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Den här rapporten presenterar 
Hallands och Kattegattledens 
mediegenomslag för perioden 1/1 - 
31/12 2016. Rapporten presenterar 
utveckling av nyckeltal över tid samt 
exemplifierar och analyserar den 
rådande mediebilden.



Mediegenomslag 
Innehållsförteckning

3

Executive summary    s. 05 
Detaljerade nyckeltal   s. 07 
Rekommendationer        s. 08 
Marknader               s. 09 
TBEX Halland      s. 17 
Appendix       s. 22

Visit Sweden



Halland

Foto: Peter Holmberg



Kommentarer 
Publiciteten om Halland och Kattegatt har ökat mångdubbelt jämfört med tidigare år. 
PR-värdet dubblerades sedan 2015 och var tredubbelt så hög som 2014. Däremot 
ligger upplagan på ungefär samma nivå som tidigare år, detta beroende på att 
tidningar med stor räckvidd (exempelvis tyska Die Zeit) uppmärksammade Halland 
under föregående år. 

Danmark var den överlägset största marknaden (84 av 120 artiklar). Tyskland hade 
lägst antal artiklar men betydligt högre PR-värde än Nederländerna. Detta berodde på 
flera flersidiga artiklar i fack- och resepress med höga bakomliggande annonsvärden.  

Det är tydligt att intresset för Halland och Kattegatt är som störst under 
sommarmånaderna. 92 procent av publiciteten skedde under juni-september.  

• Utomhusaktiviteter under sommaren var de ämnen som 
uppmärksammades mest. Detta berodde framför allt på att en stor del 
av publiciteten bestod av guider till hur turister bäst tar del av de 
sydvästra delarna av Sverige, antingen på cykel eller under sin 
campingsemester. Tipsen fokuserade på Hallands sandstränder och 
benämningen ”Sveriges riviera” lyftes fram vid flera tillfällen.
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Mediegenomslag: 
Detaljerade nyckeltal

Antal artiklar  
2016

Antal artiklar  
2015

PR-värde 
TSEK 2016

PR-värde  
TSEK 2015

Medieindex 
2016

Medieindex 
2015

Upplaga 
tusental 2016

Upplaga 
tusental 2015

Danmark 84 2 7 385 633 9,1 8,5 3 290 51

Norge 19 6 3 558 1 671 9,0 8,0 1 554 1 254

Nederländerna 10 1 340 691 9,2 10,0 276 27

Tyskland 7 19 1 953 3 792 9,6 9,1 768 6 239

Total 120 28 13 235 6 787 - - 5 889 7 572

Snitt 77 68 17 714 16 046 9,2 8,9 38,4 70,9



Sammanfattning 

Det mediala intresset för Halland och Kattegatt har ökat kraftigt i jämförelse 
med tidigare år. Totalt 120 artiklar publicerades på de fyra marknaderna under 
2016, att jämföra med 28 artiklar under året dessförinnan. 

Publiciteten beskrev nästan uteslutande Halland på ett positivt sätt, med tips 
på var man bör åka och vad man bör uppleva. Publiceringen skedde framför 
allt under sommarmånaderna och fokuserade på aktiviteter under denna 
period. Exempelvis konstaterade flera av artiklarna att Halland stundtals 
benämns som Sveriges riviera.   

Flera av artiklarna bestod av resereportage där journalisten, antingen med 
familjen eller (framför allt) med vänner, reste omkring och testade de 
upplevelser som finns att tillgå längs med den vackra och lättillgängliga 
Kattegattleden.  

Rekommendationer 

En absolut majoritet av publiciteten förekom under sommarmånaderna. Vid 
mediekontakter - lyft fram de unika upplevelser som går att finna även under 
övriga månader. Detta gäller exempelvis för platser att besöka och 
upplevelser som går att ta sig till via bilen snarare än via cykeln. 

Nästan samtliga artiklar på tyska, nederländska och norska marknaden 
publicerades i en enskild tidning. Detta är en förändring jämfört med 
föregående år då en och samma artikel om Kattegattleden publicerades i ett 
flertal tyska lokaltidningar. Identifiera ett antal journalister eller tidningar där 
det finns stor potential att artiklarna som skrivs kan publiceras på flera 
tidningar (antingen för att tidningarna tillhör samma ägare eller för att 
journalisten i fråga jobbar för en nyhetsbyrå likt TT) och erbjud vinklar som 
kan locka just deras breda läsgrupp.  

63 procent av publiciteten skedde i printmagasin. Jobba för att rikta 
medieaktiviteter som kan fungera lika bra för digitala plattformar. Det 
optimala är naturligtvis att tidningar publicerar artikeln på såväl sin print- som 
sin webbupplaga. Anpassa därför materialet för att även kunna delas vidare 
och skapa engagemang på sociala medier.

Traditionella medier: 
Sammanfattning och rekommendationer

Visit Sweden
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Allmänt  
• Danmark var den överlägset största marknaden. Ökningen från 

tidigare år är dramatiskt: 84 artiklar under 2016, två under 2015 och 
sju under 2014. En absolut majoritet av artiklarna var i print.  

Mest omskrivna ämnen 
• Ämnet med överlägset högst PR-värde var ’Utomhus - Sommar’. 

Ämnet togs bland annat upp i stora artiklar i Politiken och Berlingske 
Tidene. Politiken rapporterade om att det bara några timmar från 
Danmark väntar en mängd olika upplevelser, exempelvis (framför allt 
för barn) spännande bob-åkande genom skogen och (framför allt för 
vuxna) avslappnande spa-upplevelser samt avnjutandes av gårds-
glass från halländska gårdar. 

• Kattegattleden uppmärksammades av flertalet tidningar, detta under 
rubriker som ”Langs den svenske kyst på to hjul”, ”370 kilometer 
med oplevelser” och ”Kattegat set fra Sverige”. Vidare rapporterade 
Søndag att fler och fler danskar tar turen över Öresund till Hallands 
stränder och vikar för att prova på en ny vattensport: stående 
paddleboard. 

Visit Sweden

Toppämnen

PR
-v

är
de

2M

4M

5M

7M

Utomhus - Sommar Mat och dryck Natur Event/Festival Kultur

2016 2015 2014

Antal artiklar 84 2 7

PR-värde (TSEK) 7 385 633 1 764

Upplaga (tusental) 3 290 51 2 291

Medieindex 9,1 8,5 8,6

http://politiken.dk/rejser/temarejser/art5630818/Blot-f%C3%A5-timers-k%C3%B8rsel-fra-Danmark-venter-oplevelser-b%C3%A5de-i-h%C3%B8jt-og-helt-afslappet-tempo
http://www.soendag.dk/rejser/padl-med-paa-boelgen


Nyckelpublicitet 
Danmark

Äventyr och avslappning Cykelsemester Kattegatt

Størstedelen af turen foregår langs den 
svenske kystlinje, men det er ikke havudsigten 

i sig selv, der gør turen dragende. Det er de 
mange små steder og oplevelser på vejen.

Så hop på jernhesten og prøv den hyggelige, 
nye cykelrute fra Skåne til Halland. Tro bare 

ikke, at du kommer slankere hjem igen. 

Svæv rundt blandt trætoppene, slap af på 
hotellet, nyd naturen i Sydsverige. 

Politiken, 30 juli, 719 000

Berlingske Tidende, 30 juli, 260 000

Ude og Hjemme, 4 juni, 143 000

914
Facebook  

interaktioner

https://www.b.dk/rejseliv/langs-den-svenske-kyst-paa-to-hjul
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Allmänt  
• PR-värdet för 2016 var mer än dubbelt så högt som under 2015 eller 

2014, trots att antalet artiklar var betydligt fler under 2014 än under 
nuvarande år. Detta beror på att fler stora artiklar i större lokal-och 
rikspress publicerades under 2016 än tidigare.   

Mest omskrivna ämnen 

• Till skillnad från de övriga marknaderna var Hotell/Nöjespark det mest 
uppmärksammade ämnet. Exempelvis skrev Namdalsavisa, Rix och 
Sogn Avis om ”Nordens beste badeland” och lyfte då bland annat fram 
Halmstads Arena Bad. Vidare rapporterade både Aftenposten och 
Berlingske Tidende om Strömma Farmlodge som tidigare varit en 
övergiven gård på landsbygden i Halland men som nu är full av liv och 
aktivitet.    

• Se og Hør skrev om Kattegattleden i flera stort uppslagna artiklar. I 
artikeln ”Søt sommer med sol og sykkel” beskrivs Halland som 
”Sveriges riviera” och en plats som”kryllar av fina långgrunda 
sandstränder”. Region Halland uppges även i samma artikel vara 
huvudansvariga för Kattegattleden och har tillsammans med sina 
samarbetspartners gjort det lätt för turister att ta sig fram. 

Visit Sweden

Toppämnen
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Hotell/Nöjespark City Natur Utomhus - Sommar Svensk livsstil

2016 2015 2014

Antal artiklar 19 6 39

PR-värde (TSEK) 3 558 1 671 1 330

Upplaga (tusental) 1 554 1 254 1 909

Medieindex 9,0 8,0 8,4



Nyckelpublicitet 
Norge

Hallands stränder Cykelsemester Gårdsturism

Slik blir man ønsket velkommen til 
Strömma Farmlodge – en gang en fra yttet 
gård på den svenske landsbygda i Halland. 

Nå full av liv og aktivitet. 

Region Halland, som er hovedansvarlig for 
sykkelstien som åpnet i fjor, har med sine 

samarbeidspartnere gjort det lett for turister 
å finne fram. 

Helt fra tidlig på 1800 tallet har folk 
valfartet til badebyen Varberg for å nyte 
godt av vannet langs Hallands stren der. 

Hjemmet, 14 juni, 162 000 Se og Hør, 26 juli, 146 000 Aftenposten, 22 oktober, 214 000
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Allmänt 

•Antalet artiklar och PR-värdet var visserligen större än under 
2014 men halverades jämfört med 2015. Detta beror främst på 
att det under 2015 skrevs en artikel om Kattegattleden som 
publicerades i ett flertal tidningar. Någon sådan spridning har 
inte förekommit under 2016. 

Mest omskrivna ämnen 

•Artiklarna fokuserade bland annat på Halland som Sveriges 
riviera. Eltern Kinder skrev att Sverige inte bara är Ikea, älgar 
Pippi Långstrum och ändlösa skogar - Sverige har också 
härliga sandstränder, och är en undangömd pärla för 
Skandinavien-fans. 

•SVZ skrev uppskattande om Kattegattleden: ”Vägen är riktigt 
bra! Detta beror främst på de vackra landskapen längs södra 
västkusten i Skåne och Halland.”  

Visit Sweden

Toppämnen
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Natur Utomhus - Sommar City Mat & Dryck Historia

2016 2015 2014

Antal artiklar 7 19 3

PR-värde (TSEK) 1 953 3 792 1 619

Upplaga (tusental) 786 6 239 682

Medieindex 9,6 9,1 7,7

http://www.svz.de/ratgeber/reise-tourismus/nordische-gefuehle-auf-dem-rad-id14403106.html


Nyckelpublicitet 
Tyskland

Nordisk känsla Kattegatt Sveriges riviera

Nicht nur Ikea, Elche, Pippi Langstrumpf und 
endlose Wälder - Schweden hat auch tolle 

Sandstrände zu bieten. Und Halland gilt als 
echter geheimtipp für Skandinavien-Fans.

Unterwegs auf dem Kattegattleden, dem 
ersten Fernradwanderweg Schwedens von 

Helsingborg nach Göteborg.

Der Weg ist richtig gut! Das liegt vor allem 
an der wunderbaren Landschaft an der 

südschwedischen Westküste in Schonen und 
Halland.

SVZ, 30 juli, 84 000 Schwäbische Zeitung, 2 september, 179 000 Eltern Kinder, 20 januari, 50 000

http://www.svz.de/ratgeber/reise-tourismus/nordische-gefuehle-auf-dem-rad-id14403106.html
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Allmänt 

•Antalet artiklar har ökat kraftigt jämfört med föregående år. PR-
värdet var dock högre under föregående år, detta på grund av 
ett flersidigt reportage om Halland i nederländsk fackpress.  

Mest omskrivna ämnen 

•Artiklar som handlade om utomhusaktiviteter under sommaren 
fick stort genomslag. Exempelvis publicerade National 
Gegraphic Traveller en artikel om de fem ultimata 
sommartipsen i Sverige. I artikeln beskrevs bland annat att var 
man än tittar längs Sveriges kust finns hopptorn, flottar och 
små stränder. De bästa stränderna uppges vara 
Knäbäckshusen i Småland och Tylösand i Halland.  

•I övrigt bestod publiciteten framför allt av fackpress av olika 
slag.

Visit Sweden
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Utomhus - Sommar City Kultur Natur Mat & Dryck

2016 2015 2014

Antal artiklar 10 1 5

PR-värde (MSEK) 340 691 84

Upplaga (miljoner) 276 27 222

Medieindex 9,2 10,0 7,6



Nyckelpublicitet 
Nederländerna

Kattegatt Stränder Orörd natur

De trip begint bij Varberg, in de provincie 
Hallands län. Kenmerkend is de imposante 
burcht uit de dertiende eeuw. Vroeger zaten 

hier boze schurken. 

Voor de mooiste stranden ga je naar 
Käbäckshusenstrand in Skåne of Tylösand in 

de zuidelijke provincie Halland.

Nu zat ik op de geweldig fietsroute 
Kattegattleden van 370 km lang langs de 
kust van de provincie Halland in Zweden. 

National Geographic Traveller, 15 maj, 108 000

ACSI Freelife, 8 mars, 15 000
512 64

Facebook 
interaktioner

Twitter  
delningar

Safe and Healthy Travel, 6 juni, 10 000

153 9 2
Facebook 

interaktioner
Twitter  

delningar
Google+

https://www.acsifreelife.nl/kampeerbestemmingen/zweden/zomergeluk-in-zweden/


Halland TBEX

Foto: Aline Lessnera



Kattegattleden 
  
Experience Kattegattleden (the trail of Kattegatt) – A 370 km long 
bicycle tour between Helsingborg and Gothenburg  in a unique coastal 
setting filled with treats.  Kattegattleden is Swedens first national  
bicycle tour and wears the sign number 1. Kattegattleden runs through 
an amazing nature right by the beaches and ocean and breathtaking 
views. The trail passes through small picturesque fishing villages and 
cozy towns as well as many historical places and interesting 
destinations that each deserves a visit. Cafes, restaurants and 
accommodations are  well places all along the trail.  To bike is to be 
free! From the bike you will be able to see and experience much more 
at the same time as you fill your lungs with the fresh breeze from the 
ocean. 

Foto: Johan Willner



Bloggposter 
Post Tour Halland

Safe and Healthy Travel Kaley Ann Travelling with Hart

I didn’t realize that this type of cycling could 
be so revealing.  If I were driving, I’d miss 

things I didn’t even realize I’d miss:  the heavy 
fullness of the tanned heads of wheat; the 
distinct colours that make up the flush of 

wildflowers…

The whole weekend was so much fun, and I 
kept thinking about how much my kids 
would have loved it. This is definitely a 

place I will come back to again someday!

After a delicious small lunch we went for a 
mountainbike tour in the area. We went 

along the coast at first and then landinwards 
through meadows where the sheep and cows 

were gazing. I really liked this! 

PR-värde: 3 100 kr / Räckvidd: 3 000 PR-värde: 3 100 kr/ Räckvidd: 3 000PR-värde: 19 200 kr / Räckvidd: 25 000

http://safeandhealthytravel.com/kattegatleden-west-coast-sweden/
http://travellingwithhart.com/charming-kattegattleden/
http://www.kaleyann.com/weekend-halland-sweden/


Bloggposter 
Post Tour Halland

Perceptive Travel Hotel Scoop TravellingWithHart

Want a taste of the pop star life?  The Hotel 
Tylösand surely comes pretty close.

Many hotels will treat you like a rock star, 
but it’s not very often you sleep in one 

owned by a rock star. That’s the case with 
Hotel Tylosand.

Expecting nasty weather, sky-high prices, 
and pickled fish, a cyclist passing through 

the coastal Halland region of Sweden finds a 
civilized land almost too pleasant to 

believe.

PR-värde: 19 200 kr / Räckvidd: 25 000 PR-värde: 3 100 kr/ Räckvidd: 3 000PR-värde: 6 000 kr / Räckvidd: 5 000

http://www.perceptivetravel.com/issues/1016/sweden.html
http://travellingwithhart.com/review-hotel-tylosand-sweden/
http://www.hotel-scoop.com/roxette-pop-star-hotel-sweden-tylosand/


Bloggposter 
Post Tour Halland

Travelling with Hart

Glassblowing in Sweden was an unexpected 
treat.

PR-värde: 3 100kr / Räckvidd: 3 000

The Passport Chronicles

It was a bittersweet goodbye at the end. I 
had come to love the south of Sweden very 
much. If you are interested in cycling the 
bike highway here is the main site to plan 

your trip!

PR-värde: 6 000 kr / Räckvidd: 5 000

http://travellingwithhart.com/glassblowing-in-sweden/
http://thepassportchronicles.com/?s=sweden
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PR-värde 

PR-värdet är en beräkning av vad publiciteten hade kostat om den hade bestått av köpt 
annonsutrymme. Värdet beräknas utifrån annonskostnad, artikelstorlek, varumärkesexponering och 
huruvida artikeln är positiv, negativ eller neutral. En negativ artikel ger inget PR-värde. En redaktionell 
nyhet antas ha högre trovärdighet än en annons. 

Medieindex 

Medieindex (MI) är ett nyckeltal för redaktionella medier som beräknas genom en sammanvägning 
av artikelns relevans, i vilken utsträckning varumärket exponeras, artikelstorlek och huruvida artikeln 
bedömts som positiv, negativ eller neutral. MI för samtliga artiklar vägs samman till ett genomsnittligt 
MI. MI beräknas oberoende av mediernas annonspriser eller upplaga. Avsikten är att mäta den 
genomsnittliga kvalitén på verksamhetens medieexponering. MI mäts på en skala mellan -20 och 20.

Förklaringar
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Key Account Manager:  
Anna af Ekenstam 
Email: anna.af.ekenstam@whisprgroup.com 
Telefonnummer: 073 424 84 27 

Analytiker:  
Petter Jonason 
Email: petter.jonason@whisprgroup.com 
Telefonnummer: 073 506 43 88


