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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

Västsvenska Turistrådet (vt) är regionens helägda bolag för 
besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som 
ett viktigt tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i 
det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla 
och marknadsföra Västra Götaland som destination i sam
verkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer 
och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra 
Götaland – Det goda livet – är att
”Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens 
mest besökta, uppskattade och inkomstbringande tu-
rismregion.”  

Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska 
Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta mål
grupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet.

”Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och 
marknadsför vår region för att öka exportmognad, kon-
kurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och 
genom detta skapa en attraktiv destination.

Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största 
samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens 
förutsättningar och marknadernas behov”.

Primära målgrupper för Turistrådets verksamhet är 
företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är 
slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska 
möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition 
utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom 
att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpas
sade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska 
ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkur
rensfördel.

De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska 
vara och uppfattas som
•	 Ledande inom kunskap och kompetens för besöks

näringens hållbara utveckling
•	 Ledande vid förmedling av strategiskt marknads

underlag till näringen
•	 En självklar samarbetspartner för näringen och  

offentliga aktörer vid produkt och affärsutveckling  
samt marknadskommunikation med syfte att skapa 
attraktivitet och tillväxt

VD-KOMMENTAR

2012 sprängdes miljardvallen inom den globala 
besöksnäringen. Drygt en miljard resenärer på ett  
år får exemplifiera hur ökad tillgänglighet och 
förändrade resmönster i världen påverkar rese-
närernas vanor och besöksnäringens utveckling.  
De erbjudanden som besöksnäringen marknadsför 
får revolutionerande spridningseffekter, inte minst 
via webben som idag kompletteras med tillgången 
till appar och sociala medier.

Västsvenska Turistrådet valde tidigt den virtuella vägen till 
marknaden. Ingen kan idag ens tänka sig Västsveriges turism 
utan www.vastsverige.com som år 2012 hade ca 4 miljoner 
nya besökare. Vår vision 2005 var att utveckla och visualisera 
västsvenska konkurrenskraftiga erbjudanden i en gemensam 
miljö.Vi var då liksom nu väl medvetna om att ett tämligen 
okänt besöksmål som Västsverige kräver en riktigt stark 
magnet för att locka resenärer till destinationen. 

Västsvenska Turistrådet har också försett 48 kommuner 
och tusentals företag med en teknisk kommunikations och 
marknadsföringsplattform som skall främja den västsvenska 
besöksnäringen såväl på exportmarknaderna som på hem
mamarknaden. Via den pågår en ständig samverkan mellan 
destinationens olika aktörer och organisationer. 

År 2000 inleddes ett kvalitetssäkringsarbete av krogmål
tiden som syftade till att utveckla den västsvenska måltiden 
till en reseanledning i sig. Att pröva olika länders kök är idag 
ett ständigt återkommande och rikt varierat tema världen 
över. Idag är Matturismen betydande del av den nationella 
satsningen Sverige – det nya matlandet.

Måltidsturism är ett profilområde för Västsvenska Turist
rådet och vi ses som en värdefull partner i vidareutvecklingen 
av den svenska satsningen. 

Mötesindustrin är ett viktigt affärsområde, den driver 
också den önskade utvecklingen mot fler besökare året runt. 
Arbetet tar sin utgångspunkt i den, av styrelse antagna af
färsplanen som pekar ut vikten av att få fler att bjuda in sina 
nätverks möten till sig. Resultatet börjar synas på flera håll 
i regionen i och med att kommuner och andra fattat strate
giska beslut om att använda möten som verktyg för att nå 
de egna målen. Under året har arbetet inletts med formulera 
hur VGregionen, inifrån sin egen organisation, kan använda 
möten för att förverkliga de beslut som regionen fattat. 

Västsvenska Turistrådet har ett viktigt uppdrag som hand
lar om att på tämligen omogna destinationer skapa stolthet 
och tilltro till den egna förmågan att utveckla produkter 
och affärer som lockar såväl nationella som internationella 
köpare. Ett gott exempel på detta är Skaraborg som med en 
enad politisk vilja fattat beslutet att välja besöksnäringen 

som framtidsnäring. Ett annat är den destinationsutveckling 
och varumärkesprocess som inletts i Bohuslän som är en av 
fem turistdestinationer som av Tillväxtverket bedömts ha 
förutsättningar att bli internationellt konkurrenskraftiga och 
har potential att utvecklas till hållbara destinationer. 

Såväl i Skaraborg som i Bohuslän är det av avgörande 
betydelse att inför förändringsprocessen klargöra rollfördel
ningen offentligt/privat. Lika viktigt är det att förstå näring
ens villkor och identifiera dess möjligheter att konkurrera på 
en internationell marknad. 

På nationell nivå har vi idag starkt stöd av näringens na
tionella turismstrategi och det påbörjade projektet Hållbar 
Besöksnäring som har en hög ambitionsnivå och har alla 
möjligheter att bli en framgång för besöksnäringen i vårt 
land. 

Året som gått har präglats av exportfokuserat arbete och 
ökad internationalisering. Sverige och Västsverige kan i år 
räkna hem ett pressvärde på drygt 360 miljoner SEK vilket 
är ett strålande resultat av samarbetet med Visit Sweden på 
våra internationella marknader.

I en värld präglad av finansiell oro och osäkerhet inför 
framtiden fortsätter besöksnäringen att befästa sin ställning 
som världens snabbast växande näring. Västsverige är en 
viktig del av den utvecklingen. Och den hör framtiden till.

Gunilla Mitchell

Gunilla Mitchell  
VD, Västsvenska Turistrådet
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TURISMEN I VÄSTSVERIGE 2012

Västra Götaland är Skandinaviens näst största turistregion 
efter Stockholms län. Länet har en marknadsandel som mot
svarar nästan 17 procent av landets turism. Hotell, stugbyar 
och vandrarhem står för 15,5 procent av alla gästnätter i Sve
rige (5 053 000 gästnätter av 32 583 000) och campingen står 
för 19 procent (2 660 000 gästnätter av totalt 13 950 000). 
Samtliga beräkningar är baserade på ackumulerad statistik 
tom november 2012. 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. Drygt hälften 
(56 %) av gästnätterna på hotell i länet sker i Göteborg som 
har ca 30 procent av områdets hotellanläggningar. 

Beläggningsgraden på hotell, stugbyar och vandrarhem  
(hsv) har igenomsnitt varit 54 procent tom november 
2012. Den högsta beläggningsgraden noteras i Göteborgsre
gionen 69 procent, följd av Sjuhärad 57 procent, Fyrbodal  
46 procent och Skaraborg 44 procent. Månadsvis ser det ut 
på följande sätt för hsv:

Januari 41 %
Februari 46 %
Mars 49 %
April 47 %

Maj 57 %
Juni 51 %
Juli 70 %
Augusti 60 %

September 60 %
Oktober 55 %
November 54 %

Senast uppmätta turismomsättningen för Västra Götalands 
län avser år 2011 och uppgick till 34 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en ökning med nästan 31 procent sedan år 2000. 
Besöksnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med 
stor betydelse för sysselsättningen i Västsverige. Totalt sys
selsätter besöksnäringen ca 26 000 helårsverken vilket mot
svarar en ökning på ca 24 procent sedan decenniets början. 

Västra Götaland konkurrerar i första hand med Stock
holms 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 res
taurangnäringen samt handel. Den tredje största svenska 
destinationen är Skåne län.

Marknadsutveckling 2012

Statistik för hela år 2012 är ännu inte presenterad av scb, men 
siffrorna för perioden jannov visar en positiv utveckling på 
hotell, stugbyar och vandrarhem men en negativ utveckling 
inom camping. Drygt 5 miljoner besökare övernattade i länet 
på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 
3,6 procent i jämförelse med samma period under 2011. Det 
är framförallt ett starkt inhemskt resande som har bidragit 
till den positiva utvecklingen, men även en ökning med  
8 procent från Norge. Antalet gästnätter på camping uppgick 
till nästan 2,7 miljoner under jannov 2012 vilket innebär 
en minskning med 8,2 procent i jämförelse med samma 
period föregående år. Det är främst stora minskningar under 
sommarperioden juniaugusti som bidrog till den negativa 
utvecklingen. Campingen minskade även nationellt under 
jannov 2012 med 3,2 procent.

Norge är fortfarande den största utländska marknaden 
och svarade totalt (på hotell, stugbyar, vandrarhem och 
camping) för lite drygt 1 miljon gästnätter t.o.m. november 
2012. De volymmässigt största därefter var Tyskland med 
totalt 207 169 gästnätter, Danmark med 120 137, Storbritan
nien med 81 116 och usa med 59 848 gästnätter.

Tillgängligheten med flyg, tåg och färjor till regionen har 
förbättrats under året. Ett direktflyg från Moskva med Yamal 
Airlines startade i maj 2012. Den 17 september började det 
franska bolaget Regional, dotterbolag till Air France, att flyga 
från Landvetter till Lyon, efter att City Airline hade lagt ner 
den linjen. Från Säve började Ryanair att flyga till Frankfurt 
igen, efter att linjen har varit nedlagd en period.
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De marknader som under år 2012 har bedömts uppfylla 
ovanstående kriterier och som därmed har prioriterats är 
följande:
•	 Norge
•	 Danmark 
•	 Tyskland
•	 Storbritannien
•	 USA 
•	 Frankrike
•	 Italien
•	 Spanien 
•	 Ryssland
•	 Kina

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 kom
munikation och en tydlig avsändare som kontinuerligt lyfter 
det unika med Västsverige. 

Marknadskommunikationen för regionen är synkronise
rad med VisitSweden och dess varumärke. Detta är viktigt 
dels eftersom gemensamma kampanjer bedrivs, dels eftersom 
varumärket Sverige behöver stärkas.

Reseledet 
Västsvenska Turistrådet har främst bearbetat reseledet i Tysk
land, Storbritannien, Ryssland och usa under 2012. 

Under året har arbetet fortsatt inom partnerskapet b2b, 
vilket drivs av Visit Sweden. Årets resultat visar en ökning med 
5 procent, från 9 668 gästnätter 2011 till 10 150 år 2012. Om
sättningen i Västsverige beräknas till minst 15 miljoner sek.  
Under 2012 har ett tiotal researrangörer och grossister ingått 
i samarbetet men produkterna har distribuerats via många 
fler kanaler. Ett femtiotal västsvenska boendeanläggningar 
ingick i arbetet.

Årets chartersamarbete genererade 863 gästnätter till Väst
sverige till ett värde av minst 1,3 miljoner sek. Detta är en 
minskning från 2011 då antalet gästnätter var 1 297 stycken. 
En av anledningarna till minskningen är att en av de större 
researrangörerna, tui, valde att dra sig ur chartersamarbetet 
och därmed bidrog till färre säljbara produkter. 

Förutom ett stort antal skräddarsydda visningsresor för 
utländska researrangörer, så deltog Västsvenska Turistrådet 
även på två av de största fackmässorna i Europa: itb i Berlin 
och World Travel Market i London. vt deltog även på Nordic 
Workshop i Moskva som följdes upp med visningsresor för 
ryska researrangörer till Göteborg och Västsverige. Vidare ge
nomfördes ett mindre marknadsföringsprojekt tillsammans 
med den spanska arrangören TouristForum/Exit Tours. 

Tio brittiska och tre amerikanska researrangörer besökte 
Västsverige 2012. Resorna har inkluderat aktiviteter såsom 
paddling och cykel, besök längst kusten med fokus på 
Fjällbackaskärgården, ostronturer i Grebbestad och andra 
skaldjurssafarin. Resultatet har redan visat sig i form av att 
ett tiotal nya produkter kommer att finnas med i resear
rangörers program under 2013. 

Löpande pressbearbetning
För att öka kännedomen om Göteborg och Västsverige 
har en intensiv pressbearbetning löpt parallellt med övriga 
marknadsaktiviteter. Denna bearbetning har bestått av ny
hetsbrev, pressmeddelanden och journalistresor. Totalt har 
130 utländska journalister och bloggare besökt Göteborg 
och Västsverige under 2012 i samarbete med VisitSweden.  
Pressvärdet på de berörda marknaderna till och med okto
ber uppgick till 357 507 600 sek med följande fördelning: 
Norge: 30 960 400, Danmark: 6 715 300, Storbritannien: 
129 872 800, Tyskland: 49 312 600, Frankrike: 18 757 400, 
Italien: 24 625 400, Spanien: 25 168 800, usa: 20 303 000, 
och Ryssland: 51 791 900.
 
Social Media-aktiviteter
Kommunikationen med slutkund via de sociala kanalerna 
blir ett allt viktigare komplement till all marknadsbearbet
ning. Den engelska Facebookkanalen ”Gothenburg and 
West Sweden” har vuxit under 2012 och har över 4000 följare 
från främst Storbritannien, Sverige, usa, Italien, Tyskland 
och Frankrike. En tysk Facebookkanal har startats upp 
under året och den har närmare 600 följare. vt:s engelska 
blogg explorewestsweden.com hade 12 495 besök under 
året, främst från usa. Ett exempel på aktiviteter i de sociala 
kanalerna är en skaldjursquiz med syfte att öka kännedomen 
kring ”Skaldjursresan”. Quizen fanns på 7 olika språk och 
sammanlagt 7 061 personer deltog. 

Kampanjer
Kampanjer genomförs främst i samarbete med transportö
rer, VisitSweden och reseledet. Syftet med kampanjerna är 
dels att vara kännedomsbyggande, dels att driva trafik till 
deltagande företags produktblad på de västsvenska sajterna. 
Över 400 000 personer besökte de olika kampanjsajterna 
under året och 65 västsvenska turismföretag exponerades. I 
samband med kampanjerna har dessutom 29 nya produkter 
tagits fram, bland annat inom ”Skaldjursresan” som var 
det dominerande temat för höstkampanjerna. Här nyttjar 
Västsvenska Turistrådet Bohusläns berömda skaldjur och 
dess historia och egenskaper som ett verktyg i varumärkes
byggandet.  

På den norska marknaden har det bedrivits kampanjer på 
tema Sommar, Spa, Slott & herrgård och Lillsemester. Det 
totala pressvärdet för de norska kampanjerna uppgick till  
ca 7 000 000 nok. Även på den danska marknaden har flera 
kampanjer bedrivits. Kampanjerna har följt året i form av en 
vår, en sommar och en höstkampanj. Kampanjsidorna har 
varit välbesökta med total ca 150 000 besök.

För tredje året i följd genomfördes kampanjen 100 procent  
echt på den tyska marknande tillsammans med VisitSwe
den, Tourism in Skåne och tågoperatören Deutsche Bahn 
(db). Antalet resenärer från Tyskland till Göteborg har 
stadigt ökat sedan starten. Försäljningen hade t.o.m. augusti 
ökat med 96 procent i jämförelse med 2011, vilket motsvarar 
lite mer än 6 100 resor till/från Göteborg. Genom sin länk 
på 100 procent echt har db fått över 400 bokningar, en 
ökning med nästan 200 procent. Annonseringen i online
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Marknadskommunikation
Den virtuella turistbyrån
vt:s enskilt största och viktigaste kanal för kommunikationen 
kring destinationen Västsverige är www.vastsverige.com, den 
Virtuella Turistbyrån. 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.

Under 2012 var det så många som 5061 företag i regionen 
som marknadsförde sin verksamhet på den Virtuella Turist
byrån. En majoritet av dessa företag administrerar själva sin 
egen information och en tydlig trend är att allt fler vill sköta 
sin egen webbmarknadsföring. 

vt:s fokus vad gäller marknadsföring ligger på exportmark
naderna. 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 omfat
tande och driver teknikutvecklingen, något som även imple
menteras på de övriga marknaderna och tematiska sajterna i 
den Virtuella Turistbyrån. 

Totalt gjordes 3 795 339 besök på sajten under året. Det  
är en ökning med 16 procent jämfört med 2011. Därmed har 
antalet besökare nått upp till ungefär samma nivå som år 
2009 då sajten hade sin bästa notering hittills. Det finns 
många bidragande orsaker till att det skedde en viss nedgång 
under år 2010 och 2011. Bland annat lanserades en ny sajt år 
2010 vilket vanligtvis leder till en viss minskning av antalet 
besökare. En annan anledning är att konkurrensen mellan 
olika webbsidor ständigt ökar och strukturen för sökmo
toroptimering utvecklas. Därför är det positivt att antalet 
besökare nu är tillbaka på samma nivå som 2009.

Besök på den Virtuella Turistbyrån
(Samtliga språk och länder, källa: Google Analytics)

Bokning on-line
Västsvenska Turistrådet arbetar aktivt med att underlätta för 
företagen att bli onlinebokningsbara. Att vara bokningsbar 
online är en avgörande faktor vid turistisk marknadsföring. 
Det system som erbjuds heter Citybreak. Det totala antalet 
företag som använder Citybreak inom regionen är ca 250 st 
vilket är ungefär samma antal som år 2011.

Under året har vt arbetat med att kvalitetssäkra företagens 
presentationssidor och bokning på vastsverige.com. Under 
2012 har 36 utbildningstillfällen genomförts. Utbildningen 
omfattar grund och paketutbildning för boendeföretag samt 
aktivitetsutbildning för aktivitetsföretag. 

Resultatet av arbetet framgår tydligt av det ökande antalet 
bokningar och det stigande bokningsvärdet. Totalt under 
2012 genomfördes 11 314 bokningar i Citybreak inom regio
nen vilket innebär en ökning med 34 procent jämfört med 
2011. Bokningarna genomfördes dels direkt på företagens egna 
hemsidor, dels via onlinebokningen på www.vastsverige.com.  
Bokningarna genererade 36 197 gästnätter (+ 16 %) och ett 
bokningsvärde på 23,8 miljoner kronor (+ 22 %). Kunder 
från 40 olika länder på samtliga kontinenter hittade till 
Västsverige den här vägen.   

Bokningsvärdet av samtliga bokningar 
via ”Boka Västsverige” (i sek)

(Källa: Citybreak, ”Booking Analysis per Country”)

Marknadsföring på de utländska marknaderna
För att bli synliga på de utländska marknaderna, där kän
nedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs en tydlig och 
konsekvent kommunikation samt en kontinuerlig närvaro.

Vid valet av prioriterade marknader är följande kriterier 
avgörande:
•	 tillgänglighet; goda transportförbindelser är en förutsätt

ning för att kunna arbeta upp volymer från utomnordiska 
länder.

•	 samarbete med reseledet, transportörer och media; det 
är via dessa kanaler man på ett kostnadseffektivt sätt har 
möjlighet att nå ut till slutkonsumenten.   

•	 lokal närvaro; marknadsföringsarbetet på utlandsmarkna
derna bedrivs i nära samarbete med VisitSwedens lokala 
utlandskontor med flera.
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medier, Google Adwords och Facebook gav totalt 65 802 
klick. Kampanjsajten hade 53 153 besök. Värdet av prarbetet 
i kampanjen uppgick till 93 925 eur. Tävlingar genomfördes 
med externa partners och totalt deltog 20 900 personer. 

Ett tvåårigt samarbete har startats med Hymer (Tysklands 
största producent av exklusiva husbilar), VisitSweden, Stena 
Line och scr. Sverige kommuniceras som Hymers partner
land. I kampanjen ingick medverkan i Hymers broschyrer 
(500 000 i upplaga), exponering på Hymers och VisitSwe
dens hemsidor, social mediaaktiviteter samt två pressgrup
per på besök i Sverige. 

Carplusvacation.com är en kännedomsbyggande onli
nekampanj som har genomförts tillsammans med Volvo 
Overseas Delivery (vod), VisitSweden och Tourism in 
Skåne. Antalet besök på kampanjsidan ökade under 2012 
och uppgick till 62 897, med en snittid på 6 minuter. Totalt 
deltog 16 664 personer i kampanjens tävling. 

I Frankrike genomfördes en Ryanairkampanj med fokus 
på Göteborg, Camilla Läckbergs Fjällbacka och ”Skaldjurs
resan”. Ryanair ökade andelen inkommande passagerare från 
Frankrike med 27 procent fram till oktober. Även resultatet i 
den tyska Ryanairkampanjen var positivt med ökningar både 
när det gäller Ryanairs passagerarstatistik och antal besök till 
Västsveriges hemsidor under kampanjperioden. Annonsen 
i Ryanairs nyhetsbrev gick till över 131 000 prenumeranter i 
Tyskland och gav 9 500 klick.

”The real Sweden” var namnet på en kampanj som ge
nomfördes tillsammans med bland annat researrangören 
Sunvil Holidays och VisitSweden. Sunvil satsar på hållbara 
produkter av hög kvalité. Även om det fortfarande rör sig 
om små volymer, så ökade Sunvil sin försäljning till Sverige 
med 27 procent under kampanjperioden. 

2012 började Västsvenska Turistrådet att bearbeta den 
kinesiska marknaden. För att öka kännedomen om Sverige 
som turistdestination genomfördes bland annat en media
kampanj och pressbesök. Kampanjsidan gav 97 277 sidvis
ningar och den sociala kanalen, douban.com, ökade antalet 
följare med 5 232 personer under kampanjtiden. Västsverige 
är den näst mest besökta regionen i Sverige och enligt konsu

latet i Shanghai ökade antalet individuella Visaansökningar 
till Sverige efter kampanjen.

I början på året initierades ett affärssamarbete med Yamal 
Airlines i syfte att stödja den nya direktlinjen Moskva
Göteborg. Det har genomförts en mängd aktiviteter via 
radioreklam, kampanjsida, artiklar och tävlingar. Totalt 
nåddes nästan 1 miljon personer och prvärdet uppgick till 
cirka 222 000 eur. 

Västsverige som matdestination  
i markandsföringen
Västsvenska Turistrådet initierade år 2000 utvecklingen av 
den västsvenska måltiden med visionen att göra måltids
upplevelsen i Västsverige till en reseanledning i sig. Idag är 
den en viktig del i den nationella matsatsningen ”Sverige det 
nya Matlandet”. Pilotmarknad för projektet är Storbritan
nien, där ett flertal aktiviteter genomfördes under året. Från 
Västsverige lyftes främst att Göteborg var utsett till Sveriges 
matlandethuvudstad 2012, ”Skaldjursresan” och några av 
Västsvensk Mersmaksrestaurangerna. 

Under våren genomfördes ett socialt mediaevent som 
gick under namnet ”Bloggers blindate”. Årets kock 2012 
Gustav Trädgårdh lagade en västsvensk måltid hos en av 
Storbritanniens mest kända matbloggare. Detta dokumente
rades i olika matbloggar. Höstens aktivitet var en restaurang 
popup som gick under namnet ”Redcottage”. Evenemanget 
involverade både producentledet, destinationer, reseled, 
press och social media. Det var ett samarbete mellan Visit
Sweden, Exportrådet, Fabulous Flavors of Sweden och tre 
regioner i Sverige. Ett tjugotal personer från media deltog 
på en ”supper club” som var en del av eventet. Via inlägg på 
twitter och facebook nåddes 173 883 personer. Evenemanget 
fick dessutom stor uppmärksamhet i media, med en total 
räckvidd på 9,2 miljoner personer. 

Camilla Läckbergs Fjällbacka 
”Nordic Noir ”, som är det populära samlingsnamnet på 
mörka och skrämmande kriminalromaner och deckare från 
Skandinavien, är en framgångssaga världen över och omfat
tar idag allt från tvserier, till filmer, kriminalromaner och 
deckare. Fjällbackafödda Camilla Läckberg har handlingen i 
sina romaner förlagd till sin födelseort och hon säljer miljon
talsböcker utomlands, mets i Frankrike, men hon är även en 
storsäljare i Storbritannien. Hennes utländska läsekrets har 
därmed redan en viss kännedom om de aktuella miljöerna 
i Sverige och Fjällbacka. Genom en effektiv bearbetning av 
denna kan intresset för de platser där romanerna utspelas 
komma att öka och i förlängningen locka till besök på plats. 

Inför lanseringen 2013 av den uppmärksammade film och 
tvserien baserad på Camilla Läckbergs böcker, inleddes ett 
samarbete med författarens bokförlag i Storbritannien och 
Frankrike. Som exempel kan nämnas att i samband med 
att boken Sjöjungfrun släpptes genomfördes tävlingar i The 
Times. Över 13 000 personer deltog. När Camilla Läckberg 
signerade böcker i samband med ”Harrogate crime fiction 
festival” distribuerades information om Fjällbacka bland 
besökarna. I Frankrike säljs flest Camilla Läckbergböcker 
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Turistisk Översiktsplanering – töp
För att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla turismen 
i Västra Götaland behöver näringens anspråk på mark och 
vatten förtydligas. Målsättningen är ökade investeringar 
i turistisk infrastruktur med incitament för nyetablering 
respektive kvalitetsutveckling av befintliga anläggningar, 
attraktioner och miljöer där turismens behov och marknads
förutsättningar beaktas.  

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland har en 
modell och vägledning tagits fram för hur turismfrågor kan 
hanteras i den kommunala översiktsplanering. Handboken 
syftar till att ge kommunerna stöd, underlag och inspira
tionskälla till att föra in turismfrågorna i översiktsplanerna i 
samband med att planerna förnyas eller ändras. Vägledning
en pekar även på olika sätt att samarbeta kring gemensamma 
turistiska frågor. Turistiska projekt och anläggningar ger ofta 

konkreta fysiska avtryck i flera kommuner och en samver
kan över kommungränserna behövs därför. Parallellt har ett 
gisdatafilter tagits fram som visar besöksnäringens struktur 
i länet. Målsättningen är att tillföra kompletterande data, sä
kerställa kontinuerliga uppdateringar samt att tillhandahålla 
kunskapen till kommuner och övriga intressenter.

Måltidsturism
Fler och fler reser för matens skull. Västsvenska Turistrådet 
har arbetat med måltidsturism i över tio år och målsätt
ningen är att måltidsupplevelsen ska vara av så hög kvalitet 
att måltiden i sig blir en av de ledande symbolerna för 
destinationens innehåll. Arbetet med att göra maten till 
en stark reseanledning påbörjades redan år 2000 och den 
första insatsen var kvalitets och utvecklingsprogrammet 
Västsvensk Mersmak. 2012 genomfördes den femte utbild

utanför Sverige. I samband med att La Sirène (Sjöjungfrun) 
kom ut, tog Västsvenska Turistrådet och VisitSweden fram 
ett bokmärke (upplaga 150 000) som låg med i varje bok och 
arrangerade tävlingar tillsammans med bokförlaget Actes 
Sud i stora magasin som Elle, Biba och Grazia. Vid filmfes
tivalen i Cannes anordnades även en pressmottagning där 
Camilla Läckberg deltog och blev intervjuad av tvkanalen 
France 3 och tidningarna Metro, be och Alibi Magazine.

Västsverige – en outdoor destination  
med fokus på paddling
Sveriges tydliga miljöengagemang och tillgången till fri 
och orörd natur gör landet till en i det närmaste exotisk 
plats för starka naturupplevelser och aktiviteter. Västsverige 
har som mål att profilera sig som en av Europas främsta 
paddlingsdestinationer. En viktig aktivitet i detta arbete 
var genomförandet av Outdoor Academy of Sweden (oas) 
i Bohuslän. oas anordnas årligen av VisitSweden och Scan
dinavian Outdoor Group tillsammans med en destination i 
Sverige. I år stod Bohuslän värd för oas och huvudfokus var 
havskajak. 15 journalister/bloggare och 17 researrangörer från 
uk, Danmark, Tyskland, Holland, usa, Österrike, Frankrike, 
Spanien, Italien och Japan deltog. En del i oas bestod av en 
workshop mellan de utländska researrangörerna och 18 ho
tell och kajakföretag i Västsverige. Sammanfattningsvis har 
Västsvenska Turistrådet fått en fantastiskt fin respons från 
deltagarna och nya kajakprodukter har arbetats fram och 
kommer att börja säljas i Europa redan under 2013.

Affärsutveckling
Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets affärs och 
produktutveckling är att göra näringen exportmogen och 
att hjälpa besöksnäringsföretag att utveckla produkter som 
helst går att genomföra under samtliga av Västsveriges fyra 
årstider och därmed bidrar till åretruntsäsong. Under 2010 
presenterade Svensk Turism en ”Nationell strategi för be
söksnäringen – 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 destinationsutveck
lingsarbete som Västsvenska Turistrådet bedriver. 

Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsverksamhet 
fokuserar på att via ett effektivt förankringsarbete och stor 
lyhördhet för det lokala kunnandet och turismföretagens 
egen vilja stärka företagens vilja att satsa på turism. Under 
året har sex olika företagsnätverk drivits i Västsverige. Totalt 
har 92 företag fått ökad kunskap i produktutveckling genom 
nätverken och ytterligare drygt 100 företag har deltagit i 
aktiviteter för kunskapsöverföring.

I syfte att medvetandegöra besöksnäringens företag om  
vilka krav som utländska besökare ställer på sin upplevelse 
av boende, måltider, aktiviteter har vt tagit fram ett system 
för att underlätta för företag att bli exportmogna. Systemet 
kallas SverigeNordenVärlden och tydliggör de kvalitetes
kriterier som vt satt upp för ett företag som vill ta del av de 
olika tjänster som erbjuds. För att få del av affärsutveckling 
och marknadsföring mot den utomnordiska marknaden 
måste företagen uppfylla vissa kriterier, för de som vänder sig 
till den nordiska marknaden ställs något lägre krav o.s.v. För 
tillfället ha ca 100 företag i regionen uppnått Världennivå 
och anses därmed vara exportmogna.

Rollfördelning i framtidens besöksnäring
Som en del i arbetet kring den nationella strategins områden 
driver Västsvenska Turistrådet en översyn av rollfördelningen 
mellan det privata näringslivet och den offentliga verksam
heten kopplad till besöksnäringen. En koordinering och 
samordning krävs för utvecklingen av destinationer och för 
att skapa attraktiva platser i en allt hårdare konkurrens om 
invånare, företag och besökare. Samhällets engagemang är 
en viktig och nödvändig förutsättning i besöksnäringens 
utveckling, inte minst gällande långsiktig planering och 
satsningar på infrastruktur. 

Utvecklingen inom informationsteknologi kommer att 
ha en stor inverkan inte bara på hur upplevelser och service 
levereras utan också på hur tjänster beskrivs, paketeras och 
marknadsförs. Detta ställer krav på samverkan och tydliga 
roller för såväl offentliga som privata aktörer. 

Utvecklingen av turism och besöksnäringen måste i 
första hand ske i företagssektorn medan det offentliga har 
en viktig påverkande roll genom att stödja dels i form av 
en väl tillrättalagd infrastruktur, dels med ett obyråkratiskt 
regelverk och tillämpning av detsamma för markupplåtelser, 
tillståndsfrågor etc. 

Målsättningen är att Västra Götaland skall vara ledande 
i den nationella utvecklingen och att länets samtliga kom
muner inkluderar besöksnäringen i sina uppdrag på sikt. 
Under 2012 har beslut tagits i samtliga kommuner i Sjuhärad 
om att väga in brukargruppen ”besökare” i den kommunala 
verksamheten.
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ningsomgången av Västsvensk Mersmak och 12 nya restau
ranger certifierades i maj. Totalt ingår nu 36 restauranger i 
nätverket. De certifierade krogarna i Västsvensk Mersmak 
inledde tidigt en dialog med lokala producenter för att i 
samverkan kunna erbjuda sina gäster så många rätter som 
möjligt som baserats på lokala råvaror. Arbete sker i samar
bete med det regionala resurscentrat Lokalproducerat i Väst 
(lpiv). Tillsammans äger vt och lpiv det gemensamma 
varumärket Smaka på Västsverige. Under 2012 har flera kom
petenshöjande åtgärder riktade mot både restauranger och 
producenter genomförts.   Förutom kvalitetssäkringsarbetet 
med Västsvensk Mersmak/Smaka på Västsverige arbetar vt 
fokuserat med maten i destinationsutvecklingsarbetet, ett 
exempel är ”Skaldjursresan” som genomfördes för fjärde året 
i rad i Bohuslän i år. Under 2012 skärptes kvalitetskriterierna 
för att ingå i Skaldjursresan. Bland annat måste företagen 
vara exportmogna. 

Under 2012 har en ny hemsida för maten ”Mat & Dryck 
i Västsverige” lanserats och hemsidan för Smaka på Västsve
rige har förbättrats. Maten har också fått en tydlig roll inom 
arbetet med sociala medier med en egen sida på Facebook.

2012 blev Göteborg utsett till årets Matlandethuvudstad 
av regeringen. Syftet med tävlingen Årets Matlandethuvud
stad är att visa på de möjligheter som finns att skapa jobb 
och tillväxt inom ramen för visionen ”Sverige – det nya 
matlandet”. En av anledningarna till att Göteborg och Väst
sverige utsågs är det mångåriga arbetet med måltidsturism i 
Västsverige och det starka samarbetet mellan stad och region. 

Under året har även flera evenemang genomförts i Sverige, 
där maten har varit huvudfokus och Västsvenska Turistrådet 
har varit involverat på olika nivåer. Exempel på genomförda 
evenemang är ”Passion för Mat” och ”Nordiska Mästerska
pen i Ostronöppning”. Inom ramen för Matlandethuvudsta
den har Västsvenska Turistrådet bl.a. stöttat ”Kungsfenan –  
Swedish Seafood award” och ”Sverigeresan – Mitt Kök”, en 
satsning som tv4 gjorde under sommaren 2012. 

 
Mötesmarknaden
I linje med målsättningen att så långt möjligt göra Västsve
rige tillgängligt för såväl svenska som utländska besökare 
alla tider på året har Västsvenska Turistrådet valt att aktivt 
satsa på mötesindustrin. År 2010 antog Turistrådets styrelse 
en affärsplan som bland annat beskriver hur vt ska stötta re
gionens Convention Bureauer (cvb) i arbetet med att få fler 
möten, kongresser och konferenser till respektive delregion. 
Convention Bureauer finns i Göteborg, Borås/Sjuhärad och 
Skövde/Skaraborg. Under året har Trollhättan/Vänersborg 
fattat beslut om att starta en cvb under 2013 och samtal har 
förts med Uddevalla om att starta en cvb för Uddevalla/
Bohuslän. Västsvenska Turistrådet stödjer uppstarten av 
cvb:er och deltar i utvecklingen av dessa. Arbetet inriktas 
huvudsakligen på att få fler personer att åta sig ett värdskap 
för ett kommande nationellt eller internationellt möte. 

Under ledning av Västsvenska Turistrådet arbetar de 
CVB:er som finns i regionen med att samarbeta kring 
marknads och säljfrågor samt att driva utvecklingen av 
mötesindustrin framåt. Under året har VT gemensamt med 

regionens CVB:er gett ut tidningen ”Meetings Väst”. Syftet 
är att nå dem som funderar på att bjuda in till möten och 
få fler personer att vilja bli lokala värdar. Två nummer, som 
båda har gett bra resultat, har hittills utkommit och fler är 
planerade framöver. Samtliga nummer finns publicerades på 
www.meetingsvastsverige.se. 

För att säkerställa produktutveckling driver Västsvenska 
Turistrådet ett arbete med att utveckla en affärsmodell kring 
hur vi kan utveckla sociala aktiviteter för större grupper och 
för att skapa långsiktiga affärsrelationer mellan återförsäl
jande företag och anläggningar. Detta är ett viktigt arbete 
som behövs för att skapa säljbara produkter för större grup
per (upp till 1000 personer) som är en förutsättning för att 
attrahera större möten utanför Göteborg men som också 
kommer mötesarrangörer i Göteborg till del.

Inom området företagsmöten, där arbetet är inriktat 
på att attrahera konferenser till regionen, har Västsvenska 
Turistrådet under året anordnat fyra visningsresor för tyska, 
engelska och norska mötesköpare. Västsvenska Turistrådet 
ingår i ett partnerskap som Visit Sweden driver i syfte att få 
fler tyska företagsmöten till Västsverige/Sverige. Aktiviteter 
som genomförts under året är förutom visningsresor; work
shops, mässor, sales calls, webb exponering och personlig 
bearbetning av tyska mötesköpare.

I mars 2012 ägde Mötesindustriveckan rum på Hotell 
Post i Göteborg. VT är medarrangör till Mötesindustriveckan 
som är ett forum där Mötesindustrin från hela landet samlas 
för att utveckla kunskaper om Mötesindustrins möjligheter 
och betydelse. Representanter från regionen, kommunerna, 
högskolan och besöksnäringen deltog. 

 
Skaraborg
År 2008 fastställde Skaraborgs Kommunalförbund det in
riktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg som i  
ett femårsperspektiv ska resultera i en fördubbling av omsätt
ningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder år 2007 till  
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Västsvenska Turistrådet, bland annat genom projektet DEX 
som beskrivs nedan. Arbetet har två fokus. Dels syftar det till 
att åstadkomma utveckling och samverkan mellan företagen 
längs kanalen. Dels syftar det till att dra upp riktlinjerna för 
hur morgondagens lokala besöksservice ska tillhandahållas. 

Varnhems kloster är en riksklenod. Det är platsen både 
för de dåtida Sveriges och den kristna kyrkans framväxt 
i vårt land. Under medeltiden var klostret landets största 
med stort kulturellt, ekonomiskt och politiskt inflytande. 
Det var ett starkt centrum i Sverige, vilket visas av alla de 
kungliga gravarna. 

År 2009 tog Västsvenska Turistrådet initiativet till ett 
omfattande kultur och naturprojekt som syftar till att ut
veckla Varnhems klosterkyrka och dess omgivningar  liksom 
i förlängningen våtmarksområdet runt Hornborgasjön  till 
exportmognad. Detta innebär att hela området ska bli ett 
internationellt konkurrenskraftigt besöksmål inom kultur 
och naturområdet, med unika upplevelser och hållbar kva
litet som främsta konkurrensmedel. Projektet inleddes med 
en förstudie kring omgestaltningen av själva klosterkyrkans 
närområde. Under arbetets gång beslöts att ta fram en vision 
som omfattar hela Varnhemsområdet inklusive ekonomiska 
beräkningar för genomförande. Under hösten 2012 samman
ställdes en samlad rapport över gjorda analyser och insatser 
och behov av framtida insatser i området Hornborgasjön
Varnhem. Rapporten kommer att presenteras tidig vår 2013. 

Inom ramen för, det nedan beskrivna, projektet DEX har 
VT gjort en första genomlysning av evenemanget Trandan
sen. Syftet har varit att undersöka möjligheterna att utveckla 
Trandansen till ett hållbart och exportmoget evenemang som 
fungerar som en språngbräda ut i destinationen och som mo
tor för besöksnäringens utveckling mot exportmognad och 
lönsamhet året runt. Första steget är att se över intressenter, 
ta fram ett förslag till modell för evenemangsorganisation 
samt att ta fram en vision för evenemanget Trandansen 2020 
som underlag för fortsatt dialog. 

Västsvenska Turistrådet vill genom olika åtgärder bidra 
till ett småskaligt kvalitetsboende på landsbygd. Ett boende 
på naturens villkor som förstärker kulturlandskapet och 
berikar upplevelsen av livet i naturen. Detta initiativ och 
tema har namnet ”Logi på landsbygd”. I vårt land är antalet 
kommersiella övernattningar en generellt sett avgörande 
faktor för lönsamheten inom turismen. För att inspirera såväl 
entreprenörer som investerare att satsa på landsbygdsboende 
har Västsvenska Turistrådet skrivit en inspirations och läro
bok som dels tar upp vad forskningen lär oss om boendet i 
form av upplevelse och ”upplevelserum”, dels visar exempel 
på olika varianter av boende med personlighet och karak
tär, till exempel trädhus och kojor. Boken lanserades den 
15 november och fick stor uppmärksamhet såväl i radio/TV 
som i pressen.

Bohuslän
Även i Bohuslän bedrivs destinationsutvecklingsarbete med 
tydlig koppling till den nationella strategin. Under året har 
arbetet till största delen gått ut på att bygga destinationsut
vecklingen utifrån de hörnstenar som krävs för att utveckla 

exportmogna destinationer, med målet att fördubbla turism
omsättningen till år 2020.

Utvecklingen av de teman som prioriterats har baserats 
på det som kan vara särskiljande reseanledningar och säljar
gument. Måltidsupplevelser har utvecklats till nya produkter 
med ett innehåll som innebär att fånga, laga och äta skaldjur. 
Dessutom har koncept för att utveckla resan i resan påbör
jats, d.v.s. att anlända till t.ex. Göteborg med en skaldjurs
upplevelse på restaurang och därefter fortsätta norrut till 
fler destinationer. Kajak är den outdooraktivitet som bäst 
stödjer varumärket Bohuslän. Därför har produktutveckling 
inom detta område prioriterats. Även inom kultur har arbete 
genomförts med fokus på film i allmänhet och Fjällbacka/
Läckberg i synnerhet. 

Destinationsutvecklingen i Bohuslän startade med 
Fjällbacka som första destination där syftet var att snabbt, 
bland företagare, engagera och skapa delaktighet kring 
utvecklingen av produkter, gemensamma för företagen i 
nätverket. Målet har varit att så snabbt som möjlighet bygga 
sådana upplevelser som kräver samverkan för att uppnå hö
gre grad av omsättning och försäljning kring gemensamma 
aktiviteter. Arbetet i Fjällbacka har under året utvidgats till 
Fjällbackaskärgården. 

Under sommaren och hösten 2012 har Västsvenska 
Turistrådet, tillsammans med företrädare för besöksnä
ringen i Bohuslän, arbetat med att ta fram en värdegrund 
för Bohuslän som destination. Det övergripande syftet är att 
Bohuslän som destination skall kommunicera och leva upp 
till en mycket tydligare, enhetligare och attraktivare bild än 
idag, under hela året. Värdegrunden ska implementeras i 
området under 2013.

I februari 2012 tilldelades Tillväxtverket totalt 60 miljoner 
kr, 20 miljoner per år i tre år, till extra insatser för att stärka 
och utveckla hållbara turistdestinationer för den internatio
nella marknaden samt för att stärka innovationsförmåga, 
kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist och 
upplevelseföretag. I juni fick Västsvenska Turistrådet besked 
om att Bohuslän var en av fem utvalda destinationer i Sve
rige som fick del av medlen. Inom ramen för detta projekt 
arbetar VT med produktutveckling, kunskapsöverföring och 
rollförändring för besöksnäringens aktörer.

Sjuhärad
Turismen är en del av näringslivet i Sjuhärad som redan 
idag har stor betydelse för kommuner, invånare och företag. 
Total turistekonomisk omsättning är ca 750 miljoner kronor 
(2012). Dock kan konstateras att omsättningen 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 framtagen i dialog 
med politiker, företag, tjänstemän och övriga aktörer. 
Programmet omfattar perioden 2012–2014 med särskilt 
stöd från Kommunalförbund, kommuner och Västsvenska 
Turistrådet. 

ca 3 miljarder år 2015. Västsvenska Turistrådet fick Kommunal
förbundets uppdrag att ansvara för arbetet. I nära anslutning 
till offentliggörandet av den nationella strategin för besöks
näringen beslutades att göra Skaraborg till en pilotdestina
tion för tillämpningen av ambitionerna i den nya strategin. 

Under 2012 har det skett en fortsatt vidareutveckling av 
arbetet med de företagsnätverk som startades under 2010 
och 2011. Dessa är av stor strategisk och operativ betydelse 
för att färdigställa produkter som motsvarar de prioriterade 
målgruppernas förväntningar på attraktiva upplevelser. Ar
betet med företagen har haft fokus på att göra företagen 
exportmogna och att höja kompetensnivån inom områden 
som affärsplanering, kalkylering, marknadsföring och sociala 
medier. Arbetet med nätverken har resulterat i fler export
mogna företag. Denna kvalitetshöjning innebär att företagen 
nu också är bättre förberedda för att ta sig an och utveckla de 
tematiska produkter som marknaden efterfrågar.  

Implementeringen av den värdegrund som har tagits 
fram för området har under 2012 bestått av en rad insatser i 
form av både möten, workshops, material och verktyg. Att 
förankra och etablera en gemensam värdegrund i Skaraborg 
är en långsiktig process som bygger på en lång rad mindre 
steg för att nå målsättningen. Under 2012 har fokus legat på 
besöksnäringens aktörer i Skaraborg, men även politiker och 
tjänstemän har fått värdegrunden och implementeringspla
nerna presenterade för sig. 

Göta kanal med sitt stora antal slussar är Sveriges största 
byggnadsprojekt genom tiderna och en stor tillgång som 
också i den Nationella Strategin för besöksnäringen pekades 
ut som ett prioriterat område för exportmognad. Kom
munerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg 
(mtgk) har tagit fasta på detta och driver sedan ett drygt år 
en gemensam utvecklingsprocess med stöd av en gemensamt 
finansierad processledare och med stöd av resurser från  

VERKSAMHETENVERKSAMHETEN
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ORGANISATION

ORGANISATION

Styrelse
Styrelsen för bolaget består av 9 ledamöter vilka nominerats 
av Västra Götalandsregionen:
BrittMarie Andrén Karlsson, ordf.
Conny Brännberg, v.ordf.
Essam El Naggar
Agneta Granberg
Marina Johansson
Michael Karlsson
Sven Olsson
Pelle Pellby
ClasÅke Sörkvist

VD
Gunilla Mitchell är verkställande direktör.

Personal
Tillsvidareanställd personal under hela eller delar av 2012:
Mikael Almse
Jill Axelsson
Jörgen Bergström
AnnCharlotte Carlsson
Maria Englund
Monika FlemingGlogoza
Johan Hermansson

Eva Hertz
Maria Johansson
Carin Klemetz
Marie Linde
Jennie Lund
Anna Martinez
Lotta NibellKeating
Gudrun Rosén
Jennie Svärd
Johanna Zuhr

Visstidsanställda under delar av eller hela 2012:
Anette Antonsson
Caroline Brügge
Robert Cullen
Henrik Johansson
Emelie Persson
Ylva Vitorovic

Revisorer
Auktorierad revisor för Västsvenska Turistrådet AB är:
Harald Jagner, Deloitte AB, med Hans Fredrik Warén, också 
Deloitte AB, som suppleant.

Lekmannarevisorer är:
Ulla Göthager och Wimar Sundeen med  
Bo Lennart Bäcklund och Hans Gillenius som ersättare

Insatserna under året har fokuserat på att kartlägga 
exportmognadsgraden bland företag, att få fler företag 
bokningsbara online, att sprida kunskap om behovet av 
hållbarhet och kvalitet där bland annat ett par företag har 
genomgått pilottester inom systemet Hållbar Besöksnäring. 
Därutöver har Borås stad och Convention Bureau stöttats i 
arbetet med att utveckla mötesindustrin och Borås/Sjuhärad 
som mötesplats. 

Förutom det praktiska arbetet har kommunerna fattat 
ett strategiskt inriktningsbeslut om att inkludera besöksnä
ringen i samtliga uppdrag och beslut samt med perspektivet 
hela Sjuhärad.

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 fortgått under 2012. I centrum för sats
ningen står evenemanget Dalsland kanotmaraton +. Den 
handlingsplan för utveckling av evenemanget som togs 
fram 2011 har till stora delar förverkligats under året och 
affärsutveckling av naturturismprodukter med anknytning 
till kanotmaraton har påbörjats. Arbetet har bedrivits inom 
projektet DEX, som beskrivs nedan.

Hållbar besöksnäring
Västsvenska Turistrådet driver, med huvudfinansiering av 
Tillväxtverket, ett nationellt projekt under namnet Hållbar 
Besöksnäring. Inom projektet skapas ett oberoende system 
för uppföljning och utvärdering av kvalitet respektive håll
barhet för hela den svenska besöksnäringen. Under uppbygg
nadsfasen medverkar förutom Västra Götaland Jämtland/
Härjedalen, Kronoberg/Kalmar/Jönköping och Sörmland/
Västmanland samt Statens Fastighetsverk.

Under 2012 har projektet gått från utveckling och pilot
tester till ett mera färdigt system med betalande deltagare.

Det första halvåret 2012 fokuserades arbetet på utveck
ling och färdigställande av en första version av ett svenskt 
kvalitets och hållbarhetssystem samt införsäljning till en 
testgrupp om cirka 100 företag och organisationer. Andra 
halvåret 2012 genomfördes utvärderingar av kvalitet och 
hållbarhet utifrån det svenska systemet på denna första 
testgrupp. Erfarenheterna från dessa utvärderingar används 
i arbetet med att utveckla och förbättra systemet. 

I samband med utvärderingarna valideras och förbättras 
systemet samt översätts till svenska. En viktig del av valide
ringen är genomförande av regelbundna marknadsundersök
ningar gentemot de deltagande företagen. Detta har under 
2012 skett i form av webbenkäter som administrerats av 
TNSSIFO och som uppföljande telefonintervjuer/personliga 
intervjuer som genomförs av projektets personal. Resultaten 
av undersökningarna visar att de flesta av medlemmarna är 
nöjda och att systemets anpassning till svenska förhållanden 
fungerar bra. 

Ytterligare en prioriterad del har varit utvecklingen av ett 
komplett ITsystem för att hantera all information och alla 

rutiner i systemet samt kommunikationen med deltagare, 
övriga intressenter och slutkonsumenter. ITplattformen för 
att hantera den omfattande databasen och en ny hemsida 
har tagits fram under året.

DEX
DEX destinationsutveckling för export är ett projekt som 
drivs med stöd från den Europeiska Regionala utvecklings
fonden. Projektet startade under 2011 och pågår till den  
31 maj 2014. 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 MetUprojektet 
som VT drev 20082011. Även det kvalitetssäkringssystem 
som utarbetas inom Hållbar besöksnäring utgör en viktig 
del i arbetet med destinationsutveckling inom DEX. Under 
året har DEX fokuserat på utvecklingen kring Kanotmara
ton i Dalsland, utvecklingen av Fjällbackaskärgården och 
utvecklingen i Skaraborg med fokus på Göta kanalområdet 
och Trandansen. Flera företag har nått exportmognad under 
året och produkter framtagna inom projektet har lanserats 
på marknaden.

Analys och kunskapsuppbyggnad
Under året har Västsvenska Turistrådet, precis 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. Dessa har sedan bearbetats och till
gängliggjorts för företagen via webben eller i samband med 
nätverksträffar eller individuell rådgivning.

Flera stora undersökningar har genomförts, bland annat 
inom projektet Husbilsdestination Västsverige, som finan
sieras med hjälp av Länsstyrelsen i Västra Götaland, SCR och 
VT. Undersökningarna belyser kundgruppens potential och 
resande över stora delar av året.

Kopplat till arbetet med evenemanget Kanotmaraton + 
har flera analyser genomförts, bland annat en evenemangs
analys samt en kvalitetsuppföljning bland deltagarna.

För att kunna följa utvecklingen presenteras SCB:s gäst
nattstatistik månadsvis för länet, delregioner och kommuner 
fördelat på hotell, vandrarhem och stugbyar samt camping. 
Annan statistik som presenterats är bland annat belägg
ningsgrad och nationaliteter. Den turistiska ekonomiska 
omsättningen beräknas årsvis för länet och för delregionerna.

VERKSAMHETEN
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Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och 
budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna 
ramar och i enlighet med uppdraget skapa mest möjliga 
nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland.

Verksamheten under 2012 som beskrivits ovan har i allt 
väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Verksamhetens 
huvudområden har varit Destinations/Affärs/Produkt & 
Kompetensutveckling inom Tillväxtprogrammen och inom 
enskilda projekt samt Marknadskommunikation med webb
utveckling. Den kraftfulla ITsatsningen mot den Virtuella 
Turistbyrån har fortsatt och präglar alla verksamhetsområ
den. Stödfunktioner finns även för marknadsanalys och för 
ekonomi, administration och personal.

Bokslut och Årsredovisning är upprättade enligt givna 
instruktioner och i enlighet med för bolaget gällande lagar. 
Både vad gäller rapportering mot Västra Götalandsregionen 
samt som aktiebolag gentemot Bolagsverket.

Omsättningen för 2012 uppgick till 71,108 (f.år 64,932) 
Tkr för Västsvenska Turistrådet, vilket är högre än budget. 
Avvikelsen beror främst på att fler projekt har startats upp 
under året än vad som var känt vid budgeteringen hösten 
2011. Projektkostnaderna har ökat i motsvarande grad och 
således påverkas inte resultatet nämnvärt av den ökade 
omsättningen.

Av årets omsättning representerar de tjänster som Västra 
Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 47,1 Mkr 
(f.år 50,1) Mkr.

Personalkostnaderna uppgår till 15,999 (f.år 16,646) Tkr. 

Årets resultat uppgår till 632 (f.år 217) Tkr. Budget för helår 
var ett nollresultat. 

Bolagets Egna Kapital uppgår, inkl. ökningen med årets 
resultat, till 6,620 (f.år 5,988) Tkr.

Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 
20121231 till 15,885 (f.år 14,003) Tkr. Soliditeten har tack 
vare den högre balansomslutningen minskat något till 41,7 %  
(i bokslutet 20111231 var den 42,8 %). 

Inför 2013 ser vi ett fortsatt högt tryck i verksamheten med 
flera tillkommande för besöksnäringen spännande projekt.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat och balansräkningar.
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Balansräkning 1212 1112

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar    
- byggnader och mark 0 0
- maskiner och inventarier 457 571
- pågående investeringar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 279 279
Summa anläggningstillgångar 736 850

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 12 132 6 165
Kortfristiga placeringar 0 0
Likvida medel 3 017 6 988
Summa omsättningstillgångar 15 149 13 153
Summa tillgångar 15 885 14 003

     
Eget kapital    
Eget kapital 5 988 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Årets resultat 632 217
Summa eget kapital 6 620 5 988

     
Avsättningar 0 0

     
Skulder    
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 9 265 8 015
Summa skulder 9 265 8 015

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 885 14 003
  

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012

Resultaträkning 1212 1112

Verksamhetens intäkter 71 108 64 932
Verksamhetens kostnader -70 308 -64 591
Avskrivningar och nedskrivningar -281 -196
Verksamhetens nettokostnader 519 145
Finansnetto 113 72
Årets resultat 632 217

  
Kassaflödesanalys 1212	 1112

Löpande verksamhet    
Årets resultat 632 217
Avskrivningar 281 196
Utrangeringar/nedskrivningar  528 0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 
av rörelsekapital 1 441 413

     
Förändring av rörelsekapital    
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -5 967 1 572
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 250 3 135
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 276 5 120
Förändring av redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 0

Investeringsverksamhet    
Investeringar -694 -120
Försäljningar anläggningstillgångar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -694 -120
     
Finansieringsverksamhet    
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0
Förändring aktiekapital 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
     
ÅRETS KASSAFLÖDE -3 970 5 000
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 988 1 987
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 017 6 988
Kontroll av årets kassaflöde -3 971 5 001

Differens -1 1
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