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VANDRING I VÄSTSVERIGE



RESULTAT & LÄRDOMAR

Vandringskampanjen blev väldigt lyckad

med  totalt 114 974 besök till kampanjsidan. 

Detta var 155 % mer än planerat.

20 % av besökarna klickade sig vidare till 

företagens egna hemsidor med 

vandringspaket (totalt 36 221 klick). Det är 

en förhållandevis hög andel för en kampanj. 

En bidragande orsak kan vara att företagen 

har tagit fram attraktiva paketlösningar.

Annonseringen i sociala medier gav stort 

engagemang. Målgruppen kvinnor 55 +, 

klickade mest på annonserna.

Majoriteten av företagen som deltagit i 

kampanjen har varit mycket positiva. De har 

märkt av en tydlig ökning av besök till 

hemsidan samt fått många bokningar och 

förfrågningar. Av de företag som har svarat 

så har totalt 446 bokningar av 

vandringspaket gjorts och ungefär hälften av 

alla företag har fått bokningar.

De företag som själva också kommunicerat 

vandring och vandringspaket parallellt med 

Turistrådets kampanj har fått fler bokningar.

Kampanjperiod:

⚫ 8 april – 5:e maj 2021

⚫ Nästa vandringskampanj planeras till v.34  2021

Deltagande företag och turistorganisationer:

⚫ 45 företag på världennivå (boende- och aktivitetsföretag)

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Social media – Facebook, Instagram

⚫ Strossle*

⚫ Acast

Kampanjsida:

⚫ www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket

Syftet med kampanjen var att få besökare att boka vandringspaket hos företagen i regionen men också att 

öka kännedomen om vandring i Västsverige.

Annonseringen var i sociala medier och via verktyget Strossle. Vi testade också annonsering via 

podcastnätverket Acast med ljudspottar. Annonserna på sociala medier ledde in trafiken på olika 

landningssidor med både geografisk och tematisk inriktning. På dessa sidor fanns vandringspaketen med 

”boka och läs mer” knappar som länkade vidare ut till företagens paketsidor. Målgruppen var erfarna 

vandrare samt nybörjare  (par, kompisar, familjer 30 +) i Västra Götaland, Halland, Skåne, Stockholm, 

Jönköping, Kronoberg, Örebro, Södermanland

SAMMANFATTNING

*Strossle är digitala annonser som är relevanta för målgruppen och som visas i 
samband med relevant redaktionellt innehåll i olika digitala tidningar och magasin.

http://www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket


LÄRDOMAR

Kampanjsidan var uppbyggd kring en huvudsida 

med länkar vidare till undersidor med olika typer 

av vandringspaket, fördelat på tema och 

geografi. De två mest besökta undersidorna har 

varit ”Vandringspaket med spa och relax” och 

”Vandringspaket i Bohuslän”.

En femtedel av besökarna har valt att klicka sig 

vidare på en ”Läs mer och boka”-knapp till ett 

externt företag, vilket är i paritet med hur 

tidigare vandringskampanj har presterat.

3 av 4 av besökarna på sajten är kvinnor och 

storstadsregionerna Göteborg och Stockholm 

står för den största andelen trafik geografiskt 

sett. Åldern 55+ står för stor del av trafiken.

GOOGLE ANALYTICS



RESULTAT & LÄRDOMAR
ANNONSERING I SOCIALA MEDIER

Annonseringen på Facebook och Instagram

blev väldigt lyckad och levererade över 

förväntad målsättning med 114 974 klick.

2,7 % (36 221) av alla som såg annonserna 

klickade sig in på kampanjsida vilket är ett 

bättre kampanjresultat än genomsnitt.

Totalt hade vi 19 stycken annonser som 

både hade geografisk och tematisk 

inriktning och detta fungerade mycket bra. 

Annonserna som kombinerat vandring och 

aktivitet så som t.ex. spa, mat och boende 

gav flest klick. Bäst presterade annonser är 

markerade med grön ram.

Förutom bild- och filmannonser kördes även 

retargeting-annonser med specifika paket ( 

blå ram). Att rikta specifika paket mot 

besökare som redan visat intresse för 

vandring fungerade väldigt bra.

Nästan 70 % av de som klickade på 

annonsen var kvinnor. 

Sämst presterade annonser som kördes var 

på Instagram Stories (markerat med gul 

ram).

Engagemanget var högt med 30 186 

kommentarer, delningar och likes. 



RESULTAT & LÄRDOMAR
ANNONSERING I ÖVRIG MEDIA

Annonsering via Strossle* levererade bra 

resultat med 11 966 klick in på 

vandringssidan, dock gav dessa annonser 

mycket färre klick ut till företagen. Totalt 

hade vi 13 olika annonser på Strossle och de 

annonser som gick bäst  är markerade med 

hög CTR i bilden, de annonser som gick 

sämst står det låg CTR på.

I år testade vi även podd-annonsering 

(markerad med gul ram). Det innebär att 

ljudspottar köps via nätverket Acast och 

erbjuder en lugn lyssnarmiljö. Kampanjen 

styrdes geografiskt till södra Sverige till de 

populäraste poddarna på Acast. Även detta 

gick bra och kampanjen nådde ut till 561 

063 lyssnare med en frekvens på 2,18 

lyssningar.

Podd-annonseringen är 

kännedomsskapande och svår att utvärdera 

då den inte gav några direkta klick, vi kunde 

inte heller se ett ökat sökbeteende den 

veckan som podd-annonseringen gick 

enskilt.

*Strossle är digitala annonser som är relevanta för målgruppen 
och som visas i samband med relevant redaktionellt innehåll i 
olika digitala tidningar och magasin.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Organiskt innehåll är ett bra komplement till 

annonseringen. Här kan man vara lite mer 

konkret och lyfta specifika vandringsleder, 

vandringspaket och tips. Vandring är något 

som vi kommunicerar året om och det 

innebär att vi publicerar inlägg även utanför 

kampanjperioden.

Organiska inlägg i Turistrådets sociala 

kanaler nådde ut till 215 921 och gav 6399 

gilla, 1724 delningar samt 2175 länkklick till 

kampanjsida och deltagande företag. 903 

personer sparade ner inläggen.

Det inlägg som gick allra bäst är markerat 

med grön ram, inlägget publicerades i mars 

innan kampanjperioden. Detta visar på att 

det fungerar bra att kommunicera vandring 

året om i sociala kanaler.

Instagram Stories fungerar väldigt bra för att 

lyfta både vandringsleder såväl som 

specifika företag utmed lederna. Många 

klickar på dekalerna för att läsa mer.

Turistrådets nyhetsbrev skickades ut till cirka 

5300 prenumeranter och öppnades av 29,3 

%. Detta räknas som bra öppningsfrekvens. 

Cirka 13 % klickade sig vidare från 

nyhetsbreven till kampanjsidan, detta är 

också över genomsnittet. 

ÖVRIG MARKNADSFÖRING 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Den stora majoriteten av företagen som 

deltog i kampanjen var mycket positiva. De 

märkte en tydlig ökning av besök på deras 

vandringssidor under kampanjperioden. 20 

% av alla besökare på kampanjsidan har 

klickat sig vidare till företagens hemsidor.

Cirka hälften av företagen har fått bokningar 

och förfrågningar på sina paket. Alltifrån 

någon enstaka bokning upp till 80 

bokningar på vandringspaket. Av de företag 

som har svarat så har totalt 446 bokningar 

av vandringspaket gjorts. De företag som 

själva också har kommunicerat vandring och 

vandringspaket i sina egna kanaler har fått 

fler bokningar, speciellt de som även 

kombinerat med egen annonsering.

Flera företag har också uppgett att 

vandringskampanjen är en tydlig påminnelse 

att se över och uppdatera sin 

vandringsprodukt samt att kraven för att få 

vara med bidrar till en bättre produkt och 

bättre information på site. 

Ett gott exempel är ett företag som 

konstaterade att de under en viss period på 

våren ökade sin omsättning oerhört mycket 

enbart på grund av vandring. Detta har lett 

till att de kunnat anställa och även köpa in 

matvaror och andra förbrukningsvaror.

DELTAGANDE FÖRETAG


