos/ishotell
• Trädhotell
• Paddla kanot
• Meta (en sorts fiske)
• National-parker 
• Timmerstuga
• Landsbygds-turism
• Campingstuga
• Jakt 
• Hus på landsbygden

Sverige har många styrkor men de är 
olika i olika fokusmarknader*
I tabellen nedan visas de nyckelord där Sverige är 
det land som fått flest eller näst flest sökningar i 
respektive land:
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*Fokusmarknader i programmet Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden: 
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/natur/
**Utvalda konkurrenter: Danmark, Österrike, Island, Storbritannien, Norge, 
Schweiz, Finland. OBS: Storbritannien är inte med som konkurrent för 
marknaden Storbritannien.

Fo
to

: 
A

p
el

ö
g

a/
im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e

Tyskland Storbritannien Frankrike USA
• Paddla kanot
• Meta (sorts fiske)
• National-parker 
• Tuffare vandring (Trekking)
• Igloos/Ishotell
• Cykling
• Campingstuga

• Trädhotell • Igloos/ishotell • Trädhotell
• Igloos/Ishotell
• Landsbygds-turism
• Stugor
• Campingstuga

Urval: över 6 000 sökningar Urval: över 3 000 sökningar Urval: över 3 000 sökningar Urval: över 1 500 sökningar

Tyskland Storbritannien Frankrike USA
• Paddla kanot
• Meta (sorts fiske)
• National-parker 
• Tuffare vandring (Trekking)
• Igloos/Ishotell
• Cykling
• Campingstuga

• Trädhotell • Igloos/ishotell • Trädhotell
• Igloos/Ishotell
• Landsbygds-turism
• Stugor
• Campingstuga

Urval: över 6 000 sökningar Urval: över 3 000 sökningar Urval: över 3 000 sökningar Urval: över 1 500 sökningar
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Sveriges ranking internationellt vad gäller sökningar 
om aktiviteter inom naturturism har förbättrats. 
Naturturismökningarna om Sverige ökade i antal med 
28 procent 2017-2018. Genomsnittet för samtliga EU 
länder är +11 procent, dvs sökningar om Sverige 
växer starkare än Europa. 

Sett till hela Europa fick Italien det största antalet 
sökningar om naturturism, följt av Island och Norge. 
Italien som ökade med 45 procent 2017-2018 gick 
därmed om både Island och Norge. Sverige intar en 
9:e plats i Europa.

Sverige förbättrade sin position 
Sveriges position bland 35 europeiska länder har 
förbättrats inom paddling, vandring, cykling och 
vildskådning. Därmed har konkurrensbilden över 
aktiviteter inom naturturism förbättrats 2018 jämfört 
med 2015:

• Inom sökningar om paddling,  som omfattar 
paddla kanot och kajak, ligger Sverige 2018 på plats 
2 i Europa (2015:  #6). UK leder vad gäller antalet 
sökningar om paddling.
• Inom sökningar om vandring, som omfattar
vandring och trekking (tuffare vandring), ligger 
Sverige 2018 på plats 7 i Europa (2015: #11). Norge
leder vad gäller antalet sökningar om vandring.
• Inom sökningar om cykling, som omfattar cykling, 
mountain biking och downhill biking, ligger Sverige  
2018 på plats 11 i Europa (2015: #16). UK leder vad 
gäller antalet sökningar om cykling.

Sverige jämfört med 
konkurrenterna 

• Inom sökningar om viltskådning, som omfattar
fågel-skådning, safari och att titta på vilda djur och 
växter (wildlife), ligger Sverige 2018 på plats 13 i 
Europa (2015: #16). Island leder vad gäller antalet 
sökningar om viltskådning.
• Undantag: Inom sökningar om naturområden/
fenomen, som omfattar bland annat norrsken, sjöar, 
midnattssol och naturreservat, försämrade Sverige 
sin position och ligger 2018 på plats 12 i Europa 
(2015: #8). Island leder vad gäller antalet sökningar 
om naturfenomen.
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Slutsats & rekommendation
Att naturen är en av Sveriges största styrkor 
bekräftas med att en tredjedel av samtliga 
turismsökningar handlar om naturupplevelser 
av olika slag. Natursökningar om Sverige har 
dessutom ökat snabbare än för andra länder i 
Europa. 

Använd och lyft Sveriges styrkor såsom igloos/
ishotell, trädhotell och paddla kanot men även 
utifrån marknadsperspektiv såsom meta (sorts 
fiske) och national-parker i Tyskland, där Sverige 
har stark position bland utvalda konkurrenter, 
och fokusera vidare på naturfenomen, vandring, 
cykling, paddling och viltskådning. 

Många utländska potentiella besökare känner 
inte till Sverige väl nog för att kunna söka natur-
upplevelser i en specifik region. Säkerställ därför 
att ordet "Sverige" är med när upplevelsen 
beskrivs så att det kommer upp när globala 
resenärer söker på Google och planerar sin 
resa. Glöm inte heller att årstidsanpassa 
sökmotoroptimeringen (SEO) och även 
sökmotormarknadsföringen (SEM) och ditt 
agerande i sociala kanaler. 

På corporate.visitsweden.com hittar du mer 
information om vilka sociala kanaler globala 
resenärer från olika marknader använder, i vilken 
omfång och hur du som naturturistföretag kan 
hitta ditt sätt att nå den digitala resenären.  


