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ÅRETS RESULTAT 
Antalet gästnätter på hotell och vandrar
hem ökade för 22:a året i rad till 3 740 582,  
vilket innebär en ökning med 4 procent. Stor
stockholm respektive Stormalmö ökade med  
3 respektive 4,5 procent.

Ny efterlängtad kapacitet tillfördes på 
 hotellsidan och ytterligare kommer att tillföras 
under 2014. Investeringar driver tillväxt och är 
avgörande för destinationens utveckling och 
den nya kapaciteten inom hotellsektorn gör att 
Göteborg nu möter marknadens efterfrågan på 
ett bättre och mer balanserat sätt.

EN STAD I FÖRÄNDRING
Många stora förändringsprojekt ligger i start
groparna eller har just startat. Göteborg & Co 
leder, samordnar och kommunicerar jubile
umsarbetet inför Göteborg 2021. De vägval 
vi gör i dag är viktiga för den framtida utveck
lingen. Både när det gäller att skapa en attrak
tiv destination för besökarna och en bra stad 
för de som lever och verkar här.

AFFÄRSPLANENS TRE FOKUSFRÅGOR
I affärsplanen 2012–2014  formulerades tre 
övergripande fokusfrågor för att stärka desti
nationens konkurrenskraft. De gällde: utvecklad 
samverkan med Göteborgsregionen och Västra 
Götalandsregionen, ett gemensamt kommuni
kationskoncept i partnerskap för destinationen 
Göteborg samt att skapa förutsättningar för att 
söka och arrangera VM i friidrott 2021. I samt
liga frågor har vi tagit stora steg framåt:

• Det är på den internationella marknaden som 
den största potentialen finns.  Göteborg & Co, 
Västsvenska Turistrådet och  VisitSweden 
har under året arbetat fram en  gemensam 
marknadsplan för att attrahera fler inter
nationella gäster. Projekten Göteborgs skär
gård och Göteborgs inland är exempel som 
ökar i såväl utbud som attraktionskraft för 
destinationen. 

• Det gemensamma kommunikations koncept 
som togs fram under året kallas One Voice. 
Styrkan med konceptet är att alla kan vara en 
del av det, och att det kan bära många olika 
budskap. Vi skapar helt enkelt en slagkraftig 
bild av destinationen Göteborg genom ett 
gemensamt uttryck.

• En politisk enighet står bakom målet att VM 
i friidrott ska arrangeras i Göteborg 2021. 
Därför fortsätter nu processen och arbetet 
med att ännu en gång locka friidrottsfesten 
till staden.

ÅR 2013 GICK I  
IDROTTENS TECKEN

Zlatan och Ronaldo möttes på Ullevi, medaljerna regnade över de 
sve nska friidrottarna, damfotbollen exploderade i popularitet  under 
EM i juli och de årliga ungdomsevenemangen satte färg på staden. 
Men det var också året då affärsplanens tre fokusfrågor fick sina  
svar och ett år som präglades av framgångsrikt värvningsarbete, för
bättrad samverkan och utveckling av nya reseanledningar.
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Camilla Nyman
tf VD, Göteborg & Co

NYA RESEANLEDNINGAR
Få näringar växer så snabbt som turismen globalt. Samtidigt växer konkur
rensen ännu snabbare. För att möta denna utveckling krävs förbättrad till
gängligheten och ett större utbud av paketerbara upplevelser som många 
aktörer bidrar till att skapa. Under året initierades Go to Sea – en hyllning 
till havet med start 2014 och Göteborgs Lustgårdar som ska äga rum 2016.

INTERNATIONELLT ARBETE
Under året blev Göteborg & Co invalda i European Cities Marketings styrelse. 
Göteborg har därmed styrelserepresentation i ett samarbets organ för turist
städer med över 100 medlemsstäder från 32 länder i Europa likväl som i Delice, 
Good Food Cities of the World. Genom att engagera oss i strategiska samarbeten 
internationellt tillför vi destinationen den senaste  kunskapen kontinuerligt.

Göteborg & Co:s modell för samarbete mellan offentlig och privat  sektor, 
privatepublicpartnership, fick en internationell utmärkelse. På mötet 
”Place Marketing Forum” i Frankrike, tog vi emot pris för destinationens 
samverkansmodell i kombination med nytänkande marknadsföring.

VOLVO OCEAN RACE I BENHÅRD KONKURRENS
Vi har konkurrerat med fler världsstäder än någonsin i värvningen av  Volvo 
Ocean Race som målhamn 2015 och 2018. Vi vann, och som oftast när 
 Göteborg söker stora internationella evenemang handlade det inte om hur 
mycket pengar vi satsar – utan om vår kreativitet att utveckla både evene
manget och staden. Volvo Ocean Race kommer förstås att bli en fantastisk 
seglarfest, men stadens ambition är också att göra det till en del av utveck
lingen av Älvstaden och 400årsjubileet

FORTSATT GENOMFÖRANDE AV  
FRIIDROTTSEVENEMANG I TOPPKLASS
Sex svenska medaljer vid inomhusEM i friidrott var en stor succé. Men det 
var inte bara medaljskörden som överträffade förväntningarna. Vi kunde för 
våra gäster, den internationella idrottsfamiljen, visa att Göteborg fortsätter 
leverera internationella friidrottsevenemang av toppklass. Och eftersom 
evenemanget har hög prestige och status, kommer det att öka våra chanser 
att tilldelas andra framtida friidrottsevenemang. 

DAM-EM VIKTIGT FÖR FRAMTIDEN
UEFA Womens Euro i strålande juliväder på Gamla Ullevi satte prägel på 
hela staden och damlandslaget fick välförtjänt uppmärksamhet. Återigen 
visade Göteborg att vi har en svårslagen förmåga att skapa evenemang som 
sträcker sig bortom arenan och där alla är välkomna. DamEM kommer att 
bli en viktig plattform när det ska ansökas om evenemang i framtiden.

DET KOKAR I MATSTADEN
Restauranglivet känns mycket spännande och innovativt. Utbudet ökar 
och utvecklas. Göteborgarna och deras gäster får allt fler bra matställen 
att välja på och när White Guide nyligen utsåg Sveriges bästa restau
ranger fanns tolv nya göteborgskrogar med på listan.

Maten är en av vår destinations starkaste konkurrensfördelar och vi 
ser att matupplevelser blir en allt viktigare reseanledning då intresset för 
mat och gastronomi ökar i omvärlden.

RUM FÖR UNGA TALANGER

På universitetet och högskolorna finns det gott om unga talanger som vi 
gärna vill ska stanna kvar i staden. Näringslivsgruppen på Göteborg & Co 
har som ett av sina områden att utveckla studentstaden och genom att 
starta en kampanj som syftar till att skapa fler privatrum för studenterna 
tog de under 2013 aktivt itu med den utmaning studenterna har att hitta 
boende i staden.

FRAMGÅNGSRIK VÄRVNING AV MÖTEN
Möten och kongresser är en lönsam del av besöksnäringen och under 
2013 värvades 104 nya möten till Göteborg – ett snitt på två nya  beslutade 
möten varje vecka, hela året! Sammanlagt 59 000 delegater ger över  
143 000 gästnätter på hotellen och mer än 594 miljoner kronor kommer 
att spenderas på lokala transporter, hotell, mat, logi, shopping och nöjen.

Mitt under Julstaden arrangerades för första gången Nobel Week 
 Dialogue i Göteborg. Sex nobelpristagare och världens ledande experter 
på energiförsörjning medverkade i kostnadsfria seminarier öppna för 
alla. Att Nobelveckan väljer att göra en aktivitet utanför huvudstaden 
är något att vårda och utveckla. Nobel Week Dialogue kommer tillbaka 
till Göteborg 2015.

Göteborg & Co:s roll som nätverksplattform, där vi tillsammans sam
ordnar, initierar och tillför kunskap och innovationskraft i arbetet med att 
leda destinationsutvecklingen i Göteborg skapar framtidens möjligheter.

Tack för ert förtroende och engagemang! 

EUROPEAN CITIES MARKETING

M E E T  E U RO P E A N  C I T I E S
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Gästnätterna i Storstockholm ökade med 3 procent och i Stormalmö gick de 
upp med 4,5 procent. En tydlig trend de senaste 30 åren är att storstäderna 
ökar sina marknadsandelar, medan de flesta mindre städer minskar.

Sett till både volym och omsättning är det fortfarande närmarknaden, 
det vill säga svenskarna, som står för de flesta besöken. Svenska resenärer 
står också för den överlägset största andelen av gästnätterna: 74 procent. 
Men trots svag konjunktur i Europa kommer alltfler utländska besökare 
till Sverige. Det är också här som tillväxtpotentialen finns. Med fler  hotell i 
 Göteborg finns nu möjlighet att fortsätta den positiva utvecklingen. 

Västsvenska Turistrådet, Visit Sweden och Göteborg & Co har till  sammans 
 utarbetat en långsiktig marknadsplan och satsar nu  gemensamma resurser  
på att fördubbla marknads föringen av destinationen Göteborg och Väst
sverige utomlands.

TILLGÄNGLIGHET – NYCKELN TILL ÖKAD TILLVÄXT
Västsveriges placering i utkanten av Europa gör oss särskilt beroende av goda 
kommunikationer och det västsvenska paketet  kommer att få stor betydelse 
för tillgängligheten till  Göteborg. Ett effektivt transportsystem är nödvändigt 
för att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i staden.

Ett internationellt näringsliv kräver lättill gänglighet och bra flygkommu
nikationer är en förutsättning för bestående och ökad global konkurrens
kraft i västra Sverige. Ett nordiskt höghastighetståg till Stockholm, Oslo och 
 Köpenhamn skulle delvis ersätta flygtrafiken inom Norden.

Ett omfattande arbete pågår i samarbete mellan Business Region 
 Göteborg,  Västsvenska Turistrådet, VisitSweden, Göteborg & Co och  Swedavia 
för att  attrahera fler flyglinjer. Högst på önskelistan ligger en direktlinje till 
New York vilket skulle innebära mycket för både turism och affärsresande. 
De sam verkande  parterna har valt att kalla arbetet Go Connect vilket följer det 
destinationsgemensamma kommunikationskonceptet.

SÅ SKA  
DESTINATIONEN 
FORTSÄTTA VÄXA
Det har aldrig tidigare bott så många på hotell och vand
rarhem i  Storgöteborg som det gjorde under det gångna 
året. Under 2013 gjordes 3 740 582 övernatt ningar vilket 
innebär en ökning med 4 procent och nytt rekord – för 
22:a året i rad. DE STÖRSTA UTLANDSMARKNADERNA: Norge, Tyskland, Storbritannien och Danmark är 

våra största utlandsmarknader. De största utom europeiska marknaderna är USA följt av Kina.  
Förra året ökade antalet svenska besökare med tre procent medan våra nordiska och övriga  
europeiska gäster ökade med tio  respektive 13 procent. 

NORGE: 233 111 (+9%)

TYSKLAND: 88 287 (+8%)

STORBRITANNIEN: 70 942 (+6%)

DANMARK: 65 914 (+14%)

USA: 42 933 (-22%)

0 100 000

ANTAL BESÖKARE 

200 000

GÖTEBORGS MILJÖMODELL BLIR SVERIGES
Utmaningen är inte bara att växa, utan att växa 
rätt för kommande generationer. Sedan flera år 
har Göteborg aktivt arbetat med att skapa en 
modell för att miljödiplomera evenemang och 
kongresser. Detta har gjort att listan över miljö
certifierade större händelser blivit allt längre 
och alltmer omfattande. Göteborgsmodellen för 
miljödiplomering är framgångsrik och kommer 
nu att anpassas av Svensk Miljöbas för att kunna 
användas som standard i hela landet.

Göteborg har de senaste två åren  toppat 
International Congress and Convention 

 Association Scandinavias lista över hållbara 
mötes och evenemangsstäder. Detta har möjlig
gjorts  genom det helhetstänkande och den sam
verkan som finns mellan transportörer, hotell, 
krogar, arenor och andra  involverade i staden. 

I Sverige står flyget för en procent av ut
släppen av koldioxid medan den inter  na tionella 
siffran ligger på två procent. Landvetter är certi
fierad som  klimatsmart flygplats på högsta 
 internationella nivå. 

BESÖKSNÄRINGEN:

• Är en av de snabbast växande 
näringarna i världen och i 
Sverige.

• Har högre exportvärde än  
järn, stål och  personbilar 
tillsammans.

• Är en arbetskraftsintensiv 
bransch.

• Fungerar ofta som första 
steget in på  arbetsmarknaden.
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UTFALL 2012 MÅL 2013 UTFALL 2013

Besökare goteborg.com 1 762 997 2 027 446 2 105 951

Följare Facebook 38 989 50 686 50 812

Nedladdningar appar 72 837 94 688 129 354

Följare Twitter 4 388 5 704 6 953

Det kommunikationskoncept som togs 
fram under 2013 för att hjälpa oss att skapa 
bilden av Göteborg kallas One Voice. Kon
ceptet får användas av alla destinations
aktörer i marknadsföringen av destinationen 
 Göteborg. One Voice handlar om två saker:

• Vilken bild vi ska förmedla av destinationen 
Göteborg.

• Hur den bilden ska hållas samman genom 
tonläge, språk, bilder och grafik.

DIGITAL MIGRERING 
Göteborg & Co har under året jobbat med att 
flytta önsk värda delar av vår kommunikation 
till digitala medier. Goteborg.com är navet för 
all kommunikation i såväl analoga som digitala 
 kanaler och den största kommunikationsinvest
eringen 2014 är satsningen på en ny responsiv 
version av hemsidan.

Kvalitén på vårt  rörliga material har för bät
trats genom att det skapats ett bibliotek med 
2 000 klipp/sekvenser. Med hjälp av  dessa kan 
vi skapa filmer utifrån olika behov.

TILLSAMMANS SKAPAR  
VI BILDEN AV GÖTEBORG 
Vi är många som pratar om destinationen Göteborg och vi gör det i många 
olika sammanhang. Därmed är vi alla också en del av  varumärket. Vårt 
 främsta  konkurrensmedel är att gemensamt driva vår  utveckling och 
marknadsföring av destinationen. 

Under året nådde vår Facebooksida en mil
stolpe med 50 000 följare. Sidan ligger med 
detta fortfarande före Visit Copenhagen och 
jämsides med Visit Stockholm. Det har hänt 
mycket på Facebook under 2013: vi har gått 
över till engelska som kommunikationsspråk, 
antalet  följare har ökat och interaktionen likaså.

Appen för iPhone och Android på  svenska 
och engelska har kompletterats med en 
 offlinekarta och hade vid årets slut laddats ner  
130 000 gånger.

285 MILJONER I MEDIAVÄRDE 
Att arbeta med utländsk press är viktigt för att 
öka kännedomen om  Göteborg. Det är också 
ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt att 
sprida  information på. Utländsk press förses 
löpande med intressanta nyheter inom priori
terade  teman och värdet av att strategiskt 
 betydelsefulla tidningar och journalister 
 kommer till Göteborg på pressresor kan inte 
överskattas. Resultatet är ett årligt publicitets
värde på cirka 285 miljoner kronor.
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Ett bra exempel på hur vi arbetar är Go to Sea – en hyllning till havet som 
har premiär i februari 2014. Under en period med låg beläggning ska vi locka 
besökare till staden med hjälp av kreativt nytänkande och suveräna skaldjur.

NORDENS LEDANDE TURISTATTRAKTION FYLLDE 90 ÅR
Liseberg fortsätter att utveckla sin unika identitet – inte minst genom 
konti nuerliga investeringar i nya attraktioner. 2013 öppnade barn området 
Kaninlandet och 2014 kommer denna satsning att överträffas av Helix.  
Helix är Lisebergs största attraktionssatsning någonsin: en ny berg och 
 dalbana, den längsta och snabbaste i parken. 

SHOPPINGEN SKAPAR BESÖK OCH ARBETSTILLFÄLLEN
Shopping är en av de viktigaste anledningarna för människor att komma till 
Göteborg. Därför har Göteborg & Co tillsammans med handeln och fastighets
ägarna skapat ett unikt samverkansprojekt, Göteborg City Shopping, som ökat 
hand landet bland framför allt norrmän.

Som exempel på vårt arbete bjöd vi in 80 bloggare med inriktning på 
mode, mat och inredning till två dagar i Göteborg. Det var andra året som 
detta bloggforum genomfördes och årets tema var kreativitet. Bloggarna 
gjorde studiebesök på en rad företag. Responsen från bloggarna blev mycket 
god och gav stort genomslag.

STARKA RESE 
ANLEDNINGAR 
LOCKAR RESENÄRER
Att skapa nya, och vidareutveckla befintliga, rese anled
ningar har under året  varit ett prioriterat område för 
 Göteborg & Co. Få näringar har lika stort  behov av att 
ständigt förnya sig som turismen. I den extremt hårda 
konku  rrensen måste vi identifiera och utveckla unika 
 reseanledningar.
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FÖRSÄLJNINGEN AV  
GÖTEBORG CITY CARD ÖKADE 
Ett nytt manér för Göteborg City Card togs 
fram av bolagets inhousebyrå och kom
mer att lanseras i april 2014. Under året 
såldes 50 341 kort, giltliga 87 861 dagar, 
att jämföra med 83 427 dagar föregående 
år. En ökning med 5 %. 

SKOLRESAN FICK HÖGA BETYG
Skolresan drivs av Göteborg & Co i nära 
sam arbete med Liseberg, Universeum 
och Strömma AB. Under året kom 6 700 
elever och lärare till Göteborg. Den år
liga kvalitetsmätningen med femton 
parametrar gav skolresan genomsnitts
betyget 4,7 av 5.

KRYSSNINGSANLÖP MED  
FOKUS PÅ GOTT VÄRDSKAP
Göteborg har många fördelar som kryss
nings destination. Turisterna uppskat
tar den mysiga atmosfären i staden, de 
många kaféerna och restaurangerna 
och att det är gångavstånd till det mesta. 
Shoppingen får också högt betyg, liksom 
de gröna parkerna och skärgården. På 
senare år har Julstaden Göteborg seglat 
upp som ett populärt resmål i december 
och förlängt kryssningssäsongen. 

I Sverige och Norge marknadsförs Göteborg med breda marknads
kampanjer i sam arbete med partners som Liseberg och hotellen under 
vår,  sommar och höst. De  erbjudanden som paketeras tillsammans 
med hotellen har sålt bra. I Tyskland och Storbritannien görs riktade 
 kampanjer till sammans med transportörer i både traditionella och digi
tala medier och med en större inriktning mot PR. Kampanjer utanför 
Norden görs i samarbete med VisitSweden i respektive land och med 
Swedavia  om det handlar om flyg.

Under 2013 deltog 80 säljledsrepresentanter i site visits i syfte att få 
ökad kunskap om staden. 119 agenter kom på eget initiativ och fick ta del 
av vårt agenterbjudande. Under året arrangerade Göteborg & Co fyra 
marknadsseminarier med inbjudna samarbetsparters för att stärka kun
skapen kring våra prioriterade marknader: Storbritannien,  Tyskland, 
Norge och Kina. USA, Kina och Ryssland är små marknader men har stor 
potential att växa och bearbetas främst via reseagenter och flygbolag.

EN HALV MILJON BESÖK PÅ TURISTBYRÅERNA
Det var bråda  dagar på Göteborgs turistbyråer 2013. Under de 363 dagar 
byråerna hade öppet gjordes 558 191 fysiska besök och 20 000 kontak
ter togs via mail, telefon, chat, Facebook och Twitter. Göteborg fick ett 
 15tal nya auktoriserade guider och under kryssningssäsongen förstärk
tes informationen vid ankomstkaj och shuttlestation med ännu fler 
turist informatörer än tidigare. 2,5 miljoner broschyrer delades ut via ett  
80tal broschyrställ.

ETT STARKT  
ÅR FÖR PRIVAT
TURISMEN
En rad konsumentkampanjer genomfördes under året 
för att öka kännedomen och locka fler besökare till 
Göteborg. Konkurrensen om de internationella rese
närerna är stenhård och därför gäller det att ha stor 
kunskap om vad de potentiella besökarna vill ha. 

FLER OCH FLER RESER FÖR MATENS SKULL
Gastronomiska upplevelser är en viktig rese anledning. Spännande krog koncept 
duggar tätt och nya matstilar introduceras ideligen. Göteborg & Co:s och Väst
svenska Turistrådets gemensamma, strategiska satsning på mat som rese
anledning har tagit sig olika uttryck under året. Göteborg har i flera år  legat 
långt framme när det gäller att marknadsföra sig som matstad. Det arbetet 
kommer att fortsätta på både nationell och internationell nivå tillsammans med 
krögare och i samarbete med Visit Sweden inom projektet ”Matlandet Sverige”. 
Mat är vid sidan av musik också ett efterfrågat tema vid utländska pressbesök.

STAD OCH REGION STÄRKER VARANDRA
Allt fler söker högkvalitativa och aktiva upplevelser i unika naturmiljöer. Med 
Göteborg som en naturlig utgångspunkt har stad och region alla förutsätt ningar 
att utveckla nya och attraktiva turistprodukter både i skärgård och i inland.

Skärgården utanför Göteborg är unik och bjuder in till fantastiska natur
upplevelser. Skärgården är vår kinesiska mur, den kan aldrig kopieras. Även 
i inlandet finns det underbara sjöar, vandringsleder och naturområden. Till
sammans med grannkommuner och Västsvenska Turistrådet arbetar vi för 
att utveckla turismen genom att göra skärgård och inland mer tillgängliga 
och öka mängden turistvänliga produkter. 

EVENEMANGENS BETYDELSE
Ett år efter OS slår London besöksrekord och går dessutom om Paris som 
världens mest besökta stad. Detta visar tydligt på evenemangens betydelse 
som internationella skyltfönster i besöksnäringen. Det är också därför vi har 
som ambition att ansöka om VM i friidrott 2021 (vilket detta år kommer att 
vara världens största evenemang).

KULTUR OCH NÖJEN GENERERAR INKOMSTER
Ingen stad har ännu tagit positionen som Skandinaviens ledande trädgårds
stad. Den positionen tänker vi ta. Inför 2016 kraftsamlar vi kring  Göteborgs 
 Lust gårdar, en stor trädgårdsutställning som görs i samarbete med 
 Liseberg, Gunnebo, Botaniska trädgården och Park och natur. Intresset för 
odling och trädgård är stort och utställningen kommer att bli en reseanled
ning för många på samma sätt som den blev 2008 då vi senast arrangerade 
 Göteborgs Lustgårdar. 

Kulturturism utgörs av besök som helt eller delvis motiveras av intresset för 
attraktioner och aktiviteter knutna till historien, konsten, musiken, livsstilen 
eller kulturarvet på destinationen. Ur turistnäringens perspektiv har kulturen 
utvecklats till en allt viktigare reseanledning. Till Göteborg kommer mängder 
av besökare varje år för att se världsstjärnor spela i Slottsskogen under Way 
Out West, dansa sig svettiga på Summerburst, gå med i paraden på West Pride 
och ta del av det otroliga utbudet på Kulturkalaset.

20
04

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

ANTAL PASSAGERARE

Fo
to

: S
up

er
st

ud
io

 D
&

D
 A

B
Fo

to
: A

nd
re

as
 L

in
d

Fo
to

: B
ea

tr
ic

e 
Tö

rn
ro

s
Fo

to
: J

or
m

a 
Va

lk
on

en

14 15Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2013 corporate.goteborg.com



Möten skapar jobb och inkomster i Göteborg. 2013 hölls: 114 möten,  
med 45 982 delegater från världens alla hörn, det genererade 105 150 
 över  nattningar till ett värde av 418 808 000 kr.

ALLT FLER NATIONELLA POLITISKA MÖTEN
2013 hölls Socialdemokraternas partikongress på Svenska Mässan och  under 
2014 kommer flera tunga politiska möten att hållas i staden. Bland annat 
 kommer Moderaternas Sverigemöte och Miljöpartiets kongress att hållas här. 

GÄSTERNA MER ÄN NÖJDA
För att kunna fortsätta utveckla mötesstaden är det viktigt att veta hur våra 
besökare upplever oss. Därför genomfördes ett antal kvalitativa undersök ningar 
bland gästande kongresser och mer än 1 000 kongressbesökare intervjuades 
om sin upplevelse under året. På en 7gradig skala, där 7 är världsklass, får 
mötesdestinationen Göteborg ett resultat på 6,3 när det gäller helhetsintrycket 
som mötesdestination – det är all time high och ett fantastiskt betyg.

KANONSTART FÖR NOBEL WEEK DIALOGUE 
Mitt under pågående Julstad arrangerades Nobel Week Dialogue för första 
gången i Göteborg. Temat ”framtidens energi” och en enastående talar
lista med bland andra sex tidigare Nobelpristagare lockade 1 150 besökare.  
250 var tillresta från ett 30tal länder, däribland Palestina, Kenya,  Brasilien, 
 Australien, Kina och Sydkorea. I publiken fanns forskare, myndighets anställda, 
näringsliv och allmänheten. Att Göteborg är en universitetsstad märktes på det 
stora antalet studenter: 35 procent eller 400 stycken. Hela arrangemanget blev 
en stor framgång för mötesstaden.

FRAMGÅNGSRIK 
VÄRVNING  
AV NYA MÖTEN
Mötesindustrin bidrar aktivt till att stärka och utveckla 
samverkandet mellan forskning, näringsliv och samhälle. 
Under året genomfördes många viktiga möten. Dessa har 
behandlat allt från kirurgi, fordonsindustri och national
ekonomi till barndiabetes.

 104
framtida möten värvades.  

Vilket innebär att:

59 000
delegater kommer att delta.  

Vilket ger:

 143 000
gästnätter. För destinationen  

innebär detta att:

>594 miljoner
kommer att spenderas på lokala transporter,  

hotell, mat, logi, shopping och nöjen.

RESULTAT AV VÄRVNING 2013
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Uppräkningen av 2013 års evenemang kan 
göras lång: Supermatchen på Ullevi, VM i 
 bandy på Heden, Way Out West, Summer
burst och givetvis de årligen återkommande 
idrotts och kultur händelserna. EM i friidrott 
och i damfotboll är båda exempel på strat
egiskt viktiga genomföranden där Göteborg & 
Co:s roll var att leda och samordna men också 
att dra nytta av evenemangen inför framtiden.

GENOMFÖRA VÄL ÄR ATT VÄRVA
Ett väl genomfört evenemang innebär en 
fantastisk möjlighet att visa upp Göteborgs 
kvaliteter för internationella organisationer 
och förbund. InomhusEM i friidrott med 
 konceptet ”All under one roof” blir en strategisk 
plattform när staden går vidare med förstudien 
av VM i friidrott 2021.

 EVENEMANGSSTADEN
Det var ett fantastiskt evenemangsår med en mix av  internationella, 
 nationella och lokala  idrottsevenemang. Med inomhusEM i friidrott  
och damEM i fotboll visade Göteborg världsklass som  arrangörsstad.  
Men även på kulturens område, med musikfestivaler och en unik opera
föreställning på Götaplatsen, visade staden upp sig från sin bästa sida.
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.

UTVECKLAR AFFÄRSMILJÖN
Vart tredje år genomförs en större studie av Göteborgs affärsmiljö och 
 utveckling. 2013 redovisades studien i samband med utdelningen av 
Companipriset och ett seminarium där tidigare pristagare berättade om 
sin verksamhet och utveckling. Under året startades också fem innova
tions och entreprenörsprojekt med stöd av Näringslivsgruppen (NLG).

STUDENTRUM EN HJÄRTEFRÅGA
Förutom stöd till Vetenskapsfestivalen och välkomstprogram för nya 
studenter och forskare har NLG aktivt deltagit i en kampanj för att hitta 
privatrum för internationella studenter. Resultatet blev ett tillskott på över 
600 rum. Tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers har också 
studentstaden profilerats i kampanjen Go Study.

KULTUR GÖR STADEN LEVANDE
En lång rad fria kulturgrupper får varje år bidrag från NLG. Under 2013 
delade man ut drygt 700 000 kronor i stöd till grupper inom teater, film, 
konst och musik. Göteborgs stora filmpris delas ut med stöd av NLG på 
Göteborgs internationella filmfestival varje år. West Pride, konstepi demin 
och Hammarkullekarnevalen tillhör också dem som har fått stöd från 
 medlemmarna i NLG.

NÄRINGSLIVS
GRUPPEN
Näringslivsgruppens arbete är ett tydligt uttryck  
för Göteborg & Co:s affärsidé: att vara en plattform för 
samverkan. Genom engagemang och resurser  stödjer 
medlemmarna stadens  utveckling inom  områdena 
näringsliv, kunskapsmiljö och  evenemang & kultur.

Tillsammans med Got Event har Göteborg & Co gjort en genomgripande 
analys av potentiella evenemang som är möjliga att värva eller bli årligen 
återkommande. En strategisk genomgång av organisationen för värvning 
har inletts för att ligga i rätt fas med affärsplanearbetet inför de närmaste tre 
åren. Här ligger fokus framför allt på områdena idrott, kultur och musik men 
också på utveckling av existerande årliga evenemang.

AKTUELLA VÄRVNINGAR
Flera internationella evenemang ligger så långt fram i processen att bud är 
inlämnat, eller planeras att lämnas in under början av 2014. Det gäller bland 
annat: RyttarEM 2017,  Nordea Masters 2017, KonståkningsVM 2017/EM 
2019, HandbollsEM 2020, Europride 2019, WOMEX 2017. Det kan alltså bli 
många spännande evenemangsår fram till 2021.

STADEN SOM ARENA
Kulturkalaset inleddes med en unik föreställning av Roger Waters opera  
Ça Ira på Götaplatsen, några dagar senare framfördes The Wall på Ullevi. 
Båda var upplevelser i internationell toppklass. Att kunna använda stads
rummet som arena, eller som komplement till en traditionell arena, är en 
av Göteborgs styrkor och sker vid många idrottsevenemang. Som exempel 
kan man nämna tillfälliga evenemang som DamEM i fotboll och årliga 
 ungdomsturneringar som Gothia Cup och Partille Cup. När nu stadens 
 centrum ska utvecklas i området Heden och Avenyn och det utreds om en ny 
arena ska ersätta Scandinavium deltar Göteborg & Co aktivt i arbetet.

LEDA OCH SAMORDNA
Rollen som genomförare av evenemang utvecklas. Bolaget fokuserar 
på att leda och samordna arbetet. På så vis blir uppgiften att skapa en 
 effektiv projekt ledning med de bäst lämpade personerna i spetsen för att 
kvalitetssäkra stadens investering. Två exempel på detta arbetssätt är Volvo 
Ocean Race och Göteborgs Lustgårdar. De årligen återkommande evene
mangen Vetenskapsfestivalen och Göteborgs kulturkalas ger kontinuerlig 
kompetensutveckling som de tillfälliga händelserna kan dra stor nytta utav.

LYCKADE GENOMFÖRANDEN
Göteborg & Co har i uppdrag att projektleda och kvalitetssäkra en rad årliga 
evenemang; som Vetenskapsfestivalen, Göteborgs kulturkalas, Göteborgs
priset för hållbar utveckling, Student Göteborgs välkomstprogram och 
 Julstaden. Samtliga av dessa har tydliga syften; att stärka Göteborg som 
kunskapsstad, att utveckla mötesplatser för göteborgare och deras gäster 
samt att skapa reseanledningar.
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JUBILEET ÄR EN KATALYSATOR 
Staden har bestämt sig för att använda 400årsjubileet som en katalysator 
för att vidare utveckla Göteborg och regionen. Göteborg & Co har rollen att 
leda, samordna och  kommunicera jubileumsarbetet medan andra aktörer 
står för  förverkligandet.

KRAFTSAMLINGEN GER EFFEKT
Startskottsåret 2013 innebar att allt fler best ämde sig för att ta sikte på 
2021 utifrån sin egen verksamhet. Tillsammans med stadens förvalt ningar 
och bolag skapades en samverkans modell för att pröva jubileumsförslag i 
förstudier, genomföra publika aktiviteter och skapa en gemensam kommu
nikationsplattform.

HÖG KÄNNEDOM OM JUBILEET
Inför årets första publika 2021aktivitet  genomfördes en s.k. nollmätning. 
Syftet var att kartlägga göteborgarnas kännedom och attityder till Göteborg 
2021. Mätningen visade att majoriteten känner till att Göteborg fyller 400 
år inom en nära framtid. Flertalet känner också till att staden kommer att 
uppmärksamma jubileet. Inställningen till projektet är övervägande positiv. 
De som inte är positiva är neutrala, vilket till största delen förklaras av att man 
i dagsläget inte har så stor kunskap om vad projektet innebär. Baserat på den 
kunskap göteborgarna idag har upplever man att Göteborg 2021 är ett bra sätt 
att fira 400 årsjubileet, att det är till för alla göteborgare, att det gör Göteborg 
till en ännu bättre stad .

ETT STORT ANTAL FÖRSTUDIER GENOMFÖRS
Av 45 föreslagna jubileumsprojekt prövades 23 i förstudier. Under 2014 tar 
några av  projekten steget vidare till förverkligande, 22 förstudier genomförs 
och publika aktiviteter arrangeras. 

ANGEREDS STADSPARK FICK DEN FÖRSTA JUBILEUMSMÄRKNINGEN
Jubileumsmärkningen är ett sätt att synliggöra goda initiativ på väg till 2021. 
Och att stolt  kunna visa upp ikoner som stärkt jubileets riktning och bidragit 
till ett avtryck för framtiden. 

GÖTEBORG 2021  
GÅR FRÅN ORD TILL 
HANDLING
År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom  
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.  
Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter.

VATTEN OCH SKÄRGÅRD I FOKUS 2014 
Göteborgarna vill komma närmre vattnet. Av 
alla de önskemål och idéer som  kommit in från 
göteborgarna är detta bland det mest efter
frågade. Därför kraftsamlar vi och fokuserar 
på just närheten till vatten och skärgård under 
2014. En av upplevelserna handlar om  havets 
frukter som genom Go to Sea blir starten 
för en årlig hyllning till  havet. Go to Sea är 
ett  exempel på upplevelser som kommer ur 
jubileums projektet. 

ARBETET FORTSÄTTER
Det gäller att behålla och utveckla det stora 
engage  manget kring jubileet där tusentals 
 göteborgare redan deltagit och där stad, 
närings liv, akademi och föreningar engagerats. 

Samverkan fortsätter med pågående stads
utvecklingsprojekt och stadens kommunika
tionsinsatser koordi neras. Många goda initia
tiv får extra kraft tack vare att man tar sikte 
på 2021, Göteborgs Lustgårdar är ett exempel.

 

Känner till att Göteborg  fyller  
400 år inom en nära  framtid. 

 Kännedomen är ungefär den samma 
hos boende i hela Göteborg.

Känner till att kommunen  
uppmärk  sammar Göteborg 400 år.

Har positiv inställning till projektet.

78 %

68 %

80 %

RESULTAT AV NOLLMÄTNING:

Fo
to

: D
Ic

k 
G

ill
be

rg

22 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2013 23corporate.goteborg.com



ÅRSKAVALKAD
EM i fotboll och friidrott, mängder av konserter,  

möten och evenemang, publikrekord för  
filmfestivalen, Göteborgsvarvet och West Pride.  

När man tittar tillbaka är det svårt att förstå hur allt 
hanns med på bara ett år. Men det gjorde det!

Foto collage: Krister Engström, Beatrice Törnros, Dick Gillberg, Linn Rosbäck, Niklas Bernstone,  
Kim Svensson, Gothia Cup/Peter Holgersson/Bildbyrån & Runpix, Gothia Towers/Svenska Mässan,  

Meddi Kabirzadeh, Superstudio D&D AB, Johannes Berner, Andreas Lind, Sveppe Ljunggren,  
Sibilla Calzolari, Gothia Cup, Jakob Edholm, Henrik Sandsjö, Claes Jakobsson,  

Valentin Baat, Alexander Mahmoud, Emil Fagander
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1 FEBRUARI VOLVO OCEAN RACE KOMMER HEM 

I februari står det klart: Göteborg blir åter värdstad  
för jorden runtkappseglingen Volvo Ocean Race.  
För  Göteborg & Co som haft uppdraget att värva racet 
till staden är det mycket glädjande att det kommer hit 
både 2015 och 2018. Anneli Hulthén, kommunstyrelsens 
 ordförande i Göteborg, håller med.

– Detta är ett evenemang i världsklass – och Göteborg 
befäster nu positionen som en av Nordeuropas ledande 
evenemangsstäder, säger hon.

För Göteborg & Co kommer Volvo Ocean Race att fungera 
som kommunikationsplattform för två stora stadsutveck
lingsprojekt: Älvstaden och arbetet inför 400årsjubileet 
2021. Dessutom ska evenemanget hjälpa till att göra 
 Göteborg till en internationell förebild för hållbar utveckling. 

KAMPANJSIDAN "MAGISKA  
ÖGONBLICK" LANSERAS

En stenläggarlärling från 
 Grimmered besegrar en ameri
kansk champion i tungviktsboxning, en 11årig Andrea Pirlo  
gör succé på Heden och en 25årig dalkulla tar EMguld i 100 
meter häck – detta är bara några exempel på alla de  magiska 
sportögonblick som ägt rum i Göteborg under åren. I januari 
startas kampanjsidan ”Magiska ögonblick” på  goteborg.com 
för att lyfta fram alla de stora sporthänd elser som varit  
– och peka framåt mot de som komma skall. Sidans blogg 
besöks 20 000 gånger och budskapet får en räckvidd på 
245 000 på Facebook.

19 JANUARI P3 GULD  
PÅ SCANDINAVIUM

För tionde året står Göteborg värd 
för P3 Guld som också sänds i tv 
och på radio. El Perro del Mar från 
Göteborg kammar hem priset i 
kategorin Årets pop.

25 JANUARI NYA STUDENTER VÄLKOMNAS

Vårterminens nya studenter vid Chalmers och 
 Göteborgs universitet välkomnas till Göteborg med 
en rad  skräddarsydda aktiviteter och erbjudanden 
och en  kickoff i form av smygpremiär med Göteborg 
I nternational Film Festival.

25 JANUARI–4 FEBRUARI REKORD FÖR  
GÖTEBORG INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

2013 blir ett rekordår för filmfestivalen som lockar över 33 000 
unika biobesökare. Även antalet sålda biljetter och seminarie
besök slår rekord. Närmare 500 filmer från 84 länder visas, 
och den totala mängden tillgängliga bioplatser utökas från  
200 000 till 250 000 uppdelat på 23 salonger. Tillsammans 
med festivalen och Göteborg Stads delar Göteborg & Co 
Näringslivs gruppen ut Göteborgs stora filmpris på 50 000 
kronor. Den vinnande filmen röstas fram av publiken och 2013 
års vinnare blir Malik Bendjellouls Searching for Sugarman.

31 JANUARI VM-FINAL OCH 
BESÖKSREKORD PÅ HEDEN

Månaden avslutas på samma sätt 
som den började – med sportfest. 
31 januari ser 5 812 åskådare VM
finalen i bandy mellan Sverige och Ryssland.  
Ryssland vinner matchen med 3–4 men Göteborg kan  
i alla fall glädja sig åt ett nytt publikrekord på Heden.

28 FEBRUARI GOTHENBURG  
SUSTAINABLE DESTINATION DAY 

För andra året anordnar Göteborg & Co, i samarbete med 
Svenska Mässan, Gothenburg Sustainable Destination 
Day där man belyser hållbarhet och evenemang från olika 
perspektiv.  John Holmberg, professor och vicerektor vid 
Chalmers, Niklas Lundell från Way Out West och Jan Peter 
Bergkvist, miljökonsult och före detta miljöchef för hotell
kedjan Hilton är några av talarna.

12 FEBRUARI BBC WORLD SPELAR  
IN MATPROGRAM

Kocken Bill Granger kommer till Göteborg för att spela 
in ett avsnitt av Bill’s Kitchen: Notting Hill för BBC World. 
Bland annat filmar teamet i Saluhallen och Feskekôrka  
och äter köttbullar på Smaka, bröd på Caféva och glass  
i Johanneberg.

8 FEBRUARI GÖTEBORGSHOTELL PÅ   
TRIPADVISORS TOPPLISTA

Två hotell i Göteborg kommer med på listan över landets 
bästa hotell som publiceras av  Tripadvisor. De båda är First 
Hotel Avalon vid Kungsportsplatsen och Hotel Royal på 
Drottninggatan. 

J A N U A R I F E B R U A R I

1–5 JANUARI GÖTEBORG ISHOCKEY CUP 

Sportåret drar igång redan på nyårsdagen då både  
Gothia Innebandy Cup och Göteborg Ishockey Cup inleds.  
20årsjubilerande Gothia Innebandy Cup är världens  största 
innebandyturnering  och lockar 450 lag från  Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland, Slovakien och Tjeckien.

1–6 JANUARI GOTHIA INNEBANDY CUP 4–5 JANUARI PREMIÄR FÖR  
GOTHENBURG SOUND FESTIVAL

Göteborg får en ny musikfestival då Gothenburg Sound 
 Festival arrangeras på Trädgår´n för första gången. 
 Intresset är stort och 2014 är festivalen tillbaka med  
ännu mer hårdrock från Göteborg.

18 JANUARI GOTEBORG.COM 
BLAND SVERIGES BÄSTA  
HEMSIDOR

För fjärde året finns  Göteborgs 
officiella turisthemsida,  goteborg.com,  
med på Internetworlds lista över Sveriges hundra  
bästa sajter. Goteborg.com har tidigare vunnit kategorin 
Bästa turismsajt två gånger.

TEAM GÖTEBORG VÄXER SÅ DET KNAKAR

Under 2013 växer Team Göteborg – Evenemangsvärdar  
från 257 till 345 medlemmar. Värdarna är mellan 15 och 
35 år, talar tillsammans över 45 språk, representerar 
 samtliga stadsdelar och deltar i över 30 evenemang. 
Under året arrangeras studiebesök och utbildningar 
för medlemmarna, bland annat i hur man skriver CV 
och bygger nätverk. Team Göteborg inleder också ett 
sam arbetsprojekt med "Passalen – fritid för alla". Genom 
projektet får unga med funktionsnedsättning möjlighet till 
extra stöd när de deltar som volontärer på evenemang.
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Efter succéerna med VM 1995 och EM 2006 blir  Göteborg 
återigen värd för ett stort mästerskap i friidrott. Inomhus
EM blir en succé: Sverige tar ett guld, två silver och tre brons. 
Det blir tolv finalplatser, tre svenska och elva  personliga 
rekord. Men även arrangemanget som hålls under konceptet  
”All under one roof” får mycket beröm. Närheten  mellan arena, 
hotell, restauranger och andra bekvämligheter uppskattas av 
deltagarna och den spektakulära  ombyggnaden av Scandinavi
um där golvet höjts med tre meter för att öka närheten mellan de 
tävlande och publiken  får mycket positiv respons. Efter mäster
skapet skriver den svenska förbundskaptenen Stefan Olsson:

”Konceptet ’All under one roof ’ blev i våra ögon en 
 gigantisk succé! Det tillsammans med den gäst vänlighet som 
fanns och som genomsyrade hela  arrangemanget var enorm! 
Hotell rummen,  maten, samlingslokalerna,  uppvärmningen, 
kularenan, EMtorget och inte minst Scandinavium som 
 tävlingsarena inspirerade verkligen till stordåd vilket också 
syntes i resultatlistorna! Ni ska vara oerhört stolta över hur ni 
genomförde hela arrange manget. Det var helt enkelt grymt 
bra och det var många som ärligt upplevde det som det ’bästa 
 någonsin’.  Återigen  visade Göteborg sin  världsklass när det 
gäller event och arrangemang!”

INOMHUS-EM I DIGITAL FORM
För den engagerade publiken sträckte sig inte EM bara över tre 
dagar på Scandinavium. Inför tävlingarna kunde man följa delar 
av den svenska truppen via mästerskapets hemsida och sociala 
medier som sköttes i samarbete mellan Svenska Friidrotts
förbundet och Göteborg & Co. Här kunde man bland annat 
läsa stavhopparen Angelica Bengtssons träningsblogg och se 
 personliga intervjuer med bland andra Emma Green Tregaro och 
Moa Hjelmer. Mästerskapen hade även sin egen smartphone
app och tack vare den digitala satsningen kunde man följa med 
de tävlande på hela resan: från höstträning till prispall. 

• Antal besökare på www.goteborg2013.com:  
293 070 (7 feb 2011–13 mars 2013). 

• 40% besök från Sverige, 46% från resten av  
Europa och 14% från resten av världen.

• Antal följare på Facebook: över 4 500.

• Antal följare Twitter: 1 500.

• App: Antal nedladdningar 5 238,  
dagliga användare ca 1 500.

Vi hade många  viktiga 
möten inom allt från 

snacks till politik,  medicin och 
vetenskap. Vi knöt till oss nya 
 arrangörer som vi vet  kommer 
 återkomma under 2014. Dess
utom blev  Lindholmen en ännu 
bättre mötesplats i och med att 
 Radisson Blu öppnade där.

Annika Hallman,  
Operativt ansvarig,  

Möten

8 MARS GÖTEBORG  
NORDENS MEST HÅLLBARA 
 MÖTESSTADEN – IGEN 

Göteborg utses, tillsammans 
med Uppsala, till Nordens 

ledande mötesdestination – för andra året i rad.  Bakgrunden 
till toppositionen är att Göteborg har fortsatt utveckla 
hållbarhetsarbetet tillsammans med hotell, transportörer 
och restauranger. Staden ligger bra till både när det gäller 
hållbara åtaganden och infrastruktur inom exempelvis 
 förnyelsebar energi och återvinning, och i arbetet i den lokala 
mötesindustrin.

1–3 MARS MEDALJREGN PÅ INOMHUS-EM

21–24 MARS TUR-MÄSSAN

I mars går den trettionde TURmässan av stapeln med  
91 representerade länder och regioner. 555 utställare deltar 
och 342 journalister bevakar mässan. Den totala besöks
siffran landar på 32 700. Göteborg & Co:s monter fokuserar 
på "Magiska ögonblick" och sportåret 2013.

21 MARS INVIGNING  
AV TEATERSTRÅKET

Den 21 mars invigs Teater
stråket i Göteborg – ett 
samarbete mellan tio 
teaterscener mellan Haga

kyrkan och Chapmans Torg. Sammantaget  producerar 
teatrarna tusen föreställningar per år och målet  
med Teater stråket är att synliggöra Göteborgs vitala 
kulturliv och göra Göteborg till en av de mest intre s
santa teaterstäderna i Sverige. Projektet finansieras av 
Näringslivsgruppen Göteborg & Co och Göteborgs Stads 
kulturnämnd.

18 MARS RADISSON BLU RIVERSIDE  
– NYTT HOTELL VID ÄLVSTRANDEN 

Lagom till TURmässan öppnar Radisson Blu  Riverside 
Hotel den 18 mars. Hotellet har 265 rum och ett 
 spek takulärt läge vid Göta älvs norra strand. Hotellets 
 placering bidrar till att göra det ännu smidigare att 
placera möten på Lindholmen. Ett bra exempel på detta 
är konferensen för säkra transporter, 3rd International 
 Conference on Driver Distraction and Inattention,  
som arrangeras på Lindholmen Conference Centre  
4–6 september.

M A R S

THE 32nd EUROPEAN ATHLETICS  

INDOOR CHAMPIONSHIPS

1-3 MARCH 2013

ALL UNDER ONE ROOF 

EM I SIFFROR:

Publiksiffra:  27 016

Tvpublik:  66 000 000

Tävlande länder:  47

Antal volontärer:  800

Antal ackrediterade 
journalister:  471

24 TV och radiobolag från Europa 
 bevakade mästerskapen
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27 APRIL LISEBERGS SOMMARSÄSONG INLEDS

2013 fyller Liseberg nittio år vilket uppmärksammas bland 
annat genom invigningen av det nya, 10 000  kvadratmeter 
stora Kaninlandet. Området innehåller elva attraktioner, 
serveringar, Kvarnteatern, lyckohjul och en ny lekplats. 
Under sommarsäsongen uppträder också artister som 
Sting och Iggy & The Stooges i nöjesparken.

15–28 APRIL 
 VETENSKAPSFESTIVALEN 

”Kontroll eller noll koll” är 
temat för Vetenskapsfestivalen 
i Göteborg 2013. 426 föreläsare 
och forskare från ett tiotal 
länder medverkar. Omkring  
23 000 förskole och grundskoleelever deltar i festivalens 
skolprogram. Festivalens öppna program flyttar ut på 
stan och tar plats på 30 olika arenor varav Nordstan blir 
den mest välbesökta. Vetenskapsfestivalens  fackprogram 
riktar sig till kommunikatörer, forskare, pedagoger och 
representanter från näringslivet och fokuserar  
på lärande, kompetensutveckling och nätverkande.  
750  personer  deltar i årets fackaktiviteter och festivalens 
totala besökssiffra landar på 63 800.

24–28 APRIL GOTHENBURG HORSE SHOW  
SÄTTER PUBLIKREKORD

93 000 personer besöker Scandinavium för  Gothenburg 
Horse Show. Det innebär nytt publikrekord för det  oerhört 
populära arrangemanget som besökts av över 2,5 miljoner 
hästälskare sedan starten 1977. Göteborg har genomfört 
fler världscupsfinaler än någon annan stad men 2013 blir 
det första året som staden står värd för båda finalerna 
samtidigt. Från och med 2014 förlängs Gothenburg Horse 
Show med en dag.

19–21 APRIL RECORD STORE DAY VÄXER

Årets Record Store Dag invigs av Håkan Hellström  
som signerar sitt nya album ”Det kommer aldrig va över 
för mig”. I ett samarbete mellan Bengans, Pustervik, 
HiFi klubben och Göteborg & Co har Record Store Day 
Göteborg utvecklats till en tredagars minifestival med 
 liveuppträdanden av bland andra Britta Persson och Petra 
Marklund. På sikt är visionen att bli norra Europas mest 
attraktiva Record Store Day.

10–14 APRIL EUROMATH 2013

I april hålls Euromath 2013 på Burgården Conference 
Center. Arrangemanget riktar sig till barn mellan  
12 och 18 år.

5–7 APRIL FRESH FISH  
PÅ CLARION HOTEL POST

Modemässan Fresh Fish arran
geras för sjunde året – den här 
gången på Clarion Hotel Post.  
I årets upplaga tävlar 40 krea

törer och priset till bästa kläddesigner respektive bästa  
smyckes/accessoardesigner går till Carolina Rönnberg 
och Mike Årsjö. 

3–7 APRIL S-KONGRESSEN FÖRST I RADEN  
AV STORA POLITISKA MÖTEN I GÖTEBORG 

3–7 april arrangeras Socialdemokraternas 
 partikongress på Svenska Mässan. 1 300 ombud 
deltar och kongressen är den första av flera tunga 
politiska möten som kommer att arrangeras  
i Göteborg inför valet 2014. Under valåret kom
mer både Moderaterna, Kristdemokraterna 
och  Miljöpartiet att hålla möten i Göteborg och 
tillsammans samla nästan 7 000 deltagare.

8–12 APRIL EUCAP PÅ SVENSKA MÄSSAN

Dagen efter skongressen inleds ännu ett stort möte  
på Svenska Mässan. Den här gången är det Chalmers 
 tekniska högskola som välkomnar 1 100 deltagare till 
 European  Conference on Antennas and Propagation  
(EuCAP).  Arrangörerna lyfter fram Göteborg som ”the 
microwave center of Sweden” och en unik mötesplats för 
branschen – inte minst eftersom flera viktiga antennföretag 
som Ericsson, Saab, RUAG Space och Bluetest är aktiva här.

24–26 MAJ HAMMARKULLEKARNEVALEN

Tre dagar av dans, musik, mat och festligheter lockar 
mängder av besökare till Hammarkullen och årets 
 Karneval. 1 000 musiker och dansare deltar i  
Karnevals tåget som är det 38:e i ordningen.

24–25 MAJ KNARRHOLMEN

För tredje året arrangeras den charmiga popfestivalen 
Knarrholmen på ön med samma namn. Bland artisterna 
finns välkända Göteborgsmusiker som Jens Lekman, 
Kleerup och Hästpojken. Öns stugor blir snabbt full bokade 
och för att möta efterfrågan erbjuder man för första gång 
boende på Göta Kanalbåten M/S Juno som lägger till vid ön.

20 MAJ–2 JUNI WEST 
PRIDE INTAR GÖTEBORG 

HBTQfestivalen byter namn 
till West Pride och gör sitt 
bästa år någonsin. 15 000 
deltar och 70 000 åskådare 

kantar Göteborgs gator när Regnbågsparaden går genom 
staden. Under festivalen som pågår mellan 20 maj och 
2 juni hålls 400 programpunkter där drop invigslar och 
speeddejting är några av de självklara dragplåstren. 18 MAJ NYTT REKORD  

FÖR GÖTEBORGSVARVET 

Trots extremvärme och en 
försåtlig blåst tar sig 45 015 
löpare i mål i Göteborgs varvet. 
Därmed slås det  gamla  rekordet på 44 099 startande och 
Varvet kan fortsätta titulera sig ”världens största halv
mara”. Göteborgsvarvet satsar dessutom hårt på att vara 
ett grönt arrangemang och bedriver ett miljöarbete där 
klimatkompensation, återvinning, gratis kollektivtrafik och 
specialerbjudande på tågresor är viktiga beståndsdelar.

15–19 MAJ GÖTEBORGS DANS  
OCH TEATERFESTIVAL

Tidigare har Göteborgs Dans och Teaterfestival arrange
rats vartannat år men från och med 2013 blir festivalen ett 
årligt evenemang. Förutom föreställningar och seminarier 
anordnas ett fördjupningsforum som lockar 60 deltagare 
från Sverige och Europa.

10–12 MAJ PREMIÄR  
FÖR GÖTEBORGSGIROT

3 000 personer kastar sig  
på cykeln när den första 
upplagan av Göteborgs
girot rullar igång från  

Nya Ullevi. Målet för arrangörerna (Gais, Frölunda och GT) 
är att Girot ska bli världens största, årligen återkommande, 
motionslopp på cykel.

9–12 MAJ GÖTEBORG BASKETBALL FESTIVAL 2013

Sedan 1979 arrangeras Europas största ungdoms
turnering i basket i Göteborg. 500 lag från hela världen 
deltar och matcherna spelas på över 30 planer.

4 MAJ CLANDESTINOFESTIVALEN

Den alternativa och genreöverskridande musikfestivalen 
Clandestino fyller tio år och ömsar skinn. Istället för att 
fokusera på en årlig festival sprider man ut festivalen över 
året och arrangerar ett antal olika festivalkvällar.
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28–30 JUNI VÄRLDSUNGDOMSSPELEN  
I FRIIDROTT PÅ ULLEVI

Christian Olsson, Stefan Holm, Carolina Klüft, systrarna 
Kallur och Johan Wissman.  Många är de svenska världs
stjärnor som någon gång tävlat i Världsungdomsspelen i 
friidrott i Göteborg. 2013 deltar 8 000 tävlande i 196 grenar.

21 JUNI GÖTEBORGSKT  
MIDSOMMARFIRANDE I BERLIN 

Traditionen med sill, nubbe och små grodorna är för bra 
för att stanna i Sverige och i juni är Göteborg & Co med 
och anordnar ett svenskt midsommarfirande i Berlin 
till sammans med det Berlinbaserade företaget Nordic by 
Nature. Eventet fördubblas mot föregående år och lockar 
1 000 glada festdeltagare. Den svenska högtiden väcker 
även stort medialt intresse.

14–15 JUNI TTA – ELITSERIEN I RACING

Det är inte varje dag man får se bilar tävla i 200 km/h mitt 
i centrala Göteborg – lyckligtvis! Men när Göteborg City 
Arena i Frihamnen står värd för elitserien i racing är det 
just den sortens spektakulär underhållning åskådarna 
bjuds på. Tävlingarna sker i kategorierna TTA, Radical, 
Porsche GT3 Cup Challenge, Swedish GT och Abarth.

14 JUNI GRF DELAR  
UT STIPENDIUM

Camilla Claesson   
Karlsson, biträdande 
restaurangchef på Fond, 
och  Thomas  Sjögren från 
Swedish Taste tar emot Göteborgs  Restaurangförenings 
nyinrättade stipendium. Syftet är att behålla och utveckla 
unga mattalanger i staden och att lyfta Göteborg ytter
ligare en nivå vad avser mat upplevelser. Stipendiet utgörs 
av en treveckorsvistelse i en av världens ledande  
matstäder: Chicago.

11–13 JUNI SNACKS-INDUSTRIN 
SAMLAS I GÖTEBORG

Det brukar vara tätt mellan godisskålarna på de flesta 
mässor men det är sällan det är just snackset som står i 
centrum  men det är precis vad det gör när The  European 
Snacks Association samlas på Svenska Mässan. 2 005 
delegater deltar.

7–8 JUNI SUMMERBURST VÄXER UR  
VALHALLA IP 

Den elektroniska musiken är populärare än 
någonsin och tack vare det enorma publikintresset 
bestämmer sig arrangörerna av tvådagars 
festivalen Summerburst att flytta från Valhalla IP 
till Ullevi. Festivalen växer med 10 000 besökare/
dag jämfört med 2012 och når en publiksiffra på 
48 000. Årets stora affischnamn är den svenska  
djstjärnan Axwell från Swedish House Mafia.

1–2 JUNI GÖTEBORGS 
HAMNFESTIVAL 

För andra gången arrangeras 
Göteborgs Hamnfestival. De 
flesta av aktiviteterna sker 
på Packhuskajen men festi
valområdet sträcker sig hela 

vägen mellan Masthuggskajen och Gullbergskajen. Bland 
annat bjuds det på båtbesök, guidade turer, gratiskonserter 
på Göteborgs operan och mycket mer.

27 JULI  
SUPERMATCHEN 
ZLATAN–RONALDO

Supermatchen 
2013 blir mer än en 

fotbollsmatch – redan från start talas den om som en 
uppgörelse mellan två giganter: Zlatan och Ronaldo. De 
35 000 biljetterna säljer slut i ett nafs och världens blickar 
riktas mot Göteborg. Hur gick då matchen? Zlatans PSG 
förlorade med 1–0 men trots det var stjärnan nöjd med 
tiden i Göteborg.  

– Ett fantastiskt arrangemang, säger han efter matchen.

20 JULI 61 449 SER ROBBIE WILLIAMS PÅ ULLEVI

Klädd i svart glitterkostym flyger Robbie Williams bok
stavligt talat in på Ullevis scen. Konserten kanske inte får 
högsta betyg av recensenterna men Williams verkar i alla 
fall fullt besluten att ge sin gigantiska arenapublik (61 449 
såg konserten) maximal underhållning för pengarna.

14–20 JULI 300 000 SER GOTHIA CUP

Mitt under pågående EMfest drar världens största 
ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup, igång. 37 400 
deltagare från 75 länder möts på fotbollsplanen och 
nära 300 000 ser matcherna på Gothia Arena – områdets 
nybyggda läktare med plats för 14 000 åskådare.

10–28 JULI DAM-EM I FOTBOLL  
SLÅR ALLA REKORD

EMmatcherna spelas i sju svenska städer och förutom 
ett antal matcher arrangeras invigningen i Göteborg. 
 Publikrekord efter publikrekord slås – både på arenorna 
och i tvsofforna. Av de fyra matcher som spelas på Gamla 
Ullevi säljer tre slut. Den totala publiksiffran för arenan 
landar på mäktiga 57 510 besökare. I snitt 1,3 miljoner ser 
Sveriges matcher på tv.

120 000 (varav 30 % göteborgare och resten tillresta) 
 besöker Fan Zone på Milleniumplatsen för att se match
erna på storbildstv, äta, lyssna på musik och umgås.

Överhuvudtaget blir EM en otrolig succé för  Göteborg 
och 67,4 miljoner kronor omsätts på turism under evene
manget. Göteborg återfinns också bland de tre städer som 
får högst betyg av besökarna för det samlade intrycket av 
besöket: 4,7 av 5. Även medialt blir mästerskapet en stor 
framgång och EM pryder 24 framsidor i GT och 14 fram sidor 
i GP under 2013.

13 JULI PATTI SMITH & HER BAND  
I TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Poeten, musikern, konstnären och rebellen Patti Smith 
kommer till Trädgårdsföreningen med First Aid Kit som 
förband. 6 500 personer ser den bejublade konserten.

4–6 JULI METALTOWN BJUDER PÅ  
ARTISTER AV VÄRLDSKLASS

Slipknot, Korn och Sabaton är några av de världsberömda 
hårdrocksartister som spelar när Metaltown arrangeras 
på Göteborg Galopp.

1–6 JULI STENA MATCH CUP SWEDEN 

Sveriges största internationella seglingsevent, Stena 
Match Cup, drar över 100 000 åskådare till Marstrand. 

1–7 JULI PARTILLE CUP 
 SÄTTER VÄRLDSREKORD

2013 sätter Partille Cup nytt 
världsrekord i antalet  deltagare. 
21 500 personer, fördelade på  
1 120 lag från 44 länder deltar i 

årets turnering. Sedan starten 1970 har cupen etablerat sig 
som världens största handbolls turnering för ungdomar. 

J U N I J U L I
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31 AUGUSTI ANGEREDS 
STADSPARK  
JUBILEUMMÄRKS

31 augusti hålls en fullmatad 
fest i Angereds stadspark för 
att uppmärksamma de stora 
satsningar som är på gång i 
nordost inför 400års jubileet 
2021. Angereds stadspark har 
identifierats som en av stadens gröna oaser och  
under firandet av parkens jubileumsmärkning är  
hundra barn med och skapar en vacker plantering  
längs Angered Arena.

24–25 AUGUSTI GLOBAL PICNIC 

Samosas från Somalia, ceviche från Peru och vietname
siska baguetter är några av de maträtter de drygt 10 000 
besökarna kan prova på under årets upplaga av Global 
Picnic som hålls vid Kanaltorget. Global Picnic är en ideell 
förening som bland annat verkar för att minska avstånden 
mellan stadens invånare. 

18 AUGUSTI GÖTEBORGS COMPANIPRIS DELAS UT

Göteborgs Companipris, utmärkelsen som sedan 1994 
utdelas av Näringslivsgruppen i Göteborg & Co för att 
stödja näringslivet och uppmuntra det goda företagandet 
i Göteborgsregionen, går till LUDA Elektronik och Elicit. 
LUDA Elektronik, levererar trådlös kameraövervakning 
och Elicit AB,  är ett ITföretag som erbjuder effektivi
sering av administrativa processer. 

17 AUGUSTI THE WALL PÅ ULLEVI

37 000 personer ser Roger Waters   
The Wall på  Ullevi. GP:s recensent  
Daniel Claeson  kallar  föreställningen  
för ”Den mest spektakulära  rockshow  
som någonsin ställts på en scen”.

13 AUGUSTI STARTSKOTT FÖR GÖTEBORGS  
400-ÅRSJUBILEUM 

Under Kulturkalaset uppmärksammar Göteborg & Co 
att arbetet inför stadens 400årsjubileum gått in i en ny 
fas och att det äntligen blivit dags att börja förverkliga 
några av de planer och idéer som tagits fram i dialog med 
göteborgarna. En av de konkreta planerna är att på nytt 
göra området kring Stora Hamnkanalen till en livlig mö
tesplats. Hur detta ska gå till visas genom en utställning 
på Tyska Bron och genom olika aktiviteter på vattnet. 728 
göteborgare lämnar också in egna förslag och önskemål 
för hur de vill att området ska utvecklas. Högst på önske
listan står sittplatser och grönska, följt av båtar, flanörstråk 
och caféer.

13–18 AUGUSTI  
ROGER WATERS TILL 
 GÖTEBORGS KULTURKALAS

Balett och karneval, gatuteater  
och symfoniorkester,  matkultur  
och jazz, film och karuseller, 
 hiphop och dansband, saga och 
cirkus, standup och skulptur, design och poesi, museer 
och marknad, världsartister och lokala band – Göteborgs 
kulturkalas tar sitt uppdrag på allvar och ställer till med 
en folkfest för alla smaker. På invigningen framförs Pink 
Floydlegenden Roger Waters opera Ça Ira på Götaplatsen 
och under de följande dagarna deltar 265 000 unika besö
kare i de 1 200 programpunkterna.

8–10 AUGUSTI WAY OUT WEST BRYTER NY MARK

Efter sju succéår hade det varit lätt för arrangörerna till 
 Way Out West att luta sig tillbaka och rida på framgångs
vågen – istället gör de precis det motsatta och utvecklar 
festivalen på flera banbrytande sätt. Bland annat utvecklar 
man festivalens filmdel och fyller den med så mycket inne
håll att den numera räknas som en av Sveriges största film
festivaler. Dessutom tar man för första gången steget över 
Älven och bygger upp ”ett fetare Studio 54” i  Gothenburg 
Film Studios lokaler på Lindholmen. Trots ett par tunga 
artistavhopp och en hel del regn får årets upplaga av  
Way Out West mycket bra betyg både av  besökare och de 
många utländska journalister som bevakar  festivalen på 
plats. Festivalen listas i flera tidningar som en av Europas 
– och i några fall världens – bästa musikfestivaler och får 
mycket uppskattning för sitt miljö och hållbarhetsarbete.

27–29 SEPTEMBER URBAN SHOPPING  
DAYS I GÖTEBORG 

Göteborg är en fantastisk shoppingstad och för att 
uppmärksamma det arrangeras Urban Shopping Days 
sista helgen i september. Under tre dagar kan man gå på 
allt från Bondens marknad och loppis till färgsprakande 
modevisningar. Dagarna anordnas som en del av projektet 
Göteborg City Shopping som startades 2011 i samverkan 
mellan handlare, fastighetsägare, Göteborgs Köpman
naförbund, centrumorganisationer, Göteborgs universitet, 
Svensk Handel och Göteborg & Co.

23–24 SEPTEMBER  
GÖTEBORG VÄRD FÖR 
GLOBAL KONGRESS OM 
MÅLTIDSTURISM 

För första gången 
 arrangeras World Food 
Travel Summit i Sverige. 
Beslutsfattare och viktiga 

aktörer inom mat och resor samlas för att ta del av ett 
internationellt program med särskilt fokus på Sverige och 
Göteborg. Kongressen arrangerades av World Food Travel 
Association i nära samarbete med VisitSweden, Västsven
ska Turistrådet och Göteborg & Co.

14 SEPTEMBER STARTSKOTT FÖR  
GÖTEBORGS JUBILEUMSLOPP

Fyra månader efter Göteborgsvarvet är det dags att snöra 
på sig springskorna igen. För första gången arrangeras 
 Göteborgs jubileumslopp – ett tio kilometer långt lopp längs 
några av stadens vackraste delar, med start vid  kasinot och 
målgång på Lindholmen. Tanken med loppet är att inför 
2021 knyta an till handelsstaden Göteborgs rika historia 
och loppet blir en resa genom stans äldsta och yngsta delar 
– från gamla Klippan, via anrika Färjenäs, till nya Lindhol
men. Femtio kronor per startande går till hjärnforskning.

12 SEPTEMBER KICK-OFF 
FÖR NYA STUDENTER PÅ 
TRÄDGÅR’N 

Vid höstterminens start är det 
många som är nya i  Göteborg. 
Därför anordnar Student  Göteborg 
en kick off på Trädgår´n med 

syfte att få alla nya studenter vid  Chalmers och Göteborgs 
universitet att känna sig välkomna. Under hösten anordnas 
också en rad aktiviteter där man kan upptäcka staden och 
träffa nya vänner. Bakom  Student  Göteborg står Göteborg & 
Co Näringslivsgruppen,  Göteborgs universitet, Chalmers och 
Göteborgs förenade studentkår.

7 SEPTEMBER KONSTBIENNAL MED LEKTEMA 

Temat för årets konstbiennal är ”Play! Recapturing the 
Radical Imagination” vilket innebär att lek och fantasi står 
i fokus. Årets utställningar visas på Röda Sten, Göteborgs 
konsthall, Hasselblad Center och längs kajen vid Lilla 
Bommen – Drömmarnas kaj. Ett femtiotal konstnärer från 
hela världen deltar.

1 SEPTEMBER  
UPPER HOUSE ÖPPNAR

I september öppnar  Upper 
House i Gothia Towers andra 
torn. Hotellrummen och 
spaavdelningen är av högsta 
internationella klass och 
 restaurangen får matkritikerna 
att tappa andan.

A U G U S T I S E P T E M B E R

Vi hade ett starkt musik
år och det märktes på 

många olika håll i  staden. Det 
var inte minst årets Way Out 
Westspelningar på Hisingen 
och Liseberg bra  exempel på.

Fredrik Sandsten,  
Projektledare Utveckling,  

Evenemang
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2–4 OKTOBER SJUKGYMNASTDAGARNA  
FÖR FÖRSTA GÅNGEN I GÖTEBORG

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) lämnar 
Stockholm till fördel för Göteborg och arrangerar för för
sta gången Sjukgymnastdagarna på Svenska Mässan.
– Vi valde Göteborg för att Svenska Mässan finns mitt i 
stan, det handlar om en närhet som är praktisk för både 
arrangörer och deltagare, säger Lennart Dückhow, 
 styrelseledamot i LSR. Mässan lockar 1 757 deltagare.

LANDVETTER SLÅR REKORD

När Landvetter summerar året står det klart att en dröm
gräns är uppnådd. Under 2013 flög över fem miljoner till 
och från flygplatsen. Idag trafikerar 29 bolag Landvetter 
och resorna går till fler än 95 destinationer världen över. 

16 DECEMBER LASSE KRONÉR  
ÄR ÅRETS GÖTEBORGARE

Glöm nobelpris och Oscarsstatyetter. Årets tyngsta 
utmärkelse – Årets Göteborgare – tilldelas musikern 
och programledaren Lasse Kronér. En artist som spridit 
 musikalisk glädje men också använt sitt kändisskap för  
att göra nytta för andra.

14 DECEMBER INVIGNING AV  
ANGEREDS STADSPARK 

Angereds stadspark invigs efter att ha rustats upp som en 
del av projektet Utveckling i nordost. I parken ryms nu bland 
annat en lekplats med cirkustema, ett utegym, grillplatser, 
picknickmöbler och pingisbord.  Målet är att parken ska 
 användas flitigt – både av Angeredsborna och av besökare 
från resten av staden. Stadsparken är också det första 
 projekt som jubileumsmärks inför 400årsjubileet 2021. 

14 DECEMBER PREMIÄR FÖR 
UTOMHUSHOCKEY PÅ GAMLA ULLEVI 

Trots hot om regn och Frölundaförlust mot Skellefteå blir 
det en härlig publikfest när Gamla Ullevi debuterar som 
hockeyarena. 13 000 ser matchen.

9–15 DECEMBER  
MUSIKHJÄLPEN SÄNDER  
FRÅN GUSTAF ADOLFS TORG 

Årets tema för Musikhjälpen är 
”Alla tjejer har rätt att överleva sin 
graviditet”.  Programmet sänds 
från en glasbur på Gustaf Adolfs 
torg i Göteborg och insamlingen 
drar in 28 426 046 kronor. 6 DECEMBER LJUSSTRÅKET TÄNDS

Julstaden Göteborg tänds i två etapper. I samband med 
öppnandet av Jul på Liseberg i mitten av november tänds 
den första vågen av stämningsgivande belysning och  
6 december förstärks julkänslan genom  ljusinstallationer 
på husfasader, träd, torg och broar runt om i staden.  
En helt ny visuell show visas mot Konstmuseets fasad.

16 NOVEMBER–6  JANUARI  
JULSTADEN FYLLER 10 ÅR

Senvintern 2013 präglas av 
stormar och allmänt oberäk
neligt väder. Därför behövs 
 tioårsjubilerande Julstaden 
mer än någonsin. Årets tema 

blir ”Kärlek” och speciella ”kramhållplatser” inrättas. Motor 
för Julstaden är Jul på Liseberg som under perioden besöks 
av 532 000 personer – drygt 60 000 fler än förra året. Året 
avslutas traditionsenligt med Göteborgspostens nyårs
fyrverkeri och på Götaplatsen hålls nyårsceremoni med tal, 
filmvisning och nedräkning vid tolvslaget. 

9 DECEMBER  
NOBEL WEEK DIALOGUE  
OM FRAMTIDENS ENERGI 

Nobelpristagare, världs
ledande forskare, makt
havare och  opinionsbildare 

samlas i  Göteborg för Nobel Week Dialogue som hålls i 
staden för första gången. Mötet utgör en del av det  officiella 
 programmet under Nobelveckan och har temat ” Exploring 
the Future of Energy”. Mötet är kostnadsfritt och öppet för 
både allmänhet och studenter. Mötet  streamas och ses av 
människor i 80 länder. Nobel Week Dialogue hålls i partner
skap med Carl Bennet AB,  Göteborgs Stad, Ericsson  
och Västra Götalandsregionen och organiseras av Nobel 
Media AB, Nobelprisets mediabolag. 

O K T O B E R / 
N O V E M B E R D E C E M B E R

17 OKTOBER HÅKAN 
THÖRNSTRÖM VINNER 
KOCKARNAS KAMP 

I hård konkurrens med stjärn
kockar som  Melker  Andersson 
och Ulrika  Brydling vinner 

 Håkan Thörnström, från Thörnströms Kök, Kockarnas kamp 
i TV 4. Den välrenommerade kocken är en av dem som är 
med och skapar Matstaden Göteborg och han spelar en viktig 
roll i utvecklingen av staden som kulinarisk destination.

21 NOVEMBER  
BIOLOG OCH BANKMAN  
FÅR GÖTEBORGSPRISET 

Årets Göteborgspris för håll
bar utveckling går till Janine 

Benyus, författare och biolog från USA, samt indiern Pavan 
Sukhdev som kallats ”naturens bankman”. Prisceremonin 
äger rum i Lindholmen Science Park. Göteborgspriset för 
hållbar utveckling delas ut i samverkan mellan Göteborgs 
Stad, Västra Götalandsregionen och en rad företag. 

4 NOVEMBER GÖTEBORG PRISAS  
PÅ RESTAURANGGALAN 

Tre av Restauranggalans mest prestigefulla priser går till 
restauranger i  Göteborg. Stefan Karlsson, som driver Fond 
och Mr.P, blir Årets Krögare, Sjömagasinet  vinner Årets 
Matsalsteam och Dorsia Hotel & Restaurang  kammar 
hem priset för Årets Krogmiljö.

2 NOVEMBER GOTHENBURG DEATH FEST 

Finns det något bättre sätt att fira novembers ankomst 
än genom en ”death fest”? Banden som uppträder på 
 festivalen som äger rum på Henriksberg har namn som 
”Mortal Torment”, ” Legion Of Wolves” och ”Godhate”.  
Hur de låter? Hårt!

16–19 OKTOBER STOR  
DIABETESKONFERENS TILL GÖTEBORG

I oktober arrangerar The International Society for 
 Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) sin viktiga 
årskonferens på Svenska Mässan. Mötet samlar 1 458 
delegater och arrangeras av tyska K.I.T Group – en ny  
och välkommen aktör i Göteborg. 

15 OKTOBER GÖTEBORG  
PRISAS FÖR FRAMGÅNGSRIK  
SAMVERKANSMODELL 

Göteborg & Co:s modell för samarbete 
 mellan  offentlig och privat sektor, private
publicpartnership, prisas på Place 
 Marketing Forum i  Frankrike. Utmärkelsen 
delas ut för ”Best Practice” i  kategorin  
Ny marknadsföring och ledning.

2013 gjorde vi en  reell 
förflyttning av vårt 

kam panjarbete från tryckta 
till digitala kanaler. Istället för 
att producera tjocka  magasin 
satsade vi bland annat på att 
marknadsföra oss på Spotify 
för första gången.

Niclas Eklund,  
Marknadskommunikatör,  

Kommunikation
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VATTEN & SKÄRGÅRD
Årets tema inför 2021 blir Vatten & Skärgård. I februari  
sjösätts Go to Sea – en hyllning till havet för första  gången. 
Temat kommer också att märkas tydligt på  goteborg.com,  
på  TURmässan, turistbyråerna och såklart ute på stan.  
Bland annat kommer Stora  Hamnkanalen att rustas upp  
och det nya badet vid Frihamnen invigas.

8 APRIL SWEDISH MARITIME DAY
Swedish Maritime Day är den enda mötesplatsen i Sverige 
som samlar intressenter från hela den maritima sektorn  
– näringsliv, forskning, offentliga institutioner, politiken och 
intresseorganisationer. 8 april samlas  deltagarna på Svenska 
Mässan för att gå på djupet med allt som rör hav och vatten.

23 APRIL INVIGNING AV STADSBIBLIOTEKET
I april ska det renoverade Stadsbiblioteket nyöppnas och 
 jubileummärkas. Lokalerna har moderniserats och utökats 
med 30 procent från sin tidigare yta på 9 000 kvadratmeter.

STORT KRYSSNINGSÅR 
2014 kommer bli ett nytt rekordår för kryssningsturismen  
– 73 fartyg och 120 000 turister beräknas anlända  sjö vägen. 
Det gamla besöksrekordet, från 2012, var på 80 000  besökare 
– alltså innebär det nya rekordet en rejäl  ökning med  
50 procent.

FLERA POLITISKA MÖTEN I GÖTEBORG
I mars kommer 1 300 kristdemokrater till Göteborg för att 
 närvara på partiets kommunoch landstingspolitiska dagar. 
I april hålls Moderaternas Sverigemöte vilket kommer locka 
3 000 deltagare. I maj är det Miljöpartiets tur att hålla kongress  
– då väntas 1 500 medverkande. Svenska Mässan står värd för 
alla tre arrangemangen.

24 MAJ NYTT CYKELLOPP – VÄSTKUSTEN RUNT
Den som gärna upplever storslagen natur från cykel sadeln, och 
inte säger nej till en utmaning, bör anmäla sig till det nya loppet 
Västkusten runt. Start och målgång sker i  centrala Göteborg 
och går därifrån via  Kungälv och  Stenungsund till Tjörn och 
Orust och tillbaka till  Göteborg igen. Redan dagen därpå går 
Västsveriges största  motionslopp på cykel, Hisingen Runt, ifall 
man känner att man inte fått nog motion för en helg.

GOTHIA TOWERS TREDJE TORN INVIGS
Under senhösten kommer Gothia Towers tredje torn att invigas. 
Med sina drygt 1 200 rum blir det Nordens största och ett av 
Europas fem största hotell.

18–22 OKTOBER STOR MEDICINSK  
KONGRESS TILL GÖTEBORG
5 000 deltagare väntas till Göteborg när Annual Congress  
of the European Association of Nuclear Medicine arrangeras 
på Svenska Mässan.

5–14 DECEMBER  
VM I INNEBANDY
Sverige kommer att arrangera 
världsmästerskap i  innebandy. 
Turneringen spelas i Scandi
navium 5–14 december och är 
största  internationella mäster
skapet i Sverige under 2014.

VOLVO OCEAN RACE 
Göteborg kommer att stå värd för  
Volvo Ocean Race både 2015 och 2018. 
Som nämnts tidigare kommer racet att  
utgöra kommunikationsplattform för 
flera viktiga stads utvecklingsprojekt.

VÄRLDSKONGRESS OM KAFFE TILL GÖTEBORG
En av världens främsta branschmässor om kaffe, World of 
Coffee, kommer att äga rum i Svenska Mässan i juni 2015.  
Det är första gången mässan arrangeras i Sverige.

25 JULI–1 AUGUSTI MASTER-VM I ORIENTERING
World Masters Orienteering  Championships avgörs  
i Göteborg.

6–8 OKTOBER EURO ATTRACTIONS SHOW
Europas största mässa för nöjesparksbranschen.

NOBEL WEEK DIALOUGE
Nobel Week Dialouge är tillbaka i Göteborg.

GÖTEBORGS LUSTGÅRDAR BLOMMAR IGEN
Göteborgs Lustgårdar är ett unikt samarbete mellan fyra 
av Nordens främsta trädgårdsanläggningar: Göteborgs 
botaniska trädgård, Trädgårdsföreningen/Park och  natur
förvaltningen, Liseberg och Gunnebo Slott och Trädgårdar. 
Sommaren 2008 anordnades den första utställningen under 
projektets flagg och 2016 ska succén upprepas, allt under 
ledning av Göteborg & Co.

GOTHENBURG HORSE SHOW 
FÅR BÅDA VÄRLDSCUP-
FINALERNA 
2016 avgörs världscupfinalerna 
i både dressyr och hoppning i 
Göteborg. För Gothenburg Horse 
Show innebär detta med största 
sannolikhet större publik, tyngre 
sponsorer och en växande medie
bevakning.

EUROPAS STÖRSTA YRKESTÄVLING  
ARRANGERAS I GÖTEBORG 
Under 2016 kommer runt 700 ungdomar från Europa till 
 Göteborg och Svenska Mässan för att tävla i ett fyrtiotal olika 
yrken. Euroskills är Europas största yrkestävling.

EM I HANDBOLL TILL GÖTEBORG
Sverige står värd för DamEM i handboll 2016. Matcherna 
avgörs i Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Stockholm och 
Göteborg.

GÖTEBORG KAN FÅ RYTTAR-EM
Göteborg har ansökt om att få arrangera ryttarEM på Ullevi 
2017. Om mästerskapet går till Göteborg innebär det att  
300 ryttare från 30 länder kommer till staden för att tävla inför
100 miljoner tvtittare.

YTTERLIGARE EN ORIENTERINGSTÄVLING  
TILL GÖTEBORG
Göteborg står värd för den klassiska orienteringstävlingen 
10MILA år 2017. 10 000 deltagare beräknas komma till 
 tävlingen. 10MILA kommer att genomföras i skogarna vid 
Sisjön och är ett samarbete mellan Göteborg och Mölndal. 

VOLVO OCEAN RACE 
Volvo Ocean Race är tillbaka i Göteborg!

GÖTEBORG FYLLER 400 ÅR
Inför Göteborgs 300årsjubileum 
byggdes bland annat  Konstmuseet, 
Konsthallen, Götaplatsen, Svenska 
Mässan och Liseberg. Inför 400års
jubileet planeras nya stordåd och ett 
makalöst firande.

19 SEPTEMBER GÖTEBORGSVARVET  
DUBBLAR DISTANSEN
Tycker du också att en halvmara är på tok för kort?  
Lugn! 2021 arrangeras för första gången Göteborgsvarvet 
Marathon. Hälften av de 15 000 startplatserna kommer att 
öronmärkas för internationella löpare.

2014 2015
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2016
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PERSONALEN ÄR VIKTIGASTE RESURSEN
På de föregående sidorna har vi berättat vad bolaget  
har gjort under året och i vilket syfte. Vi har visat att  
 arbetet pekar framåt och skapar goda förutsättningar  
för  destinationen att växa. Organisationens viktigaste  
tillgång är personalen. Det är drivkraft och  
engagemang som får saker att hända.

LEDNINGSGRUPPEN: Marie Anfinset, Birgitta L-Öfverholm, Lennart Johansson,  
Karin Richardsson, Camilla Nyman, Chatrine Fritzell, Anna Vieweg,  Gunilla Hammer, 
Max Markusson, Anki Sande.

EVENEMANGS-
PRODUKTION

HR
EKONOMI

VICE VD,
PARTNERSKAP,

AFFÄRS-
UTVECKLING &

BESÖKSSERVICE

KOMMUNIKATION MÖTEN

EVENEMANG

PRIVATRESOR

NÄRINGSLIVS-
GRUPPEN

VD

STRATEGISK STAB
FoU

HÅLLBARHET
2021 
VOR

Göteborg & Co är ett kunskapsföretag som hela tiden vill bli bättre. Varje år 
görs en medarbetarundersökning som är ett viktigt underlag för utveckling 
av personalen och organisationen. Kompentensutveckling har under året 
gjorts inom områden som destinationskunskap, mångfaldsfrågor, specialist
kunskap och ledarskap.

Att rekrytera nya medarbetare och hitta rätt människor att arbeta med 
kräver stor omsorg. Oavsett vilken del av Göteborg & Co det gäller blir strate
gisk kunskap och förståelse för omvärldens krav allt mer betydelsefullt.  
Vi är glada och stolta över att ha så bra medarbetare och samarbetspartners.

ORGANISATION  
I UTVECKLING
För att möta en ökande konkurrens krävs en alltmer lätt
rörlig och anpassningsbar organisation. En där  kunskap 
och kompetens tas tillvara och olika delar kan komp
lettera varandra. 

Fo
to

: N
ik

la
s 

B
er

ns
to

ne

40 41Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2013 corporate.goteborg.com



Annika Hallman  
Göteborg & Co

Lennart Johansson 
Göteborg & Co

Lars-Göran Larsson 
Internationella avdel-
ningen, Göteborgs Stad

Ninni Lidén 
SJ

Susanne Nygaard 
SAS

Malin Erlandsson 
Svenska Mässan

Björn Rydevik 
Sahlgrenska  
Akademin

Johan Carlsten 
Chalmers

Carin Kindbom 
Svenska Mässan 

Carin Kindbom 
vd, Svenska Mässan 

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
MÖTEN 2013

Lennart Bliman 
Storhotellgruppen

Marie Jacobsson 
Congrex

Bert Saluäär  
Föreningen 
Göteborgshotellen

Henrik Svensson 
MCI

Magnus Hedlund 
Storhotellgruppen

Christer Johansson 
Göteborgs  
Restaurangförening

Kent Kierdorf 
Liseberg 

Lena Ringholm 
Göteborgshotellen

Fredrik Duveskog 
Strömma Turism & 
Sjöfart 

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
PRIVATRESOR 2013

Carsten Cruse 
Stena Line 

Jerker Dellblad 
Storhotellgruppen

Kristian Andreasson 
Storhotellgruppen

Marcus Oddestad 
Göteborgshotellen 

Erik Edblad 
Universeum 

Chatrine Fritzell 
Göteborg & Co 

STYRELSE GÖTEBORG & CO 2013

Björn Sandmark 
chef Kultur-
förvaltningen, 
Göteborgs Stad

Bengt Linde 
 ordförande i Göteborgs 
Restaurang förening,
krögare 

Carin Bouvin 
personal representant, 
Göteborg & Co

Andreas Andersen 
vd Liseberg AB

Jonas Ransgård 
vice ordförande 
Göteborgs Stad, 
 Kommunstyrelsens 
vice ordförande (M)

Charlotte Dellblad 
ordförande i 
Storhotellgruppen,
vd Företagsbostäder, 
Clarion Collection 
Hotel Odin 

Joacim Carlson 
vice vd Västsvenska 
Handelskammaren,
regionchef i Göteborg

Dag Agård 
Cityföreningen, 
varuhus chef NK

Olof Nyström 
sekreterare, 
Advokatfirman Lindahl
t o m juni

Helena Söderbäck 
förbundsdirektör, 
Göteborgsregionens 
Kommunalförbund 
fr o m augusti

Agneta Kores 
(adj) 
länsöverdirektör 
Västra Götalands län

Charlotte Ljunggren 
(adj) 
flygplatsdirektör 
Swedavia AB, Göteborg 
Landvetter Airport 

Stefan Johansson 
ordförande i Föreningen 
Göteborgshotellen,
vd Nääs Slott 

Thomas Torkelsson 
vd Got Event AB

Patrik Andersson 
vd Business Region 
Göteborg AB

Anneli Hulthén 
ordförande 
Göteborgs Stad, 
Kommunstyrelsens 
ordförande (S)

Nils-Gunnar Ernstson 
förbundsdirektör, 
Göteborgsregionens 
Kommunalförbund 
t o m juni

Carina Halvord  
(adj) 
vd Universeum 

Anna Frykestig 
sekreterare,
stadsjurist Göteborgs 
Stad Stadslednings-
kontoret
fr o m aug

Pam Fredman 
(adj)  
rektor Göteborgs 
universitet

Ulf G Ryder
styrelseledamot Stena-
koncernen, general-
konsul Sydkoreanska 
Generalkonsulatet 
 

Camilla Nyman 
tf.vd Göteborg & Co

Mats Nilsson 
(adj)  
 ordförande i   
Näringslivs  gruppen, 
Senior Vice  President  
 Corporate  Sponsoring  
& Events, Volvo Group 
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Per Hagmar 
AstraZeneca

Mats Dynevik 
Skanska

Johnolof Olsson 
Göteborgs  
Köpmannaförbund

Kristian Elvefors 
Volvo Personbilar i 
Sverige 

Birgitta Hohlfält  
van Dalen 
Akademiska Hus

Birgitta L-Öfverholm 
Göteborg & Co

Eva-Lena Albihn 
Business Region 
Göteborg 

Malin Engelbrecht 
Castellum 

Lars Andersson 
Handelsbanken

Henrik Brättemark 
Posten 

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
NÄRINGSLIVSGRUPPEN 2013

Johan Carlsten 
Chalmers

Helena Lindholm 
Schultz 
Göteborgs universitet

Vakant 
SCA Hygiene Products

Mats Nilsson 
Volvo 
Ordförande

Jill Söderwall 
Göteborgs Hamn 

Patrik Lund 
NCC 

Ingalill Östman 
SKF 

Claes Larsson 
TeliaSonera

Magnus Ersman 
Fastighetsägarna  
Göteborg

Lennart Sondén 
SEB

Anna Jonsson 
Swedbank

Anna-Carin Rasmusson 
Svenska Mässan

Max Markusson 
Göteborg & Co

Nils-Gunnar Ernstson 
Göteborgsregionen
t o m juni

Mats Engström 
Nordea

Lena Alvling 
Stena AB 

Charlotte Ljunggren 
Swedavia  
Göteborg

Camilla Nyman 
Göteborg & Co
tf Vice Ordförande

Helena Söderbäck 
Göteborgsregionen 
fr o m augusti

Linda Abrahamsson 
Storhotellgruppen

Petter Ullberg 
Svenska Mässan

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
EVENEMANG 2013

Maria Jansson 
Storhotellgruppen

Johan Pagerup 
Got Event 

Åsa Borvén 
Göteborg & Co

Mats Dynevik 
Skanska,  
Näringslivsgruppen

Johan Larsson 
Pustervik

Anna-Carin Rasmusson 
Gothia Towers

Björn Sandmark  
Göteborgs Stads  
Kulturförvaltning

Marie-Louise Ljung 
Göteborgs Symfoniker

Anna van der Vliet 
ICIA

Dennis Andersson 
Gothia Cup

Joel Borg 
Luger

Mikael Fellenius 
GIFF

Kent Jellmund 
Åbytravet

Johan Gadd 
Västsvenska  
idrottsförbundet

Ing-Marie Persmo 
GöteborgsOperan

Åsa Bernlo 
MEG

Louise Brännström 
Röhsska Museet

Farhad Kakavand 
Street Games

Pia Solefors 
Mölndals kommun

Axel Peterson 
Idrotts- och förenings-
förvaltningen

Per Alexanderson 
Liseberg 

Janne Johansson 
Göteborgshotellen

Birgitta L-Öfverholm 
Göteborg & Co, 
Näringslivsgruppen

Max Markusson 
Göteborg & Co 
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Verksamheten 2013
Göteborg & Co Träffpunkt AB har till uppgift att mark
nads föra och medverka i utvecklingen av  Göteborg 
som turist, mötes och evenemangs stad. Bolagets om
sättning fluktuerar mellan åren beroende på mängden 
evenemang och  uppdrag. Göteborg & Co Träffpunkt 
AB ska vara en, i interna tionell jämförelse, ledande 
samverkansplattform för desti nationsutveckling. 
 Bolaget ägs gemensamt av kommunen och närings
livet. Styrelsen och verkställande direktören bedömer  
att verksamheten är i linje med kommunens ändamål 
med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de 
principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

I september avgick bolagets VD Sabine Sönder
gaard som varit frånvarande p g a sjukdom sedan maj 
2012.  Bolaget leds sedan dess av tf VD Camilla Nyman.

Övergripande destinationsutveckling
Turismen i Göteborg visade tillväxt 2013 för 22:a året 
i rad räknat i antal gästnätter med uppskattningsvis 
drygt tre procent. Hotellkapaciteten fortsätter att 
öka, bland annat med invigningen av Radisson Blu 
Riverside på  Lindholmen under året och med Gothia 
Towers tredje torn samt STF City 2014/2015. Detta är 
välkomna tillskott som ger möjlighet att fortsätta växa. 
Trenden internationellt är att storstäderna  växer, 
medan de mindre desti nation erna har det svårare. 
Sverige är inget undantag här. Medan  Stockholm 
de senaste åren har haft en kraftig tillväxt med stora 
investeringar, så har Göteborg haft en  lugnare men 
ändå positiv utveckling.

ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 20130101–20131231

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• Beslut om att Volvo Ocean Race 2015 
och 2018 kommer till Göteborg vilket blir 
en del i stadsutvecklingen vid Älven och 
 jubileumsplanen 2021.

• InomhusEM i friidrott 2013 var ett 
framgångsrikt arrangemang som gav bra 
förutsättningar inför eventuell ansökan  
av VM 2021.

• Nobel Week Dialogue på temat ” Exploring 
the future of Energy” arrangerades i 
 Svenska Mässan under nobelveckan, för 
första gången utanför Stockholm.

• Samverkansprojektet Julstaden anord
nades för tionde året med Liseberg öppet  
i mellandagarna.

• Utökat samarbete med Västsvenska 
 Turistrådet och Göteborgsregionen för att 
utveckla turismen i skärgård och inland.

• DamEM i fotboll blev en stor succé under 
juli och utsågs till årets bästa evenemang 
av Sport & Affärer.

• Lansering av ”One Voice” – kommunika
tionskoncept för destinationen som kan 
användas av samarbetspartners.

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

• Utvecklad samverkan mellan Göteborgs
regionen och Västra Götalandsregionen.

• Fortsatt studie av förutsättningar för att 
söka och arrangera VM i friidrott 2021.

• Verka för en ökad tillgänglighet till 
 destinationen via flyg, tåg och färje
förbindelser.

• Fokusera på kärnuppdraget att värva 
evenemang och möten och stimulera 
privatresandet.

• Samordna destinationens arbete med 
stadens 400års jubileum 2021.

• Säkerställa genomförande av  
Volvo Ocean Race

• Utveckla nya reseanledningar såsom 
konceptet Göteborg som matstad,  
Go to Sea och Göteborgs Lustgårdar.

FÖR DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 
PRIORITERAR BOLAGET

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

• Bräcklig konjunktur med flera osäker
hetsfaktorer i Europa kan påverka 
 resandet negativt. En svagare norsk  
krona kan minska turistexporten till  
vår största utlandsmarknad.

• Ansökningar om kommande stora 
 evenemang som ryttarEM 2017 och 
friidrottsVM 2021.

• Viktiga planerade investeringar i 
 infrastruktur och arenabygge.

• Volvo Ocean Race finansiering.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs av

Göteborg & Co  
Kommunintressent AB .......................... 50 %
Göteborgsregionens  
Kommunalförbund  ................................. 15 % 
Västsvenska Industri och  
Handelskammaren  .................................  5 %  
Stiftelsen Svenska Mässan  ...................5 % 
Stena Line AB  ...............................................5 % 
Storhotellgruppen i Göteborg ..............5 % 
AB Göteborgs Köpmannakonsult  ......5 % 
Föreningen Göteborgshotellen ...........5 % 
SHR/Göteborgs  
Restaurangförening  .................................5 %

Göteborg & Co Kommunintressent AB  
ägs, sedan 30 december 2013 av :

Göteborgs Stadshus AB  ..............92,5 %  
Liseberg AB ...................................  7,5 %
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BALANSRÄKNING 
Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 2 520 827 3 342 415

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepapper 9 146 000 146 000

Uppskjuten skattefordran 8 191 246 439 230

Summa anläggningstillgångar 2 858 073 3 927 645

Omsättningstillgångar

Varulager, handelsvaror 709 623 518 569

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 632 428 9 304 837

Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad 10 57 386 804 51 006 097

Skattefordran 2 930 282 2 721 839

Övriga fordringar 125 654 9 243

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 711 364 7 049 568

Summa kortfristiga fordringar 90 786 532 70 091 584

Kassa och bank 1 666 855 3 133 659

Summa omsättningstillgångar 93 163 010 73 743 812

SUMMA TILLGÅNGAR 96 021 083 77 671 457

Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (30 000 aktier) 3 000 000 3 000 000

Reservfond 1 208 540 1 208 540

4 208 540 4 208 540

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 11 607 528 11 604 537

Årets resultat 1 124 2 991

11 608 652 11 607 528

Summa eget kapital 11 15 817 192 15 816 068

Obeskattade reserver 12 4 030 600 4 090 600

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 21 764 816 13 717 962

Skulder till bolag och nämnder inom Gbg Stad 19 260 433 15 543 340

Övriga kortfristiga skulder 8 834 058 1 806 406

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 26 313 984 26 697 081

Summa kortfristiga skulder 76 173 291 57 764 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 021 083 77 671 457

Poster inom linjen

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel (avseende resegarantier) 700 000 2 800 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rörelseintäkter 265 748 197 281 234 518 216 887 248 429 213 937

Resultat efter finansiella poster 427 3 071 3 944 909 1 317 497

Balansomslutning 96 021 77 671 86 056 74 046 78 898 66 084

Soliditet *) 19,7 % 24,5 % 25,2 % 26,1 % 22,3 % 26,6 %

Medelantal anställda 140 136 133 116 112 103

Omsättning per anställd 1 898 1 451 1 763 1 870 2 218 2 077

* Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/balansomslutning för 2013 och 2012, (73,7 % för tidigare år).

TURISTUTVECKLING I GÖTEBORGSREGIONEN

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Total turistomsättning Mkr 22 100 21 700 21 500 21 000 20 500 19 800

Marknadsandel av kommersiella 
 gästnätter på hotell och vandrarhem 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,5 % 10,7 % 11,1 %

Antal gästnätter, 1 000tal 3 740 3 601 3 504 3 387 3 214 3 193

Antal sysselsatta inom rese och 
 turistnäringen 16 100 15 900 15 800 15 500 16 100 14 500

För år 2013 redovisas prognosvärden, för övriga år redovisas utfall.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Bolagets utveckling vad gäller några centrala resultatmått och nyckeltal framgår av följande uppställning 
(belopp i tkr):

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 11 607 528

Årets resultat 1 124

Summa kronor: 11 608 652

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 11 608 652 kr.

I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året, samt ställningen vid årets slut  
av efterföljande resultat och balansräkning.

RESULTATRÄKNING
Not 2013 2012

Rörelseintäkter 1 265 748 116 197 280 984

Kostnad för sålda tjänster 26 953 861 18 848 257

Övriga externa kostnader  23 154 149 574 107 651 564

Personalkostnader  45 83 631 283 73 840 709

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 1 047 008 904 250

Summa rörelsekostnader -265 781 726 -201 244 780

Rörelseresultat -33 610 -3 963 796

Ränteintäkter 474 162 908 509

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 704 15 607

Resultat efter finansiella poster 426 848 -3 070 894

Bokslutsdispositioner 7 60 000 3 931 100

Skatt på årets resultat 8 485 724 857 215

Årets resultat 1 124 2 991
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Skatter
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt 
består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är den skatt som beräknas på det skatte
pliktiga  resultatet för en period. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, 
vilket innebär att en jämförelse görs mellan 
 redovisade och skatte mässiga värden på  bolagets 
tillgångar  respektive skulder. Skillnaden mellan 
dessa värden multipliceras med aktuell skatte
sats, vilket ger beloppet för den uppskjutna 
skattefordringen/skulden. Uppskjutna skatte
fordringar redovisas i balansräkningen i den om
fattning det är sannolikt att beloppen kan utnytt
jas mot framtida skattepliktiga resultat.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operatio nella 
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften 
fördelas linjärt över leasingperioden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt  indirekt 
metod. Det redovisade kassa flödet omfattar 
endast transaktioner som  medför in eller ut
betalningar. Med likvida medel avses kassa 
och bank. Tillgodohavande på koncernkonto 
redovisas bland Fordringar bolag och nämnder 
inom Gbg Stad (not 10).

Moderbolag
Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs till 50 % av 
 Göteborg & Co Kommunintressent AB, (556427
8751), som sedan 30 december 2013, i sin tur 
ägs indirekt till 100 % av Göteborgs Stadshus AB 
(5565378751). 

Några köp eller försäljningar mellan moder
bolag och dotterbolag har ej skett under räken
skapsåret. Intäkterna kommer till 5 % (2012:6 %) 
från andra Göteborgs Stadshus bolag och 
11 % (2012:5 %) av kostnaderna för posterna 
 ”kostnader för sålda tjänster” samt ”övriga ex
terna kostnader” kommer från andra Göteborgs 
Stadshus bolag.

Not 1 Rörelseintäkter 

2013 2012

Uppdragsersättning från Göteborgs Stad 126 837 136 102 700 000

Intäkter från tjänsteförsäljning 66 370 233 43 818 081

Marknadsföringsersättning, projektmedel och övriga intäkter från 
ägare och intressenter 72 540 747 50 762 903

265 748 116 197 280 984

Not 2 Arvode och kostnadsersättningar 

2013 2012

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 112 570 106 500

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 43 608 115 300

Skatterådgivning 28 000 106 500

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
avses sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, 
stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling utöver revisionsberättelsen 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett granskningsuppdrag. Övriga tjänster 
är  sådana tjänster som inte hänförs till vare sig revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revisions
uppdraget eller skatterådgivning.

Not 3 Leasing 

2013 2012

Räkenskapsårets betalda leasing 224 816 534 123

Avtalade framtida leasingavgifter:

Inom ett år 177 270 206 656

Två till fem år 187 671 234 578

Senare än fem år 0 0

KASSAFLÖDESANALYS

2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 426 848 3 070 894

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 047 008 905 651

Betald skatt 446 183 840 845

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 1 027 673 -3 006 088

Förändringar av rörelsekapital

Varulager 191 053 18 231

Kortfristiga fordringar 20 486 507 8 890 159

Kortfristiga skulder 18 408 502 4 456 309

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 241 385 1 445 993

Investeringsverksamheten

Investering i inventarier 225 419 2 120 161

Kassaflöde från investeringsverksamheten -225 419 -2 120 161

Årets kassaflöde -1 466 804 -674 168

Likvida medel vid årets början 3 133 659 3 807 827

Likvida medel vid årets slut 1 666 855 3 133 659

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas över
ens stämmer med årsredovisningslagen samt 
rekommendationer och uttalanden från Bok
föringsnämnden och Far.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan grundas på anlägg
ningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och 
fördelas över den beräknade ekonomiska livs
längden. Inventarier skrivs av med 20 % per år 
då deras ekonomiska livslängd bedöms vara 5 år.

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan 
och bokförda avskrivningar redovisas som bok
slutsdisposition.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets 
princip, d v s till det lägsta av anskaffnings
värde och verkligt värde.  Vid bestämmande 
av  anskaffningsvärde har förstinförstut
principen tillämpats. Verkligt värde utgörs av 
beräknat försäljningsvärde med avdrag för 
beräknad försäljningskostnad.

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Fordringar
Fordringarna är upptagna till de belopp varmed 
de beräknas inflyta.  Övriga tillgångar och skulder 
är upptagna till nominella belopp om icke annat 
framgår av nedanstående notanteckningar.

Intäkter
Uppdragsersättning från Göteborgs Stad intäkts
förs det år de kostnader uppstår som  ersättningen 
skall kompensera.

Intäkter från försäljning av paketresor in
täktsförs vid bokningstillfället eftersom allt 
 arbete hänförligt till transaktionen då har utförts.

Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs 
alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänste
uppdrag med fast pris när arbetet avslutas.  Detta 
innebär att pågående tjänsteuppdrag värderas i 
balansräkningen till direkt nedlagda utgifter samt 
med avdrag för fakturerade dellikvider.

Övriga intäkter redovisas när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvud
sakligen alla risker och rättigheter som är för
knippade med ägandet övergått till köparen, 
vilket normalt inträffar i samband med leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster.
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Not 6 Maskiner och inventarier 

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 755 245 12 028 628

Inköp 225 419 2 120 161

Försäljning utrangering 123 625 393 544

Utgående anskaffningsvärden 13 857 039 13 755 245

Ingående planenliga avskrivningar 10 412 830 9 900 722

Årets planenliga avskrivningar 1 047 008 904 250

Försäljning utrangering 123 625 392 142

Utgående planenliga avskrivningar 11 336 213 10 412 830

Utgående planenligt restvärde 2 520 826 3 342 415

Not 7 Bokslutsdispositioner

2013 2012

Förändring av periodiseringsfond 60 000 3 536 500

Överavskrivningar 0 394 600

60 000 3 931 100

 

Not 8 Skatt på årets resultat

2013 2012

Aktuell skatt 237 740 446 183

Uppskjuten skatt 247 984 411 032

-485 724 -857 215

Från och med 2010 redovisas uppskjuten skatt i balansräkningen på temporära skillnader avseende 
 inbetalade pensionsförsäkringar och avgångsvederlag. Effekten på resultatet är 247 984 kr.

Not 9 Andra långfristiga värdepapper

2013-12-31 2012-12-31

Svensk Turism AB 146 000 146 000

Kvotvärde är för ovanstående aktier 100 kr/st.

Not 10 Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad

2013-12-31 2012-12-31

Av posten utgör tillgodohavande på koncernkontot 35 362 941 47 023 932

Not 4 Personal 

2013 2012

Män 35 34

Kvinnor 105 102

140 136

Medelantalet anställda enligt ovan har beräknats i relation till företagets normala årsarbetstid.
 
För att ge en mer fullständig bild av sysselsättningen i företaget framgår nedan antalet personer som  
under året varit tillsvidareanställda respektive haft en tidsbegränsad anställning t.ex. projektanställning, 
säsongsanställning, vikariat eller uppdragstagare.

Antal årsarbeten Antal personer

Tillsvidareanställd personal 81 97

Visstidsanställd personal / Uppdragstagare 59 361

140 458

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013 2012

Styrelse, VD  och vVD

Löner och andra ersättningar 5 205 945 2 224 896

Sociala kostnader 2 692 319 1 451 358

Varav pensionskostnader (849 983) (605 426)

Övrig personal

Löner och andra ersättningar 49 871 518 46 648 525

Sociala kostnader 20 863 655 19 762 993

Varav pensionskostnader (4 623 555) (4 471 452)

Totalt

Löner och andra ersättningar 55 077 463 48 873 421

Sociala kostnader 23 555 974 21 214 351

Varav pensionskostnader (5 473 538) (5 076 878)

Beträffande bolagets VD är uppsägningstiden 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet är VD utöver lön under 
uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag på 18 månadslöner. 2013 års siffror inkluderar kostnad
erna för avgående VD.
VD har en premiebestämd tjänstepension och är inte utlovad någon slutlig pensionsnivå. 
Bolagets pensionsåtaganden för tidigare VD, har säkrats genom tecknande av Kförsäkringar. 
Bolagets vVD (förnärvarande tf VD) och tf vVD omfattas ej av ovanstående resonemang.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

       2013   2012

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 15 73 % 15 80 %

Ledningsgrupp 10 20 % 10 20 %
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Not 12 Obeskattade reserver

2013-12-31 2012-12-31

Periodiseringsfond tax 2009 15 000 75 000

Periodiseringsfond tax 2010 1 660 000 1 660 000

Periodiseringsfond tax 2011 1 290 000 1 290 000

Periodiseringsfond tax 2012 1 065 600 1 065 600

4 030 600 4 090 600

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013-12-31 2012-12-31

Personalrelaterade 11 518 810 8 047 526

Projektrelaterade 7 343 910 11 515 859

Övrigt 7 451 264 7 133 696

26 313 984 26 697 081
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Not 11 Eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserade 
vinstmedel

Årets resultat

Ingående balans 3 000 000 1 208 540 11 604 537 2 991

Vinstdisposition 2 991 2 991

Årets vinst 1 124

Utgående balans 3 000 000 1 208 540 11 607 528 1 124

PRODUKTION: Göteborg & Co
TRYCK: Lenanders Grafiska AB
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