
KAMPANJRESULTAT
HÖSTLOV 2021

Sverige, Norge och Danmark



RESULTAT & LÄRDOMAR

Vi lade 240 000 kronor på mediaköp i Sverige. 

Detta resulterade i 28 000 besök på kampanj-

sajten och 11 000 klick vidare till företagen.

I Danmark köptes media för 130 000 kr vilket

resulterade i drygt 5 000 besök på kampanj-

sajten och 1 600 klick vidare till företagen.

Vi valde inledningsvis att pausa Norge, men 

när reserestriktionerna lättade beslutade vi

oss för att göra en mindre satsning. Det 

spenderades 60 000 kr och resultatet av detta 

blev 4 700 besök på kampanj-sajten och 1 300 

klick vidare till företagen.

Vi har fått väldigt lite återkoppling från 

företagen men baserat på den information vi

har kan vi se att vissa företag har haft fullbokat

medan andra hade gott om rum kvar att sälja. 

Kampanjperiod:

⚫ Sverige: 4-24 oktober

⚫ Danmark: 20 september – 3 oktober

⚫ Norge: 22 september – 13 oktober 

Nästa kampanj görs inför höstloven 2022.

Deltagande företag och TO:

⚫ 32 företag på Världen-nivå deltog i den svenska kampanjen, av dessa deltog 19 i den norska 
kampanjen och 15 i den danska kampanjen.

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Facebook, Instagram och Strossle.

Kampanjsida:

⚫ https://www.vastsverige.com/familjens-vastsverige/hostlov

⚫ https://www.vastsverige.com/da/familietid/efterarsferie/

⚫ https://www.vastsverige.com/no/familieferie/hostferie/

Syftet med kampanjen är att regionens boendeanläggningar ska få paketbokningar under 

höstlovsveckorna. Detta leder till att kringliggande aktivitetsföretag och besöksmål också får 

fler besökare.

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

Jennie Renström – jennie.renstrom@vastsverige.com, +46 (0)31-81 83 82

https://www.vastsverige.com/familjens-vastsverige/hostlov
https://www.vastsverige.com/da/familietid/efterarsferie/
mailto:jennie.renstrom@vastsverige.com


KAMPANJSIDA SVERIGE INNEHÅLL KAMPANJSIDA

På höstlovssidan ”Höstlov i Göteborg och 
Västsverige” exponerades höstlovspaket 
(se bild 4) med boende kopplat till 
familjevänliga aktiviteter som lek & relax 
samt kul på västkusten. 

Övrigt innehåll på höstlovssidan var 
indelat i två sektioner. En del för 
aktiviteter för yngre barn samt en del med 
tips på aktiviteter för de äldre barn. 

Hotjar – scroll heatmap

Scroll heatmaps är ett väldigt bra sätt att 
visa vad besökarna faktiskt ser på en sida.

Höstlov i Göteborg var en ganska lång 
sida. Här kan vi se att 37% scrollade hela 
sidan medan 74% scrollade halva sidan i 
mobilläge. 

För artikeln om höstlovspaket scrollade 
21% ner till paket 16 där Hotjar slutade 
mäta. Det innebär att 16 paket ligger 
nedanför och har fått få exponeringar. Att 
ta med till kommande kampanjer är att 
korta ner sidor. 



KAMPANJSIDA DANMARK INNEHÅLL KAMPANJSIDA

På höstlovssidan ” Efterårsferie i Göteborg 

og Vestsverige” exponerades 

höstlovspaket (se bild 3) med boende 

kopplat till familjevänliga aktiviteter som 

lek & relax samt kul på västkusten. 

Övrigt innehåll på höstlovssidan var 

indelat i två sektioner. En del för 

aktiviteter för yngre barn samt en del med 

tips på aktiviteter för de äldre barn. 



KAMPANJSIDA NORGE INNEHÅLL KAMPANJSIDA

På höstlovssidan ”Høstferie i Gøteborg og

Vest-Sverige 2021” exponerades 

höstlovspaket (se bild 3) med boende 

kopplat till familjevänliga aktiviteter som 

lek & relax samt kul på västkusten. 

Övrigt innehåll på höstlovssidan var 

indelat i två sektioner. En del för 

aktiviteter för yngre barn samt en del med 

tips på aktiviteter för de äldre barnen. 



GOOGLE ANALYTICS SVERIGE LÄRDOMAR

Kampanjsidan har under perioden nästan haft 

28 000 besök. Merparten av trafiken 

kom från Facebook-Instagram och Strossle.

Annonserna länkade till portalsidan och 

”paket-sidan” och det är de som fått majoriteten 

av besöken.

73% av besökarna var kvinnor. Ålders-

fördelningen var relativt jämn över de olika

grupperna, men 55-65+ var något fler. 

85% av trafiken kom från mobila enheter

Kampanjen genererade nästan 11 000 klick 

på länkar som går direkt in till företagens 

egna hemsidor.



GOOGLE ANALYTICS DANMARK LÄRDOMAR

Kampanjsidan har under perioden haft drygt 

5000 besök. Merparten av trafiken 

kom från Facebook-Instagram och Strossle.

Annonserna länkade till portalsidan och 

”paket-sidan” och det är de som fått  majoriteten 

av besöken.

68% av besökarna var kvinnor. Åldersgruppen

65+ var de som besökte sidorna mest.

85% av trafiken kom från mobila enheter

Kampanjen genererade drygt 1600 klick 

på länkar som går direkt in till företagens 

egna hemsidor.



GOOGLE ANALYTICS NORGE LÄRDOMAR

Kampanjsidan har under perioden haft nästan

4700 besök. Merparten av trafiken 

kom från Facebook-Instagram.

Annonserna länkade till portalsidan och 

det är den som fått  majoriteten  av besöken.

60% av besökarna var kvinnor. Fördelningen 

mellan åldersgrupperna var relativ jämn, där den 

yngre delen (25-34) var de som besökte sidan

mest.

95% av trafiken kom från mobila enheter

Kampanjen genererade drygt 1300 klick 

på länkar som går direkt in till företagens 

egna hemsidor.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook-Instagram och Strossle.

Enligt OMD presterade annonserna på Facebook-

Instagram bra och vi hade en snitt-CTR på 1,2%. 

Även CPA låg ok med ett snitt på 8,14 kr / besök på

landningssida. 

Strossle-annonserna har ett förutbestämt pris på

CPC 5 kr. Snitt-CTR låg på 0,40%. Målet var att 

generera 10 738 klick, men här blev det en viss

underleverans så resultatet blev 6035 klick.

Vad gäller layout och ad copy så presterade det 

material som kändes mest ”fartfyllt” bäst.  

Målgruppen bestod av personer i åldern 30-54

med barn eller intresse för ”familj”

Geografi: Södra Sverige.

ANNONSERING SVERIGE

Ovan bild- och video annonser gick bäst Ovan annonser gick sämst 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook-Instagram och Strossle.

Enligt OMD hade den danska kampanjen på

Facebook-Instagram svårt att leverera. Snitt-CTR 

låg på 0,6% och snitt-CPA låg på 31,13 kr / besök på

landningssida. Deras kommentar kring resultatet är:

”Marknaden var inte redo för vår typ av kommunikation
och vi rekommenderar räckvidd/engagemangsdrivande
KPI:er framåt för den danska marknaden”.

Strossle-annonserna har ett förutbestämt pris på

CPC 7 kr. Snitt-CTR låg på 0,27%. Målet var att 

generera 6079 klick och det uppnåddes.

Likt Sverige presterade filmen bra. En skillnad var att 

spa (som presterade dåligt i Sverige) gick näst 

bäst i Danmark. Dock var “vattenrutschkanan”

inte med i den danska. 

Målgruppen bestod av personer i åldern 30-54

med barn eller intresse för ”familj”

Geografi: Nordjylland och Själland (Köpenhamn)

ANNONSERING DANMARK

Ovan bild- och video annonser gick bäst Ovan annonser gick sämst 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook och Instagram.

Kampanjen presterade ett ok resultat och gav 

över 4000 besökare på sajt. Snitt-CPA per 

sajtbesök var 14,81 kr och snitt-CTR låg på

0,92%.

Annonseringen gick brett och riktades mot 

kvinnor och män 30-55 som är intresserade

av Göteborg och resor.

Vad gäller layout och ad copy så presterade det 

unika materialet med ”en helg i en elg” bäst.

Geografi: Oslo/Viken, Vestfold/Telemark

ANNONSERING NORGE

Ovan annons gick bäst Ovan annons gick sämst 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Ett samarbete gjordes med SJ där de erbjöd 

10 % rabatt på resor till Västsverige genom 

en widget på sajten. Inga bokningar gjordes 

här men vi kommer att fortsätta att samarbeta

med SJ kring transporten i våra lovsatsningar

då vi vill uppmuntra till tågresande. 

SJ gjorde även ett utskick till drygt 16 000 

Prio-medlemmar, målgrupp familj med 

erbjudanden från Västsverige .

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Som komplement till den betalda 

marknadsföringen har organiska inlägg om 

höstlovet skapats på Facebook Västsverige

och Bohuslän.

Tillsammans gav dessa inlägg:

Engagemang (gilla, dela, kommentera) : 175

Länkklick: 252

Nyhetsbrev utskickat till 5194 prenumeranter

1626 öppnade mail (31 %)

134 klick totalt (8,2 %)

Höstlovet mest klickat (76 unika klick)

ÖVRIG MARKNADSFÖRING

Nyhetsbrev

https://app.bwz.se/vastsverige/b/v/?vid
=129&v=1&share=1&ucrc=09CDB6DE32

https://app.bwz.se/vastsverige/b/v/?vid=129&v=1&share=1&ucrc=09CDB6DE32


RESULTAT & LÄRDOMAR

På den danska marknaden gjordes det ett

pressutskick den 22/9 på temat höstlov i 

Västsverige. 

I Norge skapade vi en specialskriven 

redaktionell text om höstlovsupplevelser, 

vilken publicerades i det digitala resemagasinet

King Goya. 

ÖVRIG MARKNADSFÖRING

https://kinggoya.no/familietur-til-
vest-sverige-med-nyvunnet-frihet/

Pressutskick Redaktionell artikel

https://kinggoya.no/familietur-til-vest-sverige-med-nyvunnet-frihet/


RESULTAT & LÄRDOMAR

De flesta boendeanläggningarna har varit 

aktiva i sociala medier med både annonsering 

och organiska inlägg. Det man kan konstatera

är att majoriteten av anläggningarna är väldigt

proffsiga i sin kommunikation. 

Det är få av de deltagande företagen som har 

återkommit till oss med resultat. Av de som 

Dock har återkopplat så kan vi se att de alla har fått 

trafik från kampanjsidan till sina egna sidor. 

Hos en av de större anläggningarna stod trafiken

från kampanjsidan för 20 % av den totala 

trafiken och man hade mycket bra bokat. 

Några anläggningar har haft fullbokat under lov-

perioden medan andra inte har märkt av någon 

ökning i bokningarna alls.

Vissa av deltagarna hade i år, för första 

gången, satt ihop ett lovpaket vilket också 

får ses som ett resultat. 

DELTAGANDE FÖRETAG


