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Västsvenska Turistrådet AB ingår i Västra Götalandsregionen

Västsvenska Turistrådet har ett regionalt uppdrag och ska verka för att
utveckla turismen som näring i hela Västra Götaland. Verksamheten ska
bidra till länets gemensamma vision – Det goda livet.
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VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

VD KOMMENTAR

Verksamhetens övergripande
uppdrag
Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda
bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget
markeras besöksnäringen som ett viktigt tillväxtområde med koppling till det regionala fokusområdet för ett livskraftigt näringsliv. Turistrådet
har därmed en viktig roll som aktör i det regionala
utvecklingsarbetet. Uppdraget är att verka för besöksnäringens utveckling och vara en ledande part
vid marknadskommunikation av Västra Götaland
som destination. I samverkan med kommuner, näringsliv och samhället i övrigt ska Turistrådet verka
för att Västra Götalands ska bli

VD-kommentar
Resandet blir allt viktigare för världsekonomin –
och i Sverige sätts nya rekord där turismen drar
in mer pengar än exporten av fordon, järn och stål
tillsammans.
Trots eurokris och lågkonjunktur ökar resandet
alltså stadigt. Mycket tyder dessutom på att turismen kommer att öka snabbare än världsekonomin
under kommande år. Allt enligt en aktuell rapport
från FN:s turistorgan UNWTO.
2030 åker 5 miljoner människor över en
internationell gräns varje år
Enligt UNWTO:s beräkningar förväntas 43 miljoner nya turister att under kommande år besöka
olika platser på jorden som turister eller i jobbet.
Inom mindre än 20 år kommer vi att ha 1,8 miljarder utlandsresenärer i världen varje år. Bryter vi
ner den siffran innebär det att år 2030 kommer 5
miljoner människor att åka över en internationell
gräns varje dag.
Resevolymerna i sig imponerar. Och minst lika intressant är naturligtvis de olika livsstils- och resmönster som vi kommer att möta på vägen och hur
väl vi ska lyckas förvandla dessa till kommersiella
framgångar för Västsveriges turism. Vad vill de
nya resenärerna uppleva bortom storstadsliv i Europa och andra normalt högprioriterade upplevelser? Vilka kommer att bli de säljbara skillnaderna
för de länder som vill ta position i denna enormt
expansiva näring?
Svaren har vi ännu inte men möjligheterna inger
gott hopp för framtida lönsamhet och expansion för
besöksnäringen som helhet.
Think global. Act local.
Hur ska Västsverige, få sin del av den globala besöksnäringsexpansionen? Vilka är Västsveriges
säljbara skillnader i ett exportperspektiv?. Faktum är att när de stora penseldragen väl är dragna
så är det som alltid dags för orden på jorden, dvs
att noggrant granska och bedöma hur västsvenska
turismprodukter klarar internationell konkurrens
och se till så att det blir ”verkstad” av det hela. I
kort sammanfattning att effektivt utveckla exportmogna företag och produkter på helårsbasis baserade på olika marknaders och målgruppers behov.

”Skandinaviens mest besökta, uppskattade och
inkomstbringande turismregion”.
Gunilla Mitchell
VD, Västsvenska Turistrådet

Turistrådet har sedan starten 1999 arbetat strategiskt med destinationsutveckling, kvalitetsfrågor,
värdskap, produkt- och affärsutveckling. Vi har en
stadig grund att stå på när vi nu successivt växlar
upp våra insatser till ett nationellt perspektiv inom
ramen för den år 2010 av Svensk Turism presenterade ”Nationell strategi för besöksnäringen- hållbar tillväxt för företag och destinationer (”Vision
2020”). Verksamhetsmålsättningen för Turistrådet
som bolag är att utveckla en organisation som kan
leverera den spetskunskap och de resurser som
efterfrågas såväl från turismens lokala aktörer som
våra nationella samverkanspartners.

Övergripande mål för verksamheten är att Västra
Götaland ska vara och uppfattas som en region med
• Hög attraktionskraft
• Fokusering på hållbarhet och kvalitet
• Starka och identitetsskapande varumärken
• En långsiktigt internationellt konkurrenskraftig
och lönsam näring.

I utvecklingsarbetet ska hållbarhetsperspektivet
särskilt lyftas fram. Eftersom besöksnäringen är ett
starkt tillväxtområde ställs ökade krav på hållbar
utveckling och alternativa transportsätt. Genom att
vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar
utveckling bli en konkurrensfördel. Besöksnäringens utveckling inom näringslivs- och fysisk planering är ytterligare ett område inom vilket Turistrådet verkar.
De strategiska målen för verksamheten är att Västsvenska Turistrådet ska vara
• ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling
• ledande vid förmedling av strategiskt underlag
till näringen
• en självklar samarbetspartner för näringen och
offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att
skapa attraktivitet och tillväxt.

Resultat som räknas
Till sist. År 2020 ska Sverige ha en turismomsättning på 500 miljarder. En målsättning så god som
någon. Att sätta mål för turismen i Västsverige låter
sig naturligtvis också göras men här krävs också att
vi förmedlar en målbild som bygger på lokala förutsättningar, som inspirerar och skapar utrymme
för unikitet och individualism såväl i produkt- som
affärsutvecklingen. För när allt kommer omkring
är det kanske just det småskaliga, naturnära och
unikt västsvenska som kommer att bli den säljbara
skillnaden i den stora kampen om framtidens resenärer. Unikt boende vid en fiskesjö, ett ostron i
vårsolen på en klippa. Visst kan Västsverige erövra
världen.
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TURISMEN I VÄSTRA GÖTALAND 2011
Turismen i Västra Götaland 2011
Västra Götaland är Skandinaviens näst största
turistregion efter Stockholms län. Länet har en
marknadsandel som motsvarar ca 15 procent av
Sverigeturismen. En länsjämförelse av kommersiella gästnätter visar att storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö är landets främsta motorer
för att generera besök. Storstäderna har heller inte
samma säsongproblematik som de flesta traditionella turistdestinationer. Ungefär hälften av gästnätterna i länet sker i Göteborg som har drygt 30
procent av områdets hotellanläggningar.

Norge är den största utländska marknaden och
svarade för 668 147 gästnätter t.o.m. november.
De volymmässigt största därefter var Tyskland 125
409, Danmark 100 431, Storbritannien 85 252 och
USA 52 691.

Senast uppmätta turismomsättningen för Västra
Götalands län avser år 2010 och uppgick till 34 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med ca
30 procent sedan år 2000. Besöksnäringen är en utpräglad småföretagsbranch med stor betydelse för
sysselsättningen i Västsverige. Totalt sysselsätter
besöksnäringen ca 26 000 helårsverken vilket motsvarar en ökning på ca 27 procent sedan decenniets
början.
Västra Götaland konkurrerar i första hand med
Stockholms län om att vara den mest besökta turismregionen. Stockholm har sedan 2004 innehaft
tätpositionen då stora investeringar i möteslokaler,
arenor och hotell bidragit till en mycket stark utveckling inom främst hotell- och restaurangnäringen samt handel. Den tredje största svenska destinationen är Skåne län.
Marknadsutveckling 2011
Västra Götaland är av tradition en stark sommardestination. Affärsresandet har också alltsedan
halvårsskiftet 2008 påverkats av lågkonjunkturen
men visar nu på viss återhämtning.
Statistik för hela år 2011 är ännu inte presenterad
av SCB, men siffrorna för perioden jan-nov 2011
visar en positiv utveckling. Nästan 4,9 miljoner besökare övernattade i länet på hotell, stugbyar och
vandrarhem. Det är en ökning med 1,9 procent i
jämförelse med samma period under 2010. Tillväxten på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige
t.o.m november 2011 var 1,5 procent. Det är framförallt ett starkt inhemskt resande som bidrar till
den positiva utvecklingen. Antalet gästnätter på
camping uppgick till nästan 2,9 miljoner under jannov 2011 vilket innebär en ökning med 3,7 procent
i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen nationellt för campingen under januari till
och med november 2011 uppgick till 3,2 procent.
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Marknadskommunikation
Den virtuella turistbyrån
VTs enskilt största och viktigaste kanal för kommunikationen kring destinationen Västsverige är
www.vastsverige.com, den Virtuella Turistbyrån.
Den är kärnan i all kommunikation. Kampanjer,
tävlingar samt närvaron i de sociala kanalerna
syftar till att driva trafik till webbplatsen där besökaren hittar mer information och har möjlighet att
boka boende och aktiviteter. I slutet av 2011 ingick
9401 företag i webbplatsen, för 2010 var motsvarande siffra 7037.
VTs fokus vad gäller marknadsföring ligger på exportmarknaderna. På den inhemska marknaden
är www.vastsverige.com den kanal, i kombination
med sociala medier, som står för kommunikationen. Den svenska sajten är den mest omfattande
och driver teknikutvecklingen, något som även implementeras på de övriga marknaderna och tematiska sajterna i den Virtuella Turistbyrån.
Antalet besök på den Virtuella Turistbyrån ligger
under år 2011 på något högre nivå än år 2010. Totalt gjordes 3 267 796 besök på sajten under året.
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(samtliga språk och länder, källa: Google Analytics)

Social media
En viktig faktor för att öka trafiken till den Virtuella Turistbyrån är social media. VTs arbete med
social media har intensifierats under år 2011.
VT har följande egna sociala kanaler:
På svenska:
- Västsverigebloggen
- Västsverige på Facebook
- Bohuslän på Facebook
På engelska:
- Bloggen Explore West Sweden
- West Sweden på Facebook
- WestSwedenTB på Twitter
För att ytterligare öka spridningen i de sociala kanalerna har samarbeten upprättats med ett antal
turistorganisationer och transportörer. Sedan VT
började arbeta fokuserat med de sociala kanalerna,
och då främst Facebook, vid årsskiftet 2010/2011
har trafiken till www.vastsverige.com från sociala
medier ökat med 147%, från 19.203 till 47.470 besökare.

VERKSAMHET
som erbjuds heter Citybreak. Användandet av
detta system har haft en mycket positiv utveckling
under året. Det totala antalet företag som använder Citybreak inom regionen är ca 250 st vilket är
ungefär samma antal som år 2010. Skillnaden mot
tidigare är att allt fler företag arbetar aktivt med
sin tillgänglighet i Citybreak och kunskapsnivån
om handhavandet av systemet har ökat markant
under året. VT har utbildat ca 100 företag i Citybreak under 2011. Resultatet framgår tydligt av
det ökande antalet bokningar och bokningsvärdet.
Totalt under 2011 genomfördes 8 455 bokningar i
Citybreak inom regionen. Bokningarna genomfördes dels direkt på företagens egna hemsidor dels via
on-linebokningen på www.vastsverige.com. Dessa
bokningar genererade 31 240 gästnätter och ett
bokningsvärde på 19,4 miljoner. Motsvarande siffror för år 2010 var 7005 bokningar, 27810 gästnätter och ett bokningsvärde på 14,6 miljoner. Kunder
företage
ens egna
hem
msidorländer
delss via on-line
på www.va
astsverige.ccom.
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Via ”Boka Västsverige” (i SEK)
(Källa: Citybreak, ”Booking Analysis per Country”)

I slutet av februari 2011 startades Västsverigebloggen som har haft i genomsnitt 540 besökare per
månad. Varje inlägg har ca 30 så kallade likes.
Facebooksidan ”Västsverige” hade 74 fans när det
aktiva arbetet med sidan inleddes i slutet av 2010.
Idag har sidan 704 fans.
Facebooksidan ”Bohuslän” hade ca 5700 fans i slutet av 2010 och har ökat med ca 1200 fans. Facebooksidan ”West Sweden” tog fart under 2011. Som
exempel på aktivitet inom social media kan nämnas
den kampanj som genomfördes på Facebook tillsammans med SAS, Stockholm Visitor Board och
Visit Sweden. Kampanjen (Stock-Göt) hade som
syfte att bland annat öka antalet följare och kännedom via de sociala kanalerna. Totalt laddades
appen ner av 10360 personer och kampanjen genererade totalt 4100 nya Facebookföljare varav 1540
på Västsvenska Turistrådets nystartade engelska
Facebooksida.
Twitterkontot WestswedenTB började VT också
jobbar mera aktivt med under våren 2011 och har
nu 482 följare, mycket tack vare en Twittertävling
som gav 200 nya följare på bara några veckor.
Bokning on-line
Västsvenska Turistrådet arbetar också aktivt med
att underlätta för företagen att bli on-linebokningsbara. Att vara bokningsbar on-line är en avgörande
faktor vid turistisk marknadsföring. Det system
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De marknader som under år 2011 har bedömts
uppfylla ovanstående kriterier och som därmed har
prioriterats är följande:
• Norge
• Danmark
• Tyskland
• Storbritannien
• USA (I dagsläget finns ingen direktlinje.
Arbetet sker i nära samarbete med Volvo.)
• Frankrike
• Italien
• Spanien
Det övergripande syftet med marknadsföringen, på
samtliga marknader, inklusive den svenska, är att
öka kännedomen om regionen och dess utbud. Eftersom konkurrensen om turisterna är hård är det
viktigt med en konsekvent kommunikation och en
tydlig avsändare som kontinuerligt lyfter det unika
med Västsverige. Marknadskommunikationen för
regionen är synkroniserad med VisitSweden och
dess varumärke. Detta är viktigt dels eftersom gemensamma kampanjer bedrivs, dels eftersom varumärket Sverige behöver stärkas.
Att agera på marknaden ger också kunskapspåfyllnad tillbaka till regionen. Det är genom responsen från de arrangörer och journalister som besöker regionen som det tydliggörs vilka krav en viss
marknad ställer och vilken utveckling som behövs
för att företagen ska kunna leva upp till dessa krav.
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• lokal närvaro; marknadsföringsarbetet på utlandsmarknaderna bedrivs i nära samarbete med
VisitSwedens lokala utlandskontor med flera.

Danmark
År 2011 genomfördes det sista året inom den treåriga satsningen Danmark i kubik. Danmark i kubik
är ett partnerskap mellan Visit Sweden, regionala
turismorganisationer i södra Sverige samt transportörer som Stena Line, DSB First, Scandline och
Öresundskonsortiet. Tanken med partnerskapet
har varit att kraftsamla resurser för att gemensamt
bearbeta den danska marknaden. Inom Danmark
i kubik inbjuds näringslivet att delta. Västsverige
har haft 116 medverkande företag under 2011. Arbetet har bestått i mediabearbetning, utveckling av
sajten www.vestsverige.dk, kampanjer m.m.
Under året har tre magasin, med syfte att öka kännedomen om Sverige, tagits fram och distribuerats
på Jylland och Själland. Uppföljande undersökningar av distributionen har genomförts och visar
mycket positiva resultat. Observationsvärdet ligger
runt 70% för alla tre magasinen och över 75% av
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läsarna ger magasinen betyget bra eller mycket bra.
Flera kampanjer har också genomförts under året
bland annat med tema golf, sommar och jul.
Resultatet av marknadsföringen i Danmark visar
att det år 2011 publicerades 29 artiklar om Västsverige i danska tidningar. Detta motsvarar ett
mediavärde av 1 121 486 DKK. Försäljningen via
Citybreak har ökat från 950 danska gästnätter innan starten av Danmark i kubik (2008) till 1052 år
2011. Antalet besök på webbplatsen har ökat från
53 388 besökare år 2008 till 68 000 år 2011.
Norge
Marknadsföringen på den norska marknaden har
under året koncentrerats till tre huvudsakliga områden; mediabearbetning, uppdatering och utveckling av sajten www.vestsverige.no och företagsmöten. Arbetet inom företagsmöten beskrivs under
rubriken Mötesmarknaden.
Syftet med den mediabearbetning som har skett på
den norska marknaden under året har varit att erbjuda media en variation av destinationer och teman i ett överskådligt format oberoende av säsong.
De teman som har lyfts inom mediabearbetningen
har bland annat omfattat;   annorlunda övernattningskoncept, spontanresor till Göteborg, gastronomiska upplevelser och ekoturism. Resultatet visar att Västsverige har varit synligt i ett stort urval
medier i Norge under året, så väl inom lokal- som
riksmedia och livsstilsmagasin. Det totala pressvärdet beräknas till 9 822 095 NOK.
Västsvenska Turistrådets webbplats fick ca 175 000
besök från Norge under året. Därmed utgör norrmän den största gruppen utländska besökare till
VTs sajter.
Tyskland
I samarbete med Visit Sweden, andra regioner i
Sverige och 54 tyska researrangörer bedriver VT
ett Business to Business-projekt (B2B) mot den
tyska marknaden. B2B har varit ett framgångsrikt samarbete sedan 2003 och Västsverige har ökat
gästnätterna inom samarbetet med flera hundra
procent sedan starten. Som exempel på satsningar
inom projektet under 2011 kan nämnas att Västsverige för tredje året i rad har tagit emot charterresor
från fyra tyska städer till Jönköping med boende
i Västergötland. Tack vare charterflygen kan researrangörer på ett enkelt sätt paketera och sälja
paketresor till grupper och individuella resenärer.
Charterlinjerna leder till att researrangörerna är
beredda att satsa mer på Sverige och svenska pro-

dukter. Resultatet för år 2011 visar att chartersiffrorna har ökat med ca 50% mot 2010.
En annan viktig satsning inom B2B har varit ett
samarbete med Raiffeisen Bank. I hård konkurrens
med andra destinationer i världen valde Reifeissen
bank att förlägga sin årliga charterresa för bankens
kunder till Sverige. Reifeissen bank bidrog därmed
med omfattande marknadsföring av regionen i sina
länder. Under 9 veckors tid kom resenärer från
Schweiz, Österrike och Tyskland till Västsverige
i 3-4 dagar. Resenärerna bodde på Stenungsbaden Yacht Club och gjorde utflykter till Bohuslän,
Varnhem, Åsle Tå och Göteborg. Resultat blev att
ca 2 500 personer anlände till Västsverige vilket
motsvarar 8 500 gästnätter och 17,3 miljoner SEK.
Under året har också ytterligare kampanjer genomförts på den tyska marknaden. Kampanjerna
har sin bas i en webbsida som är speciellt framtagen för kampanjen men kompletteras med PR-arbete, tävlingar och aktiviteter i social media. Den
största kampanjen gick under namnet 100% Echt
och resulterade i 113 485 besök på kampanjsajten
och ett pressvärde på 101 530 EUR vilket är en ökning med 66,45% i jämförelse med samma kampanj
förra året.
Italien/Spanien/Frankrike
I samarbete med den internationella bokningssajten Lastminute bedrevs en kampanj med syftet att
nå ut via en, för Västsverige, ny kanal men med ett
starkt varumärke. Kampanjen bestod av en kampanjsajt på franska, spanska och italienska under
www.lastminute.com Resultatet blev att det totala
antalet bokningar på medverkande hotell ökade
med 15.3% jämfört med 2010.
För att marknadsföra Ryanairs linjer från Rom,
Milano och Paris genomförde VT också ett samarbete med Ryanair, VisitSweden Italien, VisitSweden
Frankrike och Stockholm Visitors Board. Kampanjerna presenterades med en kampanjsajt. Mediaannonsering, tävlingar, nyhetsbrev och konsumentevent kompletterade marknadsföringen. Resultat
blev 13049 besök på den italienska kampanjsajten
och Ryanairs flygbokningar till Göteborg från Italien ökade med 23,4%. Eftersom linjen till Paris
startades i december 2010 finns ingen motsvarande
statistik att jämföra med här.
Storbritannien
Kampanjer på den brittiska marknaden genomfördes under året tillsammans med flygbolagen
EasyJet, British Airways och Ryanair för att skapa
kännedom om Västsverige och generera bokningar.
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Samtliga kampanjer bestod av annonsering i nationell media, i vissa fall annonser i Londons tunnelbana samt olika typer av online-marknadsföring.
Parallellt med flygbolagsaktiviteterna genomfördes
en rad PR aktiviteter genom traditionell pressbearbetning och pressresor men också via socialamedier
genom Facebook och Twitter.
Ryanair redovisar under kampanjperioden ungefär samma antal bokningar som under 2010, men
ser det som ett bra resultat eftersom konkurrensen
på linjen London – Göteborg har mer än fördubblats. Både British Airways och EasyJet började trafikera sträckan Göteborg - London i slutet av 2010,
så här finns inga jämförelsesiffror, men överlag var
även dessa bolag nöjda med kampanjresultatet.
VT har fortsatt att bearbeta den traditionella median under 2011. Under året har ett flertal av de brittiska nationella tidningarna, såsom the Telegraph,
the Guardian, the Daily Mail och The Independent
besökt regionen. Reportage, framförallt från Västkusten, har publicerats i de internationella magasinen Marie Claire och Sunday Times Magasin. Den
stora skillnaden mot 2010 har varit en ökad inriktning mot social media med bearbetning av bloggare
och framförallt matbloggare. Detta har skett parallellt med att de engelska sociala kanalerna har
byggts upp. Under hösten deltog fem brittiska matbloggare i ”Skaldjursresan” och ytterligare fyra
brittiska bloggare besökte Julstaden Göteborg.

Förutom individuella visningsresor för brittiska researrangörer i Västsverige anordnades tillsammans
med Visit Sweden en gruppresa till Bohuslän och
Dalsland inriktat på aktivitets- och familjeresor. På
resan deltog åtta brittiska researrangörer. Uppföljningen visade överlag goda resultat. Som helhetsbetyg fick Västsverige som besöksmål högsta betyg
5 av 85,7 %, och betyg 4 av 14,3% av deltagarna.
I slutet av 2011 hade sju nya program skapats i regionen.
USA
Carplusvacation.com är en kännedomsbyggande
kampanj som 2011 genomfördes för tredje året
i rad tillsammans med Volvo Overseas Delivery
(VOD), Visit Sweden och Tourism in Skåne. Köper
en amerikan sin Volvo inom Overseas programmet
ingår två flygbiljetter till Göteborg och en hotellövernattning. Kampanjen syftar även till att få Volvoköpare som åker till Göteborg att spendera fler
gästnätter i regionen. Den största trafikdrivaren
till kampanjen var en tävling, där besökaren fick
skapa sin drömsemester i regionen. Carplusvacation.com hade 34 750 unika besökare, och hela
13,9 sidvisningar per besök vilket är extremt högt.
15 300 deltog i tävlingen vilket överstiger 2010 års
resultat. Volvo Oveseas Delivery har haft sitt tredje
bästa försäljningsår med ett allt större västsvenskt
fokus. Samarbetet kring carplusvacation är del i
detta positiva reslutat enligt VOD.

VERKSAMHET
Affärsutveckling
Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets
affärsutveckling är att göra näringen exportmogen
och att hjälpa företagen att utveckla produkter
under alla tider på året. Under 2010 presenterade
Svensk Turism en ”Nationell strategi för besöksnäringen – hållbar tillväxt för företag och destinationer (Vision 2020)”, med målsättningen att svensk
besöksnäring skall dubblera omsättningen till 500
miljarder kr år 2020. Denna strategi är vägledande
för det destinationsutvecklingsarbete som Västsvenska Turistrådet bedriver.
Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsverksamhet fokuserar på medvetandegörande via förankringsarbete som grundar sig på lyhördhet för
det lokala kunnandet och turismföretagens vilja
och förmåga att satsa på turism. Under året har
11 företagsnätverk drivits över hela regionen med
totalt 217 deltagare sammanlagt.
Västsvenska Turistrådet har under året koncentrerat sin affärsutveckling till några strategiska
huvudområden:
• Mötesindustrin
• Måltidsturism
• Maritim Turism
• Naturturism
• Kulturturism
• Evenemang
Dessa teman bidrar alla på olika sätt till de satsningar som görs inom respektive destination.

Måltidsturism
Västsvenska Turistrådet har arbetat med maten
som reseanledning sedan år 2000 och allt startade
med kvalitets- och utvecklingsprogrammet Västsvensk Mersmak. De certifierade krogarna i Västsvensk Mersmak inledde tidigt en dialog med lokala
producenter för att i samverkan kunna garantera
att krogarna skall kunna erbjuda sina gäster så
många rätter som möjligt som baserats på lokala råvaror. Detta samarbete formaliserades år 2007 då
Västsvenska Turistrådet/Västsvensk Mersmak och
det regionala resurscentrat Lokalproducerat i Väst
som ingår i Livsmedel i Väst, utvecklade former för
samverkan, gemensam affärs-, produkt- och kvalitetsutveckling. Det beslöts också att gemensamma
exponeringar i olika sammanhang skulle ske under
namnet Smaka på Västsverige.
Under 2011 har arbetet med Smaka på Västsverige
intensifierat och flera kompetenshöjande åtgärder
riktade mot både restauranger och producenter
har genomförts.
Under året har även flera evenemang genomförts
där maten har varit huvudfokus och Västsvenska
Turistrådet har varit involverat på olika nivåer.
Exempel på genomförda evenemang är Passion för
Mat och Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning.
Sverigeresan – Mitt Kök en satsning som TV4 gjorde under sommaren 2011 och som gjorde två stopp
i regionen, ett i Bohuslän och ett i Skaraborg. Där
lyftes den västsvenska maten och producenterna
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upp på nationell nivå i rikstäckande TV. Västsvenska
Turistrådet är även involverat i det nationella arbete som pågår under satsningen Sverige – det nya
matlandet, där man finns med som samtalspartner i
flera olika sammanhang.
Mötesmarknaden
Västsvenska Turistrådet arbetar sedan flera år tillbaka med det segment av besöksnäringen som kallas
mötesindustrin. Arbetet är indelat i två huvudinriktningar; dels organisationsmöten, dels företagsmöten. Inom organisationsmöten verkar VT för att
kongresser med koppling till universitet, högskolor
eller forskningsinstitutioner ska förläggas till regionen. Arbetet sker främst genom att Turistrådet är
behjälpligt i uppstarten av så kallade Convention
Bureauer (CVB) på högskoleorterna i Västsverige.
Inom företagsmöten är arbetet inriktat på att attrahera konferenser till regionen med huvudsakligt
fokus på norska företag med lokal anknytning till
Västsverige. VT koordinerar mötesanläggningarnas marknadsinsatser och underlättar samarbetet
mellan mötesanläggningar och professionella konferensarrangörer. En visningsresa har genomförts
för norska mötesköpare under hösten och en workshop ”Konferense på svensk” genomfördes tillsammans med Visit Sweden på plats i Oslo. Även här
var målgruppen norska mötesköpare.
Under året har Västsvenska Turistrådet stöttat arbete på de Convention Bureauer som startats upp i
Skövde/Skaraborg och Borås. Arbete har också inletts med Uddevalla/Bohuslän samt Trollhättan/Vänersborg om att starta upp Convention Bureauer. Under ledning av Västsvenska Turistrådet arbetar nu

de CVB:er som finns i regionen med att inför 2012
samarbeta kring marknads- och säljfrågor samt att
driva utvecklingen av mötesindustrin framåt.
Skaraborg
År 2008 fastställde Skaraborgs Kommunalförbund
det inriktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg som i ett femårsperspektiv ska resultera i
en omsättnings- och besöksökning, branschförnyelse och ökad befolkningstillväxt i Skaraborg. Enligt den strategi som Kommunalförbundets styrelse
lagt till grund för arbetet är målsättningen att till år
2015 fördubbla omsättningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder år 2007 till ca 3 miljarder
år 2015. Västsvenska Turistrådet fick Kommunalförbundets uppdrag att ansvara för arbetet. I nära
anslutning till offentliggörandet av den nationella
strategin för besöksnäringen beslutades att göra
Skaraborg till en pilotdestination för tillämpningen
av ambitionerna i den nya strategin.
”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”
sammanfattar värdegrunden för besöksnäringen i
Skaraborg. Under 2010 formulerades ett ”destinationsmanifest” avsett att bli vägledande i destinationens profilutveckling. I destinationsmanifestet
är de värderingar formulerade som ska vara bärande för destinationen Skaraborg.
Destinationsmanifestet syftar till att skapa en gemensam värdegrund för destinationens samtliga
aktörer, stärka det lokala värdskapet och att skapa
stolthet över den egna bygden samt bilda utgångspunkt för utvecklingsriktningen av destinationens
turismutbud och att ligga till grund för Skaraborgs
kommande profilering.

VERKSAMHET
I slutet av januari 2011 fastställde styrelsen för
Skaraborgs Kommunalförbund ”Roadmap Skaraborg” innehållande en beskrivning av resan fram
till värdegrunden och hur den formulerades i destinationsmanifestet. Syftet med ”Roadmap Skaraborg” är dels en återkoppling till de som deltog i
processen med att ta fram Manifestet och dels ett
sätt att underlätta för övriga att förstå värdet av
Manifestet och hur det kan användas. En grafisk
profilmanual togs fram i slutet av 2011.
Inom Skaraborg har Västsvenska Turistrådet drivit olika affärsutvecklingsnätverk under året.
Denna satsning är viktig för både företagen och
kommunerna. Västsvenska Turistrådet agerar
fokuspunkt för kunskap som behövs för att utveckla destinationen med avseende på alla de ovan
nämnda affärsutvecklingsområdena. Med Skaraborgsmanifestet som värdegrund skapas en utveckling av gemensamma marknadsplaner, fler reseanledningar till området och en ökad användning av
virtuell teknik och sociala medier. På så sätt skapas
en mognare destination på ett hållbart sätt, både
på kort och lång sikt. Tydliga och mogna reseanledningar har identifierats som nyckelfaktorer för
att öka turismens omsättning i Skaraborg och ett
aktivt arbete sker för att ytterligare stärka bilden
av Skaraborg.
Arbete med att ta fram ett underlag för Göta kanalkommunerna gällande ett förslag till arbetsmodell för det framtida turismutvecklingsarbetet i
området har startats under året. Arbetet bedrivs
med hänsyn tagen till den nationella strategin och
tar också sin utgångspunkt i de tillväxt- och företagsanalyser som är genomförda i området samt det
övergripande turismstrategiarbetet i Skaraborg.
Bohuslän
Även i Bohuslän bedrivs destinationsutvecklingsarbete med tydlig koppling till den nationella strategin. En arbetsgrupp har bildats med tematiska
specialkompetenser baserat på Västsvenska Turistrådets prioriterade affärsutvecklingsområden.
Arbetet har inletts i samverkan med företrädare för
den lokala besöksnäringen.
Ett flertal undersökningar och analyser har genomförts under året bland annat avseende Bohusläns
varumärke, gränshandeln samt en stor besöksundersökning som genomfördes under sommaren
2011 i hela Bohuslän.
VT har arbetat med produkt- och paketutveckling
i stora delar av Bohuslän under år 2011. Företagsträffar, utbildningar och personlig rådgivning har
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gett ett flertal nya och bokningsbara produkter.
Skaldjursresan genomfördes för tredje året i rad
under 6 veckor från hummerpremiären med VT
som samordnare. Cirka 40 företag deltog med produkter som för första gången även marknadsfördes
internationellt. Skaldjursresan, som startade som
ett evenemang är nu en etablerad hösttemaprodukt
för Bohuslän.
VT har också deltagit i ett nätverk av fiskare som
drivs av Fiskeområde Bohuslän i ett försök att
finna nya inkomstkällor från bland annat besöksnäringen. Dessutom har VT drivit olika gästhamnsnätverk och under året har arbete med att utveckla
framtidens gästhamnar genomförts på bl.a. Skaftö
och Öckeröarna. Förstudien ”Kryssningstrafik i
Bohuslän” är ett Leaderprojekt som drivs av Lysekils kommun och Turistrådet i samverkan i syfte att
se om Bohuslän har förutsättningar att attrahera
kryssningsrederier till området. Projektet startade
i augusti 2011 och pågår i ett år. Leaderprojektet
”Norra Bohusläns Besöksråd” där man har utbildat företag i Basetool och CityBreak samt genomfört seminarier om bland annat hållbarhet, avslutades under året.
Framtidskuster är ett forskningsprojekt som bland
annat studerar 3 hamndestinationer i Bohuslän
– Marstrand, Björholmen och Käringön. VT har
deltagit med maritim kompetens. Projektet ägs av
Lunds Universitet Campus Helsingborg. Partners
är kustkommuner och andra intressenter med kustintresse från Norge, Danmark och Sverige.
Attraktiv kust är ett regionalt samarbetsprojekt
som VT ingår i med partners från VGR, Västkuststiftelsen, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och
Fyrbodal med syfte att hitta långsiktiga lösningar
på hur vår kust ska skötas och underhållas som en
attraktiv miljö genom bland annat strandstädning.
Sjuhärad
Turismen är en del av näringslivet i Sjuhärad som
redan idag har stor betydelse för kommuner, invånare och företag. Dock kan konstateras att omsättning och volymutveckling har haft en negativ tillväxt i Sjuhärad de senaste åren.
Ambitionen är även i Sjuhärad att följa de nationellt uppsatta målen inom den nationella strategin
och minst dubblera nuvarande omsättning fram till
2020. För att kunna uppnå detta är en programplan under framtagande i dialog med politiker, företag, tjänstemän och övriga aktörer.
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Under året har ett antal analyser genomförts för
att ge en stabil grund i det fortsatta arbetet, bland
annat en tillväxt och potentialanalys som visar hur
företagen inom näringen ser på sina möjligheter och
vilka eventuella hinder som föreligger. Den turistekonomiska omsättningen har studerats mera ingående och därutöver har en marknadsanalys genomförts inom Sverige.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har
beslutat att genomföra ett treårigt projekt för att
utveckla besöksnäringen i Sjuhärad. Västsvenska
Turistrådet svarar för tjänstemannastöd till styrgruppen för projektet.
Dalsland
Destinationsutvecklingsarbete, på ett sätt som motsvarar arbetet i övriga delområden, har inte bedrivits i Dalsland. Däremot har affärsutveckling med
koppling till evenemang och naturturism startats
upp under 2011. I centrum för satsningen står evenemanget Dalsland kanotmaraton +. En handlingsplan för utveckling av evenemanget har tagits fram
och affärsutveckling av naturturismprodukter med
anknytning till kanotmaraton har påbörjats.
Hållbar besöksnäring
Västsvenska Turistrådet driver, på uppdrag av
Tillväxtverket, ett nationellt projekt under namnet Hållbar Besöksnäring. Inom projektet skapas
ett oberoende system för uppföljning och utvärdering av kvalitet respektive hållbarhet för hela den
svenska besöksnäringen. Under uppbyggnadsfasen
medverkar förutom Västra Götaland- Jämtland/
Härjedalen, Kronoberg/Kalmar/Jönköping och
Sörmland/Västmanland samt Statens Fastighetsverk.
Under 2010 genomfördes en kartläggning och analys av befintliga kvalitets- och hållbarhetssystem
såväl i Sverige som internationellt, i syfte att ge
rekommendationer kring hur svensk besöksnäring
kan utveckla ett system anpassat för de svenska
förutsättningarna.
Utifrån slutsatser och rekommendation från kartläggningen påbörjades under 2011 arbetet med att
utveckla en modell för hur kvalitetssäkringssystemet skall se ut, såväl avseende vad som skall kvalitetssäkras, hur det skall genomföras och hur affärsmodellen skall se ut.
Systemet syftar till att stödja tillväxt inom besöksnäringen med fokus på besökarens upplevelse, företagens affärsnytta och hållbara destinationer.
Genom personliga, bokade respektive obokade,

besök av professionella rådgivare, får företagen en
konkret åtgärdslista.
Under året har arbetet fokuserats kring tre huvuddelar; strategisk planering, pilottester och systemutveckling. Den strategiska planeringen har
omfattat en revidering av projektplanen med förtydligande av syfte och mål samt vilka aktiviteter
som krävs för att nå dit. Under hösten har ett stort
antal pilottester genomförts, framför allt med fokus
på hållbarhetsfrågorna. Turistrådets skotska partner Green Tourism Business Scheme har testat sitt
system på svenska verksamheter vilket har gett stor
kunskap om hur det svenska systemet måste byggas. Diskussioner har också inletts med SCR, STF
och SHR. Som en del i pilottesterna har projektet
även besökt regionerna och presenterat arbetet för
lokala politiker och företagare för att dels informera om kvalitetssäkringen, dels fånga in frågor kring
konceptet som bör finnas med i utvecklingsarbetet.
När det gäller systemutvecklingen har arbetet med
kategorisering av boende avklarats samt även kriterier för kvalitetsutvärdering. Ett stort arbete pågår nu med att, utifrån en databas som har byggts
upp med kriterier från ett flertal inhemska och internationella hållbarhetssystem, sätta kriterierna
för hållbarhetsdelen och att integrera de båda delarna kvalitet och hållbarhet i ett system. Intresset
för projektet är stort, såväl från politiker som från
näringen.
MetU
I maj 2011 avslutades Västsvenska Turistrådets treåriga projekt ”MetU- Metodutveckling för turism”,
som har drivits med stöd från den Europeiska Regionala utvecklingsfonden.
Följeforskarnas utvärdering och även turistrådets
egen bedömning visar att projektet i sin helhet har
varit en framgång. Även om det inte går att påvisa
att alla effektmål uppnåddes under projekttiden
så är bedömningen att de kommer att uppnås på
lite längre sikt. Med hjälp av framtagna metoder
och verktyg gav projektet upphov till nya arbetssätt, både internt på Turistrådet och i samspelet
med framför allt näringen. MetU gav också många
värdefulla insikter som bland annat kommer att påverka framtida projekt.
En webbaserad slutrapport togs fram under året
och finns nu tillgänglig på www.metu.se . Här finns
effekter, resultat, metoder och verktyg samlat samt
beskrivningar av de nätverk som initierats och varit aktiva under projektet. Bland resultaten kan
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nämnas att 140 nya produkter och paket utvecklades inom projektet, de flesta bokningsbara on-line.
80% av de företag som deltog i projektet och som
har uppvisat omsättningsökning anser att MetU är
en bidragande orsak till omsättningsökningen och
33% anser att MetU har påverkat ökningen av antalet anställda i företaget.
DEX
Bland annat tack vare de goda resultaten från MetU-projektet fick Västsvenska Turistrådet beviljat
ytterligare ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd
från den Europeiska Regionala utvecklingsfonden
med start i juni 2011. Projektet går under namnet
”DEX- Destinationsutveckling för export”. Syftet
med DEX är att öka näringens och övriga intressenters användande av utvecklade, tillgängliga och
praktiskt tillämpbara modeller och metoder för
destinations- och affärsutveckling. Genom att kombinera metoderna och implementera dem i utvalda
områden ska exportmogna destinationer skapas.
Projektet tar sin utgångspunkt i den nationella
strategin för besöksnäringen och drar nytta av de
olika metoder som utvecklades inom MetU-projektet. Även det kvalitetssäkringssystemet som utarbetas inom Hållbar besöksnäring utgör en viktig del i
arbetet med destinationsutveckling inom DEX.
TÖP
För att Västra Götaland skall kunna växa och
uppnå de nationellt ställda målen på en fördubblad turismomsättning krävs investeringar, både i
befintliga anläggningar och attraktioner men också
i nya. Samtidigt är det avgörande att tillväxten sker
på rätt sätt så att känsliga natur- och kulturmiljöer
inte äventyras utan länet får en långsiktigt hållbar
utveckling. För att underlätta för kommuner, planerare och även investerare har Västsvenska Turistrådet tillsammans med Länsstyrelsen inlett ett
pilotarbete med att för första gången synliggöra besöksnäringen anspråk på mark och vatten.
Projektet gick under året in i en andra fas. Man har
tidigare arbetat fram en handbok för hur de turistiska frågeställningarna kan behandlas och processas i de kommunala översiktsplanerna. Inom två
delprojekt genomfördes under året tillämpningar
av handboken. Det handlar dels om att utveckla
och beskriva turismens och besöksnäringens fysiska struktur för Skaraborg som helhet, dels om
att ta fram en modell för ett turistiskt utvecklingsprogram för ett geografiskt område. Området kring
Hornborgasjön och Varnhem har varit ett tillämpningsområde. Projektet genomförs av Västsvenska
Turistrådet i samverkan med Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunal-

förbund. Ett urval av berörda kommuner i Skaraborg deltar med lokalt turistiskt kunnande och
plankompetens i projektets arbetsgrupper.
Analys och kunskapsuppbyggnad
Under året har Västsvenska Turistrådet, som tidigare, valt att investera i kunskap både via inköp,
beställda studier och statistik samt egna analyser.
Spridning sker via webben samt seminarier och
föredrag till målgrupperna företag, beslutsfattare
och partners.
Marknads- och målgruppsanalyser har köpts in
bland annat via Visit Sweden och Kairos Future för
ett antal prioriterade marknader och tillgängliggjorts för företagen via webben.
Flera stora undersökningar har genomförts, bland
annat de tidigare nämnda besöksanalyserna i Bohuslän respektive Skaraborg. Syftet är att ta reda
på vem som besöker området, i vilket syfte, hur
mycket som konsumeras och inte minst om besökaren är nöjd med sin upplevelse. Slutrapporterna
presenteras under första kvartalet 2012.
Med anledning av det, med SCR och Länsstyrelsen,
gemensamma projektet kring Husbilsdestination
Västsverige genomfördes en undersökning riktad
mot kommunföreträdare respektive campingägare.
Målsättningen är att få en bättre bild av den nuvarande husbilsturismen och hur olika aktörer uppfattar dess utvecklingspotential.
Besöksanalyser har genomförts på Botaniska Trädgården och Vitlycke Museum. En kvalitetsanalys i
maritima miljöer har också genomförts. Andra exempel på undersökningar är bl a ”Kontanthantering på öar utan fast landförbindelse” som genomförts tillsammans med Länsstyrelsen.
För att kunna följa utvecklingen presenteras SCBs
gästnattstatistik månadsvis för länet, delregioner
och kommuner fördelat på hotell, vandrarhem
och stugbyar samt camping. Annan statistik som
presenterats är bland annat beläggningsgrad och
nationaliteter. Den turistiska ekonomiska omsättningen beräknas årsvis för länet och för delregionerna, för närvarande 34 miljarder kronor och
26 000 årsverken.
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ORGANISATION
Styrelse
Styrelsen för bolaget består av 9 ledamöter vilka
nominerats av Västra Götalandsregionen:
Britt-Marie Andrén Karlsson, ordf.
Conny Brännberg, v.ordf.
Essam El Naggar
Agneta Granberg
Marina Johansson
Michael Karlsson
Sven Olsson
Pelle Pellby
Clas-Åke Sörkvist
VD
Gunilla Mitchell är verkställande direktör.
Personal
Tillsvidareanställd personal under hela eller
delar av 2011:
Karoline Abrahamsson
Mikael Almse
Jill Axelsson
Jörgen Bergström
Klara Börjesson
Ann-Charlotte Carlsson
Monika Fleming-Glogoza
Johan Hermansson
Eva Hertz
Carin Klemetz
Marie Linde
Jennie Lund
Anna Martinez
Lotta Nibell-Keating
Gudrun Rosén
Anders Svedberg
Jennie Svärd

Visstidsanställda under delar av
eller hela 2011:
Catrine Andersson
Lise Backby Moberg
Fanny Bergström
Robert Cullen
Erika Eek
Maria Johansson
Åsa Kågesson
Sara Mogensen
Emelie Persson
Camilla Salén
Ylva Vitorovic
Johanna Zuhr
Revisorer
Auktorierad revisor för Västsvenska
Turistrådet AB är

Lekmannarevisorer är
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