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BAKGRUND 

!   Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet 
”Destinationsutveckling Bohuslän”. 

!   Telefon samt personliga intervjuer med 130 
boendeföretag i Bohuslän*.  

!   Källa för val av företag: Basetool. 
!   Intervjuer genomfördes av Västsvenska Turistrådet 

(Fanny Bergström och Elisabeth Stenberg). 
!   Sammanställt av Monika Fleming-Glogoza. 

*Observera att antal företag i varje diagram kan variera. Detta på grund av att alla företag inte har besvarat samtliga frågor.  
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DELTAGANDE FÖRETAG 
PER KOMMUN 

Deltagande företag i Bohuslän
(n = 130)

Kungälv; 9Lysekil ; 5
Munkedal; 9

Orust; 16

Sotenäs; 15

Stenungsund; 6Strömstad; 18

Tanum; 19

Tjörn; 9

Uddevalla; 17

Öckerö; 6

Lilla Edet; 1
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FÖRETAGSFAKTA 

!   Antal anställda  
Det genomsnittliga antalet anställda under 2008 var 7,38 
årsverken. Under 2009 har det minskat något till 7,28 
årsverken.  

 
!   Omsättning samt investeringar 

På frågan om vad man hade för omsättning 2008/2009 var 
det 113 företag av 130 som svarade. Både omsättningen och 
genomförda/planerade investeringar varierar kraftigt 
beroende på företagens storlek.  

 
!   Verksamhet året runt?  

 Av 130 företag är det 66 % som har verksamhet året runt och 
bara 6 % som har öppet under kortare period än 3 månader. I 
snitt har man öppet 9,8 månader om året.  
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Befintliga och potentiella 
målgrupper 
!   Svaren på frågor kring vilka målgrupper man jobbar mot nu 

och skulle vilja jobba mot i framriden varierar mycket. Detta 
beror bl.a. på att man uppfattar begreppet ”målgrupp” på 
många olika sätt. Om man skulle försöka gruppera svaren i 
kategorier är det följande målgrupper som återkommer: alla 
(turister); familjer/barnfamiljer; företag; konferensgäster; 
privatpersoner och sommarturister.   

 
!   Alla företag arbetar dock inte aktivt mot olika målgrupper. 

De upplever att kunderna kommer ändå. 

!   De företag som har någon form av konferensverksamhet 
märkte av lågkonjunkturen. Företagen som arbetar mot 
privatkund märkte däremot en positiv utveckling trots 
lågkonjunkturen.  
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Fördelning affärs/privat 

!   124 svarade på frågan om fördelningen mellan 
privat- och affärsresenärer på deras anläggningar. 
52 % anger att de jobbar enbart mot privatpersoner 
och 24 % att de har 80 % privatgäster och 20 % 
affärsresenärer. Bara 5 av 124 företag säger att de 
endast tar emot affärsgäster.  

M
Å

LG
R

U
PP

ER
 

Fördelning mellan privat- och affärsresnärer 
(n = 124)
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Marknader 

!   Även då det kommer till marknadsföring arbetar inte alla 
företag aktivt mot konkreta marknader utan anger att 
gästerna kommer ändå. Företag med konferensverksamhet 
jobbar mer aktivt mot Göteborg och VG region, Örebro samt 
Stockholm. Man märker att det kommer många norrmän, och 
allt fler italienare och polacker.  

 
!   Majoriteten av  kunderna kommer från Sverige (oftast 

Västsverige) samt Norge. Norrmän kommer ju till Bohuslän i 
en mycket större utsträckning jämfört med andra delar av 
Västsverige. Av andra utländska marknader bör följande 
nämnas: Holland, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, 
Italien, men även Kina och Australien.  
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FÖRSÄLJNING OCH 
AFFÄRSUTVECKLING 
!   Ungefär hälften av företagen är bokningsbara online. De som är det 

använder sig av olika bokningsportaler, bl.a. www.vastsverige.com 
(Citybreak), www.booking.com, STF, Countryside Hotels samt egen 
hemsida.  

 
!   När det gäller försäljningskanaler svarar majoriteten att de använder 

Internät. Det kan vara allt från egna hemsidor, den Virtuella Turistbyrån 
www.vastsverige.com, Eniro samt olika partners hemsidor. 10 företag av 
130 säger att de använder sig av annonser i dagspress och olika 
branschtidningar.  

 
!   På frågan om vad skulle kunna öka försäljning och tillväxt svarade företagen 

enligt följande. Det man är mest i behov av är nya samarbetspartners och 
mer kunskap om olika marknader. 2 av 130 svarade att de inte behövde 
utvecklas alls. De företag som behöver skapa nya samarbetspartners behöver 
oftast även mer kunskap om olika marknader samt mer kunskap om 
produktutveckling och prissättning. Av samtliga 130 företag valde 11 
svarsalternativet ”mer kunskap om produktutveckling och prissättning”. 
Annars är det en kombination av två eller tre olika svarsalternativ.  
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TILLGÄNGLIGHETSDATABASEN 

!   Man kan konstatera att Tillgänglighetsdatabasen inte är känd 
bland boendeföretag i Bohuslän. Av 129 företag är bara 13 
TD – inventerade. Anledningen till att så många inte är 
inventerade är enkel. Man känner inte till databasen. I 
Munkedal är dock alla företag inventerade. Det var 
kommunen som sponsrade detta. 

Är ditt företag TD - inventerat? 
(n = 129)

10%

90%

Inventerade
Ej inventerade

K
VA

LI
TE

T 



2014-08-05 www.vastsverige.com 10 

BRANSCHORGANISATION 

!   Lite drygt hälften av företagen anger att de är 
anslutna till någon av branschorganisation. De 
organisationer som nämns oftast är SCR, SHR, 
STF och SVIF. Förklaringen till varför man inte är 
medlem i någon branschorganisation är att man 
gick ur, att det inte är nödvändigt eller tidsbrist.  

Är företaget medlem i någon branschorganisation? 
(n = 130)
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MILJÖCERTIFIKAT 

!   Av 130 företag har 21 ett miljöcertifikat. Det vanligaste är 
Svanen, Krav samt Naturens Bästa. Företagen som jobbar 
med miljötänkande på egen hand anger att de bl.a. sop- och 
källsorterar samt har en miljöpolicy.  

!   Under telefonintervjuer framgick det att för företagen i 
Bohuslän är miljö mer intressant än kvalitet. Bristen på tid 
och pengar är dock viktiga faktorer till varför man inte valt 
att miljöcertifiera sin verksamhet.  K

VA
LI

TE
T 

Är företaget miljöcertifierat? 
(n = 130)

16%

20%
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Ja (via organisation)
Jobbar på egen hand
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KVALITETSSÄKRING 

!   Det är något fler företag som har kvalitetscertifikat än 
miljöcertifikat, dvs. 29 av 130. De vanligaste är SHR, SCR, 
Bo på lantgård samt Naturens Bästa. Ett företag har ISO 
certifiering, ett är certifierad genom Västsvensk Mersmak 
och ett genom Svenska Möten. Ingen efterfrågan från 
marknaden samt tids- och resursbrist är de vanligaste 
orsakerna till varför företagen inte är kvalitetssäkrade.  K
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Är företaget kvalitetssäkrat? 
(n = 130)

22%

5%

73%

Ja (via organisation)
På egen hand
Nej
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KONKURRENTBILD 

!   Vem är företagens i Bohuslän främsta konkurrenter? En tredje del säger att 
de inte har några konkurrenter alls, men var fjärde påstår att det är 
”grannen” som är det. 15 % konstaterar att de samarbetar istället för att 
konkurrera och lika många anser att de konkurrerar med andra 
boendeanläggningar i Västra Götalandsregionen.  

!   När det gäller konkurrerande destinationer uppfattar 20 av 130 företag att de 
inte konkurrerar alls med någon destination. De konkurrenter man nämner är 
bl.a. kommunerna inom Bohuslän (Grebbestad, Fjällbacka, Martstrand, 
Smögen, Strömstad) men även Halland, Öland och Gottland.  

Vem är din främsta konkurrent? 
(n= 130)
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FRAMTIDSTRO 

!   Nästan vart tredje företag skulle vilja utöka eller 
bygga till sin anläggning och vart fjärde företag 
vill jobba med kvalitetsfrågor. 20 av 130 företag är 
nöjda och vill inte utveckla sina verksamheter i 
framtiden. Bara 4 företag sade att de skulle vilja 
samarbeta med andra.  

Hur vill du utveckla din verksamhet? 
(n = 130)

31,00

10,00

4,00

8,00

37,00

20,00

20,00

0 10 20 30 40

Kvalitet

Marknadsföring

Samverkan 

Ha öppet året runt

Utöka/bygga till

Vill inte utveckla

Annat



2014-08-05 www.vastsverige.com 15 

FRAMTIDSTRO 

!   30 % av företagen är överens om att det är det offentliga som 
är det absolut största hindret för utvecklingen. Med det 
menar man bl.a. olika typer av regleringar, bygglov, långa 
beslutstider, skatter, möjlighet att anställa 
(arbetsgivaravgifter) och lagstiftning över huvudtaget. 23 av 
130 företag ser sig själva som det största hindret för att 
utveckla verksamheten.  

Största hindret för utvecklingen? 
(n = 121)
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FRAMTIDSTRO 

!   Angående vad som blir avgörande för att utveckla 
verksamheten menar vart femte företag att det är 
finansieringen som kommer att bli det, följd av det 
offentliga (t.ex. lagar och regler, möjlighet att 
skaffa tillstånd, politikernas beslut). Även tid och 
ork är viktiga.  

Vad blir avgörande för din verksamhet? 
(n = 124)
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FRAMTIDSTRO 

!   41 % av företag säger att lågkonjunkturen inte har 
påverkat deras verksamheter, vart fjärde påstår att 
det endast påverkades lite negativt. Några blev 
påverkade positivt. Kunderna hade mindre pengar i 
plånböcker och sökte sig därför till billigare former 
av boendeanläggningar.  

Har lågkonjunkturen påverkat ditt företag? 
(n = 130)
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