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Hållbart arbete med besöksnäringen
För alla oss som arbetar med att utveckla och marknadsföra 
platser, företag och reseanledningar har det aldrig varit mer 
viktigt att samla oss och samverka för att få besöksnäringen 
tillbaka på fötter. Coronapandemin har varit ett hårt slag och 
vi tror att bästa sättet att hantera en kris är att samverka och 
att hitta de möjligheter som kan göra största möjliga skillnad.

Några av möjligheterna vi sitter på i södra Bohuslän är att vi 
verkar i en mycket attraktiv del av Sverige med bra resealed-
ningar. Vi består till största delen av landsbygd nära en stor 
stad, vilket också gjorde att vi inte var värst  drabbade under 
Coronapandemin. 

Sverige har ett internationellt högt anseende vad  gäller håll-
barhet vilket vi kan dra nytta av och positionera oss vidare 
med. 

Vi har ett väl fungerande turistiskt system med Turistrådet 

Västsverige som regional partner, Södra Bohuslän Turism 
som lokal organisation, våra kommuner och alla företag. När 
dessa samverkar får vi en stark utväxling av insatser, vilket vi 
vill dra nytta av. Detta kommer vara extra viktigt i tider när vi 
skall få besöksnäringen att återhämta sig.

Med detta som bakgrund väljer Södra Bohuslän Turism 
att under 2022 arbeta med Hållbarhet i fokus och har valt  
Turistrådets Hållbarhetskliv som grund att samverka kring. 
Södra Bohuslän Turisms arbete får då största uppväxling och 
ger våra företag och vår del av Sverige den bästa förutsätt-
ningen att lyckas.

Vi vill vara med och göra södra Bohuslän och västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.
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Vi siktar alltid på långsiktiga 
och nära relationer 
med våra medlemsföretag.

Vi lyfter  
södra Bohuslän 

Ann H Haraldsson, VD/Turistchef

Södra Bohuslän Turism AB (SBTAB) är det lokala 
turistbolaget för Orust, Tjörn, Stenungsund och 
Kungälv, som till 100% ägs av näringslivet genom 
andelar i en ekonomisk förening. Vårt uppdrag är 
att utveckla besöksnäringen och marknadsföra 
våra resmål och företag. Med fyra kommuner i 
samverkan är vi en stark lokal kraft för utveck-
ling av destinationen. Genom upphandling 
tecknar vi avtal med våra fyra kommuner. 
Styrelsen för bolaget består av näringsliv 
och ledande politiker från alla fyra  
kommuner. 
 
SBTAB arbetar strategiskt och nära med-
lemsföretagen, för att optimera marknadsföring i 
olika kanaler och för att hjälpa företag att utvecklas. 
Genom att samverka maximerar vi utväxlingen av 
våra insatser och företag och rese-anledningar når 
långt. Vi arbetar med samma verktyg och hållbar-
hetsfokus som regionen och vår ambition är att södra 
Bohuslän utmärker sig med de bästa företagen och 
bästa reseanledningarna. Vi siktar alltid på långsiktiga 
och nära relationer med våra medlemsföretag.
 
Vi är ett icke vinstdrivande företag som finns till för att vår 
näring skall gynnas. Det är en stor och unik fördel att ha fyra 
kommuner som samverkar i ett lokalt turistbolag. Skillnaderna 
på vad en organisation för en kommun kan göra och en  
organisation med fyra kommuner är stor i vad man får ut 
av insatta medel. Det är av yttersta vikt att vi har en näring  
som är engagerad och som får ut största möjliga resultat av  
den förmån vi alla har i ett lokalt starkt turistbolag.
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VERKSAMHETSÅRET 2022 - HÅLLBARHET I FOKUS

Södra Bohuslän Turisms strategi för att bidra till en besöks-
näring som är bra för både boende och besökare är;

att öka förståelsen för sambandet mellan turism 
och en attraktiv plats
Boende måste vara medvetna om att utbudet på platsen är bero-
ende av besökare. Besöksnäringens aktörer måste också vara ly-
hörda för boendes önskemål. Vi tydliggör för de boende på vilket 
sätt besöksnäringen bidrar och håller boendes nytta högt när vi  
t ex planerar evenemang. En stark besöksnäring på en plats kan 
visa på ett behov av cykelvägar, vilket också boende behöver.  
Ett exempel på när besöksnäring kan vara bidragande till ökad 
service på en plats.

att prioritera insatser som leder till att så stor del som 
möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt
Olika typer av turism bidrar olika mycket till lokalsamhället. Ju 
större andel av turismens omsättning som stannar lokalt desto 
bättre. Därför prioriterar vi att attrahera besökare som bor, äter 
och aktiverar sig hos lokala verksamheter samt evenemang som 
nyttjar destinationens leverantörer. 

Att tillgängliggöra hållbara leder 
Vi tillgängliggör vandringsleder och cykelleder genom att digita-
lisera och marknadsföra olika rutter. Detta gynnar både boende 
och besökare. 

Södra Bohuslän Turisms strategi för att bidra till att  
besöksnäringen genererar så lite onödig miljöpåverkan 
som möjligt är att prioritera; 

hemmamarknaden och närmarknader 
Ju kortare resväg desto mindre CO2-utsläpp. Vi Jobbar för att 
locka vår närmarknad hit och boende till hemester. Vi samar-
betar med övriga lokala destinationer i Sverige genom nätverket 
SNDMO för att lyfta Sverigesemester. Samtidigt jobbar vi fortfa-
rande för ett gott värdskap till alla besökare genom att till exem-
pel trycka engelska magasin, lokalt och på miljövänligt papper, 
och översätta digitalt material.

hållbara transporter 
Transporten till och från destinationen är den faktor som har 
störst betydelse för besöksnäringens miljöpåverkan. Kollektiva 
transportalternativ och hållbart resande på plats uppmuntras. Vi 
har ett hyrcykelsystem framtaget av en lokal leverantör som vi 
stödjer och utvecklar vidare. Systemet ger intäkter till både leve-
rantör och anläggningar och skapar god tillgänglighet till cyklar 
för besökare.

att få besökare att stanna längre 
Vi når stora miljöbesparingar genom att få gästerna att stanna 
längre istället för att fylla boendeanläggningar med nya gäster 
varje dag. Det ger färre transporter per gästnatt och kräver min-

dre städning och tvättning. Vi tydliggör därför ett utbud som gör 
besökaren nyfiken på att stanna längre och erbjuder turförslag 
över flera dagar.

hållbara turistföretag 
Hur den enskilda verksamheten arbetar med miljöförbättrande 
åtgärder har stor betydelse. Vi stödjer verksamheterna genom in-
formation, rådgivning och förmedlar tillgängliga utbildningar. Vi 
är lyhörda för företagens specifika behov.

hållbara aktiviteter 
Vad besökaren ägnar sig åt på destinationen påverkar miljön. 
Olika aktiviteter har olika grad av miljöpåverkan. Genom ut-
veckling och marknadsföring av attraktiva aktiviteter med så 
lite miljöpåverkan som möjligt kan vi få fler att välja hållbara  
alternativ. Naturturism är en attraktiv del av vårt utbud som vi 
satsar på att utveckla. Vi tillgängliggör och marknadsför vand-
ring, paddling och cykling i form av kartor, bilder, texter och 
skapar bred spridning i alla våra medier. Vi är engagerade i pro-
jekt som jobbar med hållbart resande och kommer verka för mer 
utveckling av cykel- och vandringsprodukter i samverkan med 
företag, andra organisationer och kommuner.

att göra det lätt för våra besökare att göra rätt 
Vi informerar besökare hur de kan agera för att generera så lite 
onödig påverkan som möjligt.

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning 
för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt aktiviteter och  
konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelse-
tid, konsumtion och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och marknadsföra sådant 
som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i 
framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.

1   Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2   Bra för både boende och besökare

Detta upplägget bygger på HÅLLBARHETSKLIVET, regionens plan som vi implementerar i vår verksamhet.
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VERKSAMHETSÅRET 2022 - HÅLLBARHET I FOKUS

Södra Bohuslän Turisms strategi för 
att bidra till fler besökare när och där 
det inte är fullt är;

att genomföra utvecklings- och 
marknadsföringsinsatser som skapar 
ökad beläggning vid önskade tid-
punkter och på önskade platser
En jämnare beläggning under en stor del 
av året skapar förutsättningar för en lång-
siktigt hållbar besöksnäring. Vi fokuserar 
därför på riktade utvecklings- och mark-
nadsföringsinsatser snarare än allmänna. 
De riktade insatserna kan på ett tydligt 
sätt påverka vart och när besökaren reser. 
Insatserna är framför allt marknadsföring 
men även evenemangsutveckling och 
koncept som t ex  Remember September.  
Det kan också vara workshops med före-
tag för att utveckla paket som fyller då det 
inte är fullt.

Södra Bohuslän Turisms strategi för att bidra till att det 
skapas fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter är;

att genomföra insatser som skapar efterfrågan när och 
där det inte är fullt
Genom en jämn beläggning under en stor del av året skapas för-
utsättningar för ökad lönsamhet och fler heltidsanställningar. De 
insatser för att skapa ökad beläggning vid önskade tidpunkter 
och på önskade platser som beskrivs i den tredje grundläggande 
principen är därför centrala för sysselsättningen inom besöksnä-
ringen. 

att hjälpa företag att bli mer robusta
Besöksnäringen består i huvudsak av små företag med små mar-
ginaler. Förmågan att överleva i kriser och nedgångar är  generellt 
låg, vilket i sin tur riskerar många arbetstillfällen. Vi hjälper verk-
samheterna att synas digitalt men även i viss mån i tryckt form, 
och att utvecklas inom kvalitet och hållbarhet eftersom det krävs 
professionella besöksnäringsverksamheter för att uppnå en hög 
beläggningsgrad. Vi bidrar också till att verksamheterna får till-
gång till rådgivning och verktyg som stärker affärsmässigheten.

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i södra Bohuslän visar att det finns möjlighet att ta emot f ler gäster på de 
f lesta platser under större delen av året. Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu f ler besökare 
om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra f lesta platser i södra Bohuslän upplever aldrig överturism. 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på behovet av att bygga mer ekono-
miskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobb-motor, därför stöttas 
branschen med offentliga medel på olika sätt. På vissa platser är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen 
och ekonomin. Branschen är också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och 
den är dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På många 
ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsätt-
ningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.

3   Fler besökare när och där det inte är fullt

4   Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Detta upplägget bygger på HÅLLBARHETSKLIVET, regionens plan som vi implementerar i vår verksamhet.
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Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
 Andel gästnätter från Sverige och prioriterade närmarknader 

 Andel västsvenska besökare 

 Antal hyrcyklar och antal uthyrningar

Bra för både boende och besökare 
 Antal publicerade vandringsleder

 Antal publicerade cykelleder

Fler besökare när och där det inte är fullt 
 Boendekapacitet inom kommersiellt boende 

 Beläggningsgrad inom kommersiellt boende 

 Antal gästnätter 

 Uppföljning av marknadsföringsinsatser 

 Antal besök på sodrabohuslan.com

 Engagemang och antal följare i sociala kanaler 

 Uppföljning av insatser för evenemang

Fler heltidsjobb och mer robusta  
verksamheter 
 Antal verksamheter på Sverige, Norden- och Världennivå 

 Antal medlemsföretag 

 Antal företag som fått hjälp genom digital analys

Kundnöjdhet
 NKI-mätning bland medlemsföretag

Indikatorer
För att följa upp vår verksamhet och säkerställa att utvecklingen inom besöksnäringen  
följer hållbarhetsklivets principer har vi valt följande indikatorer; 
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Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
Andel gästnätter från Sverige och prioriterade   
närmarknader: 90,1 %

Andel västsvenska besökare: Baserat på besökarintervjuer 
av drygt 800 personer i somras kommer 35% av besökarna 
från Västsverige.

Antal hyrcyklar: 100 st 
och antal uthyrningar: 1385 st 
Summa förtjänst till uthyrande anläggningar: 86795 kr

Fler besökare när och där det inte är fullt 
Boendekapacitet inom kommersiellt boende 
Beläggningsgrad inom kommersiellt boende

Gästhamnar, camping, privata uthyrare, delårsboende är 
inte inräknade, men vi sätter stort värde även på dessa 
gäster och räknar in deras behov i vårt arbete.

Antal gästnätter (sommarstatistik 2021)

Övernattningar i västsverige  
januari-september 2021

Uppföljning av marknadsföringsinsatser 

Antal besök på sodrabohuslan.com: (se sid 9)

Engagemang och antal följare i sociala kanaler (se sid 9)

Uppföljning av insatser för evenemang

Fler heltidsjobb och mer robusta  
verksamheter 
Antal verksamheter på: 
Sverigenivå: 109 st 
Nordennivå: 24 st 
Världennivå: 24 st

Antal medlemsföretag: 252 st

Antal företag som fått hjälp genom digital analys: 48 st

Kundnöjdhet
NKI-mätning bland medlemsföretag

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera  
Södra Bohuslän Turism till en vän eller kollega?

Summering av indikatorer 
och mål för 2021
För att följa upp vår verksamhet och säkerställa att utvecklingen inom besöksnäringen 
följer hållbarhetsklivets principer har vi valt följande indikatorer;

Orust

Tjörn 

Stenungsund

Kungälv

2019

32 450

30 881

49 276

55 970

168 577

2020

28 398

23 067

41 382

41 752

134 599

2021

36 744

28 977

50 229

52 464

168 414

Ändring 
2021

23%

26,90%

22,80%

26,90%

25,10%

Antal öppna boendeanläggningar
Disponibel bäddkapacitet (max antal gästnätter)
Beläggningsgrad (antal belagda rum)

2020

41
130 612

51

2021

42
140 375

59,3

Utveckling

+1
+9763

8,3%

Göteborgs-
regionen

Bohuslän
0,0 mn

0,5 mn

1,0 mn

1,5 mn

2,0 mn

Skaraborg Sjuhärad Göta Kanal Dalsland

Sverige Utlandet
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Utveckling gästnätter
Fram till år 2019 var gästnättsutvecklingen stabilt ökande under flera år. Pandemin  
påverkade gästnätterna starkt negativt år 2020. Sommaren var bättre med många  
svenska besökare och få utländska besökare. 2021 visade en positivare bild med en  
sommar som hade lika många gästnätter som 2019 men våra fyra kommuner har ännu  
inte återhämtat sig på helåret.

Gästnätter Västra Götalandsregionen

Turistekonomisk omsättning 
 Västra Götalandsregionen

Uppskattad turistekonomisk omsättning 
 Södra Bohuslän

Gästnätter Södra Bohuslän
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Statistik för www.sodrabohuslan.com

Sociala medier

www.sodrabohuslan.com är en välbesökt webbsida. Den är en stor del av www.vastsverige.com som under 2021 haft över 
1 miljon besökare. Syftet är att att från Google driva trafik till företagens egna hemsidor och sociala kanaler via vår webbplats.

Trafik till hemsidan Sessioner/Besök

1/1 - 31/12 2021 
1/1 - 31/12 2020

Sidvisingar Länder

606 853 (394 592)
+ 53,79 %

1 141 687 (784 681)
+45,50 %

Sverige: 85 % (93 %)

USA: 7,5 % (1,64 %)

Danmark: 1,29 % (0,86 %)

Norge: 1,24 % (0,86 %)

Tyskland: 1,14 % (0,82 %)

Årets bästa bild på Instagram
Räckvidd 121 172 personer

Södra Bohuslän Turism har under 2021 arbetat mycket med sociala medier och framförallt Instagram. Kanalen närmar sig 20.000   
följare och har under året  haft 9,8 miljoner exponeringar. 

Genom de sociala kanalerna länkas besökaren vidare till företagens egna kanaler. 

Facebook har använts som en bra kanal för köpta annonser vid kampanjer som länkar till landningssidor på sodrabohsulan.com 
Interaktionsfrekvensen för betalda inlägg är bra och ligger på runt 8% 
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Mål 2022

 Öka antalet medlemmar

 Öka interaktionen med medlems- 
 företagen, digitalt och fysiskt

 Öka NKI (nöjd kundindex hos  
 våra medlemsföretag

 Öka antalet exportmogna företag

 Öka antalet exportmogna produkter

 Öka vårt områdes digitala närvaro

 Öka vårt områdes cykeluthyrningar

Tillsammans utvecklar vi besöksnäringen!
Södra Bohuslän Turism skapar workshops och 
kurser, både med egen spetskompetens och 
med extern inhyrd kompetens. Vi erbjuder 
nätverksträffar och skapar ytor för samverkan, 
nätverk, digitala analyser och det förekom-
mer även andra individuella insatser. Exempel 
på marknadsföring är i första hand webben 
sodrabohuslan.com och de sociala kanalerna 
på facebook och instagram. 

Till det kommer olika kampanjer (både egna 
och andra organisationers), samarbeten med 
influensers, trycksaker, projekt och pakete-
ring. Insatserna syftar till att ge bättre affärer 
och en mer framgångsrik destination. 

Tillsammans utvecklar vi besöksnäringen och 
skapar reseanledningar, vilket ger en stark  
destination med ökad omsättning, fler jobb 
och en attraktiv plats att besöka och bo på.
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Ledamöter
Henric Carlsson, ordförande  Verdane Conscriptor Holding 
Vibs Sohlberg Slussens Pensionat
Erica Hultmark Stenungsbaden Yacht Club
Thomas Berndtsson Restaurant 1860, Carlstens fästning
Annika Fogelström Helmer  Klädesholmen Seafood

Suppleanter
Lasse Nilsson  Thorskogs slott
Tintin Hallding Tintin scandinavian jewellery
Klas Wimmerstedt  Lotshotellet Käringön
Johnie Berntsson  Berntsson Sailing Team

STYRELSE 2020–2021 Adjungerade politiker
Catharina Bråkenhielm (S)  Orust kommun
Lars Larsson (C)  Orust kommun
Martin Johansen (L) Tjörns kommun
Martin Johansson ( - )  Tjörns kommun
Olof Lundberg (S) Stenungsunds kommun
Maria Renfors (M) Stenungsunds kommun
Anders Holmensköld (M)  Kungälvs kommun
Elisabeth Mattsson (L) Kungälvs kommun

Valberedning
Lars Eric Fält  Axia Hotel Management 
Marcus Holm Amplifyphoto
Karin Åkerman Stenungsbaden Yacht Club

Organisation
På Södra Bohuslän Turism strävar vi efter en bred baskompe-
tens med några spetsar inom framför allt destinationsutveckling, 
kommunikation och marknadsföring. Vårt mål är att alltid leve-
rera kvalitet i alla led av vår verksamhet, vilket skall vara till nytta 
för medlemsföretag och kommuner.

Funktioner på Södra Bohuslän Turism
VD

Webb och grafisk produktion

Marknad/kommunikation

Turistinfosamordnare/möten/ekonomi

Medlemsansvarig och försäljning

Produkt- och företagsutveckling

Turistinformatör
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Medlems-
företag

Södra  
Bohusläns 

Turism
Visit  

Sweden

Turistrådet 
Västsverige

Göteborg & CoKommuner

Södra Bohuslänsföretagens 
ekonomiska förening

Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

Vi är Södra Bohuslän Turism AB 

”Vi strävar efter att södra Bohuslän 
utmärker sig med de bästa företagen 

och bästa rese anledningarna.”

Omvärlds-
spaning

Medlemsföretag
Kommuner

Andra företag
Partners

Trend - 
 spaning Fakta

Samverkan

Utveckla företag Utveckla produkter

Marknadsföring/Kommunikation

Statistik

Arbetsprocesser



VAD ÄR TURISM?
Människors aktiviteter när de reser till  
och vistas på platser utanför sin vanliga 
om givning för kortare tid än ett år för  

fritid, affärer eller andra syften.

VISION
Bohuslän är det mest attraktiva området att uppleva i Europa.

Södra Bohuslän Turism är aktören som driver utvecklingen tillsammans 
med partners på ett hållbart sätt i regionen.

AFFÄRSIDÉ
Södra Bohuslän Turism AB är besöksnäringens plattform för utveckling 

och samverkan mellan kommuner, företag och partners.

SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB • KULTURHUSET FREGATTEN • FREGATTEN 2 • 444 30 STENUNGSUND 
TEL. 0303 - 815 50 • info@sodrabohuslan.com • www.sodrabohuslan.com

sodrabohuslan


