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Bohuslän/norra Bohuslän


Hur antar vi utmaningen/möjligheten 
att bli en av Sveriges största 
besöksanledningar året runt?







Strategisk plan för
besöksnäringens 


TILLVÄXT
Politiskt beslutad i fem KF juni 2006


Den stora utmaningen:
HUR 


främja hållbar tillväxt inom besöksnäringen 
utan att äventyra norra Bohusläns natur, 
de unika ”magiska” värden som är det 


kapital som näringen bygger på ?







Vision Besöksnäringen Norra 
Bohuslän 2006


• Besöksnäringen är enskilt en av de mest betydelsefulla 
drivkrafterna för näringslivsutveckling i norra Bohuslän. 


• Norra Bohuslän har en ledande roll för utveckling av 
besöksnäringen i den samverkande regionen.


• Framgångsfaktorer för utvecklingen är kvalité, mångfald, 
kunskap, gott värdskap och varierat boende.


• Vi bygger/planerar våra samhällen för dem som bor här 
och dessa kvalitéer attraherar våra besökare.


• Vi utvecklar våra kultur- och miljövärden och stärker våra 
mat- och hantverkstraditioner i samspel med 
marknadens aktörer
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UTMANINGAR
• Växande besöksnäring -4 dubbling julidygn
• Litet befolkningsunderlag-58000 /220000
• Låg utvecklingstakt i inlandet
• Hitta balans mellan utveckling och bevarande
• Högt exploateringstryck i kustområden
• Svag infrastruktur
• För få resurser i kommunerna







Våra Värden


• Natur och 
landskapsbild


• God tillgänglighet till 
natur och hav


• Kulturhistoriska 
värden


• Levande samhällen
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Personer under julidygn i norra 
Bohuslän


• Folkbokförda 58000
• Delårsboende 40000
• Campingboende 20000
• Gästbåtshamnar 8000
• Naturhamnar 16000
• Hotell/v.hem 10000
• Släkt/vänbesök 22000
• Dagbesökare 16000


• Totalt samtidigt ca 200 000 personer







Boende
• Helårsboende- vi vill bli fler
• Delårsboende- vi vill att de bor fler dagar i 


sina stugor/lägenheter/bostadsrätter ( idag 
96 dagar i snitt per år)


• Besöksboende-
-viktigt med varma bäddar
-boende för turistande ungdomar 
-boende i olika prisklasser och för olika    
målgrupper
-boende vid kust och inland







Tack för visat intresse!


Elsie Hellström
elsie.hellstrom@stromstad.se
www.tillvaxtbohuslan.se







• - Definition och avgränsning – vad är 
besöksnäring


• - Samarbete skapar den totala upplevelsen för 
besökaren


• - Rollfördelning inom besöksnäringen lokalt, 
regionalt och nationellt


• - Nationella strategin för svensk besöksnäring
• - Partnerskap Småland och IT-plattform
• - Utmaningar för småskaliga turismentreprenörer








Besöksnäringen i Västsverige 
-fokus camping


Lotta Nibell-Keating







Turismen i SverigeTurismen i Sverige


255 miljarder kr
165 000 sysselsatta
87 miljarder kr export











Nationell jNationell jäämfmföörelse 2010relse 2010
GGäästnstnäättertter--hotell, vandrarhem, stygbyar & campinghotell, vandrarhem, stygbyar & camping







SAMSYN


SAMVERKAN


SATSNINGAR


Utveckling







OmsOmsäättningsfttningsföördelningrdelning


Regional shopping
28%


Gränshandel
12%


Transporter
10%


Hotell, vh, stby
21%


Gästhamnar
1%


Dagsbesökare
9%


Mässor
3%


Camping 
4%


Fritidshus
2%


Släkt&vänbesök
9%


Annat
1%







Regional fRegional föördelning 2010rdelning 2010


11 miljarder11 miljarder


20 miljarder20 miljarder


2,3 miljarder2,3 miljarder


0,75 miljard0,75 miljard


varav Gvarav Gööteborg teborg 
ca 17 miljarderca 17 miljarder







UtlUtläägg per segmentgg per segment


Kongressdelegat 1 800kr


Hotellgäst 900kr


Campinggäst 430kr


Båtgäst 220kr


Privat driftad gästhamn  870kr







GGäästnattsfstnattsföördelning 2010rdelning 2010
-- camping (gcamping (gäästnstnäätter resp antal anltter resp antal anlääggningar)ggningar)


Fyrbodal
1 803 511 (72)


Göteborgsregionen
517 295 (22)


Skaraborg
479 130 (34)


Sjuhärad
174 618 (16)


VG
2 974 554 (144)







GGäästnattsfstnattsföördelning 2010rdelning 2010
-- hotell, vandrarhem, stugbyar (ghotell, vandrarhem, stugbyar (gäästnstnäätter resp antal tter resp antal 


anlanlääggningar)ggningar)


Fyrbodal
983 773 (133)


Göteborgsregionen
3 319 080 (122)


Skaraborg
561 403 (99)


Sjuhärad
243 534 (34)


VG
5 107 790 (388)







BohuslBohuslään 2010n 2010







MMåånadsbelnadsbelääggningggning 20102010







MMåånadsbelnadsbelääggningggning 20102010











Företagsanalys 
Bohuslän 2010







Syfte och MetodSyfte och Metod


Syftet är att ta temperaturen på
besöksnäringen i Bohuslän med huvudfokus 


på boendeanläggningar.


Totalt 130 företagare av 200 har intervjuats 
personligen under perioden juli tom 


september 2010. Företagen är jämnt 
fördelade över samtliga 11 kommuner.







UndersUndersöökningsomrkningsområådenden


Företagsfakta: antal anställda, omsättning, investeringar


Verksamhet: öppettider, målgrupper & marknader


Kvalitet: branschorganisationer, miljö- & kvalitet


Konkurrenssituation: verktyg, konkurrenter & konjunktur


Utvecklingspotential: möjligheter och hinder







UndersUndersöökningsomrkningsområådenden


Företagsfakta: antal anställda, omsättning, investeringar


Verksamhet: öppettider, målgrupper & marknader


Hållbarhet: branschorganisationer, miljö- & kvalitet


Konkurrenssituation: verktyg, konkurrenter & konjunktur


Utvecklingspotential: möjligheter och hinder







VerksamhetVerksamhet


0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%


Helår 10 månader 6 månader (Maj-
oktober)


3 månader
(Sommaren)







UtvecklingsomrUtvecklingsområådenden


Annat
14%


Kvalitets
höjning


21%


Produkt
affärs


utveckling
25%


 Ingen
utveckling


14%


Bygga till
26%







HinderHinder


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%


annat


tillgänglighet


ägarna


anläggningen i sig


ekonomin


konjunktur


inga hinder


vi själva


offentliga







”Kommunen kommer sig och blir bättre och 
bättre. Företagarna själva är engagerade. De 
har aktiva nätverk, träffas frekvent och känner 
varandra väl.”


”Föreslår gemensam marknadsföring av Norra 
Bohuslän.”


”Det gäller att fortsätta samarbeta.”







”Renodla och ta helhetsgrepp på destinationen. 
Kommun och näringsliv måste veta sina roller! 


Inte vänta utan köra på och visa på goda 
exempel längs vägen. 


Kundanpassning och bygga Bohuslän på de 
små unika företagen.”


”Kommunen stöttar, det fungerar bra. 
Turisterna uppskattar den unika och orörda 
naturen i området. 







Mellan anläggningarna fungerar det bra. 
Kommunen är inte alltid så bra på turism, 
särskilt inte på camping. 


De har även viss verksamhet som konkurrerar 
med företagen, t.ex. boenden hos 
privatpersoner som prioriteras.”


De ser inte till företagens verklighet och det är 
svårt med bygglov etc. 







SAMSYN


SAMVERKAN


SATSNINGAR







VVäästsvenska Turistrstsvenska Turistråådet ABdet AB


Helägt av Västra Götalandsregionen. 


Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra 
Götaland som turistdestination. 


”Västra Götaland ska vara Skandinaviens 
mest besökta, uppskattade och 
inkomstbringande turismregion”








Turism och rörligt friluftsliv 
i attraktiva kustområden
ur ett nationellt perspektiv


Patrik Faming 
Chef för enheten Planering och Bygglov


Boverket







”Att planera är att 
flytta framtiden till 
nutiden så att man 
kan göra något åt 
den”
A. Lakein







Byggnad (Plan- och bygglagen, 1kap)


En varaktig konstruktion som består av tak 
eller tak och väggar och som är varaktigt 
placerad på mark eller delvis under mark 
eller är varaktigt placerad på en plats i vatten 
som är avsedd att vara konstruerad så att 
människor kan uppehålla sig i den.







Camping (nationalencyklopedin)


Övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, 
bivack, husvagn eller liknande under 
rekreationsresor.







Boverkets uppdrag enligt instruktion
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�


Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om
- byggd miljö,
- hushållning med mark- och vattenområden,
- fysisk planering,
- byggande och förvaltning av bebyggelse, och
- boende.
2 


�


Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för
1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra 
berörda,
2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensionen,
3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda 
miljön i samhällsplanering och byggande,
4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram 
underlag för tillämpningen av miljöbalken samt plan- och bygglagen 
(1987:10),


3 


�


Boverket ska särskilt
……följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen,
……följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid
behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska 
nås.
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Uppföljning och uppsikt  


Ärenden och uppdrag


PBL-vägledning 


Verkligheten Målen
 


Lagen 


Tre perspektiv på verksamheten







Hur ser det ut?







Boverkets spaningar 2011 


1. Olika förutsättningar för PBL i landet
2. Ökat resursbehov med nya PBL
3. Fler nya översiktsplaner på gång
4. Problem med gamla översiktsplaner
5. Strandskyddsreformen i PBL behöver 


utvärderas
6. Planeringsstöd – en drivkraft med 


möjligheter och risker
7. Bättre statligt samspel genom vision 2025
8. Tillsynen fortsätter att utvecklas
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1990 - 1999
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2005 - 2008
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År för antagande av översiktsplanen
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Framgångsfaktorer för en 
framgångsrik översiktsplanering!
1. Ta befälet


Det kommunala initiativet
Vilja-Veta-Våga


2. Välj frågor
Prioritera


3. Fixa rätt laguppställning
Vitalisera arbetsformerna


4. Bredda dialogen
Utvecklad medborgardialog


5. Håll planeringen levande
Rullande planering


6. Se sambanden
Lyft blicken över kommungränsen
Regional attraktionskraft


7. Använd planen
Effektiva beslutsvägar
Enkel och tydlig







Planera för framtidens friluftsliv
I propositionen 2009/10:238 föreslår regeringen ett mål för friluftspolitiken: 
att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där 


allemansrätten är en grund för friluftslivet. Målet innebär att naturen är  tillgänglig 
för alla


• personligt och ideellt engagemang står i centrum
• allemansrätten värnas
• det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets
behov
• kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen
är starkt
• friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och
regional tillväxt
• skyddade områden är en tillgång för friluftslivet
• friluftslivet har en given roll i skolans arbete
• fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan
• beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.
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Friluftsliv i förändring


• Friluftslivet har ändrats under årens lopp. Nya former av 
friluftsaktiviteter har uppstått och nya grupper av människor gör olika 
val av aktiviteter i sitt umgänge i naturen. 


• År 2006 startade ett sexårigt nationellt forskningsprogram ”Friluftsliv i 
förändring”. 


• Regeringen vill även fortsätta föra en dialog med friluftslivets aktörer.
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Ett fortsatt generellt strandskydd
•Kommunerna får ansvar för att besluta om 
dispenser och upphävande av strandskydd i 
detaljplaner.


•Kommunerna kan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det 
ska vara lättare att få dispens.


•Vid varje beslut om dispens eller upphävande 
ska lämnas en fri passage för allmänheten.


•Länsstyrelsen ska bevaka 
strandskyddsintresset vid kommunal plan-
läggning.


•Länsstyrelsen kan överpröva kommunala 
dispenser och upphävande av strandskyddet i 
detaljplan.


Strandskydd







Riksintressen
- en bakgrund


• Planeras långsiktigt, inte sektoriella förordnanden, 
resurser på sikt


• Hot mot kusterna (fritidshus och tung industri)
• 20 000 fritidshus/år 1963-1970
• FRP ”ormen” 1972 inventering-program-planering
• Blev lag 1987 (PBL-NRL)…….Miljöbalken 1999
• Hushållningsförordningen (2008:232) utgör basen


Boverket sak samordna myndigheternas arbete med planerings-
underlag


• När blir ett riksintresse ett riksintresse?
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Riksintressesystemet
- en slingrande orm med oklar färdriktning


• Områdena är för stora, otydligt avgränsade 
och dåligt värdebeskrivna


• Den tänkta dialogen med staten fungerar 
dåligt (inaktuella ÖP)


• Myndigheterna arbetar olika
• Riksintressena följer samhällsutvecklingen 


dåligt
• Bristfälliga kopplingar mellan PBL och MB
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Slutord


• Behov av nya planeringsunderlag för 
besöksnäringen


• Behov av att reformera och förklara 
lagsystemen….”går i otakt idag”


• Behov av ökad dialog mellan olika 
intressenter inom turism/ rörligt friluftsliv –
kommun - stat


• Ta vara på möjligheterna!
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SCR


Om SCROm SCR
� Sedan 1967


� Verksamhet


» Rådgivning


» Utbildning


» Marknadsföring


» Medieförsäljning


� 18 anställda


� 467 medlemmar (459)


� Göteborg, Karlstad, Piteå, Örebro







SCR


Om svensk camping
� Det finns 1 080 campingplatser i Sverige


� 1,1 miljoner familjer har ett campingkort


� 5:e billigaste campinglandet i Europa enligt ADAC


� Huvudmålgrupper: Barnfamilj, 55-plus och 
äventyrare







SCR


All time high i juli 2010
� 6 miljoner gästnätter


� 5,5 procent fler än 2009







SCR


Svenska campingplatsers marknadsandel 
av det totala antalet gästnätter i juli 2010


51 procent







SCR


Helåret 2010
� 14,4 miljoner gästnätter


� Samma höga nivå som 2009


� Norska gästnätterna ökar med 


15 procent till 1,8 miljoner


� Fördelning mellan boendet:


» Stuga 14,4 %


» Husvagn 72,5 %


» Husbil 6,5 %


» Tält 6,6 %







SCR


Nationaliteter 2010







SCR


Sveriges största stugutbud
� Stugnätterna på campingplatserna har ökat med 


15,5 procent de senaste 36 månaderna


� 59 procent av Sveriges kommersiella stugutbud 


finns på campingplatserna, eller totalt 12 021 stugor


� Mål: Vi skall vara förstahandsvalet för stugboende i 


Sverige







SCR


Vi har förutsättningar att lyckas
� Våra medlemmar har en attraktiv produkt med Sveriges 


bästa semesterlägen


� Gemensam nationell bokningsplattform för branschen


� Ökat fokus på vår och höst


� Fortsatt produktutveckling där t ex boendet blir en del av 


upplevelsen och kringaktiviteterna ökar


� Standardhöjning där t ex  frukost, städning 


och all service ingår, viktigt för exportmarknaderna
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Stugtrender – nya upplåtelseformer







SCR


Stugtrender – boupplevelse
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Husbilsdestination Norden
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SCR


Svensk Turism 2020


()







SCR


En arbetsmodell…


E
P
I
S
T
E
L


Omvärld (drivkrafter)


Invärld 
(den enskilde camping-


företagaren)


Ekonomi
Hög/lågkonjunktur, 


växelkurser


Politik
EU-utvidgning, 


terror, krig, 


Socialt
Demografiska förändringar, 


livsstilar, 
värderingsförskjutningar


Teknik
Snabbare båtar, 
större flygplan, 


Internet


Ekologi
Globala epidemier, 
klimatförändringar, 


naturkatastrofer


Legal
Lagstiftning, 
regleringar


Media


Institutioner


Destinationer
Husbils- och husvagns-
tillverkare
Transportörer
Paketerare
Betalnings-
förmedlare
Communities


Aktörer
Kunder


Privatresenärer
Affärsresenärer
Företag


Reglerare
Myndigheter, bransch-
organ mm
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Konsekvenser för svensk camping


• Ökat fokus på turism- och besöksnäringen
• Ökad konkurrens från boendeformer och destinationer
• Alltmer heterogen målgrupp
• Alltmer krävande campare
• Ökad efterfrågan på att hyra
• Ökat fokus på hållbart resande
• Ökat fokus på (mobilt) Internet som kanal 
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För att möta ökad konkurrens behöver 
svenska campingföretag


Ökat fokus på:
• Lönsamhet
• Produktivitet
• Affärsutveckling
• Innovation
• Samverkan
• Teknisk kompetens
• Hållbar utveckling
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Vad bör svenska campinganläggningar 
göra för att möta framtiden?


• Ökat fokus på att förstå kunden som individ
• Fortsatt differentiering av anläggningar


- olika typer av nischning 
• Aktiva strategier kring prissättning
• Ökat fokus på säsongsförlängning
• Ökat fokus på att erbjuda flexibla hyrkoncept
• Ökat fokus på samverkan
• Ökat fokus på intäkter från annat än boende
• Gå i spetsen för hållbar turism







SCR


Innehåll


Lars Isacson, vd SCR
0702-823298  lars.isacson@scr.se





