
Sammanställning efter träff med 
ställ- & campingplatser
Få besökaren att stanna lite längre



Vad som hänt i Husbilsprojektet:
l Genomlysning av de ställplatser som finns i Glasriket (enbart tagit med platser som själva pro-
motar sig på etablerade plattformar samt uteslutit platser med enbart dåliga recensioner)
l Tre informationsträffar med syfte att sprida kunskap om husbilsturisten
l Etablerat Tömningsplatser i samarbete med befintliga campingplatser samt ställplats med full-
service
l Tagit fram riktlinjer och tips inför etablering/utveckling av ställplatser
l Skapat en ny hemsida för Glasriket med tillhörande reseplanerare
l Marknadsföring av Glasriket som besöksdestination

 VÄLKOMMEN TILL GLASRIKET

PÅ TUR I
GLASRIKET

Upptäck och upplev vårt Glasrike. Slingrande vägar tar dig till 
hantverk, natur, historia, aktiviteter och våra glasbruk så klart. 
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 LÄS MER OM VÅRA RUTTER PÅ glasriket.se

Informations-
spridning

Lite statistik som kan vara intressant:

l Under 2021 så har antal husbilar fortsatt att öka. Ökat med 30% januari-september jämfört med 
2020
l Antal husvagnar har ökat med 11% mot föregående år för perioden januari-september
l I Europa som helhet ligger ökningen på 21% gällande husbilar
l I Europa finns det totalt 2 427 942 husbilar. 28% av dem finns i Tyskland
l Sverige fortfarande på plats nr 2 i Europa vad gäller antal husbilar per invånare
l I takt med att antalet husbilar ökar så förändras husvagnssemestrandet mot allt fler långliggare

Ökning av hus-
bilar  i  

Sverige  
under 10 år

93%

Träffen genomfördes onsdagen 20:e oktober på plats hos Skruvs vildmarkscamping.
Närvarande: Totalt 18 personer

Lite repetition för de som var med....

Från genomförda undersökningar:

50-59 år

60-69 år

70-79 år

30-39 år

40-49 år

Ålder l 47% av de som svarat har haft husbil min-
dre än 5 år
l 76 % reser oftast med sin partner
l 80% önskar att kunna lämna, men ändå be-
hålla, sin ställplats för att kunna göra utflykter
l 55 % anser att det är en relevant prissätt-
ning på ställplatser i Sverige
l 91 % skulle uppskatta tips på besöksmål 
som ligger nära ställplatsen/campingplatsen
l 10 % åker direkt till nästa ställplats istället 
för att stanna vid besöksmål



Vad vill husbilsturisten uppleva dagtid

Besöka turistmål l Vandra l Cykla l Shoppa l Gå på restaurang  
l Konst & Hantverk l Fiska l Museum l Golf 

Önskad storlek på ställplatsen

En mix av olika

20-49 platser
3-7 platser

8-19 platser

l Ingen kryssade i alternativet med riktigt 
stora ställplatser, över 50 platser
l Ett varierat utbud ökar destinationens totala 
attraktivitet
l Nära fin natur eller nära service eller be-
söksmål lockar. 

Ställde frågan till husbilsägare vid en tidigare undersökning om vad som lockar mest med Glasri-
ket. Naturen landade på plats 1. Glasbruk och studiohyttor på plats 2

Från samtal med återförsäljare under mässan:
l Samtliga återförsäljare vittnar om att en yngre målgrupp husbilsägare växer stadigt. Även barn-
familjer. Man bedömer att etableringar av Plåtis banat väg för en yngre målgrupp

Bokningsbara platser VS Drop-in

Enbart Drop-in

ALLA platser 
bokningsbara

Ett urval av plat-
serna boknings-
bara

Röster FÖR bokningsbart:
l Vill kunna boka för att inte behöva stressa 
till nästa ställplats
l Mer tid för upplevelser
l Undvika att komma fram sent och så finns 
det inga platser
Röster MOT bokningsbart:

l Tar bort all spontanitet
l De som vill boka kan bo på campingplatser 
istället för ställplatser

Analyser av undersökningen:

l De flesta av de som är MOT bokningsbara platser är de som åker direkt till nästa ställplats istäl-
let för att göra stopp för utflykter och besöksmål
l Det är en mix av åldrar som är FÖR respektive MOT bokningsbara platser, så ingen uttalad 
grupp rent åldersmässigt
l Det är även blandat mellan de som är nya husbilsturister och de som haft husbil länge som är 
FÖR eller MOT bokningsbara platser.



Att få husbilsgästen att stanna längre:

l Bra att få ett ansikte på sina kollegor i branschen. Översiktskartan kan underlätta för att kunna 
tipsa om närliggande boenden för husbilsresenären vid eventuell fullbeläggning.
l Jobba för att öka tips på närliggande besöksmål kring sin övernattningsplats. Muntligt, digitalt 
och/eller skriftligt. Husbilsprojektet kommer titta på ett förslag om hur vi tillsammans kan underlätta 
spridningen av tips och återkommer med tankar kring detta.
l Vikten av värdskap. Både digitalt och live. Här lyftes även vikten av att hålla koll på och vara ak-
tiv på bland annat sitt konto på Google som många än inte tagit ägarskap över. Behöver man hjälp 
och guidning så kontakta Mia på Glasriket så kommer projektet Det digitala lyftet återkomma till 
dig. Igenom det projektet finns det möjlighet att få gratis guidning och hjälp med att komma igång 
och ta ägarskap över verksamhetens konto på Google My Business.
l Jobba med information och tips på flera språk. Här lyftes att inresande från Polen beräknas öka 
samt att det idag är väldigt få destinationer som möter upp denna målgrupp. Husbilsprojektet kom-
mer se över möjligheten att ta fram kommunikation riktad till den polska besökaren. 
l Det är inte svårt att göra husbilsresenären positivt överraskad. Är en tacksam målgrupp på så 
sätt. Broakulla Ställplats berättade att de började med att varje kväll besöka ställplatsen och häl-
sa välkommen med en liten chipspåse och dricka. Detta fick en enorm ryktesspridning som gjort 
att de många gånger varit fullbelagda. Idag erbjuder de även frukostfrallor och räkmackor till sina 
gäster. 
l En uppmaning från Husbilsprojektet är att varje plats kan fundera på vad de kan göra för att 
överraska sina besökare. Någon liten gåva som inte kostar skjortan, en lapp som hälsar välkom-
men och ger några tips, en trevlig skylt som berättar om närliggande besöksmål.
l Fundera även gärna på vad du kan erbjuda besökaren. Någon som du kan fixa själv eller i 
samarbete med annan närliggande aktör. Som både ökar attraktiviteten men även ger dig en extra 
inkomstmöjlighet.
l Husbilsprojektet kommer titta på framtagandet av en skylt för att använda på en upptagen ställ-
plats då husbilsresenären är på utflykt i Glasriket men vill kunna komma tillbaka till samma plats 
senare under dagen. En skylt som är samma för samtliga platser i Glasriket och kommunicerar att 
gästen är på utflykt. 3-4 språk.
l Önskvärt att Glasrikets magasin finns tillgängliga på Glasrikets ställ- och campinplatser

För och nackdelar med bokningsbara ställplatser:

Den idag mycket heta frågan bland husbilsägare...

l För att kunna ha bokningsbara platser måste platserna vara uppmärkta vilket inte alla har idag.
l Att kunna erbjuda bokningsbara skulle gynna den besökaren som även önskar göra många be-
söksmål och därmed minska stressen att behöva komma till nästa övernattningsplats tidigt.
l Vi pratade om att istället för att ha utcheckningstider istället jobba med att Efter klockan XX:XX 
startar ett nytt dygn. Tider som var uppe på tapeten låg mellan 16-18
l Utcheckningstider mellan 11-12 är mer anpassade för husvagnsresenären som oftast anländer 
till campingplatsen tidigare på dagen, samt stannar fler nätter.
l Husbilsresenären kan fortfarande vara spontan även med bokningsbara platser, förutsatt att det 
går att boka samma dag som ankomst. Som en digital Drop-in istället för fysisk.

Kontaktperson:
Mia Lundholm, projektledare Destination Glasriket
mia.lundholm@glasriket.se
073-408 84 70


