
VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET
Verksamhetsberättelse 2013



INNEHÅLL

Inledning 4

Verksamhetens övergripande uppdrag 7

Turismen i Västsverige 2013 8

Verksamheten 10

Organisation 25

Ekonomi 26

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 28

Du kan också läsa verksamhetsberättelsen på 
www.vastsverige.com/vastsvenskaturistradet 

Västsvenska Turistrådet AB – en del av

”Västra Götaland ska långsiktigt vara  
Skandinaviens mest besökta, uppskattade  
och inkomstbringande turism region.” 
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INLEDNING

Turismen i Västsverige omsätter ca 35 miljarder kronor och  
sysselsätter ungefär 23 000 personer på heltid. Sedan år 2000 har  
omsättningen ökat med 9 miljarder. 

Detta är bara början på en långsiktigt hållbar satsning som  
gynnar hela regionen.

Verksamhetsåret har i huvudsak ägnats åt intensiv marknads
bearbetning samt kompetensutveckling och kunskapsutbyte, 
dvs fortsatt dialog och bred förankring av Västsvenska Turist
rådets affärsstrategier och samverkansmodeller i Västsverige. 
Med den dialogen har vi förstärkt samarbetet i regionen på 
alla nivåer och lagt grunden för en fortsatt framgångsrik 
verksamhet. 

Som exempel på samarbetsformer kan nämnas att i Skara
borg prövas en ny arbetsmodell där lokala turistansvariga 
arbetar med olika tematiska affärsutvecklingsområden över 
hela Skaraborg och inte bara i den egna kommunen. Skara
borg uppnådde dessutom målsättningen om att dubblera  
turismens omsättning. På fem år har 1,7 miljarder ökat till 
3,5 milj arder kronor. Bakom framgången ligger hårt arbete 
och samverkan mellan politiker, kommuner och näringsliv. 
Den nya modellen ger möjlighet till fortsatt tillväxt underi
från. I Bohuslän har en politisk avsiktsförklaring framarbe
tats med fokus på ”ett enat Bohuslän”. Parallellt diskuteras 
rollfördelning och ansvar; lokalt och regionalt, privat och 
offentligt tillsammans med en mängd olika aktörer. 

Vi har även sett goda resultat av företagets långsik
tiga satsningar på marknads och mediabearbetning, ofta 
i samarbete med Visit Sweden och Göteborg & Co. Vårt 
mångåriga arbete med utländska researrangörer fortsätter 
också att ge gott resultat. Genom att ännu starkare koppla 
marknadsinsatser till produktutveckling ökar effekterna både 
på kort och lång sikt. Årets profilprodukt som utvecklats 
tillsammans med näringen är en Bohuslänsk skärgårdsrutt 
som kombinerar det bästa av hav, mat, natur, kultur och 
boende. En produkt som nu går på export till Tyskland och 
Österrike. Fler exempel finns i hela länet.

Uppmärksamheten och mediaintresset för Västsverige 
fortsätter att öka. Bohuslän blev utnämnt till ett av världens 
sista vildmarksområden av CNN som sedan besökte Bohuslän 
under sommaren för att göra ett inslag om kajakpaddling i 
den bohuslänska skärgården. Ett nummer av The Times hade 
en förstasidesbild på Väderöarna och tidningen innehöll 
dessutom ett långt reportage från området. Samtidigt visade 
the Sunday Mirror Läckö slott och Victoriahuset. Stiftelsen 
Läckö Slott vann dessutom Stora Turismpriset 2013 vilket 
delas ut av Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom turism 
för föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, 
kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla 
turismen i Sverige.

Det kan låta som en klyscha, men sanningen är den att 
förändringstakten och konkurrensen ökar i allt snabbare 
takt. Marknaden är transparent, jämför innehåll, priser 
och utbud och ställer allt högre krav på allt fler unika och 
attraktiva upplevelser. Västsverige har under många år legat 
i framkant vad gäller turistisk utveckling, men för att bli 
ännu mer konkurrenskraftiga behöver vi satsa ytterligare, 
våga utmana och tänka nytt. Ett viktigt steg i det arbetet 
är den Masterplan som Västsvenska Turistrådet tagit fram 
i samarbete med Göteborg & Co och Visit Sweden som 
omfattar en rad framtida marknadssatsningar. Som vi säger 
i rubriken; Detta är bara början …

 Lotta Nibell-Keating, tf vd
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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 turistorganisationer 
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 turism
region.” 

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.

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.
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TURISMEN I VÄSTSVERIGE 2013

Västra Götaland är Sveriges näst största turistregion efter 
Stockholms län. Länet har en marknadsandel som motsvarar 
nästan 17 procent av landets turism, vilket är oförändrat jäm
fört med förra året. Hotell, stugbyar och vandrarhem står för 
ca 16 procent av alla gästnätter i Sverige (4 811 821 gäst nätter 
av 30 442 509) och campingen står för nästan en femtedel av 
samtliga campinggästnätter i Sverige (2 625 354 gäst nätter av 
totalt 14 171 869). Beräkningarna är baserade på ackumulerad 
statistik t.o.m. oktober 2013. En länsjämförelse av kommer
siella 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 av 
alla gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i regionen,  
55 pro cent, sker i Göteborg som har ca 30 procent av områ
dets hotellanläggningar. 

Statistik för hela år 2013 är ännu inte presenterad av SCB, 
men siffrorna för perioden januarioktober visar en positiv 
utveckling på hotell, stugbyar och vandrarhem medan cam
pingen är oförändrad. 4,8 miljoner besökare övernattade 
i länet på hotell, stugbyar och vandrarhem under denna 
period. Det är en ökning med 4 procent i jämförelse med 
samma period 2012. Det är framförallt ett starkt inhemskt 
resande som har bidragit till den positiva utvecklingen 
(+2,8 pro cent), men även en ökning med 13 procent från 
Norge. Antalet gästnätter på camping uppgick till lite 
drygt 2,6 miljoner under jan–okt 2013 och är oförändrat i 
jämförelse med samma period föregående år. Svenskarnas 
övernattningar på camping ökade med 2 procent och de 
utländska minskade totalt med 3 procent. 

Norge är fortfarande den största utländska marknaden 
och svarade totalt (på hotell, stugbyar, vandrarhem och cam
ping) för nästan 1 miljon gästnätter t.o.m. oktober 2013. De 
volymmässigt största marknaderna därefter är Tyskland med 
totalt 215 000 gästnätter (108 000 på HSV och 107 000 på 
camping), Danmark med 115 000 (85 000 respektive 30 000), 
Storbritannien med 77 000 (74 000 respektive 3 000) och 
USA med 44 000 gästnätter (samtliga på HSV).

Skaraborg hade den bästa procentuella utvecklingen av 
norska gästnätter i länet och redovisar en ökning med 30 pro
cent t.o.m. oktober 2013. 

Områdena Bohuslän och Göta Kanal hade en mycket 
positiv tillväxt under årets första tio månader. I Göta Kanal
området redovisades totalt drygt 225 000 gästnätter på hotell, 
stugbyar, vandrarhem och camping. Detta är en ökning med 
8 procent på hotell och med nästan 17 procent på camping 
jämfört med samma period i fjol. Både den utländska och 
svenska turismen ökade i Göta Kanalkommunerna. Det in
ternationella resandet ökade med 10 procent och det svenska 
med 8 procent. 

Bohuslän har under 2013 utvecklats mycket positivt. Det 
totala antalet kommersiella gästnätter uppgick till 2,4 mil 
joner. Antalet gästnätter har inom hotell, stugbyar och 
vandrar hem ökat med 8 procent, januarioktober, vilket till
sammans med Göta Kanalområdet är den största procentu
ella utvecklingen i Västra Götalandsregionen. Norrmännen, 
som utgör den absolut största kategorin utländska besökare, 
har under året ökat med 19 procent. I absoluta tal innebär 
det 30 000 fler gästnätter. Förutom ökningen av norska 
gästnätter har även många andra utlandsmarknader ökat. De 
brittiska har ökat med 50 procent, franska med 21 procent, 
italienska med 11 procent och spanska med 23 procent. 

Beläggningsgraden på hotell, stugbyar och vandrarhem 
(HSV) har i genomsnitt varit 54 procent t.o.m. oktober 2013. 
Den högsta beläggningsgraden noteras i Göteborgsregionen 
med 61 procent, följd av Boråsregionen 46 procent, Fyrbodal 
44 procent och Skaraborg 39 procent. 

Senast uppmätta turismomsättningen för Västra Göta
lands län avser år 2012 och uppgick till 34,8 miljarder kronor, 
vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent från år 2011, 
och nästan 35 procent sedan år 2000. Besöksnäringen är en 
utpräglad småföretagsbransch med stor betydelse för syssel
sättningen i Västsverige. Totalt sysselsätter besöksnäringen 
ca 23 000 helårsverken. 

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 restaurang
näringen samt handel. Den tredje största svenska destina
tionen är Skåne län.

Tillgängligheten med flyg, tåg och färjor till regionen har 
förbättrats något under året. 

I maj öppnade bland annat flygbolaget BMI Regional en 
direktlinje från Göteborg Landvetter Airport till Birming
ham, Storbritanniens näst största stad, med sex avgångar 
i veckan. Enligt Swedavia ökade passagerartrafiken på 
Landvetter flygplats med 3 procent t.o.m. november vilket 
innebär att passagerarsiffran hamnar på 4 639 100 resenärer. 
Totalt trafikerar 25 reguljära flygbolag flygplatsen idag. 
Sex nya destinationer lanserades även från Göteborg City 
Airport (GCA) men dessa främst med fokus på svenskt re
sande till utlandet. T.o.m. november är den ackumulerade 
ökningen i antalet resenärer över 3 procent på GCA.

Västra Götaland konkurrerar i första  
hand med Stockholms län om att vara  
den mest besökta turismregionen. 
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Marknadsföring på de utländska marknaderna
För att bli synlig 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.

De marknader som under år 2013 har bedömts uppfylla 
huvuddelen av ovanstående kriterier och som därmed har 
prioriterats är följande:
•	 Norge 
•	 Danmark 
•	 Tyskland
•	 Storbritannien 
•	 USA 
•	 Frankrike
•	 Italien
•	 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. 

Under 2013 har dialogen förtätats med Göteborg & Co  
och Visit Sweden kring framtida samarbeten och marknads
investeringar. Arbetet, kallat samverkanstrappan, har resulterat 
i framtagandet av en gemensam Masterplan. Målsättningen 
är att genom strategisk och operativ samverkan öka effekter
na av gemensamma investeringar och satsningar i utlandet.

Marknadskommunikationen för regionen är även syn
kroniserad med VisitSwedens varumärke för Sverige. Detta 
är viktigt dels eftersom gemensamma kampanjer bedrivs, 
dels eftersom varumärket Sverige behöver stärkas. Under 
2013 har ett utökat samarbete etablerats med lokala turist
organisationer för att synkronisera marknadsinsatser och 
tillsammans nå en högre verkningsgrad av framtida mark
nadsinvesteringar.

Reseledet 
Västsvenska Turistrådet har bearbetat reseledet i Tyskland, 
Storbritannien, Ryssland, Kina och USA under 2013. Samar
betet med reseledet är ytterligare en kanal för marknadsfö
ring och försäljning, framförallt på marknader där känne
domen om Västsverige är låg.

Västsvenska Turistrådet har haft kontakt med ca 190 rese
arrangörer/incomingbyråer via mässor, workshops och sälj
besök under året. VT deltog på två av de största fackmässorna 
i Europa: ITB i Berlin och World Travel Market i London. 
Vidare deltog bolaget även på lokala workshops anordnade 
av VisitSweden i Tyskland, Storbritannien, Kina, USA och 
Ryssland. Som resultat av dessa möten och kontakter besökte 
51 utländska företag Västsverige på visningsresor med skräd
darsydda program under 2013. Detta har i sin tur resulterat i 
att 14 nya och bekräftade produkter kommer att finnas med i 
researrangörers program under 2014. En av de mest populära 
nya produkterna som tagits fram är en skärgårdsresa mellan 
Göteborg och Grebbestad med boende på hotell och besök 
på öar och sevärdheter längst Bohuskusten. Denna produkt 
har hittills plockats in i nio tyska researrangörers broschyrer 
samt hos en researrangör i Schweiz.

Under året har även arbetet fortsatt inom partnerskapet 
B2B, vilket drivs av VisitSweden. Årets resultat visar en 
ökning med 20 procent, från 10 150 gästnätter 2012 till 
12 196 år 2013. Omsättningen i Västsverige beräknas till 
18,3 mil joner SEK. Totalt ingick 92 tyska researrangörer 
inom 12 grupperingar och ett femtiotal västsvenska boende
anläggningar i samarbetet 2013. B2B samarbetet bidrar inte 
enbart till en ökad omsättning och ökat antal gästnätter i 
Västsverige, utan är också en viktig del i exportutvecklingen 
av regionens boendeanläggningar och aktivitetsföretag.

Löpande pressbearbetning
För att öka kännedomen om Göteborg och Västsverige 
har en intensiv pressbearbetning löpt parallellt med öv
riga marknadsaktiviteter. Denna bearbetning har bestått av 
nyhetsbrev, pressmeddelanden och journalistresor. Totalt 
har drygt 80 utländska journalister och bloggare besökt 
Göteborg och Västsverige under 2013 i samarbete med Vi
sitSweden. Några av höjdpunkterna var CNN:s listning av 
Bohuslän som en av världens vackraste vildmarker samt en 
bild från Väderöarna på framsidan av brittiska the Times. 
Pressvärdet på de berörda marknaderna till och med oktober 
uppgick till ca 177 mil joner SEK. Med följande fördelning: 
Norge: 23 308 100 SEK, Danmark: 8 533 400 SEK, Storbritan
nien: 46 320 200 SEK, Tyskland: 54 130 000 SEK, Frankrike: 
11 515 300 SEK, Italien: 12 879 700 SEK, Kina: 970 600 SEK, 
USA: 12 164 100 SEK och Ryssland: 5 257 400 SEK. 
 
Kampanjer
Kampanjer genomförs främst i samarbete med transportörer, 
VisitSweden och reseledet. Syftet med kampanjerna är dels 
att vara kännedomsbyggande, dels att driva trafik till delta
gande företags produktblad på de västsvenska sajterna. Un
der året har kampanjer främst riktats mot Norge, Danmark, 
Tyskland, Storbritannien och USA.

En stor marknadsföringssatsning mot den norska mark
naden genomfördes i samarbete med VisitSweden samt nio 
större hotell i Bohuslän. Syftet har varit att visa upp Bohus
läns pärlor såsom skärgård, mat och skaldjur samt outdoor. 
Kampanjen har skapat ett stort intresse och lockat drygt 
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Marknadskommunikation
VT:s enskilt största och viktigaste kanal för kommunikatio
nen kring destinationen Västsverige är www.vastsverige.com, 
den Virtuella Turistbyrån. Kampanjer, tävlingar samt närva
ron i sociala kanaler syftar till att driva trafik till webbplatsen 
där besökaren hittar mer information och har möjlighet att 
boka boende och aktiviteter.

På den svenska marknaden är www.vastsverige.com den 
kanal, i kombination med sociala medier, som står för kom
munikationen. Den svenska sajten är den mest omfattande 
och driver teknikutvecklingen, något som även implemen
teras på övriga marknader och tematiska sajter.

Totalt gjordes 4 000 000 besök på sajten under 2013. Det 
är ca 250 000 fler besök än under 2012 vilket innebär en 
ökning med ca 6 procent. Utvecklingstakten är fortfarande 
positiv men inte lika stark som under tidigare år. Anled
ningen till det kan vara att det blir allt vanligare att kunder 
besöker flera olika webbsidor för att hämta inspiration till 
sina resor, exempelvis Trip Advisor där VT också har en sida. 

186 000 besök kom från Norge, 101 000 från Tyskland och 
nästan 72 000 från Danmark. Marknadsaktiviteterna på de 
utländska marknaderna har resultat i att fler utländska turis
ter besökte sajterna. Andelen nya besök från de prioriterade 
marknaderna ligger på ca 70 procent, vilket kan jämföras 
med ca 50 procent från Sverige. 

Analyserar man vilka enheter kunderna använder för att 
komma till sajten följer statistiken den globala trenden. Av 
samtliga besök till sidan kom 20 procent från mobila enhe
ter, surfplattor och smartphones. Det är en fördubbling sedan 
2012 då 10 procent av besöken kom från mobila enheter. Vi 
ser även en fortsatt ökning av trafiken från sociala medier 
även om det fortfarande är ganska små volymer.  

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

Bokning on-line
Västsvenska Turistrådet har sedan 2008 aktivt arbetat med 
att underlätta för företagen att bli bokningsbara online. Att 
vara bokningsbar online är en avgörande faktor vid turistisk 
marknadsföring både i Sverige och utomlands. Det system 
som erbjuds heter Citybreak. Det totala antalet företag som 
använder Citybreak inom regionen är ca 250 stycken vilket 
är ungefär samma antal som år 2012.

Under året har VT arbetat med att kvalitetssäkra företa
gens presentationssidor och bokning på vastsverige.com. 
Under 2013 har 32 utbildningstillfällen genomförts. Utbild
ningen omfattar grund och paketutbildning för boende
företag samt utbildning för aktivitetsföretag.

Totalt under 2013 gjordes det 9 600 bokningar i City
break, varav 16 procent från utlandet. Dessa bokningar 
genererade 29 700 gästnätter och ett bokningsvärde av 
20 mil joner kronor. Det är en nedgång från föregående år 
men turismen i Västsverige totalt sett har haft en positiv 
utveckling. Det finns många stora aktörer på marknaden, 
till exempel booking.com, hotels.com, expedia.com med 
flera som konkurrerar om kunderna och gör att onlineför
säljningen sprids ut bland många olika aktörer och kanaler. 
Totalt sett har alltså onlinebokningarna i regionen sannolikt 
inte minskat.

Under 2013 har en tjänstekoncession genomförts för att utöka 
boknings och försäljningsmöjligheter på www.vastsverige.com. 
Avtal har slutits med Nordic Travel AB. Detta innebär nya och  
förbättrade möjligheter för både gäst och företag, bland annat 
att gästen från och med 2014 kan boka och sätta ihop egna 
paket (sk dynamisk paketering). Samtidigt erbjuds direktbe
talning, resegaranti och möjlighet till fler försäljnings kanaler 
för företagen.

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

(Källa: Citybreak, ”Booking Analysis per Country”)
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23 000 tävlande som stannat länge på kampanjsidan och 
även valt att komma tillbaka. PRarbetet har också fått god 
effekt med ett värde på över 6 miljoner kronor. 61 säljmöten 
samt ett antal events och visningsresor har genomförts vilket 
har lett till förfrågningar hos berörda partners till ett värde 
av cirka 3,7 miljoner. 

Under våren genomfördes också en digital kampanj mot 
Norge med målet att öka intresset för vår och sommarse
mester i Sverige bl.a. med hjälp av Spotify och musik. Väst
sverige representerades utifrån prioriterade teman; Bohuslän, 
skärgård, mat & skaldjur, outdoor och paddling och Göta 
kanal. Det gjordes också en kampanj under hösten med  
fokus på weekendresande och mat och skaldjur i Västsve
rige. Kampanjerna bestod av bannerannonsering i norsk 
dagspress, kampanjsida på www.visitsweden.com, sociala 
medier och PR. Kampanjsidorna har totalt haft 115 762 besök. 

2013 initierades ett treårigt golfprojekt av Svenska Golf
förbundet i syfte att öka golfturismen till Sverige från Norge 
och Danmark. Från Västsverige deltog 11 golfanläggningar. 
Marknadsföringen har skett i golfmedier både tryckt och 
online. 

Trots en sen säsongsstart p.g.a. väderförhållandena, lycka
des Västsverige öka antalet rundor till 20 156 (+1 884 jfr med 
2012).

100 procent Echt är en lyckosam digital kampanj mot 
den tyska marknaden som genomfördes för fjärde året i rad 
tillsammans med Skåne, Visit Sweden, Deutsche Bahn och 
tyska researrangörer. Kampanjen skall locka tyska resenärer 
till Sverige, framförallt med tåg. Deutsche Bahn är en viktig 
kampanjpartner i detta. Kampanjen har haft 41 613 besök, 
122 962 sidvisningar och bidragit med 1 869 leads till Västsve
rige. Deutsche Bahn ökade sin försäljning av EuropaSpezial 
Schweden biljetter med 20 procent i jämförelse med 2012. 

Västsvenska Turistrådets tvååriga samarbete med Hymer 
(Tysklands största producent av exklusiva husbilar), Visit
Sweden, Stena och SCR fullbordades under året. 

Marknadsföringsaktiviteter som genomförts är bl.a. 
deltagande på Caravan Salon Düsseldorf (världens största 
husvagns och husbilsmässa med 179 000 besökare), med
verkan i Hymers broschyrer (500 000 i upplaga), exponering 
på Hymers och VisitSwedens hemsidor och sociala kanaler 
samt två gruppressresor vilka bl.a. har resulterat i en bilaga i 
en av Tysklands största dagstidningar DIE ZIET.

Under två månader, april och maj, var det skandina
viskt fokus på Globetrottervaruhusen (stor butikskedja för 
outdoorutrustning) i sju tyska städer. Västsverige visades 
bl.a. upp i butikerna i form av filmer och bilder och även i 
Globetrotters kundmagasin, nyhetsbrev med mera.

I Storbritannien har Västsvenska Turistrådet tillsammans 
med andra partners genomfört kampanjer tillsammans 
med flygbolagen Norwegian och British Airways för att öka 
flygbokningarna mellan London och Göteborg. Enligt halv
tidsrapport i kampanjen tillsammans med Norwegian kunde 
man se en ökning på 3,5 procent gällande antalet bokningar 
jämfört med perioden innan kampanjens start. Även British 
Airways kampanjen har genererat bra resultat. Kombinerade 

produkter (flyg+hotell eller flyg+bil) ökade med 60 procent 
jämfört med samma period förra året och hotellnätterna 
ökade med 35 procent. En tydlig ökning kan urskiljas i 
jämförelse med perioden före och efter kampanjperioden.  

DOFT är ett 2årigt Interregprojekt med syfte att nyttja 
möjligheten med både Rygge flygplats och Göteborg som 
inresedestination. Detta skall öka antalet besökare till 
Östfold och Fyrbodal från Tyskland och Storbritannien. 
Annonsering sker via Ryanairs kanaler i tryckt och online 
media samt genom press och PRbearbetning och har temat: 
”Two Countries – One Coast”. Kampanjsidorna på ryanair.
com hade fram till september 2013 haft totalt 24 778 besök.  
Bokningarna för rutten Göteborg–Frankfurt har ökat med 
3 procent i jämförelse med förra året, medan Göteborg–Lon
don ökade med 1,6 procent. 

Carplusvacation är en kännedomsbyggande social media
kampanj som genomförts tillsammans med Volvo Overseas 
Delivery (VOD), VisitSweden och Skåne. Kampanjen har haft 
26 249 unika besökare och 6 656 täv lingsbidrag.

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 fortsatt att växa under 2013 och har över 
6000 följare från främst Storbritannien, Sverige, USA, Italien, 
Tyskland och Frankrike. Den tyska Facebookkanalen har 
drygt 600 följare. VT:s engelska blogg explorewestsweden.
com hade 11 942 besök under året, främst från USA. Via den 
engelska twitterkanalen, med över 1600 följare, har VT kom
municerat med besökande bloggare och journalister.

Västsvenska Turistrådet har lanserat en destinationssida 
för Västsverige på Tripadvisor.com. Tripadvisor är världens 
största resesajt med 200 miljoner unika besökare per månad 
från hela världen och består till 100 procent av användarge
nererat innehåll.

Västsverige som matdestination  
i marknadsföringen
Västsvenska Turistrådet är en viktig del i den nationella 
matsatsningen Sverige – det nya Matlandet. Pilotmarknad 
för projektet är Storbritannien, där aktiviteter genomfördes 
under konceptet ”Try Swedish”. 

I syfte att stärka bilden av Sverige som matland arrang
erades Try Swedish i London i november. Eventet var en 
del av TV4samarbetet Mitt Kök, som nu för första gången 
arrangerades utomlands. Västsvenska Turistrådet deltog 
tillsammans med Göteborg & Co, Tourism in Skåne och 
Jämtland Härjedalen Turism. VisitSweden koordinerade 
eventet. Förutom att 400 matintresserade londonbor fick 
laga mat tillsammans, spreds eventet i sociala och traditio
nella medier. Bland de matlagande deltagarna fanns brittiska 
journalister, bland annat från BBC och The Telegraph, och 
flera inflytelserika matbloggare.

VERKSAMHETEN

Sedan 2012 är Bohuslän en av de fem pilotdestinationer  
som omfattas av Näringsdepartementets och Tillväxtverkets  
satsning på ”Hållbar Destinationsutveckling”. 
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Rollfördelning i framtidens besöksnäring
Som en del i arbetet med att skapa långsiktiga förutsätt
ningar för framgångsrika destinationer driver Västsvenska 
Turistrådet en översyn av rollfördelningen mellan det privata 
näringslivet och den offentliga verksamheten 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 nödvän
dig förutsättning i besöksnäringens utveckling, inte minst 
gällande långsiktig planering och satsningar på infrastruktur.

Utvecklingen av 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 infra
struktur, dels med ett obyråkratiskt regelverk och tillämp ning 
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 togs beslut i samtliga kommuner i Boråsregionen 
om att väga in brukargruppen ”besökare” i den kommunala 
verksamheten och under 2013 har kommunerna i Bohuslän 
tagit fram ett gemensamt förslag till avsiktsförklaring för ett 
enat Bohuslän inom besöksnäringen. Förslaget förväntas 
antas i respektive kommuns styrelse alternativt fullmäktige 
i början av 2014.

Turistisk Översiktsplanering – töp
För att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla turismen 
i Västra Götaland på ett hållbart vis behöver näringens an
språk på mark och vatten förtydligas i förhållande till andra 
intressen. Målsättningen är ökade investeringar i turistisk 
infrastruktur med incitament för nyetablering respektive 
kvalitetsutveckling av befintliga anläggningar, attraktioner 
och miljöer där turismens behov och marknadsförutsätt
ningar beaktas. 

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
en modell och vägledning tidigare tagits fram för hur tu
rismfrågor kan hanteras i den kommunal översiktsplanering. 
Handboken syftat till att ge kommunerna stöd och underlag 
samt vara en inspirationskälla till att föra in turismfrågorna i 
översiktsplanerna i samband med att planerna förnyas eller 
ändras. Vägledningen pekar även på olika sätt att samarbeta 
kring gemensamma turistiska frågor. Turistiska projekt och 
anläggningar ger ofta konkreta fysiska avtryck i flera kom
muner och en samverkan över kommungränserna behövs 
därför. Parallellt har ett GISdatafilter tagits fram för olika 
delområden, bland annat Bohuslän och Boråsregionen. 
Målsättningen är att tillföra kompletterande data, säkerställa 
kontinuerliga uppdateringar samt att tillhandahålla kunska
pen till kommuner och övriga intressenter.

Camilla Läckbergs Fjällbacka 
Västsvenska Turistrådet har fortsatt att ta till vara möjlighe
ten att marknadsföra Fjällbacka och Bohuslän med hjälp av 
det intresse som skapas för Camilla Läckberg och hennes 
berättelser. ”Nordic Noir”, som är det populära samlings
namnet på mörka och skrämmande kriminalromaner och 
deckare från Skandinavien, är en framgångssaga världen över 
och omfattar idag allt från tvserier till filmer, kriminalro
maner och deckare.  

Förhandsvisningen av Camilla Läckbergs biofilm Tysk
ungen ägde rum i Bohuslän i juni i samarbete med Film i 
Väst, Göteborg International Film Festival, Tanums Kom
mun och Tanum Turism. Före filmpremiären på Tanum
Strand, hölls en presskonferens i Fjällbacka med Camilla 
Läckberg, skådespelarna Claudia Galli och Richard Ulfsäter, 
regissören Per Hanefjord och producenten Pontus Sjöman, 
inför svensk och nordisk press. 

Inför Camilla Läckbergs internationella TV och filmsläpp 
hösten 2013 fortsatte samarbetet med hennes bokförlag i bland 
annat Frankrike där hon har sålt över 1,5 miljoner böcker.  
I samband med boksläppet av Fyrvaktaren skapade Västsven
ska Turistrådet tillsammans med VisitSweden, bokförlaget 
Actes Sud och Ryanair kampanjaktiviteter. I 150 000 ex 
 emplar av den nysläppta Fyrvaktaren låg ett bokmärke från 
Fjällbacka med en webbsida som hänvisar till VT:s franska 
Fjällbackaskärgårdsajt, som är en del av vastsverige.com. 

Tillsammans med bokförlaget Actes Sud och deras annonse
ring i magasinen Elle, Biba och Grazia fick läsarna möjlighet 
att vinna en resa till Bohuslän. Kampanjen marknadsfördes 
även via Ryanairs kanaler för att öka trafiken mellan Paris 
Beauvais–Göteborg City Airport. Parallellt genomfördes 
annonsering i dagspress i Parisområdet.

TVserien ”Fjällbacka Murders” har sålts i flertalet länder 
och visats på olika kanaler under hösten 2013. Bland annat 
på France 3, Canal+ i Spanien och ZDFneo i Tyskland. Media 
har fortsatt att visa ett enormt intresse för Fjällbacka och 
Bohuslän tack vare Camilla Läckbergs böcker och filmer. 
Några av de medier som har publicerat stora reportage i sam
band med boksläpp och premiären av Fjällbackamorden var 
bland andra italienska Vanity Far, brittiska the Independent, 
the Daily Mail, Spaniens största dagstidning El Mundo, 
holländska De Telegraaf och norska magasinet Kamille och 
tvkanlerna TV2 och NRK. 

Utifrån marknadsarbetet kring filmatiseringen av Camilla 
Läckberg har nya lärdomar och möjligheter uppkommit. 
Marknadstrender visar att litteratur och filmatiseringar 
får allt större betydelse som inspiration till resande. Sär
skilt intressant är detta när destinationer i Västsverige kan 
identifieras genom t.ex. karakteristiska landskapsscenerier 
och typiska kulturella särdrag. För att kunna dra nytta 
av filmproduktion, lansering, filmdistribution och mark
nadsföring måste dock samverkan initieras tidigt för att 
maximera nyttan för samtliga parter. Resultatet är att Film 
i Väst, Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden har ingått 
ett samverkansavtal för att öka framtida effekter av turistiskt 
intressanta filmprojekt.

Affärsutveckling
Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets affärs och 
produktutveckling är att göra näringen exportmogen och 
att hjälpa besöksnäringsföretag att utveckla produkter under 
alla tider på året. Västsvenska Turistrådets affärsutvecklings
verksamhet fokuserar på medvetandegörande via förank
ringsarbete som grundar sig på lyhördhet för det lokala kun
nandet och turismföretagens vilja och förmåga att satsa på 
turism. Den konkreta produktutvecklingen utgår alltid från 
marknadens efterfrågan. Framförallt är det den efterfrågan 
som det utländska reseledet förmedlar som ligger till grund 
för de prioriteringar som görs inom produktutvecklingen. 
Huvudsakligen utvecklas produkter med måltidsturism 
eller outdoor som tema. Inom outdoor ryms till exempel 
paddling, vandring, cykel och fiske.

VT har tagit fram ett system för att underlätta för företag 
att bli exportmogna. Systemet kallas SverigeNorden
Världen och tydliggör vilka krav VT ställer på 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 har ca 175 företag i regionen uppnått 
Världennivå och anses därmed vara exportmogna.

VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN
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Måltidsturism
Västsvenska Turistrådet har arbetat med måltidsturism sedan 
början av år 2000 och målsättningen är att måltidsupplevel
sen ska vara av så hög kvalitet att måltiden i sig blir en av de 
ledande symbolerna för destinationens innehåll.

I det nationella arbetet med Sverige – det nya matlandet har 
Västsverige en viktig position. Under 2013 har VT medverkat 
i ett nationellt projekt där svenska regioner tillsammans ar
betat fram en gemensam handlingsplan för måltidsturism. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 och konkreti
seras ytterligare.

Ett av de stora arrangemang som genomförts under 2013 
inom ramen för Sverige – det nya matlandet är World Food 
Travel Summit, en världskongress inom måltidsturism som 
Göteborg och Västsverige stod värdar för i samarbete med 
Visit Sweden. Huvudarrangör var den globala organisatio
nen World Food Travel Association. 200 delegater deltog 
från 28 olika länder och ett 30tal personer representerade 
press och media.  

Arbetet med Västsvensk Mersmak/Smaka på Västsverige 
har fortsatt under 2013. Ett helt nytt magasin har tagits 
fram som lyfter mat och matupplevelser i Göteborg och 
Västsverige. Magasinet, som heter Skafferi, har tagits fram i 
samarbete med Lokalproducerat i Väst och Göteborg & Co. 
Under 2013 har flera kompetenshöjande åtgärder riktade mot 
både restauranger och producenter genomförts inom ramen 
för Smaka på Västsverige.  

Förutom kvalitetssäkringsarbetet med Västsvensk Mers
mak/Smaka på Västsverige arbetar VT fokuserat med maten i 
den affärs och produktutveckling som pågår i regionen. Ett 
exempel är ”Skaldjursresan” som genomfördes i Bohuslän för 
femte året i rad. Skaldjursresan är ett koncept som bygger 
på paket baserat på bra boende, genuina fiskeupplevelser 
och god mat. I Skaraborg har några produkter utvecklats 
kopplade till ramslök och löjrom som är karaktäristiska 
råvaror från området. 

Under året har även flera evenemang genomförts i Väst
sverige, där maten har varit huvudfokus och Västsvenska 
Turistrådet har varit involverat på olika nivåer. Exempel på 
genomförda evenemang är Passion för Mat, Nordiska Mäster
skapen i Ostronöppning och Mitt Kök – Sverigeresan.

 
Mötesindustrin
Västsvenska Turistrådet arbetar sedan flera år tillbaka med 
att utveckla mötesindustrin inom Västra Götaland. År 2010 
antog Turistrådets styrelse en affärsplan som bland annat be
skriver hur VT ska stötta regionens Convention Bureaus (CVB 
i arbetet med att få fler möten, kongresser och konferenser till 
respektive delregion. Convention Bureaus finns på högskole 
och universitetsorterna Göteborg, Borås/Boråsregionen och 
Skövde/Skaraborg. Under året har Trollhättan fattat beslut 
om att starta en CVB och rekrytering av personal har skett. 
Uppstarten är beräknad till mitten av januari 2014. VT stödjer 
uppstarten av CVB:er och deltar i utvecklingen av dessa. 

VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN

I det nationella arbetet med  
”Sverige – det nya matlandet” har  
Västsverige en viktig position. 
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I början av året beslutade Västra Götalandsregionens utveck
lingsnämnd att aktivt och finansiellt stödja projektet ”Möten 
för Tillväxt i Västra Götalandsregionen”. Projektet går ut på 
att hjälpa de personer som är aktiva inom nationella och 
internationella nätverk att bjuda in till fler kunskapsmöten i 
Västsverige. Arbetet inom Möten för tillväxt genomförs i nära 
samarbete med regionens Convention Bureauer. Arbete har 
under året bedrivits med att förankra projektet och etablera 
kontakter inom organisationen Västra Götalandsregionen 
och med potentiella lokala värdar. Allt i syfte att berätta 
om projektet och om hur samverkan kan få fler möten till 
Västsverige.

VT leder även ett regionalt CVBnätverk som har träffats 
och utbytt erfarenheter fem gånger under året. Under led
ning av Västsvenska Turistrådet samarbetar de Convention 
Bureauer som finns i regionen med att driva utvecklingen 
av mötesindustrin framåt. VT har under året skapat och im
plementerat en databas för att få översikt och infrastruktur 
i det gemensamma arbetet med att kontakta potentiella 
mötesvärdar.

Under året har VT gemensamt med regionens CVB:er 
gett ut tidningen ”Meetings Väst”. Syftet är att inspirera 
och få fler personer att vilja bli lokala värdar. Två nummer 
har utkommit i år. Samtliga nummer finns publicerades på 
www.meetingsvastsverige.se. 

Mot målgruppen företagsmöten (B2B) är arbetet inriktat 
på att attrahera konferenser och andra företagsmöten fram
förallt från Norge och Tyskland. I Norge riktas insatserna 
främst mot företag i och omkring Oslo som har närhet till 
anläggningar i Bohuslän och Fyrbodal. Arbetet med att få fler 
tyska företagsmöten genomförs i samarbete med Göteborg, 
Skåne, Malmö, Lappland och Stockholm. Aktiviteter som 

genomförts under året är visningsresor, workshops, mässor, 
sales calls, webbexponering och personlig bearbetning av 
mötesagenter och slutkunder. 

VT arbetar också med att inspirera och utbilda politiker, 
tjänstemän och andra beslutsfattare om mötets roll för 
tillväxt i regionen. I januari 2013 ägde Mötesindustriveckan 
rum i Göteborg. VT var medarrangör till Mötesindustri
veckan som är ett forum som samlar aktörer och intressen
ter (politiker, tjänstemän, forskare) från hela landet för att 
utveckla kunskapen om Mötesindustrins möjligheter och 
betydelse. Över 650 personer deltog.

Bohuslän
Sedan 2012 är Bohuslän en av de fem pilotdestinationer 
som omfattas av Näringsdepartementets och Tillväxtverkets 
satsning på Hållbar Destinationsutveckling. Målsättningen 
är att genom riktade insatser stärka och utveckla hållbara 
turistdestinationer för den internationella marknaden samt 
att stärka innovationsförmåga, kvalitet och konkurrenskraft i 
små och medelstora turist och upplevelseföretag. Satsningen 
går under beteckningen  Bohuslän på export – i Sverige och 
utlandet. Projektet är treårigt och omfattar områdena roll
förändring, kunskapsöverföring och produktutveckling. 
Huvuddelen av VT:s arbete i Bohuslän under året har skett 
inom ramen för projektet.

Under 2013 har projektets styrgrupp utökats till att om
fatta näringsliv, turistansvariga, kommun och näringslivs
chefer, kommunalförbund, Länsstyrelsen och politiker. Ett 
särskilt branschråd har bildats bestående av näringslivsrepre
sentanter inom segmenten resa, bo, äta och göra. Den poli
tiska dialoggruppen består av kommunstyrelsens ordförande 
samt oppositionsråd från de 11 kommunerna.

Rollförändringarbetet har under året lett till att ledande 
förtroendevalda från Bohusläns samtliga kommuner disku
terat förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam 
avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän – ett enat 
Bohuslän. Målsättningen är att kommunerna vill och kan 
ställa sig bakom en gemensam avsiktsförklaring för offent
lig samverkan kring besöksnäringen. Avsiktsförklaringen 
tydliggör den politiska viljan och den övergripande inrikt
ningen på framtida samverkansområden. I början av 2014 
förväntas samtliga kommuner ha antagit den gemensamma 
avsiktsförklaringen, vars innehåll därefter skall konkretiseras 
i en handlingsplan tillsammans med näringsliv och övriga 
intressenter.

Varumärkesarbetet, som inleddes 2012, har under året 
resulterat i att en värdegrund för Bohuslän tagits fram i 
samverkan med näringsliv, kommuner, politik och övriga 
intressenter. Arbetet med värdegrund och varumärke ska 
implementeras under 2014.

De satsningar som krävs för kvalitetssäkring och tillväxt 
innebär att redan exportmogna företag behöver säkra sina 
positioner samtidigt som företag med potential att bli ex
portmogna behöver investera för att motsvara de krav som 
den internationella besökaren ställer på ett bekvämt resande, 
kvalitativt boende och attraktiva upplevelser.

VERKSAMHETENVERKSAMHETEN

I början av året beslutade Västra Götalandsregionens  
utvecklingsnämnd att aktivt och finansiellt stödja projektet 
”Möten för Tillväxt i Västra Götalandsregionen”.
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ORGANISATION

Inom ramen för Bohuslän på exports kunskapsöverförings
del har VT skapat en serie kunskapsdagar. Samtliga företag 
på Världen och Nordennivå bjuds in att delta. Seminarie
dagarna har olika teman men syftar till att ge inspiration, 
kunskap och handfasta tips på hur företag kan utvecklas för 
att bli exportmogna.

Inom området produktutveckling har Bohusläns starkaste 
teman ur ett internationellt marknadsperspektiv identifie
rats; måltidsturism och outdoorprodukter. Under året har 
nya produkter utvecklats varav flera redan säljs av utländska 
turoperatörer samtidigt som ytterligare produkter och upp
levelser håller på att utvecklas tillsammans med näringen.

Boråsregionen
I Boråsregionen finns sedan 2012 en programplan framtagen 
i dialog med politiker, företag, tjänstemän och övriga aktö
rer. Programmet omfattar perioden 2012–2014 med särskilt 
stöd från Kommunalförbund, kommuner och Västsvenska 
Turistrådet. Den turistekonomiska omsättningen har ökat, 
främst beroende på ökade dygnsutlägg för hotellgäster och 
dagsbesökare.

Insatserna under året har fokuserat på att öka export
mognaden hos företagen i området, att utveckla fler säljbara 
produkter samt att utveckla mötesindustrin. Seminarier 
kring bland annat hållbarhet har genomförts.

Ett antal möjliga produkter har börjat utvecklas inom 
tema cykel, vandring och vinter. I övrigt har fokus inom af
färs och produktutveckling legat på synligheten på nätet med 
förbättring av hemsida, information om sociala medier och 
bättre produktblad och bokningsbarhet på vastsverige.com

Arbete för att få fler möten till Boråsregionen sker i tätt 
samarbete med Borås Convention Bureau. Samarbetet är 
fokuserat på att skapa relationer inom högskolan, kom
munerna, sjukhuset och andra stora forskningsintensiva 
verksamheter i området för att hitta och nå ut till personer 
som är aktiva i internationella nätverk och större nationella 
organisationer och uppmuntra dem att åta sig värdskapet för 
ett nationellt eller internationellt möte i regionen.

VT har också varit med i förstudiearbetet kring att bygga 
ett nytt kongresshus i Borås och är med i dialogen med 
stadens beslutsfattare.

Dalsland
I Dalsland har främst affärsutveckling med koppling till 
naturturism prioriterats under 2013. Ett antal konkreta 
paketresor har tagits fram under året, dels med koppling till 
kajak/kanot dels med cykling som tema. Stöttning och sam
verkan har skett kring utveckling av evenemangen Dalsland 
Kanotmaraton och Dalsland Xcountry.

Skaraborg
År 2008 fastställde Skaraborgs Kommunalförbund det 
inriktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg som 
i ett femårsperspektiv ska resultera i en fördubbling av 
om  sättningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder år 
2007 till ca 3 miljarder år 2015. Västsvenska Turistrådet fick 
Kommunalförbundets uppdrag att ansvara för arbetet. Mål
sättningen uppnåddes under året då den turistekonomiska 
omsättningen uppmättes till 3,5 miljarder kronor.

Under 2013 gick projektet in i nästa fas då en ny arbets

VERKSAMHETEN

I Dalsland har främst affärsutveckling  
med koppling till naturturism prioriterats  
under 2013. 
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modell initierades för delar av arbetet. Lokala resurspersoner, 
i form av tre turistchefer från Skaraborg, fick i uppdrag att 
ansvara för var sin tematisk del av affärsutvecklingsarbetet. 
Syftet med arbetssättet är dels att öka projektets lokala 
närvaro, dels att dra nytta av lokala kompetenser över hela 
området. De områden som de tre turistcheferna tog ansvar 
för var: Natur och kulturturism, Måltidsturism och Lokala 
besöksserviceplatser.

Målet med arbetet med lokala besöksserviceplatser är 
att få till en nationell standard för hur näringen kan ta ett 
ökat ansvar för värdskap och besöksservice på destinationen. 
Förslag till auktorisationsmärke, kriterier, utbildningar, tids
plan, bildpresentationer samt handledning har tagits fram. 
Dialog och samverkan sker även med branschorganisationer 
och regionala turistorganisationer i övriga landet.

Flera nya paket har färdigställts under 2013 bland an
nat ett antal paket med tema aktiv semester som består av 
boende inklusive cykling alternativt vandring längs Göta 
kanal. Fiskepaket med boende och guider är också på gång. 
Ett löjromspaket har tagits fram inom måltidsturismarbetet 
där även produkter kopplade till ramslöken har producerats.

Hornborgaområdet är ett prioriterat område inom pro
jektet. Under året har underlag tagits fram för beslut om 
konkreta åtgärder som måste vidtas under 2013–2014 för 
evenemanget Trandansen. Vidare har tre skisser med kost

nadsförslag tagits fram avseende en ny byggnad på Trandan
sen. En analys kring företagens intresse och upplevda nytta 
av evenemanget har också genomförts.

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 2008–2011. Även det kvalitetssäkringssystem som 
utarbetas inom Hållbar besöksnäring utgör en viktig del i 
arbetet med destinationsutveckling inom DEX. Under 2013 
har DEX resulterat i flera nya exportmogna produkter som 
har lanserats på marknaden. Flera företag har också nått 
exportmognad under året.
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Huvuddelen av vt:s arbete i Bohuslän  
under året har skett inom ramen för projektet  
”Bohuslän på export – i Sverige och utlandet”.
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Camping och husbilsdestination Västsverige
Tillsammans med SCR, och med finansiellt stöd av Läns
styrelsen i Västra Götaland, driver Västsvenska Turistrådet ett 
gemensamt arbete kring att utveckla husbils och camping
turismen i länet. Projektet stöttar bland annat kommuner 
och näringslivet i utvecklingen av ställplatser och husbils
platser på strategiska platser inom länet. I Bohuslän sker 
ett särskilt arbete kring att stötta ett antal campingplatsers 
verksamhet med målsättningen att öka beläggningsgrad, 
lönsamhet och sysselsättning.

Analys och kunskapsuppbyggnad
Västsvenska Turistrådet har under många år investerat i 
kunskap både via inköp, beställda studier, statistik och egna 
analyser. Ett intensivt arbete med att sprida och förädla 
kunskap har pågått under hela 2013. Det har främst gjorts 
genom att företagshemsidan www.vastsvenskaturistradet.org 
har gjorts om, både när det gäller struktur och innehåll. Ett 
annat sätt att sprida kunskap på har varit via nyhetsbrev som 
skickats till både företag, turistorganisationer och till poli
tiker. En serie med kunskapsseminarier har startats. För att 
kunna följa utvecklingen presenteras SCB:s gästnattstatistik 
månadsvis för länet, delregioner och kommuner fördelat 
på hotell, vandrarhem och stugbyar samt camping. Annan 

statistik som presenterats är bland annat beläggningsgrad, 
nationaliteter och exportandel. Den turistiska ekonomiska 
omsättningen beräknas årsvis för länet och för delregionerna.

Genom olika samarbeten och partnerskap, tillsammans 
med VisitSweden, har bland annat en golfundersökningar 
genomförts på den norska och danska marknaden och en 
kännedomsundersökningen om destinationen Västsverige 
i Norge. Marknadsrapporter har också köpts in för 12 ut
ländska marknader. 

Västsvenska Turistrådet var med i en mycket omfattande 
tillgänglighetsstudie som gjordes av Copenhagen Economics. 
Rapporten ”Take off Västsverige” analyserar Göteborgsre
gionens internationella tillgänglighet. En av rapportens 
slutsatser visar att tio nya direktlinjer skulle öka regionens 
tillgänglighet och ge direkta vinster på upp till 500 miljoner 
kronor för regionen.

VT genomförde också en onlinestudie tillsammans med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, inom projektet ”Natur
turism i skyddade områden”. Syftet var att kartlägga om
fattningen av naturturistiska verksamheter bland aktivitets
företag och se hur naturturismen kan utvecklas till att bli en 
spetsprodukt i Västsverige.
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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 var verkställande direktör t.o.m. 20130331. 
Lotta NibellKeating var tf verkställande direktör fr.o.m. 
20130401.

Personal
Tillsvidareanställd personal under hela eller delar av 2013:
Mikael Almse
Jill Axelsson
Caroline Brügge
AnnCharlotte Carlsson
Maria Englund
Monika FlemingGlogoza
Johan Hermansson
Eva Hertz
Maria Johansson
Carin Klemetz

Marie Linde
Jennie Lund
Anna Martinez
Anders Nykvist
Emelie Persson
Gudrun Rosén
AnnSofie Strömbäck
Jennie Svärd
Johanna Zuhr

Visstidsanställda under delar av eller hela 2012:
Robert Cullen
Johan Engström
Therese Karlsson
Charlotta Johansson
Henrik Johansson
Petra Palm
Manda Schillerås
Linda Sturk

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
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EKONOMI

EKONOMI 

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 2013 som beskrivits ovan har i allt 
väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Dock har om
sättning och omslutning blivit lägre än vad som först (hösten 
2012) var budgeterat. Omsättningen p.g.a. avslutade projekt 
och på en något fördröjd rekvisitionshantering under hösten. 
Omslutningen har minskat p.g.a. ett medvetet arbete med 
att slimma balansräkning. Verksamhetens huvudområden 
har varit Destinations/Affärs/Produkt & Kompetensut
veckling inom Tillväxtprogrammen och inom enskilda pro
jekt samt Marknadskommunikation med webbutveckling. 
Den kraftfulla ITsatsningen mot den Virtuella Turistbyrån 
har fortsatt och präglar alla verksamhetsområden. Stöd
funktioner 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 2013 uppgick till 58,251 (f.år 71,108) Tkr 
för Västsvenska Turistrådet. Projektkostnaderna har minskat 
i motsvarande grad som omsättningen minskat och således 
påverkas inte resultatet av den minskade omsättningen.

Av årets omsättning representerar de tjänster som Västra 
Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 45,2 Mkr 
(f.år 47,1) Mkr.

Personalkostnaderna uppgår till 17,364 Tkr (f.år 15,999). 

Årets resultat uppgår till 193 Tkr (f.år 632). Budget för helår 
var ett nollresultat. 

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

Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 
20131231 till 12,944 (f.år 15,885) Tkr. Soliditeten har tack 
vare den minskade balansomslutningen ökat något till 51,3 % 
(i bokslutet 20121231 var den 41,7 %). 

Företagsledningen ser ett spännande 2014 framför sig.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer och noter.
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

Resultaträkning 1312 1212

 
Verksamhetens intäkter 58 251 71 108 
Verksamhetens kostnader -57 911 -70 308 
Avskrivningar och nedskrivningar -150 -281 
Verksamhetens nettokostnader  190 519 
     
Finansnetto 105 113 
Bokslutsdispositioner -78 0 
Skatt -24 0 
 
Årets resultat 193 632

  
Kassaflödesanalys 1312	 1212

Löpande verksamhet    
Årets resultat 193 632
Avskrivningar 150 281
Utrangeringar/nedskrivningar  0 528
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0
Obeskattade reserver (bolagen) 78 0
 
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring    
av rörelsekapital 421 1 441

     
Förändring av rörelsekapital    
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 6 765 -5 967
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -3 219 1 250
 
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 967 -3 276

Investeringar -72 -694
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 -694
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
    
ÅRETS KASSAFLÖDE 3 895 -3 970

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 017 6 988 
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 912 3 017 
     
Kontroll av årets kassaflöde 3 895 -3 971

Differens 0 -1

Balansräkning 1312 1212

 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
- maskiner och inventarier 379 457
Finansiella anläggningstillgångar 279 279
Summa anläggningstillgångar 658 736

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 5 374 12 132
Likvida medel 6 912 3 017
Summa omsättningstillgångar 12 286 15 149
Summa tillgångar 12 944 15 885

     
Eget kapital    
Eget kapital 6 620 0
Årets resultat 193 632
Summa eget kapital 6 813 6 620

     
Avsättningar/Obeskattade reserver 78 0

     
Skulder    
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 6 053 9 265
Summa skulder 6 053 9 265

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 12 944 15 885
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