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Förord 
 
Sveriges Campingvärdars Riksförbund (SCR) tilldelades Turistdelegationens Stora 
Turismpris för år 2001. Motiveringen lyder: ”Sveriges Campingvärdars Riksförbund, (SCR), 
har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete lett svensk campingnäring till en stark 
utveckling vad gäller kvalitets- och säkerhetsarbetet, miljöarbetet, produkt och 
marknadsföring. Svensk campingnäring har därigenom haft en god tillväxt i ekonomi och 
volym under lång tid – en utveckling som befästs under det senaste decenniet.” 
 
Riktlinjer för priset är att pristagaren skall utnyttja prissumman för utveckling av den egna 
verksamheten. Med utveckling av den egna verksamheten menas att i samarbete med 
forskarvärlden söka kunskaper som kan leda till att verksamheten stärks.  
 
Ett område av väsentligt intresse för campingnäringen är hur efterfrågan på camping i Sverige 
kan komma att utvecklas i framtiden. Det gäller utvecklingen i stort men också i vilken 
utsträckning campingbeteendet kommer att förändras ifråga om ”hyra eller äga” 
campingutrustning. En annan fråga är om förändringar kommer att ske mellan olika 
campingformer i framtiden, till exempel mellan husvagn och stuga på campingplats. Bättre 
underlag avseende en möjlig framtid kan underlätta beslutsfattande kring frågor som 
produktutveckling, investeringar, marknadsföring, information mm. 
 
SCR har avtalat med Europeiska turismforskningsinstitutet i Östersund (ETOUR) om ett 
samarbete när det gäller att prognosticera kommande utveckling. Hösten 2001 etablerade 
ETOUR en speciell analysavdelning bland annat för att kunna genomföra uppdrag baserade 
på ETOUR:s forskningskompetens. Föreliggande rapport har tagits fram inom ETOUR:s 
analysavdelning.  
 
Genom bearbetning och tolkning av befintligt datamaterial har pågående förändringar i 
svenskarnas campingbeteende kartlagts. Resultaten har ställts mot historiska och förväntade 
omvärldsförändringar. Även internationella undersökningar har studerats. Intervjuer med 
branschrepresentanter har genomförts. Målet har varit att finna trender i hushållens 
konsumtionsmönster, att relatera dessa trender till omvärldsförändringar och att utifrån det 
samlade materialet diskutera möjliga framtidsscenarier. Arbetet har också inneburit 
metodutveckling. 
 
Huvuddelen av arbetet har genomförts av Jemina Holmberg, analytiker på avdelningen. Bengt 
Sahlberg, programledare, har lett arbetet. Göran Svensk, biträdande programledare och 
Andreas Holmström, statistiker, har deltagit i arbetet.  
 
Det är vår förhoppning att rapporten ger värdefull information till branschen som helhet och 
till den enskilda campingvärden. 
 
 
Östersund den 1 mars, 2002     
 
Jemina Holmberg och Bengt Sahlberg 
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Sammanfattning 
 
Den svenska campingindustrin har under en lång period uppvisat en stark utveckling både när 
det gäller produkten (inklusive kvalitets- och miljöfrågor), marknadsföring och den 
ekonomiska tillväxten. Denna utveckling har uppmärksammats av Turistdelegationen som 
tilldelade SCR (Sveriges Campingvärdars Riksförbund) Stora Turismpriset 2001.  
 
Föreliggande rapport initierades av SCR och har utarbetats av ETOUR (European Tourism 
Research Institute). Målsättningen har varit att genom studier av svensk campings 
hittillsvarande utveckling skapa ett underlagsmaterial för en bedömning av campingens 
utveckling i Sverige under 2000-talets första decennium. Ett sådant underlag kan förstärka 
förutsättningarna för campingbranschen att bedöma behovet av framtida marknadsföring och 
produktutveckling. 
 
Arbetets utgångspunkt är en inventering, både nationellt och internationellt, av befintligt 
material som beskriver campingbranschen. Förvånansvärt lite material finns att tillgå. I tillägg 
analyseras campingstatistik från främst två källor, SCR samt TDB (Rese- och 
Turistdatabasen), samt övrig omvärldsstatistik från ett antal källor (SMHI, Riksbanken, osv.) 
Jämförelser görs med campingmarknaden i USA, Norge och Danmark. Även intervjuer med 
branschrepresentanter i Sverige har genomförts. 
 
Camping analyseras först och främst ur ett konsumentperspektiv, d.v.s. kundsegmenten 
kartläggs utifrån socioekonomiska och demografiska parametrar för att på så sätt undersöka 
eventuella samband och beroendeförhållanden mellan dessa parametrar och konsumenternas 
campingbenägenhet. Pågående förändringar i svenskarnas campingbeteende undersöks för att 
finna trender i konsumtionsmönstren. En liknande analys görs för specifika campingformer, 
d.v.s. husvagn/husbil, tält samt stuga på campingplats. Resultaten studeras sedan i relation till 
omvärldsförändringar för övrigt, t.ex. bensinpriser, växelkurser, och väder. Syftet är att kunna 
diskutera kring den framtida efterfrågan på svensk camping, en diskussion som berör 
konsumenternas beteende gällande köp eller hyra av campingutrustning.  
 
Utifrån analyserna har ett antal potentiella framtidsscenarier för svensk camping diskuterats. 
Det är främst den framtida åldersstrukturen samt boendeförhållanden och flyttmönster som 
studeras och relateras till campingens utveckling. 
 
Konsumenters hyrbeteende har också diskuterats och den främsta frågeställningen kom att 
kretsa kring den begränsade uthyrningsverksamhet som idag bedrivs i Sverige. (Begränsat 
statistiskt material vad gäller uthyrning av campingfordon försvårade diskussionen.)   
Efterfrågan av uthyrning synes vara större än tillgången vilket anses bero på den låga 
lönsamheten uthyrningsverksamhet innebär i ett land som Sverige med dess korta 
uthyrningssäsong. Det är därför viktigt att en dialog förs mellan campingbranschen och 
tillverknings- och uthyrningsindustrin för att gemensamt kunna hitta lösningar till de problem 
som en kort uthyrningssäsong innebär.  
 
En kort sammanfattning av utredningens resultat visar att de ålderssegment som uppvisat den 
högsta campingbenägenheten under 1990-talet är barnfamiljer samt 40-talisterna medan 
ungdomar och pensionärer haft en relativt låg campingfrekvens. Storstadsborna campar i 
mindre utsträckning jämfört med människor som bor i mindre och medelstora tätorter. De 
som bor i villa har en högre campingfrekvens jämfört med dem som bor i lägenhet. Lägre 
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utbildade campar mycket jämfört med högutbildade och hög- och låginkomsttagare campar 
mindre medan medelinkomsttagarna har en relativt hög campingfrekvens.   
 
När det gäller svensk campings framtida utveckling kan bara antaganden göras. Baserade på 
hittillsvarande och prognosticerad utveckling är dessa antaganden dock kvalificerade. Den 
svenska befolkningsstrukturen har idag ett antal utmärkande egenskaper, däribland den stora 
gruppen 40-talister. Storleken på denna grupp gör att dess positionering inom 
befolkningsstrukturen har en central betydelse, även för campingbranschen. 40-talisterna 
befinner sig idag i en åldersgrupp som präglas av flitigt campande. Dock är dessa 
konsumenter nu på väg in i en åldersgrupp som traditionellt uppvisat en relativt låg 
campingfrekvens (60-74 år). Det vore därför positivt för campingindustrin om 40-talisterna 
fortsätter sitt campingbeteende även när de blir äldre istället för att anamma det typiska 
mönstret för den äldre åldersgruppen. Detsamma gäller givetvis barnfamiljerna som campar i 
allt större utsträckning; d.v.s., det är väsentligt att dessa barnföräldrar respektive barn 
fortsätter sitt campingbeteende även när de blir äldre. Höginkomsttagarna är ett kundsegment 
som hittills haft en låg campingfrekvens, men som skulle vara värdefullt att ”rekrytera” till 
camping livsstilen.  
 
På liknande sätt kan befolkningens flyttströmmar komma att påverka dess 
campingbenägenhet i framtiden. Många flyttlass styr mot storstäderna och eftersom 
storstadsbefolkningen och människor som bor i lägenhet traditionellt har en lägre 
campingfrekvens bör detta scenario också beaktas. 
 
Utredningen har inte identifierat några genomgripande förändringar vare sig i camparnas 
beteende eller i utbudet av faciliteter inom svensk camping. Vissa föränderliga inslag väntas 
naturligtvis, en dynamik som alltid förknippas med oförutsägbara omvärldsfaktorer. Dock 
bedöms inte denna dynamik påverka campingutvecklingens stabilitet i någon större 
utsträckning. 
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Abstract 
 
For a long period of time, the Swedish camping industry has exhibited steady progress both as 
concerns the actual product (including quality and environmental issues), marketing and 
economic growth. This progress has been noted by the Swedish Tourist Authority who 
rewarded SCR (The Swedish Camping Site Owners’ Association) the Great Tourism Prize 
2001. 
 
The report in question was initiated by SCR and conducted by ETOUR (European Tourism 
Research Institute). The aim has been to create a factual foundation to facilitate the 
forecasting of camping tourism in Sweden during the first decade of the 21st century. Such a 
foundation would be based on studies of the evolution thus far and could provide good 
conditions for the camping industry when judging the need for future marketing efforts and 
product development. 
 
The starting point of the report is a scanning, both nationally and internationally, of existing 
material on the subject matter. Such material is surprisingly scarce. In addition, analysis is 
conducted of camping statistics from primarily two sources, SCR and TDB (The Travel and 
Tourism Database), and of statistics on external factors of impact (weather, fuel prices, 
exchange rates, etc.) from a variety of sources (The Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute, the Central Bank etc.) Comparative studies are made with the camping markets in 
the USA, Norway and Denmark. Interviews with representatives of the camping industry in 
Sweden have also been performed.  
 
The initial analysis of the Swedish camping market is made from a consumer’s perspective. In 
other words, customer segments are mapped out from the perspective of socioeconomic and 
demographic parameters in order to investigate potential connections and dependencies 
between these parameters and the consumers’ camping tendencies. Ongoing changes in the 
camping behaviour of Swedes are analyzed in order to spot trends in consumption patterns. A 
similar analysis is then performed for the various forms of camping, that is recreation vehicles 
(caravans and mobile homes), tents and on-site cabins. The results are then related to external 
factors (for example fuel prices, exchange rates, and the weather). The aim is to create 
conditions for a discussion about future demand for the Swedish camping product, a 
discussion that touches upon the question whether consumers buy or rent their camping 
equipment.  
 
Potential future scenarios for Swedish camping tourism were discussed based on the 
conducted analysis. It was primarily the future age structure and living patterns of the 
population that were studied and related to the development of camping tourism.  
 
A short summary of the results of the report reveals that the age segments most inclined to go 
camping during the 1990’s were families with young children (0-14 years and 30-44 years) 
and consumers aged 45-59 years. Youth/teenagers (15-29 years) and pensioners (60-74 years) 
showed a relatively low camping frequency. Large city citizens camp less than people living 
in smaller and middle-sized towns, and people living in houses have a higher camping 
propensity than those living in apartments. People with lower education levels camp a lot in 
comparison with those exhibiting higher education and those with low- and high household 
incomes camp to a lesser extent than middle income earners. 
 



Svensk camping 
 

 
 
 

 

Consumers’ rental behaviour has thus also been discussed and the principal discussion came 
to revolve around the fact that rental activity today is very limited in Sweden. (The limited 
supply of rental statistics complicated the discussion.) The demand for renting camping 
equipment appears to be greater than the supply. The reason for this situation is considered to 
be the poor profitability for rental firms in a country like Sweden with its short rental season. 
For this reason, it is important that a dialogue takes place between the production- and rental 
industry and the camping industry in order to create common solutions to the problems posed 
by a short rental season. 
 
The future development of the Swedish camping tourism can only be assumed. Based on the 
development thus far and the forecasted development, however, these assumptions are 
qualified. The present structure of the Swedish population has a number of distinguishing 
features, including the large group of people born in the 1940’s. The sheer size of this group 
means that its position within the population structure is of great importance, also for the 
camping industry. This group is today positioned within an age group that is characterized by 
a high camping frequency. However, these consumers are headed towards an age group that 
historically has shown a low propensity to camp (60-74 years). Thus, it would be positive for 
the camping industry if these consumers would carry on camping in the same extent they do 
today instead of assuming the camping behaviour traditionally associated with the older age 
group. The same applies to families with children; that is, it is essential that these parents and 
children continue their present camping behaviour also when they grow older. High income 
earners is a customer segment that so far has shown a low inclination to camp but would be a 
valuable group to “recruit” to the camping lifestyle.  
 
In a similar way, the propensity of the population to camp in the future can be influenced by 
where people will reside. It’s a trend that many people are moving to the large cities, away 
from the rural areas. Since people living in large cities and in apartments historically have 
shown low inclinations to go camping, this is a scenario that should be considered and kept in 
mind.  
 
Generally, this report does not forecast any radical changes neither in the behaviour of the 
camping consumers nor in the supply of facilities within the Swedish camping industry. Some 
elements of alteration can of course be expected, a dynamic that always accompanies the 
unpredictability of external factors. This dynamic, however, is not believed to have an impact 
such that the stability of the development of Swedish camping tourism will be negatively 
affected. 
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Del I: INLEDNING  
 
 
1.1 Bakgrund 

 
Camping är en form av turism som bygger på resor med övernattning på campingplats eller i 
en campingrelaterad boendeform utanför campingplats. ”En campingplats är ett område som 
mot ersättning upplåts för tillfällig och/eller säsongsvis uppställande av tält, husvagnar eller 
liknande.”1 Uthyrning av stugor på campingplats klassas också som camping. Relaterade 
boendeformer utanför campingplats som omfattas av campingstatistiken är husvagn, husbil 
samt tält. 
I Sverige finns drygt 700 campingplatser som tillsammans erbjuder 100 000 campingtomter 
samt 12 000 campingstugor (år 2000.)2 
Under perioden maj till september svarar camping för cirka 70% av allt kommersiellt 
fritidsboende i Sverige; utslaget på hela året står camping för 35% av alla kommersiella 
övernattningar (siffrorna avser kalenderåret 2000).3  
 
 
1.2 Syfte 
 
Arbetet med föreliggande rapport syftar till att skapa ett underlagsmaterial för bedömning av 
campingens utveckling i Sverige under det första decenniet på 2000-talet.  
 
Avsikten med studien är att stärka underlaget för beslut som rör: 

• Framtida riktad marknadsföring 
• Framtida strategisk produktutveckling 
• Fortsatt forskning 

 
 
1.3 Disposition 
 
Rapporten har följande upplägg: 
 
Del I:  Presentation av utredningens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar 

samt upplägg. Kort beskrivning av camping. 
Del II:  Beskrivning av metod för genomförandet av utredningen samt en beskrivning av 

använda källor inklusive källkritik. 
Del III: Resultatredovisning i text och grafer. Nulägesbeskrivning av camping i Sverige 

samt framtidsscenario. 
Del IV: Sammanfattning av studien, slutkommentarer samt idéer för framtida forskning. 
Del V: Källförteckning och appendix. 
 
 
 
 

                                                 
1 Inkvarteringsstatistiken 2000 
2 www.scr.se, november, 2001 
3 www.scr.se, november, 2001 
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1.4 Frågeställningar 
 
Rapporten bygger på en analys av den hittillsvarande utvecklingen av svensk camping. 
Strävan har varit att beskriva och analysera campingens olika kundgrupper utifrån socio-
ekonomiska och demografiska parametrar; i klartext vilka segment av befolkningen som 
campar. Exempel på nämnda parametrar är konsumenternas ålder, inkomst, utbildning, 
boendeform och hemortens storlek. Datamaterialet har bearbetats bland annat med hjälp av 
klusteranalys för att få en så tydlig segmentering av marknaden som möjligt. Samband mellan 
olika omvärldsfaktorers utveckling och campingutvecklingen har analyserats, som till 
exempel utvecklingen av bensinpriser, växelkurser och väder.  
 
Analysen av campingens framtid och utveckling bygger bland annat på förändringar i den 
svenska befolkningens åldersstruktur, boendemönster och flyttningsströmmar. Studien gäller 
olika campingformer (t.ex. husvagn, husbil, stuga) och förhållandet mellan att köpa och hyra 
campingutrustning.  
 
En genomgång av husvagns/husbilsmarknaden i USA har inkluderats i rapporten med syfte att 
beskriva delar av den amerikanska campingmarknaden. En jämförelse har också gjorts med de 
norska och danska campingmarknaderna. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Studien har inte haft som syfte att närmare analysera de utländska turister som campar i 
Sverige. Studien har heller inte analyserat svenskars camping utomlands. Endast fritidsresor 
har analyserats i denna rapport. Camping i arbetet ingår således inte i analysen.  
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Del II: METOD OCH KÄLLOR 
 
 
2.1 Ansats 
 
Arbetet har skett i tre steg: 

• Inventering av befintlig forskning och teori inom ämnesområdet 
• Insamling, sammanställning samt analys av befintlig statistik och 

ämnesrelaterat material 
• Scenariokonstruktion  

 
 
2.2 Inventering 
 
Inventeringen har inriktats på en kartläggning av befintligt skriftligt material inom 
ämnesområdet. Inventering har gjorts av både internationellt och nationellt material. De 
källor/kanaler som utnyttjats är Internet, tidsskrifter/journaler, böcker samt rapporter.  
 
Inventeringen visar att material som beskriver campingutvecklingen, utöver statistiskt 
material, till stora delar saknas. Material som beskriver campingkonsumentens attityder till 
semesterformen synes heller inte föreligga. De få svenska rapporter som hittats är antingen 
alltför begränsade i sin omfattning (t.ex. beskrivning av ett begränsat regionalt område) eller 
inaktuella tidsmässigt. Dock har studien konsulterat en omfattande amerikansk rapport gjord 
av The Survey Research Center vid University of Michigan, The RV (Recreation Vehicle) 
Consumer.4 Rapporten bygger på en återkommande marknadsundersökning och beskriver den 
amerikanska campingfordonsmarknaden. Anledningen till att föreliggande studie valt att 
beskriva campingindustrin i just USA är att campingturismen är mycket stor där och 
anledning finns att tro att campingutvecklingen i USA ligger före Sverige. Av alla husvagnar 
som såldes i världen 1999 (313 500 st.), såldes, enligt European Caravan Federation, hela 
60% av dessa i USA. (34% av alla husvagnar såldes i Europa, medan resten av världen endast 
stod för 6%.) Av alla husbilar som såldes i världen (130 000 st.) var motsvarande siffra för 
USA 55%. (I Europa såldes 36% av alla husbilar och i resten av världen 9%).5 
 
 
2.3 Statistiska källor 
 
Analysen över campingens hittillsvarande utveckling grundar sig på statistiskt material från 
ett antal källor. 
 
 
2.3.1 SCR/Inkvarteringsstatistiken 
 
SCR är ansvarig för den officiella campingstatistiken. Statistiken redovisar antalet 
övernattningar på campingplatser och baserar sig på de rapporter som campingplatser i landet 
överlämnar till SCR. SCR sammanställer sedan materialet som även ingår i Statistiska 
Centralbyråns (SCB) officiella Inkvarteringsstatistik. 
 

                                                 
4 Se Curtin, 1997 
5 Sjöberg, 01, s. 9 
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Inkvarteringsstatistiken består av uppgifter om antalet gästnätter på hotell, stugbyar och 
vandrarhem som är i drift i Sverige. Underlaget utökades 1994 till att även omfatta kurs- och 
konferensanläggningar som inte ingått i statistiken (vissa anläggningar av denna typ ingick 
även tidigare). 
 
Gästnattsstatistiken kan även brytas ned på konsumentens ursprungsland, syftet med 
övernattningen samt gästnattens geografiska förläggning. Vidare registreras antal rum/bäddar, 
beläggningsgrad, m.m.  
 
 
2.3.2 TDB (Rese- och TuristData Basen) 
 
För att komplettera den befintliga Inkvarteringsstatistiken startade Sveriges Turistråd 1989 en 
konsumentundersökning som kallas Rese- och Turistdatabasen (TDB). Detta är en 
urvalsundersökning som löpande kartlägger svenskarnas resande i Sverige och till utlandet. 
Den täcker övernattningsresande i alla boendeformer och allt dagsresande över 10 mil enkel 
resa. Dessutom undersöks färdsätt, boendeform, utlägg för resan samt syftet med resan m.m. 
Undersökningen baseras på telefonintervjuer där 24 000 svenskar (2000 per månad) 
slumpmässigt väljs ut och intervjuas varje år. (TDB utesluter åldersgruppen 75 år+ i sina 
intervjuer. Denna grupp står dock bara för ca 3% av de totala övernattningarna i Sverige6 och 
av dessa 3% torde en tämligen liten del vara campingövernattningar.)  
 
Respondenterna intervjuas om de resor som gjorts med hemkomst den senaste månaden och 
får även svara på en rad frågor angående sin egen socioekonomiska bakgrund. Resultaten av 
intervjuerna genomgår sedan en viktning baserat på undersökningsvariablerna för att kunna 
relateras till den totala befolkningsmängden i Sverige. Dessa viktningar grundar sig på 
representativitets- och projiceringsvikter som ändras efter hand som SCB ger ut nya 
befolkningssiffror (d.v.s. varje år). Databasen innehåller när detta skrivs (hösten 2001) cirka 
300 000 intervjuer. 
 
 
2.3.3 Övrig statistik 
 
Förutom SCR:s och TDB:s campingstatistik har även annan statistik för andra variabler 
använts. Campingstatistik för Norge och Danmark har hämtats från SSB (Statistik 
Sentralbyrå) samt DST (Danmarks Statistik). Andra variabler som analyserats i relation till 
camping är åldersstruktur samt befolkningsframskrivningar (SCB), växelkurser (Riksbanken), 
väder (SMHI) och bensinpriser (Svenska Petroleuminstitutet). 
 
Möjligheterna att beskriva en tänkbar framtid utifrån statistik om uthyrning av 
campingutrustning visade sig mycket begränsade. Datamaterial saknas, främst 
uthyrningsstatistik för husvagnar och husbilar. Någon centraliserad sammanställning av sådan 
uthyrningsstatistik har ännu inte etablerats i Sverige. Den uthyrningsstatistik som finns 
tillhandahålls av SCB. Denna statistik särbehandlar dock inte husvagnar och husbilar utan 
uthyrningsstatistiken för sådana fordon drunknar i andra kategorier. Med andra ord ingår 
alltför många olika kategorier i samma avdelning, t.ex. byggtransporter, trucktransporter o.s.v. 
En sökning på enbart husvagnsuthyrning ger mycket magra resultat med siffror från bara en 

                                                 
6 Enligt RVU, s. 6 i Holmberg 2001. 
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handfull firmor. Framtidsbedömningen baseras därför på intervjuer och andra icke-statistiska 
variabler och bör därmed ses som en fingervisning snarare än en prognos.   
 
 
2.3.4 Rapporter 
 
En källa som använts är den amerikanska rapporten The RV Consumer, gjord av The Survey 
Research Center vid University of Michigan. Syftet med att använda denna rapport är främst 
att belysa utvecklingen på den amerikanska husvagn- och husbilsmarknaden. 
 
 
2.3.5 Källkritik 
 
Valet mellan att använda SCR:s eller TDB:s siffror är inte helt oproblematiskt eftersom 
siffrorna skiljer sig från varandra. SCR:s statistik baseras på campingplatsers redovisningar. 
Inte alla campingplatser finns med i denna statistik, men dock de flesta. TDB:s statistik 
baseras på representativa telefonintervjuer som sedan vägts för att motsvara den totala 
befolkningen. Nedan syns en jämförelse mellan de två instansernas redovisning av 
campingövernattningar.7 
 

Tabell 1: Jämförelse mellan SCR och TDB av redovisade campingövernattningar i 
Sverige 

 
Totalt enligt SCR                 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tält 1 719* 1 871 1 597 1 694 1 274 1 898 1 696 1 602
Husvagn 9 525 10 023 9 479 9 824 9 502 10 343 9 902 10 682
Husbil 582 624 636 610 585 794 808 801
Stuga 1 099 1 345 1 272 1 423 1 638 1 677 1 544 1 751
TOTALT 12 925 13 862 12 985 13 550 12 999 14 713 13 951 14 836
           
Varav svenskar 10 314 10 716 10 115 10 756 10 243 11 481 10 811 11 594
Varav utländska 2 611 3 147 2 870 2 794 2 756 3 232 3 140 3 243
           
Svenskar enligt 
TDB                 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTALT 12 555 13 363 10 822 10 906 9 250 10 786 9 349 11 874
Relation TDB/SCR 21.7% 24.7% 7.0% 1.4% -9.7% -6.0% -13.5% 2.4%
 
*Alla siffror är i tusental 
Källa: Resurs AB, SCR-Rapport NR 021 
 
Vissa generella tendenser kan utläsas från tabellen, även om det ska poängteras att det är en 
relativt kort tidsserie som här tas i beaktande. TDB:s siffror är generellt högre än SCR:s 
inkvarteringsstatistik fram t.o.m. 1997 varefter TDB:s siffror är lägre än SCR:s. (Förutom år 
2001, de TDB:s siffror återigen är högre än SCR:s). En av orsakerna till dessa skillnader är de 

                                                 
7 Se SCR-rapport nr 021, 2000 
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olika sätten man uppskattar utnyttjandet av säsongsplatser på.8 En ytterligare orsak kan vara 
att respondenter i TDB:s marknadsundersökningar kan ha ansett sig bo i en stugby även om 
stugan varit placerad på en campingplats. Sådana tolkningsproblem innebär att övernattningen 
ej räknas som camping utan istället som en gästnatt i en stugby.9 
 
Samtidigt som en jämförelse mellan de olika siffrorna är nödvändig för att uppmärksamma de 
skillnader som finns, så är det viktigt att vara medveten om att siffrorna har mätts utifrån olika 
perspektiv; det ena från konsumenternas (TDB), det andra från producenternas (SCR). Som 
Föreningen Sverigeturism påpekat så kan konsumenternas svar påverkas av bortglömnings- 
och teleskopeffekter10 medan producenterna ibland kan underskatta antalet övernattningar 
p.g.a. till exempel konkurrensskäl.11 Dessa problem gäller inte bara campingstatistiken utan 
all statistik som grundar sig på människors rapporter angående det egna beteendet, d.v.s. 
liknande ”fallgropar” är mycket svåra att undgå. 
 
Denna studie har valt att använda TDB:s siffror när det gäller svenskars camping i Sverige 
och SCR:s siffror när det gäller utlänningars camping i Sverige. Genom detta val har 
utredningen inte tagit ställning till vilka siffror som överensstämmer mest med verkligheten. 
SCR redovisar campingnätter utan någon fördelning på camparnas socioekonomiska 
variabler. Eftersom denna studie varit beroende av att kunna identifiera 
campingkonsumenterna så är det TDB:s siffror som legat till grund för de flesta analyser och 
beräkningar. När det gäller statistik för utländska campinggäster finns deras gästnätter bara 
redovisade av SCR varför dessa siffror använts.  
 
 
2.4 Metod för väderundersökning 
 
Att vädret påverkar i vilken utsträckning människor campar brukar ses som en vedertagen 
sanning. Att bevisa ett sådant samband är desto svårare. Genom att använda siffror från SMHI 
för medeltemperatur, nederbördsmängd samt antal soltimmar på åtta geografiskt spridda orter 
i Sverige, under sommarmånaderna juni, juli och augusti 1992-2001, har studien undersökt 
relationen camping/väder. (Nederbörden har mätts i mängd, inte i antal timmar. Troligtvis 
skulle resultatet för den undersökta relationen camping/väder i denna rapport bli detsamma 
oavsett mått). Siffror ur TDB över campingnätterna i dessa orter med närområden har 
studerats. Orten inklusive närområden har valts så att de inte omfattar för stora geografiska 
ytor. Om för stora områden studeras är risken att vädersiffrorna inte blir representativa för 
hela området. Väljer man å andra sidan för små områden, är risken att TDB:s siffror blir 
osäkra. Därför måste en avvägning mellan dessa två aspekter göras. Här nedan följer en 
överblick över hur sammankopplingen har gjorts mellan de orter där väderobservationer gjorts 
samt dessa orters närområden. 

                                                 
8 Istället för att redovisa det faktiska utnyttjandet av säsongsplatser övergick SCR 1990 till en 
ekonomisk redovisning. Denna redovisning innebär att säsongspriset divideras med 
dygnspriset för dessa säsongsplatser för att på så sätt uppskatta antalet övernattningar. 
9 SCR-rapport nr 021, 2000 
10 Det finns två typer av minnesfel. Bortglömningseffekten innebär att intervjupersonen helt 
glömt bort eller förträngt något som hänt. Teleskopeffekten (tele = fjärr, skop = syn) innebär 
att respondenten placerar minnesbilder fel i tiden. Med andra ord så kan händelser som 
egentligen faller utanför tidsramen inkluderas medan händelser som egentligen skulle tas upp 
exkluderas. Dessa effekter beror på den mänskliga faktorn och är därför svåra att undvika. 
11 www.sverigeturism.se/turistdelegationen/turism.htm, november, 01 
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Tabell 2: Geografiska områden för väderobservationer samt uppmätta camping-
övernattningar 

 
Ort (Väder) Närområde (Campingövernattningar) 
Umeå Västerbottens län 
Östersund Jämtlands län 
Karlstad Värmlands län 
Stockholm Stockholms län 
Göteborg Före detta Bohuslän, Västra Götalands län 
Visby Gotlands län samt Öland 
Växjö Kronobergs län samt Jönköpings län 
Lund Skåne län 

 
I beräkningarna har beaktats att campingfrekvensen inte är konstant under alla tre 
sommarmånader. Till exempel sker det flest campingövernattningar under juli månad. 
Dessutom är det troligt att en fördröjningseffekt existerar, d.v.s. att bra/dåligt väder en månad 
innebär ökad/minskad campingaktivitet nästkommande månad. Studien har haft som ambition 
att eliminera dessa två effekter genom att studera förändringar i antal campingnätter och de 
olika väderparametrarna. Denna eliminering har gjorts på två sätt. För att förminska 
”månadseffekten” har studien studerat differensen mellan samma månads observationer för 
två på varandra följande år. För att förminska ”fördröjelseeffekten” har differensen mellan 
observationerna för två på varandra följande månader under samma år studerats.  
 
 
2.5 Analys 
 
 
2.5.1 Variabler 
 
De socioekonomiska variabler som använts för att beskriva campingkonsumenterna är ålder, 
ortstorlek, boendeform, inkomst (totalt för hushållet) samt utbildningsnivå. De 
omvärldsfaktorer som uppskattats som inverkande på branschen är bl.a. demografi, 
växelkurser, väder och bensinpriser. Dessa variabler har bearbetats. Samband och 
beroendeförhållanden mellan dessa variabler och campingövernattningar har studerats. Som 
ett led i detta har även tidsserieanalyser genomförts utifrån detta material.  
 
 
2.5.2 Studier 
 
Med hjälp av Statistiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg har en klusteranalys 
om svensk campingturism genomförts baserad på siffror från TDB:s databas. Resultaten av 
analysen presenteras som en del av denna rapport.  
 
 
2.6 Scenariokonstruktion 
 
Framtiden kan inte förutsägas, bara prognosticeras. Prognoser är osäkra. Att konstruera ett 
eller flera framtidsscenarier däremot, är ett sätt att ”studera” framtiden på. Enligt Copenhagen 
Institute for Future Studies (CIFS) är ett scenario en beskrivning av en möjlig och trolig 
framtid som har sin utgångspunkt i kunskap om nutid och dåtid, systematisk analys, 
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identifiering av trender samt kreativitet och intuition. I och med att subjektiva variabler såsom 
kreativitet och intuition spelar en viss roll i scenariokonstruktion, är det mycket möjligt att 
olika framtidsforskare lägger fram olika framtidsscenarier. Detta är dock inte ett problem 
eftersom konstruktionen av ett scenario inte utesluter att andra scenarier är möjliga eller till 
och med troliga. Enligt CIFS kan det tvärtom till och med vara ändamålsenligt att betrakta 
olika möjliga scenarier för att på så sätt komma fram till vilket handlingsutrymme branschen 
har för att påverka framtiden.12 Ju klarare bilden av de omvärldsfaktorer som bedömts 
påverka campingbranschen är, desto större blir möjligheten att förbereda sig för och påverka 
framtiden.   
 
Alternativet till att utarbeta potentiella framtidsscenarier baserade på förväntningar och 
partiell kunskap om framtiden är att fortsätta göra ”som vanligt” baserat på en förväntan att 
framtiden kommer att grunda sig på samma trender som idag. Man arbetar då utifrån en 
strategi baserat på re-aktion och justering istället för förberedande aktion.13  
 
 
2.7 Studiens tillförlitlighet 
 
När man grundar en studie på marknadsundersökningar som t.ex. TDB, är det viktigt att 
bedöma kvalitén i respondenternas svar för att avgöra hur pass tillförlitlig den insamlade 
informationen är. I första hand handlar det om att avgöra om intervjuerna tillåter 
värderingsaspekter då det kan finnas anledning att undersöka om dolda motiv eller omedvetna 
förförståelser legat till grund för respondenternas svar. Kvantitativa undersökningar, däremot, 
kan uppskattas efter storlek, mätas och på annat sätt statistiskt verifieras. Eftersom varken 
SCR:s eller TDB:s undersökningar ger något utrymme för kvalitativa frågeställningar, är 
sådan subjektivitet begränsad i föreliggande studie. Det är visserligen känt vilka 
respondenterna är utifrån vissa basvariabler, men deras attityder, värderingar och normer är 
okända. Att respondenten missuppfattar eller misstolkar frågan är fortfarande möjligt men 
sådan problematik är svår att påverka och förhindra.  
 
Det har konstaterats, av bl.a. Ingvar Holmberg,14 att information i TDB ej bör brytas ned på 
alltför små geografiska områden eller för detaljerade socioekonomiska variabler då resultaten 
riskerar att bli opålitliga. Eftersom föreliggande undersökning analyserat camping på riksnivå 
och då nedbrytningarna på diverse variabler medvetet anpassats för att bibehålla tillräcklig 
storlek på respektive population, torde denna problematik ej vara framträdande. 
 
All statistik som använts i denna rapport har statistiskt testats för att verifiera funna samband 
och trender. Därmed torde pålitligheten vara tämligen hög. Testerna har gjorts i 
dataprogrammet SPSS med en 5%-ig signifikansnivå.15 Vissa samband kan statistiskt 
fastställas; andra samband kan anas men ej fastställas. Detta kan antingen bero på att 
observationerna täcker en för kort tidsperiod, eller helt enkelt att ett tillräckligt uttalat 
samband inte existerar.  
 
 
 

                                                 
12 http://www.cifs.dk/sv/proj_sc.asp 
13 http://www.cifs.dk/sv/proj_ds.asp 
14 Holmberg, 2000 
15 Sannolikheten att resultatet är felaktigt, utifrån gjorda antaganden, är högst 5%. 
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Del III: HITTILLSVARANDE GENERELL UTVECKLING 
 
Nedan följer en översiktlig presentation av campingens utveckling i Sverige. Siffrorna 
grundar sig på olika källor (se källhänvisningar). 

Diagram 1: Campingnätter i Sverige under perioden 1978-
2000
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Källa: SCB/SCR 
 

Diagram 2: Campingnätter jämfört med andra 
boendeformer under perioden 1978-2000 (inhemska + 

utländska)
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Diagram 3: Campingnätter fördelat på ursprungsland under 
perioden 1978-2000 
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Källa: SCB/SCR 
 

Diagram 4: Campingnätter fördelat på campingform under 
perioden 1992-2000 (inhemska)
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Källa: Rese- och turistdatabasen 
 

Diagram 6: Attraktivaste 
campingregionerna  
vid utlänningars övernattningar 
under perioden 1992-2001 
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Diagram 5: Attraktivaste 
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vid svenskars övernattningar under 
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Del IV: RESULTAT OCH ANALYS 
 
 
4.1 Campares hyrbeteende 
 
Uppdraget till föreliggande studie innehåller flera moment. En av de centrala delarna handlar 
om campares hyrbeteende. Anledningen är att hyresmarknaden kan komma ha en central 
betydelse för utvecklingen av svensk camping. Därför presenteras uthyrningsproblematiken 
först i resultatredovisningen. 
 
4.1.1 Sverige 
 
Det blir allt vanligare att hyra varor och tjänster i samhället och uthyrningsbranschen växer i 
takt med att ”hyrbeteendet” ökar hos allmänheten. Detta ökade hyrbeteende börjar även 
märkas inom campingbranschen. 
 
Enligt RVDA (Recreation Vehicle Dealers Association) är följande orsaker de mest 
framträdande till varför man hyr husvagnar och husbilar istället för att köpa. 
 

• Många människor vill ta del av fördelarna med en husvagn/husbilssemester 
utan att behöva ta ställning till den ekonomiska investering som krävs för att 
köpa en husvagn/husbil. En sådan investering skall endast göras om man kan 
säkerställa att man får ut tillräckligt mycket av ägandeskapet att det berättigar 
att äga en. 

• Många hyr en husvagn eller husbil för att prova innan de tar ett beslut att köpa 
en. 

• Vissa konsumenter föredrar att flyga till ett resmål långt bort och hyra en 
husvagn/husbil på plats (fly-and-camp).16  

 
Dessutom medför följande faktorer fördelar jämfört med att köpa sin husvagn/husbil 
 

• Människor som bor trångt eller i städer och ej har tillgång till garage och 
förvaring kan genom att hyra ändå åka på husvagn/husbilssemester. 

• Genom att hyra sin husvagn/husbil kan man alltid köra den senaste modellen. 
• Man slipper ansvaret för underhåll och service av fordonet. 
• Att hyra en husvagn/husbil är ett idealt sätt att se ett land om man har många 

platser på listan som man vill se och besöka. 
 
Som redan nämnts tidigare i studien är material när det gäller uthyrning av campingutrustning 
i det närmaste obefintligt. Någon central statistikinsamling eller register över uthyrning av 
husvagnar/husbilar i Sverige finns inte. Kontakt har tagits med ett antal företag som delvis 
ägnar sig åt uthyrning av husvagnar/husbilar för att undersöka eventuella trender. Dessa 
samtal pekar mot att uthyrning av husvagnar/husbilar i Sverige är relativt begränsad. Det är få 
firmor/privatpersoner som ägnar sig åt organiserad uthyrning till privatpersoner och de firmor 
som gör det gör det i en tämligen liten utsträckning. Orsaken till detta är främst ekonomisk 
menar Tage Magnusson på hyrhusvagn.nu, ett nystartat företag som har husvagnsförmedling. 
Eftersom säsongen är så kort (d.v.s. sommarmånaderna) och produkten så dyr att införskaffa 
är det svårt för uthyrare att uppnå lönsamhet. Många handlare är ovilliga att införskaffa 
                                                 
16 www.rvda.org/rental/whyrent.htm 



Svensk camping 
 

 23

husvagnar/husbilar som kommer att efterfrågas starkt vissa perioder av året (sommaren) och 
sedan stå oanvända under den största delen av året (lågsäsong.)17 En längre säsong skulle 
kunna utgöra ett skäl till att utöka parken av uthyrningsvagnar.   
 
Enligt en uppskattning av privatmarknaden som Magnusson genomfört är relativt få 
privatpersoner intresserade av att hyra ut sina husvagnar/husbilar under högsäsongen eftersom 
det är då de själva utnyttjar dem. Av ca 300 000 husvagnar i Sverige är det bara max 10% av 
dessa vars ägare är villiga att upplåta dem för uthyrning.18  
 
Tillgången till husvagnar och husbilar för uthyrning är alltså begränsad. Samtidigt konstaterar 
de vi pratat med att man har märkt ett ökat intresse bland konsumenter att hyra sina 
husvagnar/husbilar. Enligt Urban Davidsson på Provia Mobil, en husbils/husvagnshandlare 
som även har uthyrningsfordon, hör konsumenter av sig redan nu (november 2001) för att 
reservera hyrvagnar för sommaren 2002. Man har visserligen märkt ett ökat intresse även för 
branschen som helhet och därför är det svårt att avgöra om den ökade efterfrågan av att hyra 
fordon är större än det ökade intresset för branschen totalt.19 En faktor som skulle kunna vara 
en orsak till det ökade intresset för att hyra sin husvagn/husbil kan vara det minskade 
upplevda behovet av att behöva äga sin vagn. Den status som tidigare förknippades med ett 
sådant ägarskap har till stor del spelat ut sin roll. Enligt våra intervjupersoner är det på 
husbilssidan som man märker den allra största intresseökningen.  
 
Baserat på våra samtal med handlare och uthyrare inom branschen verkar det som om en 
strukturell förändring måste till för att kunna balansera tillgång och efterfrågan.  
 
 
4.1.2 USA 
 
Fördelarna med att hyra sin husvagn eller husbil som ett alternativ till att köpa en enhet har 
uppmärksammats av många amerikaner. I USA kan man med säkerhet påvisa att uthyrning av 
campingfordon är en snabbt växande marknad, ”exploding” för att använda RVDA’s egna ord 
(National Recreational Vehicle Dealers Association). Uthyrningsbranschen omsätter i USA 
$135 miljoner per år och växer konstant; tillväxten beräknas till ca 25% per år. 
Uthyrningsfirmor finns över hela landet och tillgången till uthyrningsvagnar är god. 
Följaktligen har man märkt att reservationer för sommarsäsongen sker tidigare och tidigare 
varje år, vanligen redan i januari/februari. Det skall också noteras att säsongen utökats både 
på våren och hösten med många campingfordon ute på vägarna långt in i november.20  
 
Enligt den nationella undersökning som gjorts av University of Michigan finns det ingen 
typisk profil på konsumenten som hyr sitt campingfordon. Däremot kan man konstatera att 
många konsumenter har anammat en ny inställning till att hyra sina fordon. Att hyra en 
husvagn eller husbil har blivit accepterat och etablerat på samma sätt som man hyr bilar, 
skidutrustning, osv. Det uppfattas dessutom som ett mycket kostnadseffektivt sätt att semestra 
på, speciellt om man är fler som delar på hyran (t.ex. en familj med barn eller två par som 
reser tillsammans.)21  

                                                 
17 T.Magnusson, personlig intervju, november, 2001 
18 IBID 
19 U.Davidsson, personlig intervju, november, 2001 
20 www.rvda.org/rental/popular.htm 
21 IBID 
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4.2 Svenska campares socioekonomiska profil22   
   
Camping är här definierat som svenskars (0-74 år) övernattningar inom Sverige, under 
perioden 1992-2000 i husvagn/husbil på campingplats, husvagn/husbil utanför campingplats, 
tält på campingplats, tält utanför campingplats samt i hyrd stuga på campingplats. 
(Definitionen inkluderar enbart fritidsresor.) Med campingfrekvens menas antal 
campingnätter/capita. (Capita likställs med antalet människor i respektive variabelgrupp, 
alltså inte med antalet människor i hela Sveriges befolkning.) 
 
 
4.2.1 Resultat 
 
Av alla övernattningar som gjorts i Sverige under denna period av ovan definierade 
population kan närmare 116 miljoner klassas som campingnätter, d.v.s. cirka 10% av det 
totala antalet övernattningar i kommersiella boendeformer av svenskar inom Sverige.  
 
Campingvolymen har varit relativt konstant under perioden och pendlat mellan 8% och 12% 
av alla övernattningar. Vissa svängningar har ägt rum, med en lägre andel i början av 
perioden, en topp 1995 och ytterligare en 1999.  
 
 
4.2.1.1 Olika socioekonomiska profilers camping i Sverige 
 
Siffrorna som visas i diagrammen nedan är de årliga genomsnitten för perioden 1992-2000. 
 
 
4.2.1.1.1  Åldersgrupper 
 
Den åldersgrupp som gjort flest campingövernattningar under perioden är gruppen 0-14 år 
som uppvisar ett årligt genomsnitt på 3.7 miljoner campingnätter, följt av gruppen 30-44 år 
(3.5 miljoner) samt 45-59 år (3.1 miljoner). Den grupp som haft det minsta antalet 
campingnätter är gruppen 60-74 år med ett årligt genomsnitt på 1.3 miljoner campingnätter. 
Mönstret är detsamma när det gäller campingnätter per capita där gruppen 0-14 år uppvisade 
den högsta frekvensen (2.3 nätter/capita) följt av gruppen 30-44 år (1.9 nätter/capita). Den 
åldersgrupp som haft den minsta andelen campingnätter per capita är segmentet 60-74 år, 
d.v.s. pensionärer (1.1 campingnätter/capita). 

                                                 
22 Följande siffror avser endast svenskars övernattningar i Sverige och är hämtade från TDB:s 
databas. 
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Diagram 7: Årligt genomsnitt för 
campingövernattningar under perioden 1992-2000 

fördelat på åldersgrupp

0-14 år
15-29 år
30-44 år
45-59 år
60-74 år

26,5%
(2,3)

17,0%
(1,4)25,0%

(1,9)

21,9%
(1,8)

9,5%
(1,1)

 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita och år 
Källa: TDB 
 
Det inbördes förhållandet mellan åldersgrupperna har varit tämligen konstant under perioden; 
de respektive gruppernas campingbeteende har ej förändrats tillräckligt under perioden för att 
man skall kunna påvisa någon ihållande trend. (Se Diagram 1 i Appendix 1.) 
 
Följande resultat har statistiskt kunna verifieras med ett 95%-igt konfidensintervall. 
Åldersgrupperna 0-14 år, 30-44 år samt 45-59 år uppvisar ett liknande campingbeteende som 
väsentligt skiljer sig från gruppen 60-74 års beteende. Det kan också styrkas att gruppen 15-
29 års beteende skiljer sig från grupperna 0-14 år samt 30-44 års beteendemönster.  
 
 
4.2.1.1.2  Ortstorlek 
 
Den grupp som gjort flest campingövernattningar under perioden är människor som bor i 
tätort (främst medelstora tätorter men även stora och små tätorter). Tillsammans svarar dessa 
för ett årligt genomsnitt av campingnätter på ca 6 miljoner. Detta är ej förvånande mot 
bakgrund av orttypens invånarantal. Människor som bor på landsbygden uppvisar det minsta 
antalet campingnätter. Här bor också relativt få människor. Även konsumenter från 
storstäderna uppvisar relativt få campingövernattningar trots en större befolkning. 
 
Mönstret blir än tydligare när man räknar fram antalet campingnätter per capita. Det är 
fortfarande tätorter samt mindre tätorter som har de högsta campingfrekvenserna. Dock visar 
sig människor från landsbygden ha en relativt hög campingfrekvens per capita medan 
storstadsbefolkningen uppvisar en relativt låg campingfrekvens. Det är dubbelt så stor 
sannolikhet att en konsument från landsbygden campar jämfört med befolkningen i 
storstäderna.  
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Diagram 8: Årligt genomsnitt för 
campingövernattningar under perioden 1992-2000 

fördelat på ortstorlek

Storstadsregion
Stor tätort
Medelstor tätort
Liten tätort
Ren landsbygd

10,4%
(1,0)

18,0%
(1,5)

41,4%
(2,0)

22,7%
(2,3)

7,9%
(1,9)

 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita 
Källa: TDB 
 
Från denna begränsade period är det svårt att utläsa någon generell trend när det gäller de 
separata gruppernas campingfrekvens. Variationer har dock ägt rum inom grupperna under 
perioden men eftersom både minskningar och ökningar skett utan någon stabilisering åt något 
håll, får man dra slutsatsen att de respektive gruppernas campingbeteende ej har förändrats 
tillräckligt under perioden för att visa på någon tydlig trend. (Se Diagram 2 i Appendix 1.)  
 
Följande resultat har statistiskt kunnat verifieras med en 5%-ig signifikans. Människor från 
storstäderna campar minst av alla. Även människor från större tätorter har ett 
campingbeteende som skiljer sig från människor från de mindre orterna, d.v.s. de campar 
också mindre men inte lika lite som storstadsinvånare. 
 
 
4.2.1.1.3 Bostadsform 
 
När det gäller bostadsform är det villaägarna som uppvisar det överlägset högsta antalet 
campingnätter under perioden med ett årligt genomsnitt på 8.5 miljoner campingnätter, d.v.s. 
60% av alla campingnätter. Med tanke på antalet människor som bor i villa är resultatet inte 
överraskande. Människor boendes i lägenhet står för ungefär 30% av alla campingnätter under 
perioden. 
 
Om man sätter antalet campingnätter i relation till storleken på populationen är det fortfarande 
villaägarna som campar mest. Människor som bor i lägenhet uppvisar en betydligt lägre 
campingfrekvens. Även utfallet när det gäller konsumentens boendeform är i linje med det 
mönster som urskiljts i relationen mellan storleken på konsumentens bostadsort och 
campingbeteendet; de mindre bostadsformerna inhyser människor med en lägre 
campingbenägenhet än de mer rymliga bostadsformerna.  
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Diagram 9: Årligt genomsnitt för 
campingövernattningar under perioden 1992-2000 

fördelat på bostadsform

Hyreslägenhet
Bostadsrättslägenhet
Fristående villa
Rad-/kedje-/2-familjshus
Lantgård

20,4%
(1,3)

9,3%
(1,4)

60,3%
(2,1)

8,1%
(1,2)

1,8% (1,0)

 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita 
Källa: TDB 
 
När det gäller variationer under perioden har grupperna uppvisat både minskningar och 
ökningar utan någon stabilisering åt något håll. Därför är det även här rimligt att dra slutsatsen 
att gruppernas campingfrekvens är relativt konstant med vissa variationer i samband med 
förändringar i övriga omvärldsfaktorer. (Se Diagram 3 i Appendix 1). 
 
Med en 5%-ig signifikans har det statistiskt kunna verifieras att människor som bor i villa 
campar mer än de som bor i lägenhet.23 
 
 
4.2.1.1.4 Utbildningsnivå 
 
För denna variabel har åldersgruppen 0-14 år exkluderats. Orsaken till detta är att samtliga 
konsumenter inom denna åldersgrupp ingår i segmentet outbildade/grundskoleutbildade. 
Eftersom barn redan konstaterats campa mycket och eftersom denna åldersgrupp inte haft 
möjlighet att skaffa sig någon högre utbildning ännu så skulle resultaten bli missvisande 
eftersom segmentet outbildade/grundskoleutbildade skulle stå för en oproportionerligt stor 
andel av totala campingnätter.  
 
När det gäller det totala antalet campingnätter under perioden så är det ändå konsumenter från 
de lägre utbildningsnivåerna som uppvisar det största antalet. I stora drag sjunker siffran 
sedan i takt med att utbildningen ökar. Folkskoleutbildade samt gymnasieutbildade har ett 
årligt genomsnitt på mellan 3.4 till 3.5 miljoner campingnätter medan yrkesutbildade och 
eftergymnasialt utbildade bara har mellan 1.5 till 1.7 miljoner campingnätter var. 
Outbildade/grundskoleutbildade står för den minsta andelen campingnätter men detta beror på 
att få människor ingår i gruppen (speciellt med tanke på att segmentet 0-14 år exkluderats).  

                                                 
23 I de statistiska beräkningarna har det bortsetts från lantgårdsinvånare eftersom populationen 
är för liten och därför inte skulle ge tillförlitliga resultat 
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I termer av per capita är det dock de outbildade/grundskoleutbildade som är de flitigaste 
camparna (2 nätter/capita/år) och också den högst utbildade gruppen, eftergymnasialt 
utbildade, som campar minst (1.2 nätter/capita/år). 

Diagram 10: Årligt genomsnitt för 
campingövernattningar under perioden 1992-2000 för 

personer 15-74 år fördelat på utbildning

16,8%
(1,8)

33,7%
(1,6)

32,7%
(1,9)

2,4%
(2,0)

14,6%
(1,2)

Ej börjat/slutat
grundskolan
Folk-/grundskola

Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Eftergymnasial utbildning

 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita 
Källa: TDB 
 
Liksom för övriga variabler kan inga trender uppåt eller nedåt inom de respektive grupperna 
påvisas under denna korta tidsperiod. (Se Diagram 4 i Appendix 1). 
 
Även här kan våra resultat statistiskt styrkas med en 5-%ig signifikans, d.v.s. att människor 
med eftergymnasial utbildning campar mindre än alla andra utbildningsgrupper utom de med 
gymnasial utbildning. Visst kan det vara en skillnad i beteendet även mellan eftergymnasialt 
utbildade och gymnasialt utbildade, men detta kan inte verifieras för denna korta tidsperiod.  
 
 
4.2.1.1.5 Inkomstgrupp 
 
Nedan nämnda siffror avser hushållets totala inkomst, alltså inte personlig inkomst. Från 
undersökningen kan utläsas att de grupper som producerat flest campingnätter under perioden 
ligger inom spannet kring medelinkomst. (Återigen är det dessa grupper som inkluderar flest 
antal människor). Gruppen strax under medelinkomst utförde under perioden ett årligt 
genomsnitt på 5.3 miljoner campingnätter medan gruppen strax över gjorde 4.4 miljoner 
campingövernattningar i genomsnitt per år. Dessa två grupper utgör tillsammans nästan 70% 
av alla campingövernattningar under perioden. En annan tendens är att de lägre 
inkomstgrupperna (0.9 miljoner campingnätter/snitt/år) liksom höginkomsttagarna (1.8 
miljoner campingnätter/snitt/år) har en relativt låg andel campingnätter.  
 
Relaterat till populationsstorleken är det fortfarande de två grupperna kring medelinkomst 
som har den största campingfrekvensen även om det där inte skiljer sig så markant från 
höginkomsttagarna. Låginkomsttagarna campar minst även i relation till befolkningen.  
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Diagram 11: Årligt genomsnitt för 
campingövernattningar under perioden 1992-2000 

fördelat på inkomstnivå i hushållet

0-150 000 kr
151 000-310 000 kr
311 000-430 000 kr
431 000 kr +
Ej svar

6,2%
(0,9)

37,4%
(1,9)

31,0%
(2,3)

12,9%
(1,5)

12,4%
(1,5)

 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita 
Källa: TDB 
 
I likhet med övriga variabler kan man inte med säkerhet skönja någon trend när det gäller den 
inbördes frekvensen att campa. Visserligen har höginkomsttagarna ökat sina totala 
campingnätter ganska så markant under perioden. Samma sak men i motsatt riktning gäller 
gruppen 151 000-310 000 kr som minskat sina campingnätter konstant under perioden. 
Ökningen och minskningen är dock inte lika påtagliga i termer av per capita, om dock synlig. 
Därför är det troligt att konsumenter som tidigare tillhört gruppen 151 000-310 000 kr har 
ökat sin inkomst och när de lämnat sin tidigare inkomstnivå har följaktligen gruppens totala 
campingnätter också minskat. Tack vare att gruppen då har en lägre population har 
campingnätter/capita ej förändrats lika påtagligt. Detsamma gäller höginkomsttagarna som 
mest troligt fått en ökad population i takt med att människor höjt sina inkomster. Därmed är 
det svårt att dra slutsatser om trender i detta fall. Det vill säga, trenden innebär att människor 
ändrar sin inkomst, inte att de ändrat sitt campingbeteende. De övriga grupperna har sett 
relativt konstanta nivåer med variationer både uppåt och nedåt på grund av övriga 
omvärldsfaktorer. (Se Diagram 5 i Appendix 1). 
 
 
4.2.1.2 Olika socioekonomiska profilers campande fördelat på campingform 
 
I TDB:s marknadssegmentering delas camping in i fem olika kategorier: husvagn/husbil på 
campingplats, husvagn/husbil utanför campingplats, tält på campingplats, tält utanför 
campingplats, samt stuga på campingplats. Stuga utanför campingplats går under kategorin 
stugby och klassas därmed inte som camping. 
 
Under perioden 1992-2000 var kategorin husvagn/husbil på campingplats den överlägset mest 
populära campingformen. Dess marknadsandel uppgick till nästan 60% för den totala 
tidsperioden. Näst populärast var det att campa i husvagn/husbil utanför campingplats 
(15.5%) följt av tält på campingplats (10.7%), tält utanför campingplats (8.7%) och till sist 
hyrd stuga på campingplats (6.7%).  
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Diagram 12: Årliga genomsnitt för övernattningar i de 
olika campingformerna under perioden 

1992-2000

921
7%

1507
11%

1241
9%

8204
57%*

2215
16%

Husvagn på campingplats

Husvagn utanför
campingplats
Stuga

Tält på campingplats

Tält utanför campingplats

 
* I diagrammet anger det övre värdet antal övernattningar (i tusental) medan det undre anger 
segmentets andel av totala campingövernattningar. 
Källa: TDB 
 
De trender som går att utröna är att antalet campingnätter i stuga som procentandel av totala 
campingnätter har ökat nästan konstant sedan periodens början (från 4.2% till 7.4%). 
Husvagn/husbil utanför campingplats har minskat sin andel campingnätter från 18.8% till 
10.5%. De övriga segmenten har genomgått både ökningar och minskningar under perioden 
utan stabilisering åt något håll.  
 
De år då somrarna varit dåliga vädermässigt (1998 samt 2000 t.ex.) har campingnätterna 
minskat. De segment som står för minskningarna är främst tältandet samt husvagn/husbil 
utanför campingplats medan husvagn/husbil på campingplats samt stuga istället har ökat sina 
andelar av totala campingnätter (även om alla segment minskade antalet campingnätter i 
absoluta siffror.) (Se Diagram 1 i Appendix 2). 
 
Nedan presenteras resultaten för segmenteringen variabelvis. Resultaten baseras på de årliga 
genomsnittliga värdena för hela perioden. (Capita likställs med antalet människor i respektive 
variabelgrupp, alltså inte med antalet människor i hela Sveriges befolkning.) 
 
 
4.2.1.2.1 Husvagn/Husbil 
 
Överlag kan det konstateras att husvagn/husbil är den överlägset mest populära 
campingformen för samtliga åldersgrupper. Den enda grupp där husvagn/husbil möter någon 
sorts konkurrens är hos gruppen 15-29 år där tältande är mycket populärt, om än inte fullt lika 
populärt som husvagn/husbil. (Tältandet som boendeform kommer ju alltid ha den nackdelen 
att den förlorar marknadsandelar i respons till vädrets svängningar. Husvagn/husbil, däremot, 
upplever ofta en motsatt effekt när vädret är dåligt.) 
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Diagram 13: Årliga genomsnitt för övernattningar per capita i husvagn/husbil på och 
utanför campingplats under perioden 1992-2000 fördelat på konsumentens: 

Ålder

26%
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1.44

26%
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11%
0.69

12%
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Bostadsform
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0-150 000 kr
151 000-310 000 kr
311 000-430 000 kr
431 000 kr +
Ej svar

 
 
%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita och år 
Källa: TDB 
 
De ålderssegment som producerar flest campingnätter i husvagn/husbil på campingplats är 0-
14 år, 30-44 år samt 45-59 år. Barnfamiljen verkar vara ett stort segment liksom 40-talisterna. 
60-74-åringar har en betydligt lägre campingfrekvens i denna boendeform liksom 15-29-
åringar som uppvisat bara 0.7 campingnätter per person och år under perioden. Ingen särskild 
trend kan utläsas när det gäller ökningar och minskningar av campingnätter under perioden i 
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denna boendeform. Nivån samt den inbördes relationen mellan åldersgrupperna verkar vara 
relativt konstanta med variationer både uppåt och nedåt. (Se Diagram 2 i Appendix 2). 
 
Mönstret för åldersgrupperna i husvagn/husbil utanför campingplats liknar det för 
husvagn/husbil på campingplats förutom den skillnaden att denna boendeform är vanligare 
bland 60-74-åringar jämfört med husvagn/husbil på campingplats. Boendeformen har minskat 
tämligen konstant under perioden hos alla grupper, men främst hos 30-44 åringar samt 0-14 
åringar, d.v.s. hos barnfamiljer. (Se Diagram 3 i Appendix 2). 
 
När resultaten för husvagn/husbil på och utanför campingplats slås samman kan det 
konstateras att barnfamiljer och 40-talister är de som campar mest i denna campingform 
medan gruppen 15-29 år uppvisar en låg campingfrekvens. 
 
I frågan om hur storleken på konsumentens hemvist påverkar val av campingsätt, kan följande 
resultat påpekas. I husvagn/husbil på och utanför campingplats campar storstadsbon minst och 
boende i större tätort näst minst. Det är konsumenter från de mindre orterna (små och 
medelstora tätorter) som har flest övernattningar i denna campingform, både i absoluta tal och 
per capita. 
 
När det gäller konsumenternas bostadsform är det mellan konsumenter som bor i lägenhet och 
de som bor i villa som de stora skillnaderna kan ses. Människor som bor i villa uppvisar de 
överlägset flesta övernattningarna (64%) och campar dubbelt så mycket som människor som 
bor i lägenhet per capita. Detta gäller husvagn/husbil både på och utanför campingplats. 
Människor som bor på lantgård har också en låg campingfrekvens i denna campingform. 
 
I linje med resultaten för den totala campingen i Sverige är det de två lägsta 
utbildningskategorierna som uppvisar det högsta antalet campingnätter per capita i 
husvagn/husbil samt den högsta utbildningskategorin som uppvisar det lägsta antalet per 
capita. (Notera att för denna variabel har åldersgruppen 0-14 år exkluderats helt. Se s. 24). I 
absoluta tal står folkskole- samt gymnasieutbildade för det största antalet 
campingövernattningar. De lägst utbildade har även här en låg andel av 
campingövernattningar men det beror på att få människor ingår i segmentet, i synnerhet 
eftersom 0-14-åringarna exkluderats.  
 
När det gäller påverkan av konsumentens genomsnittliga hushållsinkomst på valet av 
campingform är det den lägsta inkomstgruppen (0-150 000 kr) som campar minst i 
husvagn/husbil på campingplats medan de i inkomstgruppen 311 000-430 000 kr campar 
mest. För segmentet husvagn/husbil utanför campingplats är skillnaderna mindre. Här går det 
inte att se någon signifikant skillnad mellan den lägsta inkomstgruppen och den högsta 
inkomstgruppen. Dessutom märks ingen signifikant skillnad mellan de två mittersta 
inkomstgrupperna. 
 
En sammanslagning av husvagn/husbil på och utanför campingplats visar att den lägsta 
inkomstgruppen knappt campar alls i denna campingform medan det är den övre av de två 
medelinkomstgrupperna (311 000-430 000 kr) som har den högsta campingfrekvensen (per 
capita). 
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SCB undersökning över kapitalvaror 
 
Statistiska Centralbyrån har i sin statistik över svenskarnas välfärd och levnadsförhållanden 
inkluderat vissa indikatorer över materiella tillgångar. Den materiella standarden hos 
befolkningen har undersökts i termer av ett antal olika kapitalvaror, däribland tillgången till 
husvagn. En redovisning över tillgången till husvagn bland personer 16-74 år under perioden 
1980-1998 kan sammanfattas enligt följande. 
  
Fler män än kvinnor har tillgång till husvagn. Fler sammanboende med barn har tillgång till 
husvagn än sammanboende utan barn. Inom de olika arbetskategorierna är det bland 
företagare som den största relativa andelen har tillgång till husvagn. Företagarna följs av 
arbetare, tjänstemän, jordbrukare och sist ålderpensionärer där den minsta andelen med 
tillgång till husvagn återfinns. I relation till respektive variabelgrupps befolkning har flest 
människor tillgång till husvagn i den norra glesbygden och den norra tätbygden följt av större 
städer/södra mellanbygden, Göteborg/Malmö, och sist Stockholm som uppvisar den relativt 
minsta andelen. 1998 var det, i relation till gruppernas befolkning, 6 gånger så vanligt att ha 
tillgång till husvagn bland dem som bodde i den norra glesbygden (17.4%) jämfört med dem 
som bodde i Stockholm (2.9%)  
 
Fram t.o.m. 1992-93 var det vanligast att ha tillgång till husvagn bland människor i 
åldersgruppen 34-44 år. Efter 1993 var det dock vanligast i åldersgruppen 45-54 år. Troligen 
är det så att en del av konsumenterna i gruppen 34-44 år åldrats och nu ingår i den äldre 
gruppen men med samma ”husvagns-frekvens” som innan.  
 
 
4.2.1.2.2  Stuga 
 
Diagram 14: Årliga genomsnitt för övernattningar per capita i stuga på campingplats under 

perioden 1992-2000 fördelat på konsumentens: 
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Utbildning
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%= gruppens andel av totala campingnätter 
( )= antal campingnätter per capita och år 
Källa: TDB 
 
Stuga är den boendeform inom camping som står för det minsta antalet övernattningar. Dock 
kan man under perioden skönja en uppåtgående trend när det gäller övernattningar i denna 
campingform. Om man bortser från 2000 års nedgång så hade antalet övernattningar i stuga 
nästan fördubblats under perioden. De grupper som uppvisat de största ökningarna är 0-14 år 
samt 60-74 år, dvs. de yngsta och äldsta åldersgrupperna, även om den äldsta gruppens ökning 
i absoluta tal ej är så signifikant p.g.a. dess låga utgångspunkt (Se Diagram 3 i Appendix 2). 
 
De åldersgrupper som producerar flest övernattningar i stuga är 0-14 år, följt av 30-44 år, 
d.v.s. mest troligt barnfamiljer. 60-74-åringar står för det absolut minsta antalet nätter i stuga 
på campingplats.  
 
När det gäller storleken på konsumenternas bostadsort är det konsumenter från de mindre 
orterna som står för flest övernattningar. I per capita termer är det dock konsumenter från 
landsbygden som står för flest övernattningar i stuga. 
 
Detsamma gäller konsumenternas bostadsform. Här är det konsumenter som bor på lantgård 
som har den högsta campingfrekvensen, även om det är villainvånarna som står för flest 
övernattningar i absoluta tal.  
 
När det gäller konsumenternas utbildningsnivå är det de lägre utbildade som står för flest 
övernattningar. (Även om gruppen som omfattar de allra lägst utbildade/outbildade har den 
lägsta andelen campingnätter i absoluta tal. Notera dock att detta beror på att åldersgruppen 0-
14 år exkluderats helt. Se s. 27.)  
   
Även i denna campingform är det medelinkomsttagarna som campar mest. 
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4.2.1.2.2 Tält  
 

Diagram 15: Årliga genomsnitt för övernattningar per capita i tält på campingplats under 
perioden 1992-2000 fördelat på konsumentens: 
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Källa: TDB 
 
Tältande på campingplats är mest populärt hos gruppen 15-29 år och det är också de som 
producerar flest campingnätter i tält både i absoluta tal samt per capita. De grupper som 
producerar näst flest övernattningar i denna boendeform är 0-14 år (0.2 nätter per capita och 
år) samt 30-44 år (0.25 nätter per capita och år). Tillsammans står de för mer än 50% av 
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övernattningarna och mest troligt handlar det om barnfamiljer. De äldre åldersgrupperna tältar 
signifikant mindre och den äldsta gruppen, 60-74 år tältar knappast alls. 
 
Tältande utanför campingplats följer ett liknande mönster som tältande på campingplats med 
den skillnaden att gruppen 30-44 år bara har en cirka hälften så stor campingfrekvens i tält 
utanför campingplats jämfört med på campingplats. Gruppen 15-29 år producerar fortfarande 
flest övernattningar. Gruppen 0-14 års övernattningar är även här relativt många. Klassresor, 
föreningsutflykter o.s.v. torde vara en påverkansfaktor. 
 
I absoluta övernattningar är det invånarna i tätorterna (främst de medelstora, men även små 
och stora) som campar mest i tält. Det bör noteras att människor som bor på landsbygden 
uppvisar en relativt hög campingfrekvens i tält i termer av per capita jämfört med deras 
campingfrekvens i de andra campingformerna.  
 
När det gäller konsumentens bostadsform så uppvisar människor som bor i hyreslägenhet följt 
av lantgårdsinvånare flest övernattningar per capita. Villainvånarna står även här för det 
största antalet övernattningar. Nämnas bör att konsumenter i hyreslägenhet står för 32% av 
alla övernattningar i denna campingform. 
 
När det gäller konsumenternas utbildning och inkomst så är mönstret detsamma som för 
camping generellt. Det är i stora drag de lägre utbildade och medelinkomsttagarna som tältar 
mest. 
 
 
4.2.2 Analys 
 
Analysen har påvisat diverse samband mellan camparnas socioekonomiska egenskaper och 
deras campingbeteende. T.ex. kan det konstateras att storstadsbefolkningen uppvisar en 
mindre andel campingnätter/capita än befolkningen i mer glest bebyggda områden. På 
liknande sätt ser man att människor som bor i lägenhet har en lägre campingfrekvens än 
människor i villa, lågt utbildade har en högre campingbenägenhet än högt utbildade, hög- och 
låginkomsttagare campar mindre än medelinkomsttagare, osv.  
 
När man analyserar liknande trender är det komplicerat att avgöra vad som är orsak och 
verkan. T.ex. är det svårt att avgöra varför folk som bor i storstad har en mindre 
campingbenägenhet än andra. Är det för att de bor i en storstad eller för att de oftast bor i 
lägenhet? Eller är det för att högt utbildade ofta söker sig till storstäderna, att de ofta har 
högre inkomster och att det därmed är inkomstnivån som är avgörande för den låga andelen 
campingnätter. Det är svårt att avgöra vilken variabel som påverkar mest i beslutet att campa 
eller inte campa. Troligen är det en kombination av orsaker som resulterar i att olika 
kategorier har större eller mindre benägenhet att campa.   
 
Dessutom är det svårt att utröna trender utifrån en så pass kort tidsserie. Denna analys 
försöker därför snarare påvisa de olika gruppernas nivåer dels i relation till varandra, dels över 
tiden och dels som andel av den totala campingen, istället för att ange specifika gruppers 
generella trender. 
 
En annan viktig fråga är om campingbeteende är personlighetsbetingat, d.v.s. att konsumenten 
fortsätter sitt campingbeteende oavhängigt om han/hon ökar sin inkomst, vidareutbildar sig, 
flyttar till en storstad, o.s.v., eller variabelbetingat, d.v.s. campingbeteendet är bundet till vissa 
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variabler och när en konsument hamnar i en annan variabelgrupp t.ex. ökad inkomst, högre 
ålder etc. anammar det ”typiska” campingbeteendet för den gruppen istället för att fortsätta 
det campingbeteende han/hon hade tidigare.  
 
Det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara är inkomster, utbildning etc. som ökar. 
Priset på campingprodukten stiger också liksom priser i samhället generellt. Ökningar hos de 
respektive variabelgrupperna måste därför sättas i perspektiv till den generella prisökningen 
som sker i samhället i stort. 
 
 
4.2.2.1 Åldersgrupper 
 
Gruppen 0-14 års relativt stora andel campingnätter har troligen sin orsak i de aktiviteter som 
genomförs med skolor, föreningar och andra förbund där camping är ett populärt sätt att 
umgås på fritiden. Det är rimligt att anta att många av gruppen 0-14 års föräldrar återfinns i 
segmentet 30-44 år, den grupp med näst flest campingnätter. Eftersom dessa två grupper 
tillsammans utgör mer än 50% av den totala andelen campingnätter kan det fastslås att 
barnfamiljen är ett stort campingsegment. Att fler yngre familjer anammat det mobila boendet 
verkar också vara en tendens. Enligt Jörgen Nyström, projektledare för Elmia Husvagn och 
Husbils mässa 2001, är ”generationsskiftet nu ingen trend längre utan tvärtom ett faktum”. 
Bland besökarna på mässan kunde man notera en klar ökning av de yngre familjerna, något 
som också märks på husvagnstillverkarna som tagit kundgruppen på allvar. Många nyheter 
riktades i år direkt till ungdomar och barnfamiljer.24   
 
Enligt en studie i USA gjord av RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) konstaterar 
60% av alla husvagns/husbilsägare att den största orsaken till att de campar tillsammans med 
sina barn är för att svetsa familjen samman. Andra orsaker till att de campade med sina barn 
var att ge barnen en lärorik upplevelse, lära dem att respektera naturen, vidga deras vyer samt 
att utveckla “hälsosamma värderingar” hos barnen. Liknande orsaker torde gälla på den 
svenska  campingmarknaden.   
 
I en annan studie gjord av Louis Harris and Associates konstaterade 9 av 10 
campingfordonsägare att husvagn/husbil var det bästa sättet att resa tillsammans med 
familjen. Kanske ännu intressantare är det att 62% av respondenterna som aldrig ägt ett 
campingfordon också ansåg att resa med en RV var det bästa sättet att åka på en familjeresa.25   
 
15-29 åringarna uppvisar en relativt låg campingfrekvens. Detta är dock den enda åldersgrupp 
där husvagn/husbils-segmentet upplever någon sorts konkurrens som den mest populära 
campingformen. Tält, både på och utanför campingplats, är nästan lika förekommande hos 
denna åldersgrupp som husvagn. Denna grupp innefattar ungdomar och studenter och 
eftersom tältande är en billig semesterform är resultatet inte så överraskande. Övernattningar i 
tält på musikfestivaler (t.ex. Hultsfred) och liknande evenemang bidrar säkerligen till detta 
resultat. 
 
Att segmentet 60-74 år är den grupp som campar minst är väl föga överraskande med tanke på 
det ökade kravet på bekvämlighet som kan följa med stigande ålder. Följaktligen är det också 
husvagnen som är den mest populära campingformen hos detta segment. 

                                                 
24 http://www.elmia.se/husvagn/SLUTRELEASE010916.htm 
25 http://www.woodalls.com/camp101/whycamp/letrvcam.html 
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4.2.2.2 Ortstorlek 
 
Campingens attraktionskraft på konsumenter verkar ha ett visst samband med storleken på 
konsumentens bostadsort. Följaktligen konstaterades det i resultatredovisningen att människor 
från storstäderna campar minst medan campingfrekvensen är högre i mindre städer. Eftersom 
fler och fler flyttlass styr mot storstäderna så är det en viktig fråga för campingnäringen 
huruvida dessa människor behåller eller överger sina campingvanor när de bytt bostadsort. 
 
När det gäller att utreda orsaken till varför människor som bor i storstäder campar mindre än 
de som bor i mindre städer, blir resultatet väldigt likt analysen för bostadsformens påverkan 
på antalet campingnätter. Det beror på att de bostadsformer som inhyser de konsumenter som 
campar minst, är de bostadsformer man oftast förknippar med storstäder, d.v.s. lägenheter och 
radhus. Därför är analysen i rubrik 4.2.2.3 även relevant när det gäller konsumenternas 
ortstorlek.  
 
 
4.2.2.3 Bostadsform 
 
Att campingfrekvensen är lägre bland människor som bor i lägenhet än hos dem som bor i 
villa kan till viss del bero på begränsade förvaringsmöjligheter. Det kan vara svårt att förvara 
skrymmande och platskrävande campingutrustning och möjligheten att parkera en 
husvagn/husbil i ett lägenhetsområde kan vara liten. Det kan vara av samma anledning som 
villaägarna är de som campar mest både i absoluta tal och per capita; de har bra 
garagemöjligheter och mycket förvaringsplats.  Det är mycket positivt för campingnäringen 
att den grupp som är störst (villainvånarna) även är den grupp som uppvisar den högsta 
campingfrekvensen (campingnätter/capita). 
 
 
4.2.2.4 Utbildningsnivå 
 
I grova drag kan man urskilja en tendens när det gäller relationen mellan utbildningsnivå och 
campingfrekvens; ju högre utbildningsnivå, desto lägre benägenhet att campa. Korrelationen 
hög utbildning, låg campingfrekvens kan bero på att en högre utbildningsgrad ofta bär med 
sig en högre inkomst. Semestervanor är ju klart beroende av en grupps ekonomiska situation. 
Det verkar finnas en utbredd uppfattning om att camping är ett kostnadseffektivt sätt att 
semestra på. Detta kan vara en orsak till att camping inte främst tilltalar de högutbildade (om 
antagandet görs att denna grupp även är höginkomsttagare). Om detta är fallet så är det ett 
intressant område för campingindustrin att beakta. Det må vara att det idag finns många lågt 
utbildade eller människor som helt saknar utbildning. Dock minskar denna skara i takt med att 
de senare generationerna börjar betrakta högre utbildning som något självklart. Den 
högutbildade skaran ökar och den outbildade/lågt utbildade minskar. Den intressanta frågan 
för campingindustrin blir då om campingbeteende är ”personlighetsbetingat” eller 
”variabelbetingat.”  
 
 
4.2.2.5 Inkomstgrupp  
 
Att låginkomsttagare inte campar i så stor utsträckning behöver inte bero på att de inte har ett 
intresse för camping, utan snarare att de inte utövar någon sorts kommersiell semesteraktivitet 
överhuvudtaget av ekonomiska skäl. Det är inte alla förunnat att åka på semester eftersom det 
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kräver en viss nivå på den ekonomiska inkomsten. De lägre inkomstgrupperna inkluderar 
oftast arbetslösa, en grupp man traditionellt inte förknippar med aktivt semestrande. Den 
procentandel av de lägre inkomstgrupperna som trots allt campar utgörs troligen till stor del 
av pensionärssegmentet.  
 
Att camping skulle vara ett lågbudgetsätt att semestra på är en sanning med modifikation. En 
viss del av camping (husvagn/husbil) kräver en ganska stor grundinvestering då priserna för 
nya husvagnar börjar vid 100 000 kr. Detta illustreras av det faktum att de flesta campare trots 
allt befinner sig inom medel- eller strax över medelklassen, inte bland låginkomsttagarna. Att 
utlandssemester bara är förunnat högre inkomstgrupper är heller inte sant. De lågprispaket för 
utlandssemestrar som idag finns att tillgå har till viss del spelat ut inkomstens roll. Däremot 
kan det vara så att höginkomsttagarna väljer ett annat boendesätt än camping, främst då hotell. 
Detta är en utveckling som kan noteras på den norska marknaden. Enligt Turistrådet har 
intresset för att bo på camping minskat i Norge sedan 1990. Minskningen har till viss del 
uppvägts av andra boendeformer, främst hotell, varför man kan anta att trenden beror på den 
goda norska ekonomin.26 Att en relativt låg andel av höginkomsttagarna campar kan bero på 
att de helt enkelt har råd med en annan typ av semester.  
 
Att en sådan markant ökning ändå noterats bland höginkomsttagarna under 90-talet är dock ett 
positivt tecken även om det mest troligt beror på att fler människor har en högre inkomst än 
tidigare varför den faktiska campingfrekvensen egentligen inte ökat. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att samtidigt som människors inkomster ökar och fler och fler hamnar i spannet 
”höginkomsttagare” så ökar även priset på campingprodukten (liksom alla andra tjänster och 
produkter). Som tidigare nämnts är det därför viktigt att ökningar hos de respektive 
variabelgrupperna sätts i perspektiv till den generella prisökningen som sker i samhället i 
stort. 
 
 
4.2.3 Klusteranalys 
 
En kort sammanfattning av klusteranalysen som gjorts i samarbete med Statistiska 
institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg styrker och preciserar resultaten i övriga delar 
av föreliggande studie.27 (Notera att klusteranalysen även inkluderar svenskars campande 
utomlands.) Eftersom klusteranalysen analyserat livscykelvariabler kan följande konstateras: 
 
Camping är en viktig semesterform främst för följande grupper:  
 

• Barnfamiljer med relativt god inkomst (kluster 1) 
• Äldre gifta par med relativt god inkomst där barnen lämnat hemmet (kluster 2) 
• Unga par med relativt god inkomst (kluster 3) 

 
Vidare fastställs det att camping inte attraherar följande grupper i så stor utsträckning: 
 

• Låginkomsttagare 
• Ensamstående eller kvarboende ungdomar (som fortfarande bor hemma hos 

föräldrarna) 

                                                 
26  www.swetourism.se/211mfl/NM2001.htm , november, 2001 
27 Klusteranalysen inkluderas i sin helhet som Appendix 3. 
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• Pensionärer eller äldre barnlösa 
 
 
4.2.4 Översikt av den amerikanska husvagns/husbils- marknaden28    
 
På uppdrag av RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) har University of Michigan 
sedan 1980 utfört kundundersökningar angående innehav av recreation vehicles. Recreation 
vehicle (RV) är ett samlingsnamn på fordon som utgör dels transport, dels boende. Den största 
delen av dessa fordon utgörs av husvagnar och husbilar men även trailers och campingvagnar 
av annat slag. I denna studie kommer termen RV gå under benämningen campingfordon. 
Undersökningarna har gjorts med fyra års intervaller och den senaste gjordes 1997. 
Informationen nedan grundar sig på den senast utförda undersökningen och gäller alltså 
enbart den amerikanska marknaden. 
 
Undersökningen studerar enbart hushåll som äger ett fordon (främst bil). Det är troligt att 
hushåll som inte äger en bil heller inte äger ett campingfordon. 
 
Generell överblick 
 
Mellan 1983 och 1997 låg försäljningssiffrorna för campingfordon relativt konstant kring det 
långsiktiga årliga genomsnittet på 371 000 enheter/år. De små avvikelserna står i markant 
skillnad till 1970-talet och det tidiga 80-talet då försäljningen av campingfordon varierade 
skarpt mellan dess topp genom tiderna (1972) och dess bottennotering genom tiderna (1980.) 
De nya tendenserna visar lägre årliga variationer liksom mindre topp-till-botten förändringar i 
samband med konjunkturnedgångar i ekonomin för övrigt. 
 
1 av 10 hushåll som ägde ett fordon ägde ett campingfordon. Att antalet hushåll som ägt ett 
campingfordon under de senaste 20 åren varit en stabil andel av hushållen visar på 
campingfordonets starka och bestående attraktionskraft i USA. 1997 års notering var den 
högsta innehavsfrekvensen som uppmäts de senaste 20 åren. Siffran representerar en 5% 
ökning av ägare från 1993 och en ökning på 18% sedan 1984. 
 
Förutom denna stabilitet i försäljningen av campingfordon så kommer marknaden också 
gagna från det faktum att många gamla campingfordon snart måste bytas ut. Man kan förvänta 
sig att det stora antalet campingfordon som producerades på 1970-talet mer och mer kommer 
ställas av inom den nära framtiden. Det stora antalet campingfordon från 1970 har försett 
konsumenter med ett stort urval av begagnade enheter, vilket i sin tur hållit priserna nere. 
Följaktligen skulle en ökad avställning av dessa fordon betyda att färre begagnade enheter 
finns på marknaden och därmed skulle priserna på de begagnade enheter som finns kvar stiga. 
Som ett resultat av detta kommer den framtida efterfrågan på nya campingfordon gagnas både 
från minskningen av begagnade enheter på marknaden och från den relativa prisökningen av 
begagnade enheter.   
 
 
 
 
 

                                                 
28 Denna överblick är en översättning av valda delar från rapporten The RV Consumer. Se 
Appendix 4 (Curtin, 1997) för en översättning av större delen av rapporten. 
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Demografiska egenskaper hos ägare av campingfordon 
 
Den typiska ägaren av campingfordon var 49 år gammal, var gift, och hade inga barn under 
18 år kvar i hushållet. Den genomsnittliga årsinkomsten totalt i hushållet för alla ägare var 
$47 000 och var därmed 25% högre än genomsnittet för alla hushåll ($37 000). 85% av alla 
ägare var gifta men bara 40% hade fortfarande barn under 18 år kvar i hemmet. 
 
Frekvensen för innehav av campingfordon fördelat på åldersgrupp har varit anmärkningsvärt 
konstant det senaste årtiondet. Den totala ökningen av innehav som noterades mellan 1980 
och 1988 skedde främst p.g.a. en ökad ägarfrekvens i gruppen över 55 år. 1997 års 
undersökning indikerar ökad styrka hos medelåldersgruppen vilken främst utgörs av baby 
boom generationen.   
 
I linje med tidigare undersökningar visade resultaten att frekvensen av innehav varierade mer 
mellan olika åldersgrupper än mellan grupperna inom andra demografiska variabler. Cykeln 
för ägarskap är väl dokumenterad och skilde sig inte från tidigare mätningar: Innehavet av 
campingfordon steg konsekvent med cirka 3% för varje 10-års spann upp till 65 år 
(pensionsålder) då den når sin topp. På senare år dalar frekvensen. I gruppen 55-64 år ägde 
hela 16.4% någon form av campingfordon i jämförelse med 3.6% bland dem under 25 år.  Det 
är av betydelse att den stora skaran baby boomers nu närmar sig de åldersgrupper där innehav 
är som störst. 

Diagram 16: Innehav av campingfordon i USA fördelat på 
åldersgrupp (1997)
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Något större förändringar i ägarfrekvensen kan noteras bland inkomstgrupperna. Innan 1997 
sågs en utveckling där ägarfrekvensen gradvis ökade hos inkomstgrupperna under 
medelinkomst men minskade i små mått bland inkomstgrupperna över medelinkomst. 1997 
års undersökning indikerar ett omvänt resultat då innehav ökat bland inkomstgrupperna över 
medelinkomst och minskat hos de med en inkomst under medlet. Även om det alltid varit de 
högre inkomstgrupperna som varit de mest frekventa ägarna, var skillnaderna i frekvensen 
mellan hög och låginkomsttagarna större 1997 än i någon annan tidigare mätning.  
 
Innehav av campingfordon visar en distinkt profil bland inkomstgrupperna, även om 
skillnaderna mellan inkomstgrupper var mindre än mellan åldersgrupperna. Sannolikheten att 
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ett hushåll äger ett campingfordon ökar generellt med inkomst upp till den grupp som ligger 
strax över medelinkomsten (vilket år 1997 var $35 000). Den högsta ägarfrekvensen noterades 
bland övre medelinkomst hushåll – från $35 000 till $75 000. Ägarfrekvensen dalar bland 
hushållen med de högsta inkomsterna, d.v.s. över $75 000. Faktum är att hushåll med en 
inkomst strax under genomsnittet ($25 000-$35 000) har samma sannolikhet som hög-
inkomsttagare ($75 000+) att äga ett campingfordon.  

Diagram 17: Innehav av campingfordon i USA fördelat på 
inkomstgrupp (1997)

3.8%

7.5%
8.9%

13.4% 13.2%

9%

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Under $15
000

$15 000-24
999

$25 000-34
999

$35 000-49
999

$50 000-74
999

$75 000+

Inkomst

 
 
Nya och begagnade campingfordon 
 
Andelen ägare som köpte sitt campingfordon i nytt skick ökade från 25% 1993 till 35% 1997. 
Denna ökning kan mycket väl vara en reflektion av de övergripande förhållandena i den 
nationella ekonomin, eftersom undersökningen 1997 gjordes efter en 5-års period av 
ekonomisk expansion. 2/3-delar av nuvarande ägare köpte sina campingfordon begagnade och 
de flesta av dem köpte dem direkt från den tidigare ägaren utan att gå via någon agent. Den 
genomsnittliga åldern på alla campingfordon som 1997 ägdes av hushåll var 12.1 år. Den 
långa brukbara livstiden av ett campingfordon bekräftas av det faktum att nästan 1 av 4 
campingfordon i bruk var 20 år eller äldre. 
 
Nyttjandefrekvens av campingfordon  
 
En viktig aspekt i konsumenternas val att förbli ägare av ett campingfordon eller göra sig av 
med den är frekvensen med vilken de använder fordonet, vilket i sin tur påverkar deras 
bedömning av det ekonomiska värdet (eller kostnaden) av fortsatt innehav. Det 
genomsnittliga antalet dagar som campingfordonet nyttjades var två veckor/år (13.9 dagar). 
Nuvarande ägare som hade som avsikt att inhandla ett till campingfordon i framtiden använde 
sitt fordon ca 3 gånger oftare (19.8 dagar) än de ägare som inte planerade ett nytt inköp (6.6 
dagar). I jämförelse så nyttjade de ägare som planerade att köpa ett begagnat campingfordon 
sin nuvarande enhet cirka 2 veckor per år, d.v.s. hälften så mycket som de ägare som 
planerade köpa ett campingfordon i nytt skick.  
 
Att främja även en liten ökning i användandet av ett campingfordon kan ge betydande 
”avkastning.” Två veckors nyttjande istället för en vecka per år motsvarade skillnaden mellan 
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att inte vilja köpa ett till fordon och avsikten att köpa ett begagnat campingfordon, medan en 
ökning till fyra veckor per år förknippades med avsikten att köpa en ny enhet. 
 
Nästan 2/3-delar av nuvarande ägare hade planer på att inhandla ett till campingfordon i 
framtiden varav 40% planerade inköp av nya campingfordon, vilket för övrigt var mer vanligt 
bland äldre ägare (nästan hälften av de över 55 år) och bland högre inkomstgrupper ($50 
000+). 
 
Tidigare innehav av campingfordon 
 
Överlag hade 1 av 5 hushåll ägt eller äger för närvarande ett campingfordon. 
 
Även om människors ”förbindelse” till campinglivsstilen är livslång, så upplever marknaden 
för campingfordon en rad utträden. Vissa förändringar beror helt enkelt på livscykeln själv 
(gamla människor försvinner från marknaden), andra beror på förändringar i 
familjesituationen. Ytterligare andra reflekterar ett normalt mönster av temporär avvikelse 
från marknaden för att sedan återvända igen. 
 
Undersökningen indikerar att utträde från marknaden är lika förekommande i alla 
åldersgrupper, d.v.s. är inte åldersbetingat. Inkomstprofilen av före detta ägare pekar på 
samma resultat: alla inkomstgrupper visar ungefär samma sannolikhet att lämna marknaden. 
Däremot var tidigare innehav mer vanligt bland hushåll som nu hade låga inkomster (deras 
inkomster var mest troligt högre när de ägde ett campingfordon). 
 
Förändringar i äktenskap och familjesituationer ansågs ha en koppling till förändringar i 
innehav. Undersökningen noterar att före detta ägare visade tre gånger större sannolikhet att 
vara skilda eller separerade (18%) jämfört med nuvarande ägare (5%). Sannolikheten var 
också tre gånger så stor att före detta ägare var änklingar (13%) jämfört med nuvarande ägare 
(4%).  
 
Tillfredställelse med campingplatser 
 
När man analyserar data som har med mått av tillfredsställelse att göra måste man ha komma 
ihåg vissa saker. En konsuments känsla av tillfredsställelse ställs alltid i relation till något 
annat, det är en jämförelse. Belåtenhet med en produkt, t.ex., representerar en bedömning av 
dess egenskaper eller prestationer jämfört med en förväntad standard. Därför kan skillnader i 
belåtenhetsgrad ha lika mycket att göra med skillnader i förväntningar som med skillnader i 
produktens faktiska prestanda. Ökad tillfredställelse sker när en produkts prestanda ökar 
snabbare än förväntningarna ökar.  
 
Undersökningen indikerade att mer än 3 av 4 nuvarande ägare av campingfordon var 
tillfredställda med campingplatser jämfört med de faciliteter som fanns att tillgå på hotell, 
motell och vandrarhem. Väldigt hög tillfredställelse uttrycktes för värdet av en dollar, 
attraktiviteten av faciliteterna, och utrymmet som finns till förfogande. Lägre tillfredställelse 
uttrycktes för tillgången till övernattningsplatser under resan och tillgången till faciliteter 
såsom pool, affärer på campingplatsen och tvätt möjligheter (tvättstuga). 
 
De största skillnaderna mellan grad av tillfredställelse med campingplatser överensstämde 
med ägarnas inkomst. Hushåll med högre inkomster uttryckte lägre tillfredsställelse med 
nästan varje aspekt av campingplatser. 
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4.3 Omvärldsfaktorers påverkan på svensk camping29 
  
Utan tvekan påverkas turistnäringen i stor grad av politiska beslut inom andra områden. Det 
brukar ofta anmärkas att Sverige har gett tjänstesektorn mindre goda förutsättningar i en  
internationell jämförelse. Eftersom stora delar av turismindustrin ligger inom tjänstesektorn 
betyder detta att näringen har ett kostnadsläge som ligger betydligt över genomsnittet för 
övriga EU och dess internationella konkurrenskraft är därmed begränsad. Från ett prisindex 
för EU-länderna kan man konstatera att majoriteten av de varugrupper som turistande i 
Sverige baseras på ligger en bra bit över index (fet stil).  
 
Tabell 3: Prisindex för EU-länderna (utvalda varugrupper) 
 

Varugrupp    
Prisnivå 
(1999) 

Mat, sprit och tobak  130 
Kläder och skor  111 
Hyra, bränsle och el  129 
Transporter, 
kommunikationer 121 
Restauranger, hotell etc.   132 
 
Index EU=100 
Källa: www2.riksdagen.se/debatt/9900/motioner/1999-00.nsf/motion/N292 
 
Det har ibland konstaterats30 att camping, hyrd stuga, eller bilsemester med självhushåll idag 
är de enda områden där Sverige kan konkurrera internationellt på rekreationsresemarknaden.  
Denna situation beror bl.a. på att campingen inte bygger på en sysselsättningsintensiv bas 
vilket innebär att de höga skatter som läggs på tjänster ej påverkar industrin så mycket. Det 
beror också på att de varugrupper där priserna ligger över EU-index, t ex hotell, restauranger 
och kollektivtrafik, ej ingår i campingens livsstil. Höga skatter och dyra priser driver stora 
marknadssegment till egenproduktion av turismtjänster som därmed blir ”skattefria.” 
Camping är ett perfekt exempel på sådan egenproduktion där bilsemester med billiga 
logiformer som självhushåll gör att konsumenten till stor del kan undgå de höga priserna. Det 
är talande att 77% av hushållens rekreationsresor görs med bil (ett typexempel på ”obeskattad 
egenproduktion”) eftersom själva transporten ofta är den dyraste komponenten för hushållen i 
deras semesterresa.31 
 
Eftersom det svenska inrikes rekreationsresandet över 5 mil till 72% görs av privata hushåll, 
och eftersom hushållen har en högre priskänslighet än tjänsteresande företag och 
myndigheter32 så kan man påstå att den rådande marknadssituationen i stort gynnar 
campingen.  
 
Samtidigt är detta ett påstående med vissa förbehåll. En relativt låg prisnivå innebär inte att 
alla konsumenter som anser att priserna inom den övriga turistindustrin är för höga 

                                                 
29 Följande siffror avser endast utländska turisters övernattningar i Sverige och är hämtade 
från SCR/SCB. 
30 Bl.a. i Motion till Riksdagen 1999/2000:N292 
31 IBID 
32 IBID 
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automatiskt går över till camping som semesterform. Man skulle kunna säga att camping är en 
livsstil. Camparsegmentet kan ”spilla över” till andra turistformer medan motsatsen inte 
gäller. Campare kan mycket väl boka en natt på hotell, medan en icke-campare inte är lika 
benägen att köpa eller hyra t.ex. en husvagn på semestern. Däremot kanske 
marknadssituationen på sikt kan locka fler icke-campare till att anamma campinglivsstilen.    
 
Nedan presenteras en graf över olika marknadssegments utveckling av campingnätter. 
Självklart står den inhemska campingen för majoriteten av campingnätter (visas inte på 
grafen). Norden och Tyskland har under vissa år haft en nästan likvärdig nivå campingnätter, 
men överlag är det de nordiska gästerna som står för de flesta campingnätterna. Övriga 
världen har ett relativt lågt antal campingnätter i Sverige.  
 

Diagram 18: Campingövernattningar fördelat på 
ursprungsland under perioden 1978-2000
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Diagram 19: Campingövernattningar fördelat på 
ursprungsland under perioden 1978-2000
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Det är uppenbart att campingturismen, liksom övrig turism, påverkas av olika 
omvärldsfaktorers utveckling. Studien har analyserat utvecklingen av växelkurser, 
bensinpriser och väderdata för att kunna konstatera eventuella samband mellan 
omvärldsfaktorernas utveckling och campingutvecklingen under perioden. 
 
 
4.3.1 Valuta/växelkurser 
 
När det gäller den svenska turismindustrin överlag kan man från statistiken utläsa en viss 
korrelation mellan industrins upp- och nedgång och prisernas och valutakursernas utveckling. 
I november 1992 frisläppte man den svenska kronan och lät den flyta fritt gentemot andra 
valutor. I praktiken innebar detta en sänkning av kronans värde gentemot dollarn och flera av 
de stora europeiska valutorna med 20-30% vilket gjorde Sverige billigare för konsumenter 
från länder med dessa valutor samt gjorde dessa länder dyrare för svenskar. (Naturligtvis blev 
Sverige relativt billigare att semestra i för svenska löntagare.) 
 
Enligt inkvarteringsstatistiken märks 1994 följaktligen en uppgång av gästnätter (både 
svenska och utländska) med 14.3%, att jämföra med ökningar på 2-3% åren innan. Från 1994 
gjordes dock en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar 
(motsvarande ungefär 1 miljon övernattningar). Om man bortser från detta tillägg så ligger 
ökningen ändå på höga 11%. Utvecklingen mattas sedan igen då kronan börjar stärkas 1995. 
Denna utveckling visar sambandet mellan prisutveckling samt valutakurser och svenskars 
konsumtionsmönster och utlänningars val att besöka Sverige. 
 
En betraktelse över hur valutakurserna påverkar campingnätter från de individuella länderna 
visar att de flesta länder som omfattas av inkvarteringsstatistiken ökade antalet campingnätter 
i Sverige efter det att deras valutor stärkts gentemot den svenska kronan. (En viss fördröjning 
märks visserligen. T.ex. frisläpptes kronan i november 1992, 1993 stärktes de flesta ländernas 
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valutor gentemot kronan och 1994 syns generellt de stora ökningarna i campingnätter i 
Sverige.)  
 
En viss skillnad i växelkurskänslighet märks när länderna studeras individuellt. Grannlandet 
Norge kan tas som ett exempel. 1993 stärktes den norska kronan gentemot den svenska med 
drygt 17%. 1994 ökade norrmännens campingnätter i Sverige med 22.5%. 1995 ökade 
campingnätterna med ytterligare 26.2% för att sedan återgå till en negativ utveckling i takt 
med att den svenska kronan stärktes. (Att de norska campingnätterna kraftigt ökade 1999 och 
sedan minskade 2000 visar på norrmännens starka väderkänslighet. Eftersom den norska 
kronan varken kraftigt ökat eller minskat under den perioden så torde den varma och torra 
sommaren i Sverige 1999 och den extremt regniga sommaren 2000 vara orsaken till den 
utvecklingen för norska campingnätter. Norges geografiska närhet gör det lättare för dessa 
konsumenter att ha uppsikt över både väderleksrapporter och kronkurser). 
 
En liknande utveckling skedde för de andra nordiska länderna med skillnaden att tillväxten 
efter 1995 inte alltid var negativ men åtminstone låg/kraftigt lägre. Denna låga/negativa 
tillväxt fortlöper fram till 1999 då länderna kraftigt ökar sina campingnätter i Sverige.  
 
Länderna på kontinenten uppvisar ett liknande mönster, t ex holländska, tyska och brittiska 
campare i Sverige. I Frankrike noteras ett motsatt samband. En bättre växelkurs (till fördel för 
det franska francet) har inte inneburit fler campingnätter, utan tvärtom. 
 
Bland länderna på kontinenten kan man heller inte återfinna den kraftiga ökning i 
campingnätter som den soliga sommaren 1999 innebar för nordiska gäster. Naturligtvis är 
gästerna från kontinenten ej lika känsliga för väderomslag i Sverige, eller i vilket fall blir 
effekten av bra eller dåligt väder fördröjd för dessa marknadssegment. 
 
Graferna nedan visar respektive lands övernattningar (både camping och hotellnätter) i 
Sverige under 1990-talet i relation till det landets växelkurs gentemot den svenska kronan. 
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Diagram 21: Norge
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Diagram 22: Finland
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Diagram 23: Tyskland

90

110

130

150

170

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

In
de

x
Campingnätter Växelkurs
Hotell

 
Källa: Riksbanken, SCR, SCB  Källa: Riksbanken, SCR, SCB 
 
 

Diagram 24: Storbritannien
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Diagram 25: Nederländerna
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Diagram 26: Frankrike
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Självklart är det inte bara valutakurserna som avgör om utländska campingnätter ökar eller 
minskar utan en rad andra faktorer spelar också in (väder, bensinpriser etc.) Man skulle även 
kunna påstå att utlänningars campingnätter kanske t.o.m. skulle minska de år då kronan är 
svag. Detta skulle ske p.g.a. att fler utländska konsumenter skulle välja dyrare boendeformer 
de tider då deras valuta är stark. Detta torde emellertid enbart vara ett scenario för de 
marknadssegment som normalt inte campar, medan de som redan anammat campinglivsstilen 
troligen ökar sin konsumtion de år kronan är svag istället för att övergå till andra 
boendeformer. Baserat på diskussionen ovan kan man konstatera att växelkurserna spelar en 
någorlunda viktig roll i utländska turisters campingbenägenhet.  
 
 
4.3.2 Bensin 
 
Det brukar konstateras att bensinpriset och dess utveckling har ett nästan 100-procentigt 
samband med det inrikes resandet – d.v.s. när bensinpriset går upp minskar det inrikes 
resandet.33 Detta må vara när det gäller det totala inrikes resandet. Dock går det inte, från 
tabellen nedan, att utläsa en konstant, stark korrelation mellan bensinpriset och campingnätter. 
Vissa år då bensinpriserna höjts har campingnätterna minskat. Men motsatt effekt kan också 
påvisas. T.ex. höjdes bensinpriset 1999 med nästan 4%. Samtidigt ökade antalet gästnätter 
kraftigt. Det fina svenska sommarvädret det året verkar ha spelat en större roll än bensinpriset. 
På samma sätt ser man att bensinpriset höjdes rejält 1993 (22.5%), utan en motsvarande 
minskning av gästnätter – de minskade bara marginellt. Det verkar troligt att bensinpriset har 
en viss effekt de år då andra omvärldsfaktorer som påverkar campingen, t.ex. vädret, stark 
                                                 
33 Självklart höjs priset på bensin kontinuerligt utan att man för den sakens skull kan förvänta 
sig att övernattningarna kontinuerligt ska minska i takt med dessa höjningar. Däremot kan 
man söka efter samband, t.ex. om bensinpriset skulle öka kraftigt kanske man kan förvänta sig 
en lägre tillväxt av övernattningar än ”normalt”. De bensinpriser som använt i analysen är 
därför inflationsrensade. 
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eller svag krona, inte är så ”extrema”. Dåligt väder och ogynnsamma valutasituationer (för 
utländska campinggäster) verkar vara mer avskräckande för campinggäster än ett högt 
bensinpris. 
 
Diagrammet nedan är baserat på inflationsrensade bensinpriser samt med en inverterad linje 
för bensinpriset. D.v.s., när linjen för bensinpriset pekar nedåt, har priset i verkligheten stigit. 
Detta är gjort för att lättare kunna relatera campingnätternas upp- och nedgångar med 
bensinpriset. 

Diagram 27: Campingövernattningar relaterat till bensinpris
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4.3.3 Väder    
 
Att väder påverkar campingbeteendet torde vara självklart. Följaktligen steg antalet 
campingnätter i Sverige 1997 och 1999, år med två av seklets bästa somrar med lite regn, 
mycket sol och hög temperatur.34 På liknande sätt sjönk antalet campingnätter 1998 och 2000, 
år med två av seklets sämsta somrar med stora översvämningar i vissa delar av landet.  
 
När varje ort med närområde undersöktes för sig kunde på de flesta orter inte tillräckligt 
starka samband påvisas på en rimlig signifikansnivå för att ett uttalande angående vädrets 
påverkan på camping skulle kunna göras. Ett antagande gjordes därför att om 
vädervariablerna verkligen påverkar campingens omfattning, så torde denna effekt vara lika 
stark på samtliga områden. Man antog alltså att det finns linjära samband mellan de uppmätta 
väderparametrarna i orterna och campingnätterna i närområdena som är desamma för samtliga 
orter och närområden. Det som skiljer områdena åt blir i sådant fall enbart andra variabler (en 
konstant) som inte påverkas av väder, t.ex. ortens geografiska läge, dess infrastruktur samt 
övriga faktorer som har med ortens inneboende attraktionskraft att göra. Denna konstant blir 

                                                 
34 Det var dock inte enbart campingnätterna som ökade utan övriga övernattningar också. 
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dessutom noll, eftersom det enbart är skillnader mellan föregående år eller månad som 
studeras för de respektive orterna individuellt.  
 
När ovan nämnda differenser tagits i beaktande blir samtliga observationer för varje ort, under 
de antaganden som studien gjort, en observation av samma sak, d.v.s. hur campingen i 
Sverige påverkas av vädret. Därifrån kan man så utföra regressionsanalysen med samtliga 
observerade skillnader inom varje ort.  
 
Analysen påvisade en tillräckligt stark signifikans för nederbördens påverkan på 
campingnätter, men inte för de två övriga väderparametrarna. Visserligen är det möjligt att 
även temperatur och soltimmar påverkar campingen men för få observationer gör det omöjligt 
att göra ett sådant påstående med tillräckligt stor säkerhet. Naturligtvis kan det också vara så 
att dessa två väderparametrar inte har ett påtagligt samband med det antal campingnätter som 
görs i Sverige. Dessutom är alla tre vädervariabler starkt korrelerade. Till exempel, om en ort 
har ett stort antal soltimmar är det troligt att det faller lite regn och att temperaturen är hög på 
denna ort. En annan möjlighet kan därför vara att nederbördsmängden är det som påverkar 
antalet campingnätter, medan temperatur och antal soltimmar följer med i dess svängningar, 
istället för att temperatur och soltimmar verkligen påverkar i vilken utsträckning människor 
campar. Det är svårt att avgöra vilket som är gällande. 
 
Vädret påverkar alltså antalet campingnätter. Däremot är det viktigt att påpeka att vädret 
påverkar olika marknadssegment på olika sätt. Campare från närmarknaderna (inhemska 
campare samt de från övriga Norden) är mer väderkänsliga än campare från kontinenten som i 
regel fattar tidiga beslut att campa i Sverige. Ungefär 60% av de tyskar som semestrar i 
Sverige tar beslutet att besöka Sverige mer än 6 månader i förväg35. I ett sådant skede är det 
omöjligt att förutspå vädret. Därmed kan man skönja en fördröjning i dessa campares respons 
till vädret i Sverige. T.ex. innebar bättre väder 1997 färre tyska campingnätter. Men det ledde 
till information om bra väder i Sverige varför tyskarnas campingnätter ökade 1998, trots att 
vädret i Sverige då var mycket dåligt. Följande sommar minskade de tyska campingnätterna 
på liknande sätt trots att sommaren i Sverige då var den bästa på länge. Den utvecklingen 
fortsatte 2000 då nätterna ökade fast vädret var katastrofalt. Man ska dock komma ihåg att 
somrarna 1997 och 1999 var extremt bra medan somrarna 1998 och 2000 var extremt dåliga. 
Uppenbart finns en fördröjningseffekt i konsumenternas reaktion på vädrets växlingar.   
 

                                                 
35 www.turkom.se 
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Diagram 28: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Lund/Skåne)

50

70

90

110

130

150

170

190

210

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

In
de

x

Camping Temperatur Nederbördsmängd Soltimmar
 

 
Källa: TDB, SMHI 

Diagram 29: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Växjö/Kronoberg, Jönköping)

50

100

150

200

250

300

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

In
de

x

Camping Temperatur Nederbördsmängd Soltimmar
 

 
Källa: TDB, SMHI 
 



Svensk camping 
 

 53

Diagram 30: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Visby/Gotland, Öland)
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Källa: TDB, SMHI 
 

Diagram 31: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Göteborg/Bohuslän)
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Diagram 32: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Stockholm/Stockholm)
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Källa: TDB, SMHI 
 

Diagram 33: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Karlstad/Värmlands län)
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Diagram 34: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Östersund/Jämtland)
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Diagram 35: Campingövernattningar i förhållande till vädret 
(Umeå/Västerbotten)
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4.4 Konkurrenssituation för svensk camping 
 
Det ligger nära till hands att betrakta våra närmsta grannländer som våra största konkurrenter 
på turistmarknaden. Vi har en liknande kultur, liknande språk, liknande historia, i mångt och 
mycket ett liknande naturlandskap och framförallt ett liknande prisläge på turismprodukter. 
Om detta vore fallet skulle Nordens höga prisläge inte ha så stor betydelse när det gäller att 
konkurrera sinsemellan. Dock stämmer det inte idag att våra nordiska grannar är våra största 
konkurrenter när vi tittar på turismen i helhet. P.g.a. ökad konkurrens har priser på 
internationella flygtransporter sjunkit rejält vilket betyder att Sverige idag måste konkurrera 
på en global arena om turisterna. Avlägsna platser har idag hamnat inom räckhåll för turister 
som förut inte haft råd. Att ligga inom ett högprisområde blir därför ingen fördel när 
marknaden dels växt och dels nu inkluderar länder som kan producera turistprodukter och 
tjänster till betydligt billigare priser än Sverige. Sveriges perifera läge gör att turisterna från 
Europa måste spendera mer tid och pengar för att nå sin svenska destination jämfört med om 
de hade valt en destination på kontinenten. I kombination med en hög prisnivå blir Sveriges 
konkurrenssituation svagare. 
 
 
4.4.1 Europa 
 
När det gäller camping är det, förutom Norden, i stort sett bara Europa som än så länge kan 
konkurrera med Sverige om nordiska och Europeiska campinggäster (d.v.s. turister som redan 
valt camping som semesterform.) Visserligen börjar konceptet fly-and-camp utvecklas mer 
och mer, men än återstår mycket innan nordbor och européer kommer att flyga till andra 
kontinenter och campa i sådan utsträckning att det skulle konkurrera med Sverige. Billiga 
flygresor till andra delar av världen utgör visserligen viss konkurrens men då är antagligen 
inte syftet med semestern att campa och då är vi inne på en annan semesterform. När det 
gäller camping verkar det som om Sveriges största utmaning blir att konkurrera med Norge, 
Danmark och i viss mån även Finland. 
 
  
4.4.2 Norge/Danmark/Sverige 
 
Det kan vara av intresse att se hur campingmarknaden i Sverige ser ut i relation till våra 
geografiskt närmsta konkurrenter. Jämförelsen nedan sträcker sig över perioden 1998-2000. 
 
Av naturliga skäl (befolkningsmängd) är det Sverige som har flest campingnätter totalt (13.9 
miljoner i årligt snitt för perioden), följt av Danmark (11 miljoner) och sist Norge (7.2 
miljoner).  
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Diagram 36: Totalt antal campingövernattningar 
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Källa: SCR/SCB, SSB, DST 
 
I förhållande till folkmängden är det dock Danmark som uppvisar flest campingnätter (2.1 
nätter per capita och år) medan Sverige (1.57 per capita) och Norge (1.62 per capita) ligger på 
en lägre nivå med cirka 25% färre campingnätter per person. Antalet gästnätter i Norge har 
uppvisat en nedåtgående trend som hållit i sig sedan 1990. Enligt Turistrådet har intresset för 
att bo på camping minskat i Norge och antalet gästnätter på norska campingplatser har 
därmed minskat varje år. Minskningen har till viss del uppvägts av andra boendeformer, 
främst hotell, varför man kan anta att trenden beror på den goda norska ekonomin.36 Det är 
dock mest inhemska gästnätter som minskat och även om utländska gästnätter på camping 
också sett en nedgång så är den ej lika markant. 

                                                 
36 www.swetourism.se/211mfl/NM2001.htm, november, 2001 
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Diagram 37: Totalt antal campingövernattningar per capita 
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Källa: SCR/SCB, SSB, DST 
 
Av totala campingnätter står den inhemska befolkningen för en stor andel i alla tre länder. 
Danskarna har den högsta nivån av inhemska campingnätter per capita (1.4/capita) följt av 
Sverige (1.22/capita) och sedan Norge (1.13/capita). Oavhängigt befolkningsmängden är det 
dock Sverige som har den största andelen inhemska campingnätter i relation till totala 
campingnätter (78.%) följt av Norge (70%) samt Danmark (67%). 

Diagram 38: Inhemska campingövernattningar per capita
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De tre ländernas respektive campingnätter i de andra två länderna uppvisar ett intressant 
mönster. Sverige är det land som tar emot flest campinggäster från de andra två länderna (0.13 
nätter/Norges + Danmarks capita) medan Norge (0.04 nätter/Danmarks + Sveriges capita) och 
Danmark (0.05 nätter/Norges + Sveriges capita) tar emot mycket färre danskar och svenskar, 
respektive norrmän och svenskar. Sverige verkar vara ett populärt campingresmål för sina 
nordiska grannar. Som en procentandel av totala campingövernattningar står de andra två 
nordiska grannarna för 9% i Sverige, 7% i Norge samt 5.5% i Danmark. 

Diagram 39: Antal campingövernattningar i respektive land 
av de andra två skandinaviska länderna 
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Källa: SCR/SCB, SSB, DST 
 
Å andra sidan är det Danmark som tar emot flest utländska campinggäster från övriga världen 
(3.1 miljoner campingnätter).  Sverige (1.8 milj.) och Norge (1.7 milj.) tar emot ungefär lika 
många campingnätter från utländska gäster men på en nivå cirka hälften så hög som det antal 
Danmark uppvisar. Som procentandel av totala campingövernattningar i respektive land utgör 
utomnordiska nätter 27.3% i Danmark, 22.2% i Norge samt bara 11.8% i Sverige. Danmarks 
geografiska närhet till kontinenten spelar självfallet en roll i detta mönster. Detta blir väldigt 
tydligt när det gäller den stora tyska campingmarknaden. Danmarks andel av denna marknad 
(2.4 miljoner campingnätter) är nästan 150% större än Sveriges (1 miljon) respektive Norges 
(0.85 miljoner). 
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Diagram 40: Antal campingövernattningar från övriga världen
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Källa: SCR/SCB, SSB, DST 

Diagram 41: Tyska campingövernattningar
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Del V: FRAMTID 
 
Baserat på utvecklingen under 90-talet kan två trender skönjas. Den ena är att stugans andel 
campingnätter har ökat nästan konstant sedan periodens början (från 4.2% till 7.4%). 
Visserligen har ökningen skett från en låg utgångspunkt, men dock verkar trenden konstant. 
Den andra trenden är att husvagn/husbil utanför campingplats har minskat sin andel 
campingnätter från 18.8% till 10.5%. De övriga segmenten har genomgått både ökningar och 
minskningar under perioden utan stabilisering åt något håll. Det är därför svårt att göra 
prognoser för campingens framtid enbart baserat på framskrivningar av trender, eftersom få 
trender kan skönjas under den begränsade period som legat till grund för studien. I 
kombination med en undersökning över hur en del socioekonomiska variabler kommer att 
utvecklas för den svenska befolkningen, blir det dock lättare att prognostisera den svenska 
campingens framtid. 
 
 
5.1 Campingens utveckling baserat på socioekonomiska förändringar 

 
Generellt kan man anta att ju fler campingnätter en konsument genomför per år, desto större 
är sannolikheten att denna konsument kommer att campa i framtiden. Den motsatta effekten 
blir att ju färre campingnätter en konsument har, desto större är sannolikheten att 
campingsemestern kan komma att ersättas av någon annan semestertyp; konsumentens band 
till campingen är inte så starka. Om vi antar att de olika variabelgruppernas ”band” till 
camping samt deras campingbeteende förblir oförändrat över nästa decennium, kan man dra 
vissa slutsatser utifrån socioekonomiska variabler. 
 
 
5.1.1 Sverige 
 
 
5.1.1.1 Förändringar i befolkningens åldersstruktur 
 
Enligt SCB:s befolkningsframskrivningar kommer den svenska befolkningsstrukturen att 
genomgå stora förändringar. Den befolkningstillväxt som förväntas äga rum under de 
kommande 50 åren avser nästan uteslutande ålderspensionärer. Tillsammans med Italien har 
Sverige världens äldsta befolkning, ett faktum som blir tydligt i SCB:s prognoser; fram till 
2025 beräknas de yngre befolkningssegmenten, d.v.s. barn, ungdomar och förvärvsarbetande 
minska med 52 000 medan ålderpensionärer ökar i antal med 600 000. Om man dessutom 
hypotetiskt räknar bort det invandringsnetto som förväntas, skulle antalet unga och 
medelålders sjunka ännu mer. 
 
I USA pratar man om den stora ”baby boom”-generationen och menar då de stora 
födelsekullarna mellan 1947 och 1967. I Sverige hade vi ett liknande fenomen, d.v.s. den 
grupp vi ofta refererar till som 40-talisterna. Runt 2010 börjar den stora kullen 40-talister gå i 
pension och Sveriges försörjningsbörda kommer då att öka rejält. Det högsta värdet för 
försörjningsbördan väntas nås runt 2035 då man beräknar att det kommer gå 0.88 personer 
utanför de arbetsföra åldrarna per arbetsför person. Detta är att jämföra med dagens värde som 
ligger på 0.7 personer.37 Situationen förstärks av dagens små födelsekullar. 
 

                                                 
37 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befram/befram/befinledning.asp 
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Mellan 1989 och 1993, däremot, föddes stora kullar barn. Det tydliggörs t.ex. i antalet barn i 
skolans olika stadier. Antalet lågstadiebarn kommer snart att minska då dagens grupper når 
mellanstadieålder. Enligt samma logik kommer under läsåret 2008/09, enligt SCB:s 
beräkningar, antalet gymnasieelever att vara som högst, nästan 30% högre än idag. Omkring 
2020 kommer dessa stora födelsekullar att vara i de åldrar då det är vanligt att föda barn, 
varför antalet födda då beräknas bli relativt högt.38  
 
Naturligtvis är ingen beräkning bättre än de antaganden den grundar sig på. Beräkningen av 
framtida camping baseras på ett antagande att den åldersbetingade campingbenägenheten som 
hittills noterats även kommer gälla i framtiden, d v s konsumentens campingbeteende beror på 
vilken åldersgrupp konsumenten befinner sig i och campingbeteendet blir konstant inom 
respektive åldersgrupp. I detta fall är antagandet att alla andra faktorer förblir oförändrade 
förutom effekten av en ändrad åldersfördelning hos befolkningen. Självklart kommer dessa 
övriga faktorer också förändras och därmed påverka den faktiska tillväxten av 
campingövernattningar. Bedömningar av dessa eventuella förändringar innebär då avvikelser 
från beräkningarna i detta basscenario. Om t.ex. 40-talisterna campar mer eller mindre än de 
konsumenter som idag innefattas av den åldersgrupp där 40-talisterna kommer att hamna, 
kommer basscenariots beräkningar att vara över eller underskattade. Basscenariot bygger 
alltså på att campingmönstret hos den åldrande generationen förändras så att en person som 
övergår från en åldersgrupp till en annan också anammar den nya åldersgruppens beteende.  
 

Diagram 42: Prognos över antalet campingnätter fram till 2010 
under förutsättning att campingbeteende är åldersrelaterat och 
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Källa: SCB, TDB 
 
Om vi antar att campingfrekvensen är åldersbetingad och därmed kommer att vara densamma 
inom en viss åldersgrupp, så skulle en befolkningsminskning inom den gruppen betyda att 
campingfrekvensen måste öka om procentandelen campare ska förbli densamma inom den 
aktuella gruppen.  
 

                                                 
38 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befram/befram/barn.asp 
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Med utgångspunkt från dessa antaganden kommer det inom den totala gruppen campare inte 
att ske någon större tillväxt. Campingbefolkningen kommer att ha en något mindre tillväxt 
fram till 2010 (1.2%) än den totala befolkningstillväxten (2.8%). Orsaken till att 
campingtillväxten blir mindre i detta åldersrelaterade scenario är att 40-talisterna, som både är 
en stor grupp till antalet och som dessutom campare relativt mycket, kommer att hamna inom 
en åldersgrupp som traditionellt uppvisat en låg campingfrekvens, d v s 60-74 år. 
 
Man kan också se att den inbördes fördelningen av campinggäster kommer att förändras i takt 
med att befolkningen åldras. Mest effekt kommer 40-talisternas positionering i ålderstrukturen 
att ha. År 2010 beräknas gruppen 60-74 ha ökat sina campingnätter med drygt 30% tack vare 
att gruppen då innefattar 40-talisterna. Den grupp som nu innefattar 40-talisterna (45-59 år) 
kommer att minska sina campingnätter med -2.5% p.g.a. det bortfall som de åldrande 40-
talisterna kommer att innebära. P.g.a. det låga barnafödandet kommer även gruppen 0-14 år 
att minska sin andel (-10.5%) medan gruppen 15-29 år ökar sin andel campingnätter med 
8.5%.   
 
För att campingnätterna ska visa en högre tillväxt än vad denna prognos pekar mot måste bl.a. 
den åldersgrupp som kommer att innefatta 40-talisterna  (60-74 år) öka sin campingfrekvens, 
d.v.s. 40-talisterna måste fortsätta sitt campingbeteende även när de blir äldre. I sådant fall 
kommer antalet campingnätter att ha en högre tillväxt än vad som visas i detta 
åldersrelaterade basscenario. Enligt samma logik kan detta åldersrelaterade scenario också 
komma att påverkas av övriga åldersgruppers framtida campingbeteende. T ex skulle ett 
minskat campingbeteende bland 40-talisterna inte innebära något problem om 
campingfrekvensen hos de lägre åldersgrupperna ökar. Påfyllningen av yngre campare skulle 
då ersätta bortfallet av äldre campare.39  
 
 
5.1.1.2 Befolkningens flyttströmmar 
 
Det är ingen nyhet att den geografiska befolkningsfördelningen i Sverige förändras. Ständiga 
rapporter konstaterar att landsbygden förlorar befolkning medan storstädernas befolkning 
växer. Mycket talar för att stadsregionerna med sina omgivande pendlingsområden kommer 
att fortsätta attrahera bosättare, företag och turister tack vare den infrastruktur, tillgänglighet 
och de attraktioner som dessa områden kan erbjuda. Visserligen har under senare tid en 
återflyttning till landsbygden rapporterats. Denna återflyttning handlar dock inte om glesbygd 
långt ifrån tätorterna utan snarare om landsbygd i direkt anslutning till större städer.40 
  
Enligt en beräkning gjord av Umeå Universitet angående platsutvecklingen i Sverige fram till 
2025 så är det storstadsregionerna med dess angränsande pendlingsomland samt Umeå som 
kommer öka sina befolkningssiffror de närmaste decennierna. Enligt samma logik är det 
Norrlands inland, delar av mellersta och södra Sveriges skogsbygd samt delar av sydöstra 
Sverige som kan räkna sig till ”förlorarregionerna.” Resandeutvecklingen följer ett i stort sett 
likadant mönster. Hösten 2000 presenterade den regionpolitiska utredningen sitt betänkande 

                                                 
39 Enligt en undersökning gjord av SCR, som bygger på uppgifter i SCR:s kortsystem för 
köpta campingkort, så är det konsumenter i åldersgrupperna 30-40 år samt 40-50 år som köper 
den största andelen campingkort, 27,4% respektive 26,5 %. SCR Medlemsmeddelande, 
Årgång 11, nummer 11/12 
40 Sahlberg, 2001 
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och slutsatserna de drar stämmer överens med tidigare bedömningar när det gäller en regionalt 
ojämn befolkningsutveckling.41 
 
Potentiella konsekvenser av dessa flyttströmmar till stadsregionerna för campingindustrin 
beror på konsumenternas mönster för campingbeteende. Denna studie har redan konstaterat 
att människor som bor i storstad är det segment som campar minst. Dessutom uppvisar 
konsumenter i boendeformer förknippade med storstäder (hyreslägenhet, bostadsrätt, radhus) 
låga campingfrekvenser jämfört med andra boendeformer förknippade med landsbygd och 
mindre/medelstora tätorter. Om flyttströmmarna går mot storstäderna blir den intressanta 
frågan om dessa flyttande människor fortsätter sitt tidigare campingbeteende eller om de 
anammar ”storstadsbons” campingbeteende.  
 
 
5.1.2 Husvagns- och husbilsmarknaden i USA  
 
Den stora skaran baby boomers (födda mellan 1947 och 1967) är nu på väg att nå den 
åldersgrupp som förknippas med det högsta innehavet av campingfordon. Eftersom denna 
åldersgrupp kommer att utöka betydligt så kan industrin för campingfordon i USA se fram 
emot en 15-års period med konstant tillväxt, under förutsättning att campingfrekvensen för 
denna åldersgrupp förblir densamma. Mellan 1997 och 2010 beräknas gruppen 55-65 år växa 
från 12.7 miljoner till 20.7 miljoner, en ökning med 63%. En ökning från 19.2 miljoner till 
25.3 miljoner beräknas inom gruppen 45-54 år (d.v.s. 32%). Dessa ökningar sker alltså inom 
de grupper som traditionellt stått för det högsta innehavet av campingfordon.  
 
Enligt Richard Curtin är det inte nog med att befolkningstillväxten inom denna grupp kommer 
att öka efterfrågan på campingfordon tre gånger så mycket jämfört med den totala efterfrågan 
på fordon. Därtill kommer marknaden för campingfordon att känna av fördelarna av den höga 
genomsnittliga inkomst som denna grupp nära pensionsåldern har. 
 
Den största minskningen mellan 1997 och 2010 beräknas ske inom gruppen 35-44 år, från 
23.5 till 20.6 miljoner, d.v.s. -12.5%. Även inom gruppen 24-35 år kommer minskningar att 
ske. Dessa minskningar inom gruppen 24-44 år betyder att innehavsfrekvensen måste öka från 
1997 års siffra för att det absoluta antalet ägare inom denna grupp ska förbli oförändrat.  
 
Basscenariot analyserar endast ökningar i innehav som resultat av en förändrad åldersstruktur. 
Självklart kan andra förändringar också komma att öka eller minska efterfrågan. 
 
Beräkningarna indikerar att innehavet av campingfordon kommer att öka från 9.8% år 1997 
till 10.4% år 2010. Även om ökningen verkar liten procentuellt sett så betyder det att 
innehavet ökar från 8.6 miljoner campingfordon år 1997 till 10.4 miljoner år 2010, eller 21%. 
(I jämförelse kan noteras att den totala befolkningsökningen under samma period ”bara” 
beräknas uppgå till 15%). Den mycket snabbare ökningen i innehav av campingfordon 
tillskrivs effekterna av den åldrande baby boom-generationen. 
 
Under 10-års perioden före 1997 växte antalet campingfordonsägare med cirka 100 000 per 
år; över följande 10-års period, med oförändrat åldersspecifikt innehav, kommer den siffran  
uppgå till 140 000 per år.42  

                                                 
41 Sahlberg, 2001 
42 Curtin, 2001 
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5.2 Olika campingformers utveckling 
 
 
5.2.1 Sverige 
 
 
5.2.1.1 Husvagn 
 
Försäljningen av husvagnar i Sverige, d.v.s. nyregistreringar varje år (se diagram), ökade 
konstant t.o.m. det tidiga 1980-talet. Försäljningen minskade sedan under 80-talet för att 
återhämta sig i slutet av decenniet. En minskning skedde också igen i början på 90-talet med 
en viss återhämtning i slutet på 90-talet.43 

 

Diagram 43: Husvagnar i Sverige under perioden 
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Källa: Camp 01 
 
Dock säger inte antalet nyregistrerade husvagnar så mycket om campingens omfattning. 
Däremot indikeras människors intresse av införskaffning av husvagnar vilket på sikt har 
betydelse för campingmarknaden.  
 
Enligt TDB:s siffror kan man under 90-talet se en viss minskning av antalet campingnätter i 
husvagn, men trenden är inte tillräckligt stark för att kunna leda till någon slutsats. Enligt 
Göran Sjöberg, författare av Camp 01, kan man däremot ana att vissa förändringar är på väg 
på den svenska husvagnsmarknaden. Dessa förändringar avser den relativt stabila situation 
som karaktäriserat husvagnsmarkanden under många år: äldre, väletablerade familjer har 
införskaffat de dyrare och mer exklusiva nordiska fabrikaten medan yngre familjer som inte 
haft råd med vagnar i 300 000-kronorsklassen hänvisats till begagnade husvagnar från det 
sena 80-talet. Enligt Sjöberg kan ett ointresse för köp av begagnade vagnar nu börja anas. 
Beståndet av begagnade vagnar från början på 80/slutet på 90-talet börjar bli föråldrat och 
                                                 
43 Orsaken till att skillnaden i det totala beståndet från år till år inte motsvarar samma års 
nyregistreringar är att ett antal husvagnar ställs av varje år. 
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gradvis kommer de ersättas av nya vagnar till rimligare priser. Nordiska fabriker har hittills 
inte producerat sådana prisintressanta husvagnar, varför dessa har fått importerats från 
kontinenten. Dock har en del svenska importföretag börjat utöka sina sortiment med sådana 
vagnar, andra har visat ett intresse för att göra det. Detta är en viktig utveckling om 
marknaden vill behålla även de yngre generationerna istället för att dessa lägger sina pengar 
på stugor, charterresor etc. Att prisrimliga importvagnar skapat en möjlighet för nyinköp 
bland unga och ”nybörjarfamiljer” betyder dels att dessa köpare kommit ett steg närmare en 
senare uppgradering till en nordisk vagn, dels att beståndet begagnade vagnar föryngras i takt 
med att dessa nya vagnar byts in.44  
 
Camp 01 beskriver ytterligare en förändring när det gäller svenskarnas inköpsvanor av 
husvagnar. Tidigare ansåg många människor att ägandet av en husvagn var en statussymbol 
och eftersträvades mycket av just den anledningen. Enligt Sjöberg har sådana tankar inte 
slagit rot i de yngre generationerna vilka istället betonar husvagnens funktion som det viktiga. 
I en uppsjö av nya statusprylar har husvagnen inte samma symbolik som tidigare. De yngre 
generationerna köper istället husvagn för något bestämt ändamål, t.ex. jaktutfärder och 
golftävlingar eller helt enkelt som semesterbostad.45 Detta skulle innebära en lägre efterfrågan 
på dyra, exklusiva och välutrustade vagnar. Nästa steg skulle kunna vara att hyra en husvagn 
på behovsbasis eftersom själva ägandet mer och mer skulle spela ut sin roll. På så sätt kan 
man ta del av fördelarna med att bo i husvagn utan att behöva göra en grundinvestering, betala 
underhåll, hitta garagemöjligheter, o.s.v. Om utvecklingen fortsätter i denna riktning, torde 
uthyrningsbranschen möjligen upptäcka nya marknadsöppningar. 
 
Att försäljningsmönster påverkas av konjunkturen är känt. Att dyra husvagnar och husbilar är 
produkter som påverkas i stor grad av en lågkonjunktur är troligt. I tidigare lågkonjunkturer 
har fritidsfordonsmarknaden i Norden påverkats mycket negativt medan marknaden i Europa 
bevittnat bara smärre nedgångar. Orsaken torde vara att vagnarna på kontinenten är billigare 
och därför inte lika konjunkturskänsliga.  
 
 
5.2.1.2 Husbil 
 
1988-1990 var mycket goda år för nyregistrering av husbilar i Sverige (se tabell). Den 
absoluta toppen genom tiderna nåddes 1989 (1906 nyregistreringar) varefter antalet 
nyregistreringar började minska. Minskningen torde ha ett samband med den lågkonjunktur 
som Sverige gick in i, inte minst efter det att man frisläppte den svenska kronan 1992. Antalet 
fortsatte minska fram till 1995 då den absoluta botten nåddes (85 nyregistreringar). I takt med 
att ekonomin började återhämta sig och kronan stärktes har husbilsmarknaden successivt 
stärkts och försäljningen ökat betydligt. 1999 börjar den starka tillväxten avmattas något och 
hamnar runt en årlig ökning av 20-25%. Enligt Göran Sjöberg tyder mycket på att cirka 1000 
nyregistrerade husbilar per år är en ”normal” nivå för Sverige. Den svenska marknaden 
domineras rejält av fordon från Tyskland med italienska märken på andra plats.46 
 
 
 
 

                                                 
44 Sjöberg, 01 
45 IBID 
46 Sjöberg, 01 
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Tabell 4: Antal nyregistrerade husbilar i Sverige under perioden 1985-2000 
 

År Nyreg. Ökning   
Index 
1985 Ökning

1985 200     100   
1986 400 100%   200 100% 
1987 599 50%   300 200% 
1988 1128 88%   564 464% 
1989 1906 69%   953 853% 
1990 1382 -27%   691 591% 
1991 773 -44%   387 287% 
1992 505 -35%   253 153% 
1993 251 -50%   126 26% 
1994 89 -65%   45 -56% 
1995 85 -4%   43 -58% 
1996 166 95%   83 -17% 
1997 406 145%   203 103% 
1998 705 74%   353 253% 
1999 853 21%   427 327% 
2000 1056 24%   528 428% 

 
Källa: Camp 01, Göran Sjöberg 
 

Diagram 44: Ny registrerade husbilar i Sverige under 
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Källa: Camp 01, Göran Sjöberg 
 
 
5.2.1.3 Stuga 
 
En av de trender som studien har påvisat är det växande intresset på marknaden av att hyra en 
stuga på campingplatsen. En liknande trend märks i USA där konsumenter upptäckt fördelar 
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med att kombinera känslan med att leva nära naturen med bekvämligheten i en stuga. Enligt 
KOA (Kampgrounds of America) är de främsta orsakerna till att konsumenter byter från andra 
campingformer till stuga följande: 
 

• Människor som bor i lägenheter eller små hus i städer har inte så mycket 
utrymme att förvara skrymmande campingutrustning och därför är stuga ett 
bra alternativ. 

• Många människor kör små, bensinsnåla bilar som kanske inte är kapabla till att 
dra en husvagn eller till att rymma mycket campingutrustning. 

• ”Nybörjarcampare” vill prova på uteliv utan att behöva köpa eller hyra en 
massa utrustning. 

• Unga familjer med små barn ser stugan som ett bekvämt alternativ till 
husvagn/husbil eller tält. 

• En del människor söker ett prisvärt boende som kan erbjuda ”nära naturen” 
upplevelser utan att för den sakens skull brista i bekvämligheter som rena 
toaletter, en varm dusch, tvättmöjligheter och en affär i närheten.47  

 
 
5.2.2 USA (enbart husvagn/husbil) 
 
Sannolikheten för ett inköp av ett campingfordon i framtiden varierade betydligt beroende på 
om hushållet redan ägde ett campingfordon, hade ägt ett tidigare, eller aldrig hade ägt ett. De 
starka banden som campinglivsstilen skapar illustrerades väl av den utbredda avsikten bland 
nuvarande ägare att införskaffa ett till campingfordon. Ett betydande antal av tidigare ägare 
uttryckte också avsikten att göra ett återinträde på marknaden. Även om hushåll som aldrig 
tidigare ägt ett campingfordon representerar den grupp som är minst benägen att i framtiden 
köpa ett, så är det denna grupp som definierar den totala potentialen för tillväxt på marknaden. 
 
Totala inköpsplaner bland alla hushåll, d.v.s. både bland nuvarande, före detta ägare och nya 
marknadsdeltagare, visar att 1 av 5 har för avsikt att köpa ett campingfordon. Dessa 
beräkningar förutsätter att infriande frekvensen av dessa inköpsplaner är densamma för alla 
grupper. Beräkningen är därför något missvisande eftersom infriande frekvensen är störst 
bland nuvarande ägare och minst bland nya marknadsdeltagare. (Se Appendix 4). 
 
Överlag kan man se att planer på inköp av campingfordon var lika förekommande hos dem 
under 35 år som hos baby boom generationen. Hos grupper 35-54 år, främst då bland baby 
boom generationen, fanns en något större sannolikhet att köpa ett nytt fordon. 1 av 4 hushåll 
inom detta segment planerade införskaffa ett campingfordon i framtiden vilket är fler än inom 
segmentet 55+. För att ta tillvara på denna tillväxt hos unga köpare lanserades en väldigt 
omfattande 3-årig reklamkampanj ”GoRVing” (RV=campingfordon) av campingfordons-
industrin med baby boom generationen som målgrupp. Avsikten att köpa ett nytt 
campingfordon ökade med högre inkomster och den högsta inkomstgruppen visade en nästan 
dubbelt så stor sannolikhet att köpa ett nytt fordon som den lägsta inkomstgruppen. 
 
 
 
 
 
                                                 
47 http://travel.searchbeat.com/cabincamping.htm 
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Del VI: SLUTDISSKUSION 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Den hittillsvarande utvecklingen när det gäller svenskars camping inom Sverige antyder att 
marknaden närmat sig ett mättnadsstadium. Om denna tolkning är riktig skulle omfattningen 
av svenskarnas camping under det närmaste decenniet årligen uppgå till i storleksordningen 
15 miljoner gästnätter. Prognosen utgår då ifrån att några mer dramatiska förändringar i 
omvärlden inte inträffar. Vidare förväntas inte heller några avgörande förändringar i 
campingbeteendet eller i utbudet av campingfaciliteter under perioden. 
 
Campingbeteendet under den undersökta tidsperioden har i föreliggande studie 
sammanlänkats med ett antal socioekonomiska variabler hos campingkonsumenterna. En kort 
sammanfattning av den genomförda analysen pekar på att det är barnfamiljer och 40-talister 
som är de flitigaste camparna medan ungdomar och pensionärer campar i mindre 
utsträckning. Campingkonsumenterna bor främst i mindre och medelstora tätorter medan 
storstadsinvånarna campar i relativt liten utsträckning. Enligt samma logik är det villaägarna 
som campar mest och de som bor i lägenhet som campar minst. Lägre utbildade campar mer 
än högutbildade och hög- och låginkomsttagarna campar lite i relation till 
medelinkomsttagare. 
 
Med dessa slutsatser som utgångspunkt och mot bakgrund av förväntade 
omvärldsförändringar är det viktigt för campingbranschen att rikta sin marknadsföring mot de 
grupper som uppvisar höga campingfrekvenser. Studien har konstruerat ett åldersrelaterat 
scenario baserat på SCB:s befolkningsframskrivningar. Detta scenario konstaterar att 
campingturismen under nästa decennium kommer att öka i en långsammare takt än 
befolkningsökningen generellt. Detta beror till stor del på att 40-talisterna, som idag är ett 
flitigt campande segment, kommer att ingå i åldersgruppen 60-74 år, den grupp som idag 
förknippas med det lägsta antalet campingnätter. Naturligtvis blir det därför viktigt för 
campingindustrin att vårda och lyssna till detta segment för att utröna hur de bäst kan behållas 
på marknaden. (Detta scenario inträffar givetvis endast under förutsättning att 
campingbenägenhet är åldersbetingat och att den förblir konstant under perioden. Om 40-
talisterna istället fortsätter campa i samma utsträckning som de gör idag eller om de yngre 
åldersgrupperna ökar sin campingfrekvens, så kommer campingtillväxten ske i en högre takt.) 
När det gäller 40-talisterna vore det positivt för campingindustrin om dessa konsumenter 
fortsätter sitt campingbeteende oavsett ålder. Dessutom kommer åldrandet av detta segment 
troligtvis betyda en mer erfaren och krävande turist med höga krav på bekvämlighet och 
innehåll. Det blir därför en utmaning för campingindustrin att kunna tillgodose dessa behov. 
Att uppmärksamma barnfamiljer i sina marknadsföringsambitioner för att behålla dem på 
campingmarknaden blir också viktigt eftersom segmentet utgör mer än halva marknaden. 
 
Baserat på resultaten i föreliggande studie kan det också konstateras att den utbredda 
uppfattningen att camping är en semesterform främst för låginkomsttagare inte stämmer. 
Låginkomsttagarna är snarare det segment som campar minst, medan inkomstgrupperna strax 
under och över medelinkomsten är de som campar mest. Även om det är positivt att 
campingen har en till synes stark dragningskraft på medelinkomsttagarna, så verkar det vara 
svårt att locka riktigt stora skaror av de högre inkomstgrupperna till och behålla dem på 
campingmarknaden. Höginkomsttagarna uppvisar en låg campingbenägenhet trots denna 
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grupps starka köpkraft. Kanske behövs det mer ”fashionabla” faciliteter för att locka detta 
viktiga marknadssegment. 
 
Studien har inte prognosticerat för några väsentliga förändringar i campingbeteendet eller i 
utbudet av campingfaciliteter under nästkommande decennium. Den genomförda analysen av 
den kommande campingutvecklingen pekar dock på ett antal osäkra faktorer som kan påverka 
utvecklingen. Dessa faktorer är främst kopplade till befolkningsstrukturen i landet samt till 
valutakurser, väder och den internationella utvecklingen inom campingområdet överlag.48 
 
En beteendeförändring som kan slå igenom under kommande år är en övergång från ägande 
av campingutrustning till hyra av campingutrustning. En orsak bakom en sådan förändring är 
förändringar i svenskarnas permanentboende. Flyttning till städer och framförallt större städer 
med omland kan i många fall resultera i restriktioner för den enskilde/familjen att härbärgera 
utrustning som till exempel husvagnar. En allt mer åldrande befolkning kan ytterligare 
förstärka önskan att hyra utrustning. Sammantaget skulle därmed efterfrågan på uthyrning av 
campingutrustning öka och/eller efterfrågan på hyra av stuga på campingplats växa. 
Stugboendet på campingplats har under senare år ökat snabbare än camping totalt mätt i 
relativa tal, även om tillväxten i stugboendet skett från en låg nivå. Någon ökning av 
uthyrningen av campingutrustning har inte kunnat beläggas genom statistiskt material. 
 
Eftersom uthyrning av campingutrustning idag är mycket begränsat blir effekterna av en ökad 
efterfrågan små i ett kortare tidsperspektiv. Det finns också signaler om att uthyrning inte är 
en tillräckligt lönsam verksamhet för uthyraren beroende på alltför kort säsong. Det skulle 
kunna innebära att utbudet inte kommer att svara upp mot en ökande efterfrågan. Åtgärder bör 
tas för att undgå risken att förlora de konsumenter som vill hyra fordon men inte får tillgång. 
De alternativ som är uppenbara är antingen en utökad campingsäsong, vilket innebär problem 
att uppnå i ett land som Sverige p g a dess klimat, eller en större park med uthyrningsfordon. 
En viss strukturomvandling mot en mer europeiserad uthyrningsmarknad i framtiden skulle 
eventuellt kunna öka lönsamheten. Uthyrningsfordonen kommer då att flyttas över året mellan 
olika klimatzoner. Det är naturligtvis av stor vikt att en dialog förs mellan campingbranschen 
och tillverknings- och uthyrningsindustrin för att gemensamt kunna hitta nya grepp och 
lösningar till de problem som en kort uthyrningssäsong innebär. 
 
De generella slutsatserna av föreliggande arbete blir att camping i Sverige kommer att 
kännetecknas av en stabil situation det närmaste decenniet med vissa dynamiska inslag. 
Ingenting talar för att dessa dynamiska inslag skulle innebära en tillbakagång av camping i 
Sverige.  
 
 
 
 

                                                 
48 En artikel i USA Today, November 9, 2001, beskriver hur uthyrningsfirmor av 
campingfordon under hösten överöstes av bokningar inför tackägelsehelgen (Thanksgiving) 
och julsäsongen. Denna anstorming av bokningar anses bero på den rädsla många amerikaner 
känner inför att flyga efter händelserna i USA den 11 september. Uthyrningsfirmorna påstår 
att det är den största intresseökning de någonsin upplevt och att många av de som hyr 
campingfordon gör det för första gången. RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) 
beräknar nu en generell ökning inom campingbranschen i USA på grund av 
terroristattackerna.  
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6.2 Fortsatt forskning 
 
Som denna studie redan uppmärksammat är den befintliga ”forskningen” gällande camping 
mycket knapphändig. Ett mer omfattande material av primära källor skulle därför underlätta 
för framtida insatser inom området. Det gäller till exempel statistik för uthyrning av 
husvagnar och husbilar.  
 
Mer omfattande kvalitativa undersökningar av campare och icke-campare är också önskvärda 
för att klarlägga olika gruppers attityder och värderingar kring camping. Den amerikanska 
rapporten The RV Consumer är ett ypperligt exempel på en sådan kundundersökning. 
Rapporten undersöker inte bara konsumenternas nuvarande egenskaper och tankar utan 
redogör också för deras funderingar kring framtiden, framtida inköpsplaner, kvalitén på 
campingplatser, o.s.v. 
 
Det vore även intressant att studera den svenska campingturismen i ett internationellt 
perspektiv. Enligt De Europeiska turistorganisationernas samarbetsorganisation ETC 
(European Travel Commission) finns tendenser på den Europeiska turistmarknaden att 
resefrekvensen ökar men resorna blir kortare tidsmässigt.49 Detta anses bero på att människor 
idag har råd att semestra men att den tillgängliga tiden tryter. En liknande trend märks i USA 
där människor tenderar att resa oftare men kortare avstånd, gärna över helger där lite 
planering krävs.50 Detta är ett passande resmönster främst för husvagns/husbilsägare och 
skulle kunna vara en trend som kommer att gagna svensk campingturism. 
 
Liknande trender kan spåras i Storbritannien där camping har hamnat under avsevärd press de 
senaste åren. Billigare utlandsresor samt en rad nyöppnade budgethotellkedjor har breddat 
marknaden för billigt boende. Samtidigt har det starka pundet inneburit fler utlandsresor i 
kombination med att Storbritannien blivit dyrare för inkommande turister. Detta har varit en 
nackdel för campingturismen men marknaden har gagnats av trenden att ta en extra 
kortsemester inom Storbritannien (utöver den huvudsakliga semestern som ofta tillbringas 
utomlands.) För denna kortsemester efterfrågar kunden ofta ett billigare alternativ och många 
väljer då en självhushållande husvagn eller annat campingboende.51 Även om Sverige för 
närvarande upplever motsatt situation jämfört med Storbritannien, d.v.s., den svenska kronan 
är nu relativt svag, så kan liknande marknadssituationer vara värda att tas i beaktande som 
förberedelse inför framtiden. 
 
En marknad som förväntas växa kraftigt under kommande decennium är Östeuropa inklusive 
Baltikum och Västra Ryssland. Eftersom camping främst bygger på bilen som transportmedel 
blir närmarknaderna alltid dominerande inom sektorn. Efter järnridåns fall har en betydande 
närmarknad i öster öppnats för svensk camping. Med den starka ekonomiska utveckling som 
förutses i den delen av Europa torde tillväxtpotentialen vara stor.  
 
En viss internationell trend mot ”fly and camp” kan också konstateras. Detta segment bör vara 
intressant för ett land med gott om utrymme, tillgänglig natur, en hög servicenivå och låg 
trängselfaktor i vägnätet. Här blir det alltså fråga om uthyrning av campingutrustning. 
Tillsammans med marknaden i öster bedöms den utländska ”fly and camp”-marknaden 
representera en betydande tillväxtpotential för svensk camping. Om den östra/sydöstra 

                                                 
49 www.etc-europe-travel.org, november, 2001 
50 www.rvia.org, oktober, 2001 
51 http://www.the-list.co.uk/acatalog/kn92010.html#EXECUTIVE, oktober, 2001 
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närmarknaden utvecklas på liknande sätt som den västra/sydvästra närmarknaden har gjort 
kan en markant tillväxt i den utländska delen av camping i Sverige bli en realitet. En 
ytterligare förstärkning av den sydvästra närmarknaden kan bli fallet när en fast förbindelse 
mellan Danmark och Tyskland skapats. Det kommer naturligtvis även att påverka den 
sydöstra närmarknaden. Att studera dessa tillväxtmarknader närmare skulle vara värdefullt för 
den svenska campingnäringen. 
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