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1:a december 2022
Lärdomar, tips och tankar för framtiden



Varför startade vi Husbilsprojektet?
Så här gick våra tankar under vår/sommar 2020 som låg till grund för att vi ansökte om projektet.
l Den primära målgruppen för husbilar stämmer bra överens med den primära målgruppen för 
Glasriket, 55+
l Husbilsturisten gillar att köra på mindre, men bra, vägar. Undviker gärna motorvägar om det inte 
finns tidspress för att ta sig till ett specifikt område. Men överlag så är det vägar liknade de som 
finns i Glasriket som husbilsresenären föredrar.
l Resandet består av att göra stopp under resans gång, Glasriket har besöksmål med stor sprid-
ning inom ett avgränsat område.
l Husbilsturismen har en relativt lång säsong och Glasriket har till stor del öppet året runt.
l Husbilsturismen hade ökat stadigt under flera år och var dessutom en turistgrupp som stärktes 
av pandemin.
Så lite kort sammanfattat så var det så vi tänkte innan beslutet kring en projektansökan 
gjordes.... Och nu börjar projektet rulla i mål... Tiden går fort när man har roligt!

Just dessa ord är sagda av Vice ordförande till Husbilsklubben, Åke Andersson. Det var så han 
svarade på min fråga om hur länge han hade haft husbil. 
Tycker att hans svar är rätt så beskrivande om hur jag upplever att husbilsresenären ser på sig 
själv. Som en upptäcktsresande som hela tiden är nyfiken på nästa dag. Söker spännande upple-
velser inom flera områden så som restauranger, kultur, historia, natur och shopping.

Mogna ”back packers” fast med stor bekvämlighet. En husbil istället för ryggsäck. 

Lite Bra Att Veta om husbilsresenären:
l 20% har tidigare haft båt och 50% har tidigare haft husvagn. Ökad frihet och fler säsonger ligger 
bakom bytet av fordon.
l De flesta bestämmer färdens riktning allt eftersom, men oftast finns delmål med i planen från 
början.
l De flesta reser som par och har cykel med sig, och de som inte har skulle gärna vilja låna/hyra 
för att göra utflykter. 

Träffen genomfördes torsdagen 1:e december i Lessebos Kulturhus

Sammanställning av träffens innehåll

Våra lärdomar

Vem är husbilsturisten?
Självklart är denna målgrupp precis lika spretig som andra målgrupper men det finns ändå en hel 
del saker som till stor del är gemensamma, i alla fall när men generaliserar lite. Så här kommer nu 
lite generaliserade Bra Att Känna Till om just husbilsturisten...

”Jag har inte en husbil, jag har en upplevelsemaskin!”



Att tänka på vad gäller husbilsresenären:
l Då husbilsresenären bestämmer sin resa allt eftersom så finns det stora möjligheter att få dem 
att vilja stanna någon dag extra. Ta vara på det! 
TIPS: Fråga var nästa stopp på resan är. Har de inte bestämt sig än så tipsa gärna om något i 
Glasriket :-D
l Jobba med fler säsonger och/eller tema-aktiviteter mot just målgruppen husbilsägare.
TIPS: Samarbeta mellan olika aktörer kan skapa spännande teman för att locka husbilsresenärer 
utanför den klassiska högsäsongen. 
Bara fantasin som bestämmer gränserna...
 - 2 nätter och 3 älgparker inklusive grillpaket
 - För den äventyrliga husbilsresenären, 2 nätter, zipline, pack raft och Getaryggarna  
  med matpaket.
 - Ställ- campingplats med glastema (prova på, shoppingrabatt?, utställningar)
l Hitta lösningar kring tömning av grå- och svartvatten som kan finnas tillgängliga året runt. 
INFORMATION: Vi har påbörjat att se över kommunernas möjligheter kring att etablera Tömnings-
platser i anslutning till några av de befintliga reningsverken. I skrivande stund osäkert hur det blir 
med detta.
l Ta vara på kunskapen att många kommer som par, har hund och/eller cyklar med sig.
TIPS: Bjud på några tips som du själv anser skulle passa som en parupplevelse. Tips på närlig-
gande och trevliga slingor för en cykeltur eller hundpromenad.

Ställ- och campingplatser i Glasriket

l Glasriket har idag 13 ställplatser med plats för totalt 121 husbilar som övernattar. Det finns även 
13 campingplatser, dock lite dålig koll på totalen antal platser...
l Det är stor variation på Glasrikets ställplatser där den minsta har plats för 3 husbilar och den 
största har plats för 29 husbilar. Och husbilsresenären uppskattar variation.
l Det är en bra spridning på våra ställ- och campingplatser rent geografiskt.
l De flesta ställ- och campingplatser har öppet april-september men några har öppet året runt.

l Enligt flera olika undersökningar så har ungefär 50% av husbilsresenärerna hund med sig.
l En yngre målgrupp växer tydligt men fortfarande stor övervikt på 55+
l Även barnfamiljer har börjat synas bland husbilsägarna.
l Sverige fortfarande på plats nr 2 i Europa vad gäller antal husbilar per invånare.



Lite generella saker som gäller ställplatser...

l Områdets utbud och variation av ställplatser, och campingplatser, påverkar attraktionskraften. 
Husbilsresenären önskar variation samt känsla av att det är relativt gott om platser.
l Alla ställplatser behöver inte ha tömning för grå- och svartvatten. Men informera var det finns.
l En målgrupp av besökare som kommer över större delen av året och dessutom av utrymmesskäl 
(små kylskåp och frysar) måste proviantera ofta har en positiv effekt på basnäringen på orten.
l Allt fler ställplatser öppnar upp för bokningsbara platser. Detta gynnar de husbilsresenärer som 
vill göra många stopp och fylla dagen med olika upplevelser innan de kör in på nästa ställplats. 
Undersökningar visar även att husbilsresenären som gärna förbokar sin plats även är mer köpbe-
nägen av andra varor och tjänster.

Tipsruta till Glasrikets ställ- och campingplatser

l Se till att din plats finns på de plattfor-
mar som är aktuella för campingresenären 
att söka efter boende.

l Ha gärna lite kunskap om närliggande 
ställ- och campingplatser för att kunna tipsa 
om alternativt boende vid fullbeläggning.

l Tipsa om närliggande besöksmål för att 
stimulera längre vistelse i Glasriket.

l Ha gärna några cyklar som du kan låna/
hyra ut vid behov.

l Tipsa om närliggande rundor för vand-
ring, cykling eller hundpromenader.

l Målgruppen husbilsturister är inte en 
bortskämd målgrupp. Det är relativt lätt att 
få dem positivt överraskade. Missa inte att 
utnyttja det. 

Vi har ställt lite frågor...

Under sommaren och hösten 2022 så har vi gjort lite olika undersökningar. Här redovisar vi ett 
urval av resultat och insikter. Mer kompletta sammanställningar på respektive undersökning har 
skickats ut tidigare till Glasrikets ställ- och campingplatser. Har du missat eller inte fått detta, men 
vill ha dessa sammanställningar så är det bara att hojta till.

Våra undersökningar:
l Uppringning av flertalet av Glasrikets ställ- och campingplatser. Totalt 18 aktörer.
l Intervjuer av husbilsägare i samband med Husbilsmässa på Elmia. 26 svar.
l Besökare som valt att svara på undersökning som kommunicerats på Glasrikets ställplatser. 16 
svar.

Hänt på ställplatsfronten under projekttiden:
Under projektets gång har Glasriket fått fem nya ställplatser. Tre av dem är en effekt av Glasrikets 
Husbilsprojekt och två av dem hade startats oavsett projektet. Dock har projektet fått vara med 
som bollplank kring etableringen. Två ställplatser har utvecklat sin verksamhet för att öka attrakti-
viteten hos den växande målgruppen husbilsturister. En ställplats ligger i startgroparna att utveckla 
en helt ny ställplats som drivs med solenergi. Här har projektet fått vara behjälpliga vid projektan-
sökan och har bidragit med fakta, argument och tankar.



Upplever du att antalet husbilar har ökat i Glasriket jämfört med föregå-
ende år”?

Kommentar från Mia: Frågan har ställts till ställ- och campingplatser i Glasriket. Med tanke på hur 
mycket husbilsturismen ökade under pandemiåren så känns detta väldigt bra. Enligt återförsälja-
re så är intresset fortfarande väldigt starkt och det är idag långa väntetider på att få sin husbil vid 
order av nyproducerad.

Ser du på din ställ- campingplats de nya grupperna av  
husbilsägare?

66,7% ser den växande och yngre målgruppen (35-50 år)
55,6% ser den relativt nya, men växande, målgruppen barnfamiljer
16,7% har överlag enbart den vanligaste och största målgruppen på 55+ hos sig
11,1% har ingen uppfattning

Kommentar från Mia: Redan från Husbilsprojektets start har vi vid flera tillfällen varit i kontakt 
med återförsäljare av husbilar för att ta del av förändringar inom målgruppen husbilsägare. Den 
yngre målgruppen samt barnfamiljer började bli tydliga runt 2020 och enligt våra efterforskningar 
så fortsätter dessa grupper växa. Vi ville veta om dessa grupper även besöker Glasriket, vilket de 
verkar göra.

Kommentar från Mia: Det där med att sätta upp undersökningar på Glasrikets ställplatser och 
hoppas att besökarna skulle gå ”man ur huse” för att svara på frågorna genom att scanna en QR-
kod var ganska så naivt tänkt. Men men man lär sig även av det. Vill man ha ordentligt med svar 
så krävs ett helt annat tillvägagångssätt helt enkelt....
Har ni några tankar kring hur just detta kan göras bättre så delge gärna detta :-D Tar gärna input 
från er som möter turisterna på plats i era verksamheter.



Vilka är de vanligaste aktiviteterna dagtid?

l Restaurang- och cafébesök
l Glastillverkning
l Vandring
l Shopping
l Cykel
l Kanot

Åldersfördelning på fråga från 
Husbilskompisar

3%  20-39 år
14%  40-49 år
48%  50-64 år
29%  65-74 år
5%  äldre än 74 år

Vilken storlek på ställplats är 
mest attraktiv?

20%  3 – 7 platser
11%  20 – 49 platser
33%  en mix av olika varianter
Ingen kryssade i alternativet större än 50 
platser.

Söker/frågar besökarna på din ställ- eller campingplats efter tips på 
upplevelser i närheten?

Kommentar från Mia: I och med de högre bränslekostnaderna så går trenden till att göra mer på 
de platser som besöks. Det är därmed både viktigt och hållbart att utöka och utveckla att det finns 
tips på närliggande besöksmål vid både camping- och ställplatser.



2021 2022

Hur ser husbilsägaren på det där med bokningsbara ställplatser?

Kommentar från Mia: Frågan har ställts till husbilsägare under pågående Husbilsmässa på Elmia 
i Jönköing. Då vi fått till oss att målgruppen som önskar kunna boka sin ställplats besöker fler be-
söksmål samt konsumerar mer så bör vi prioritera denna målgrupp. 

Alldeles för många

I undersökningen för 2022 så kryssade hela 46% i alternativet att de ofta åker  
direkt till nästa ställplats utan att göra stopp för besöksmål och upplevelser. 

Även detta är en anledning till att fortsätta  inspirera till bokningsbara platser samt öka mäng-
den tips på tips på ställplatserna.

80%
Skulle uppskatta att kunna behålla sin plats när de åker på upptäcktsfärd över dagen, men  

sover på samma ställplats även kommande natt. Är bra om det finns ett system som underlättar 
att kommunicera att platsen är upptagen. Vi på Destination Glasriket har tagit fram en skylt för 

detta. Det är bara att hojta om du saknar en sådan skylt.

Något att jobba vidare med...

Enbart 4 personer av totalt 15 var i Glasriket för att Glasriket var målet för deras resa. Reste-
rande 11 personer stannade till här för att de var på genomresa till annat mål.

Detta är ju en liten undersökning men ger ändå en bild av att arbetet med att etablera Glasriket 
som ett eget besöksmål är viktigt.



Input från träffens föreläsare
Lars-Erik Hörmander, ordförande i Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund

l I Sverige finns det 108 626 husbilar viket är en ökning på 92% sedan 2010.
l I Europa finns det 2 101 516 varav 27% av dessa finns Tyskland. 

l Från och med 2012 så är antalet nyregistrerade husbilar större än nyregistrering av husvagnar.
l En orolig omvärld och leveransproblem av komponenter ger en nedgång vad gäller nyregistre-
ring av husbilar, och husvagnar. 
l Framtidstron är stark att försäljningen kommer ta fart igen när väl den rådande omvärldssituatio-
nen har stabiliserat sig.

6 miljoner gästnätter i Sverige

Enligt beräkningar så har Sverige nästan 6 miljoner gästnätter som spenderas i en husbil under 
2021. 

Ungefär var 3:e natt spenderas på en campingplats. Resten av nätterna spenderas på ställplat-
ser, gästhamnar, golfklubbar och fricamping.

14 miljarder kronor

Den årliga omsättningen inom svensk  
husbilsnäring.

2 miljarder kronor

Så mycket omsätter husbilsgästerna enbart 
på svenska campingplatser.

Hur klimatsmart är en husbilssemester?
Rapport Östfoldsforskning 2018 - Önskar du se hela rapporten så är det bara att hojta.



Intresset för camping och utomhusupplevelser fortsätter att öka och 
Sverige står sig starkt i semesterplaneringen, inte minst i Europa. 

l Totalt uppgår antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fram till och med augusti till 15,2 
miljoner. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2021.
l Logiintäkten uppgick under samma period till 2,2 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.
l 2022 blir ytterligare ett bra år för svensk turism och Sveriges campingplatser. De internationell-
målgrupperna har hittat tillbaka till oss och ger nu tillväxt säger Peter Jansson på SCR. 

Kommentar från Mia: Campingplatser ingår i SCB-statistiken för gästnätter och här är det lättare 
att ha koll, förutsatt att campingplatserna rapporterar in sina uppgifter. Ställplatser flyger mer under 
radarn än så länge...

Att tänka på vid investeringar av ställplatser

Elförsörjning Källsortering av  
sopor

Miljömässig hante-
ring av avfall som 

gråvatten och latrin. 
På plats eller hänvis-

ning

Tillgång till vatten 
för konsumtion och 

hygien

Avrinning vid skyfall 
och översvämning 

av närliggande  
vatten

Säkerhetsavstånd 
mellan bilarna

Marknadsmässig 
prissättning

Digital betallösning Digital besöksinfor-
mation på svenska, 
engelska och tyska

Merförsäljning. Egna 
produkter eller  

samarbete

Paketering
Tema, evenemang

Ett urval av platserna 
bör vara boknings-

bara



l På grund av allt mildare vintrar så kommer fler husbilar rulla mer även över perioden november 
– mars.
l Fler husbilsägare kommer tillhöra gruppen som ser husbilen som ett rullande hotellrum för spän-
nande restaurangbesök och utflykter. 
l ”Trenden” att upptäcka sin närmiljö kommer hålla i sig ett tag till. Här spelar både bränslepriser 
och klimatmedvetenhet in.
l Det kommer finnas ställplatser som är väldigt utrustade, nästan som campingplatser, men an-
passade till målgruppen husbilsresenärer. Det kommer även poppa upp olika varianter av hållbara 
ställplatser. Vi kommer även se fler ställplatser med olika personliga profiler eller teman, små som 
stora. Variation uppskattas av målgruppen.
l Priset på diesel påverkar så klart och destinationer som har mycket att upptäcka inom en be-
gränsad yta blir attraktivare. Viktigt att de destinationer som känner sig träffade här förmedlar 
detta.
l Husbilsbranschen är relativt konservativ så även om det är på gång med fossilfria husbilar så 
kommer det ta ett bra tag till innan de ”tagit över” på vägarna. Dessutom är ett inköp av en husbil 
en kraftig investering för köparen, de kommer använda sin husbil under många år framöver.
l Kombinationen mellan att arbeta på distans och ha en husbil kommer skapa nya möjligheter för 
den yngre och växande gruppen av husbilsägare. Kan innebära nya behov.
l Gruppen som hyr husbil, istället för att äga en egen, kommer växa. Här kommer vi även se 
storstadsmänniskor som ger sig ut på husbilsäventyr, gärna glesbygd, utan att ha särskilt mycket 
erfarenhet av just husbilar. Deras behov kommer vara lite annorlunda.

I spåkulan...

Nedan punkter är så klart gissningar. Men det är utifrån samtal med husbilsägare, analyser 
av undersökningar samt löpande kontakter med organisationer så som Husbilskompisar, 
Husbilsklubben, Husbilsdestination Sverige samt löpande kontakter med företag inom bok-
ningssystem och företag inom utrustning för ställplatser.



Hojta vid minsta lilla fundering så hjälps vi åt att bli allt bättre tillsammans
Mia Lundholm, projektledare Destination Glasriket
mia.lundholm@glasriket.se
073-408 84 70

Tips och idéer som kom fram under träffens gruppdiskussion
Tips kring att öka attraktiviteten, uppfattas som husbilsvänlig och inspirera till längre vistelse i 
Glasriket.

l Byt digital information med varandra! Skriv ihop en kort text om din verksamhet, välj ut en 
bild. Be en annan aktör tipsa om din verksamhet på sin hemsida mot att du tipsar om den andra 
verksamheten på din egna hemsida. På så sätt ökar vi synligheten av Glasrikets utbud rejält. An-
vänd även varandras nyhetsbrev.
l Digital informationstavla om närliggande tips. Dina grannar får lämna information som då 
visas på din digitala skärm. En vanlig TV fungerar för ändamålet.
l En check in på besöksmål 1 skall kunna ge rabatt på ett annat besöksmål i Glasriket. Samar-
bete mellan besöksmålen kring detta.

Så kontakta andra besöksmål i Glasriket för att få bättre spridning på både ditt egna och andras 
erbjudande. Här kan vi nå så många mer utan ökade kostnader för dig som företagare.

l Vill du inte ha husbilar på en specifik plats - använd trevliga hänvisningar istället för för-
budsskyltar.  
l Karta som markerar ut alla besöksmål i Glasriket.
l En tanke skapades om hur en utbildningskampanj skulle kunna se ut gällande rättigheter och 
skyldigheter inom Allemansrätten. ”Välkommen till djurens hem” Öka kunskapen hos turisten på 
ett seriöst men ändå lite humoristiskt sätt. 


