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Den här rapporten presenterar 
Hallands och Kattegattledens 
mediegenomslag för perioden 1/1 - 
31/12 2018. Rapporten presenterar 
utveckling av nyckeltal över tid samt 
exemplifierar och analyserar den 
rådande mediebilden.
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Totalt sett växte publiciteten kring Halland och Kattegattleden på alla punkter. Såväl PR-
värdet som antalet artiklar och upplagan tog ett stort kliv framåt jämfört med fjolåret, med PR-
värdet tre gånger högre jämfört med 2017. Det enda nyckeltal som minskade var medieindex 
som sjönk två punkter, något som kan vara drivet av en ökad volym artiklar. 

Publiciteten växte emellertid inte proportionellt över alla marknader. 2018 innebar istället en 
markant koncentration av mediebilden till Danmark, Norge och Nederländerna, medan övriga 
marknader minskade jämfört med tidigare. Den danska marknaden stod för 42% av det totala 
PR-värdet, den norska för 39% och Nederländerna för 9%, medan övriga tre marknader där 
publicitet ägde rum (Tyskland, Frankrike och Storbritannien) utgjorde 10% av det totala PR-
värdet. Sett till antalet artiklar var andelen 52% för Danmark, 26% för Norge och 21% för 
Nederländerna och endast en dryg procent fördelat på övriga marknader. 

Tidsramen för när publiciteten ägde rum fortsatte att förändras. Istället för mest publicitet 
under sommarmånaderna publicerades majoriteten av artiklarna under vårkanten (42% artiklar 
mars-maj) samt under höstmånaderna (20% artiklar under september-oktober). Våren 
karaktäriserades av artiklar om cykling och SUP-yoga medan hösten främst handlade om spa 
och höststormar.  

• Mat & dryck var det mest omskrivna ämnet. Denna kategori bidrog starkast till 
det totala PR-värdet, trots att det inte var det ämne som genererade flest 
artiklar. Detta berodde bland annat på att Stedsans in the Woods 
uppmärksammades i stora tidningar som Daily Mail i Storbritannien och ett 
flertal lokaltidningar i Danmark.
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397 
Artiklar 

56,7M 
Upplaga 

42,1M 
PR-värde (SEK) 

8,9 
Medieindex

Toppämnen

Mat & dryck (44%)
Natur/Utomhusaktiviteter (43%)
Hälsa (spa, yoga, etc.) (38%)
Hotell/Nöjesparker (36%)
Natur/Sommar/Barmark (34%)
Cykling (19%)

Mat & dryck

44%
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PR-värde (SEK) per land och år
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Antal artiklar  
2018

Antal artiklar  
2017

PR-värde 
MSEK 2018

PR-värde 
MSEK 2017

Medieindex 
2018

Medieindex 
2017

Upplaga (M) 
2018

Upplaga (M) 
2017

Danmark 207 67 17.7 4.1 8.9 8.3 11.2 4.5

Norge 101 54 16.2 5.6 8.9 9.4 10.3 9.0

Tyskland 3 12 2.2 1.9 8.7 9.3 0.6 1.0

Nederländerna 84 22 4 0.4 9.0 7.8 2.8 0.7

Frankrike 1 2 1.5 0.1 10.0 10.0 0.1 0.1

Storbritannien 1 2 0.5 0.1 6.0 9.5 31.7 0.2

Totalt 397 159 42.1 12.2 - - 56.7 15.5

Snitt 66 27 7.0 2 8.9 9.1 9 3



Sammanfattning 
Publiciteten om Halland och Kattegattleden ökade i omfattning. Under 2018 
tredubblades PR-värdet för regionen. Regionens betydelse för Visit Swedens totala 
mediala framställning ökade likaså, där publicitet kring Halland och Kattegattleden 
stod för 2,8% av det totala PR-värdet under året, en siffra som aldrig tidigare har 
överstigit 1%.  

Ser man till mjukare data så bör man reflektera över det faktum att publiciteten kring 
regionen alltmer koncentrerades till den danska, norska och Nederländska marknaden. 
Sett till Visit Swedens totala publicitet på alla marknader stod Danmark och Norge för 
21% av PR-värdet medan motsvarande siffra för Halland och Kattegattleden var 89%. 
Ifjol var samma siffra 83%. 

Cykling var den överlägset största ämnet sett till antal artiklar, vilket drevs av ett stort 
intresse i framför allt Nederländerna och Danmark. Kattegattleden valdes till Årets 
cykelväg 2018 i Nederländerna, vilket genererade ett stort antal artiklar. Sett till PR-
värdet var Mat & dryck och Natur/utomhusaktiviteter toppämnen, bland annat på grund 
av att Stedsans in the Woods uppmärksammades i stora tidningar som brittiska Daily 
Mail.  

Rekommendationer 
Publicitetens karaktär skilde sig åt mellan exempelvis den danska och den norska 
marknaden. Den norska marknaden karaktäriserades av flera längre och unika reportage 
medan den danska istället dominerades av ett relativt begränsat antal uppslag av vilka 
majoriteten fick spridning i ett flertal danska medier, exempelvis “Festlig stämning i 
Falkenberg Strandbad” och “Sverige: Ned ad bjerget på cykel”. Liknande upplägg med 
allmängiltig potential bör kunna generera stort genomslag i lokal media i fler länder. 

Publicitetens innehåll hade många likheter med fjolårets. De mest framgångsrika 
ämnena ifjol var också de ämnen som genererade högst publicitet i år, där Stedsans in 
the Woods fick god exponering och syntes på i princip alla marknader där publicitet om 
Halland och Kattegattleden förekom. Både i Tyskland och Franrike publicerades långa 
och bildrika reportage om Stedsans in the Woods i inflytelserika livsstilsmagasin. Även 
i Danmark publicerades reportage, där det faktum att inrättningen drivs av danskar 
ökade relevansen för läsarna. Stedsans in the Woods var ett viktigt uppslag även ifjol. 
Upplägget kan sannolikt återanvändas på marknaderna. Kombinationen mellan lyx och 
naturnära enkelhet utgör grunden till historien om Stedsans in the Woods och är något 
som väcker läsarnas intresse. Prioritera att hitta fler historier med samma komponenter 
för att fortsatt fånga läsarnas uppmärksamhet.

Traditionella medier: 
Sammanfattning och rekommendationer
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https://platform.whisprgroup.com/accounts/visitsweden/editorials/1371012/edit
https://platform.whisprgroup.com/accounts/visitsweden/editorials/1371012/edit
https://www.jv.dk/rejser/Sverige-Ned-ad-bjerget-paa-cykel/artikel/2614154
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Allmänt  
• Danmark var årets mest framträdande marknad, med ett kraftigt ökande PR-värde 

jämfört med fjolåret (+330%). Artikelmängden ökade proportionerligt, där orsaken till 
det stora antalet artiklar främst berodde på att de relativt få men fina uppslag som 
publicerades fick spridning i ett stort antal medier. 

Mest omskrivna ämnen 
• Det egna pressarbetet bar frukt i form av längre reportage som publicerades i ett stort 

antal danska medier. Sommaraktiviteter utomhus kopplade till hälsa var det ämne 
som dominerade, inte minst genom uppmärksamheten kring yoga på SUP-bräda i 
Halmstad och Varberg. Danskarna kunde också läsa om regionens goda 
cykelmöjligheter i samband med att en rad artiklar om att Kattegattleden tagit hem 
priset som Europas bästa cykelled. 

• Stedsans in the Woods fick en fin exponering på den danska marknaden med flertalet 
långa reportage som publicerades i de största danska tidningarna, inte minst 
Politiken. Vidare fick Prostens Pizza, Falkenberg Strandbad och ytterligare 
inrättningar i Halland uppmärksamhet i bland annat Jyllands-Posten, som resultat av 
en anordnad pressresa. 
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Utomhus – Sommar Hälsa Hotell/Nöjesparker Mat & dryck Cykling

2018 2017 2016 2015 2014

Antal artiklar 207 67 84 2 7

PR-värde (TSEK) 17,706 4,117 7,385 633 1,764

Upplaga (tusental) 11,194 4,474 3,290 51 2,291

Medieindex 8.9 8.3 9.1 8.5 8.6

https://www.fyens.dk/rejser/Man-kan-da-ikke-dyrke-yoga-paa-et-SUP-braet-i-havet/artikel/3249837
https://www.fyens.dk/rejser/Sverige-Europas-bedste-cykelrute/artikel/3239608
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/Rejser/Luksus-i-de-svenske-skove-Stedsans-in-the-woods-tiltraekker-gaester-fra-hele-verden/artikel/381572
https://politiken.dk/rejser/art6590567/Det-primitive-p%C3%A5-luksusm%C3%A5den-%C2%BBBo-i-naturen-uden-d%C3%A5semad-og-d%C3%A5rligt-liggeunderlag%C2%AB
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/turengaartil/ECE10844879/halland-har-mere-end-flot-natur-at-byde-paa-provstens-pizza-og-pers-groed-i-verdensklasse/


Nyckelpublicitet 
Danmark

Yoga till havs

En solhilsen i et yogastudie på skridsikkert 
underlag er en ting -men på sådan et bræt i 

det frie hav er det en helt anden sag.

Jydske Vestkysten, 21 april, 818 700 SEK

Europas bästa cykelled

Den svenske cykelrute Kattegattleden, som 
går langs med Kattegat, er blevet kåret som 

Europas bedste cykelrute på den store 
hollandske messe for cykel- og vandreferier, 

"Fiets en Wandelbeurs".

Fyens Stiftstidende, 22 mars, 63 900 SEK

Stedsans in the Woods

Stedsans in the Woods er stedet, hvor Sveriges 
vilde natur, skovbrug og livskvalitet i form af 
smuk og luksuriøs mad tilberedt af naturens 

fineste ingredienser går op i en højere enhed. 
Et sted, der gør en forskel – for ejerne, 

gæsterne og ikke mindst Jorden.

Fyens Stiftstidende, 15 september, 478 000 SEK

https://www.fyens.dk/rejser/Sverige-Europas-bedste-cykelrute/artikel/3239608
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Allmänt  
• Även den norska marknaden växte starkt under året, med ett PR-värde som ökade 189% 

jämfört med 2017. PR-värdet ökade i ett högre tempo jämfört med artikelmängden, 
vilket alltså innebar att PR-värdet per artikel ökade rejält: 16 037 SEK per artikel, 
jämfört med 10 377 SEK i fjol. I genomsnitt bidrog varje norsk artikel med nästan 
dubbelt så mycket PR-värde jämfört med de danska artiklarna. 

Mest omskrivna ämnen 
• Kvalitativa reportage präglade ämnesfördelningen då media beskrev såväl Natur/

Utomhusaktiviteter som Mat & dryck samt Hotell/Nöjesparker. Se og Hør publicerade 
flera längre printuppslag, där man beskrev surfmöjligheterna på västkusten och 
rankade svenska spainrättningar. På liknande manér publicerade en annan 
veckotidning, Hjemmet, längre reportage om semester på Sveriges västkust, där 
cykling längs Kattegattleden lyftes jämte mer traditionella aktiviteter. 

• Även annorlunda typer av besök i Sverige figurerade i publiciteten. Hallandskusten 
nämndes i en artikel om bra platser för att uppleva höststormar, där Louise Winberg 
tipsade om att ta in på hotell i Varberg eller Falkenberg medan vädret härjar utanför. 
Likaså VG:s uppslag om hur man går tillväga för att gifta sig på ett svenskt slott för 
100 000 kr var ett kreativt grepp som bör återanvändas. 

Visit Sweden

Toppämnen

PR
-v

är
de

3M

7M

10M

13M

Natur/Utomhus Mat & dryck Hotell/Nöjesparker Hälsa Utomhus – Sommar

2018 2017 2016 2015 2014

Antal artiklar 101 54 19 6 39

PR-värde (TSEK) 16,198 5,604 3,558 1,671 1,330

Upplaga (tusental) 10,280 8,950 1,554 1,254 1,909

Medieindex 8.9 9.4 9.0 8.0 8.4

https://www.dagbladet.no/tema/10-svenske-sjospa/70165349
https://www.demokraten.no/reise/stormfulle-hoydepunkter-1.2494327
https://www.vg.no/nyheter/i/VR3Wk3/stor-guide-faa-slottsbryllup-til-100000-kroner


Nyckelpublicitet 
Norge

Se og Hør, 31 maj, 1 140 000 SEK

Sveriges Hawaii

Hawaii, Apelviken. Utenfor den eksotiske 
surfekafeen Surf Saloon arrangeres det 

morgenyoga to ganger i uken.  
”Er det ikke litt som å være på Hawaii”

VG, 27 juli, 1 113 600 SEK

Svenskt slottbröllop

Drømmer du om et romantisk bryllup i et slott 
eller på en herregård? Monika og Øyvind fikk 
drømmebryllupet i Sverige - til en pris som 

kanskje vil overraske deg. 

Dagbladet, 7 september, 903 600 SEK

Rankning av spa

Lysekroner i taket, knitring i peisen og et 
svømmebasseng som ligner på et drivhus fra 
kolonitiden. Spaavdelingen The Retreat Club, 
i Falkenberg strandbad, er Sveriges desidert 

mest luksuriøse spa.

https://www.vg.no/nyheter/i/VR3Wk3/stor-guide-faa-slottsbryllup-til-100000-kroner
https://www.dagbladet.no/tema/10-svenske-sjospa/70165349
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Allmänt  
• Alla PR-tal ökade stort i Nederländerna sett till alla tidigare år. PR-värdet ökade 

särskilt stort, främst då flera stora printartiklar om Kattegattleden publicerades. 
Publiciteten dominerades av två nyheter som publicerades i ett stort antal 
lokaltidningar - båda om Kattegattleden - och publiciteten bestod överlag av en hög 
andel artiklar i printmedia.  

Mest omskrivna ämnen 
• Cykling var det mest uppmärksammade ämnet, både sett till antalet artiklar och PR-

värde. Kattegattleden var i fokus då landet utsågs till årets cykelväg 2018 av en 
tidning i Nederländerna - en nyhet som fick stor uppmärksamhet. Sverige beskrevs 
som att det fortfarande är i sin linda som cykelland men att landet har en nationell 
cykelväg som är värd att besöka: Kattegattleden.  

• Kattegattleden uppmärksammades även som en ovanligt vacker vandringsled, detta i 
en stor notis i ett flertal lokaltidningar. 
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Cykling Natur/Utomhus

2018 2017 2016 2015 2014

Antal artiklar 84 22 10 1 5

PR-värde (TSEK) 3,976 424 340 691 84

Upplaga (tusental) 2,769 685 276 27 222

Medieindex 9.0 7.8 9.2 10.0 7.6



Nyckelpublicitet 
Nederländerna

Harener Weekblad, 29 augusti, 115 200 SEK

Vackra vägar

Sökes: vackra vägar

Bike & Trekking, 13 juni, 336 000 SEK

Årets cykelväg 2018

För bara två år sedan öppnades den första 
nationella turistcykeln i Sverige (…) 

Kattegattleden valdes som årets cykelväg 
2018. 

Puuropreis, 2 mars, 120 000 SEK

Årets cykelväg 2018

Den svenska cykelvägen Kattegattleden har 
blivit "Årets cykelvägar" 2018. Juryen utdelar 

årets "Cykelvägen" till nummer 1 i ett nytt 
nationellt cykelnät i Sverige. 

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6458505/The-12-best-travel-experiences-2018-revealed.html
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6458505/The-12-best-travel-experiences-2018-revealed.html
https://www.puuropreis.nl/nieuws/14571-kattegattleden-in-zweden-is-fietsroute-van-het-jaar-2018
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Allmänt 
• Mediebilden i Tyskland förändrades jämfört med ifjol. Antalet artiklar sjönk till låga 

3 stycken – den lägsta siffran sedan 2014 – men då en av artiklarna publicerades i det 
inflytelserika magasinet emotion så landade årets PR-värde fortfarande på en högre 
nivå än ifjol. 

Mest omskrivna ämnen 
• Även i Tyskland var det Stedsans in the Woods som stod i centrum. Detta genom ett 

längre reportage på hela sju sidor som publicerades i den trycka versionen av 
magasinet emotion. Samma reportage publicerades även i kvinnomagasinet Brigitte. 

• Övrig publicitet rörde campingsemester i Halland och Skåne, i form av ett långt 
uppslag i magasinet Nordis som tipsade om Nordic Camping & Resorts anläggningar 
i bland annat Tvååker och Halmstad.

Visit Sweden
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1,975K

2,050K

2,125K

2,200K

Natur/Utomhusaktiviteter Mat & dryck

2018 2017 2016 2015 2014

Antal artiklar 3 12 7 19 3

PR-värde (TSEK) 2,165 1,889 1,953 3,792 1,619

Upplaga (tusental) 603 877 786 6,239 682

Medieindex 8.7 9.2 9.6 9.1 7.7



Nyckelpublicitet 
Tyskland

emotion, 12 maj, 1 670 400 SEK

Pure natur hos Stedsans

Die Küche von Stedsans in the Woods 
befindet sich halb im Freien, und hier 
wird das verarbeitet, was der Wald und 

der See so hergeben. Auf dem Teller 
landet also vor allem: Natur pur - mmh!

Sexrätters hos Stedsans

Zwischen Göteborg und Malmö liegt das 
schwedische Resort-Restaurant ”Stedsans in the 
Woods” mitten im Wald. Von da, aus dem Garten 

oder dem See stammen auch die meisten Zutaten 
für die genialen Sechs-Gang-Menüs.

Brigitte, 9 maj, 232 700 SEK

Campingsemester

Aug dem Weg zu Campingplatz Nummer drei 
lassen wir uns Zeit und erkunden noch ein 

wenig die Küste Hallands. Laholm lockt mit 
einem historischen Stadtkern und 

Kopfsteinpflastergässchen, und Mellbystrand 
punktet mit Schwedens längstem Sandstrand.

Nordis, 1 maj, 262 000SEK



Mediegenomslag  
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Allmänt 
• Det franska livsstilsmagasinet Milk Decoration publicerade ett längre och välgjort 

reportage ifrån Stedsans in the Woods. Läsarna fick ta del av hur de två ägarna valt att 
flytta sin restaurang från Köpenhamn till de halländska skogarna och inriktat 
verksamhetens fokus på ett naturnära och hållbart leverne på riktigt. Reportaget som 
helhet innebar gedigen positiv publicitet för Halland i allmänheten och inrättningen 
i synnerhet.
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2018 2017

Antal artiklar 1 2

PR-värde (TSEK) 1,530 29

Upplaga (tusental) 80 21

Medieindex 10.0 10.0 Milk Decoration, 31 juli, 1 530 000 SEK

http://www.milkdecoration.com/detox-en-foret-suedoise/
http://www.milkdecoration.com/detox-en-foret-suedoise/
http://www.milkdecoration.com/detox-en-foret-suedoise/
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Allmänt 
• Endast en artikel publicerades på den brittiska marknaden. Det rörde sig om ett 

uppslag i Daily Mail om årets bästa alternativa reseupplevelser, en rankning som 
hade sitt ursprung i EasyJets inflight magasin. Tolv platser listades, däribland 
Stedsans in the Woods, som rankades som 2018 års ”Best Wild Escape”. Att den 
halländska anläggningen kvalat in på listan nämndes endast kort där man påpekade 
att Stedsans in the Woods är en plats för att njuta av lyxig eco-living och god mat 
lagad över öppen eld. 
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Mat & dryck Hållbarhet Hotell/Nöjesparker

2018 2017

Antal artiklar 1 2

PR-värde (TSEK) 546 100

Upplaga (tusental) 31,700 189

Medieindex 6.0 9.5 Daily Mail, 3 december, 545 500 SEK

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6458505/The-12-best-travel-experiences-2018-revealed.html
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6458505/The-12-best-travel-experiences-2018-revealed.html
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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:  
Alexander Mrozek 
Email: alexander.mrozek@whisprgroup.com 
Telefonnummer: 076 569 66 64 

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


