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DET BÄSTA  
BESÖKS ÅRET NÅGONSIN
2014 var ett fantastiskt år för destinationen Göteborg. Vårt mål på fyra 
miljoner gästnätter nåddes och Göteborg har därmed haft en  absolut 
tillväxt inom besöksnäringen varje enskilt år sedan 1991. Detta är 
unikt i Europa och ett fantastiskt resultat.

Även Liseberg hade sitt bästa år någonsin med en omsättning på över en miljard  kronor och 
tre miljoner besökare. Göteborg fortsätter gå kraftigt framåt på Turiststadens priori terade 
marknader (Storbritannien, Tyskland och Norge) men nu ser vi även hur den  kinesiska 
 turismen till Göteborg börjar ta fart på allvar. Under årets första 10 månader stod kinesiska 
resenärer för 28 783 bokade gästnätter på Göteborgs hotell och vandrarhem. Det är en ökning 
med 39 procent jämfört med 2013.

Goda förbindelser med omvärlden är en förutsättning för destinationens framgång 
och under året har 15 nya flyglinjer, varav 11 utrikeslinjer, startat från Landvetter. 2013 var 
ett rekordår för flygtrafiken i Göteborg men 2014 ökade antalet resande med ytterligare  
4 procent.  Nu är det dessutom klart med nya linjer till Sundsvall, Kalmar, Prag och Hamburg. 

Årets största investeringar var Lisebergs nya superattraktion Helix samt  Gothia  Towers tredje 
torn. Med det tredje tornet tar Göteborg ett rejält kliv framåt som  mötesstad. Att kunna erbjuda 
en anläggning av hög internationell klass som ligger på gångavstånd till allt staden har att  erbjuda  
i form av kultur, nöjen och shopping är det inte många desti nationer som kan matcha. Det är  
med tillgänglighet, helhetslösningar och hållbarhet som vi kan hävda oss i konkurrensen.

Så mycket mer har hänt under 2014. På matfronten kokar det, Håkan Hellström slog rekord 
på Ullevi, konceptet Göteborgs skärgård lanserades och den nya reseanledningen Go to Sea 
sjösattes. Just skapandet av nya reseanledningar och förlängningen av turist säsongen är bland 
det mest effektiva vi kan göra för att säkerställa den fortsatta tillväxten inom privatresesegmentet.

Även på evenemangssidan ser vi mycket positiva resultat. Årets största värvningar till 
Evene mangsstaden är Ryttar-EM 2017 samt herrarnas EM i handboll 2020. Men redan 2015 
kan vi se fram emot stora publikmagneter som Volvo Ocean Race, deltävlingen i America’s Cup 
World Series, flera konserter på Ullevi och stora möten som World of  Coffee och International 
Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA).

På följande sidor kan du läsa mer utförligt om allt det arbete bolaget utför för att marknadsföra 
och medverka i utvecklingen av Göteborg som Turist-, Mötes- och Evenemangsstad.

Till sist: ett stort tack till alla partners för det fantastiska arbete ni utfört under året som gått.

Camilla Nyman

tf VD Göteborg & Co  
Kommunintressent AB,

VD Göteborg & Co Träffpunkt AB
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INTERNATIONELLA NÄTVERK 
Göteborg & Co ingår som en aktiv partner i ett antal  

viktiga internationella nätverk. 

SVERIGE: 2 973 336 (+8%)

NORGE: 257 027 (+10%)

Antal besökare

TYSKLAND: 110 406 (+24%)

STORBRITANNIEN: 88 519 (+26%)

0 100 000 200 000 300 000

STARK TILLVÄXT PÅ 
INTERNATIONELLA 
MARKNADER
Aldrig tidigare har så många övernattningar gjorts på hotell  
och vandrarhem i Göteborg som under det gångna året. Under 
2014 gjordes 4,1 övernattningar på hotell och vandrarhem.  
Och alltfler är internationella gäster.

Storstäderna är starka motorer för turismen och trenden fortsätter med att storstäderna 
ökar sina marknadsandelar. Göteborg slog turistrekord under 2014 med 4,1 miljoner 
gästnätter på hotell och vandrarhem. Allra bäst gick det i december då gästnätterna 
ökade med 19 procent. Julstaden Göteborg med Liseberg blev en stor succé som fyllde 
hotellen i december tillsammans med VM i innebandy. 

Sett till volym och omsättning är det fortfarande svenskarna som står för de  flesta 
besöken. Men alltfler utländska besökare kommer och det är också här tillväxt
potentialen finns. Våra priori terade marknader Norge, Tyskland och Storbritannien 
ökade kraftigt under 2014.

Med de investeringar som gjorts i ökad hotellkapacitet och attraktioner finns stora 
möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen

EUROPEAN CITIES MARKETING

M E E T  E U RO P E A N  C I T I E S

European Cities Marketing (ECM) är det ledande nätverket mellan 
E uropas främsta turiststäder och regioner för  utbyte av kunskap 
och erfarenheter inom besöksnäring och möten och kongresser. 
Nät verket omfattar drygt 130 europeiska storstäder från 31 länder. 

International Congress & Convention Association (ICCA) är  
världens mest framstående nätverk inom mötesindustrin 
med medlemmar i 86 länder. Nätverket samarbetar med över  
900 leverantörer. 

Délice är ett nätverk för diskussion och kunskapsspridning om 
gastro nomi och bra mat. Nätverket uppmuntrar gastro nomiska 
upplevelser som en del i att utveckla städernas  turism. Göteborg 
är den enda  svenska staden i nätverket. 

European Science Events Association (EUSCEA) är ett nätverk 
för populärvetenskapliga evenemang med över 100 medlems
organisationer. Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival är 
en av initiativtagarna till nätverket som har fler än 100 medlems
organisationer. 
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ATTRAKTIV 
 DESTINATION FÖR 
PRIVATTURISMEN
Det händer mycket i Göteborg. Det investeras i  hotell, 
nya attraktioner och utbudet av restauranger har aldrig 
 varit så spännande som nu. Under året ökade antalet 
 gästnätter i en omfattning som aldrig setts tidigare. 

STRATEGISKA MARKNADER
Göteborg & Co arbetar långsiktigt med att marknadsföra, paketera och sälja 
Göteborg som destination. Arbetet görs i bred samverkan med en rad part-
ners i staden. Våra största och prioriterade marknader är Sverige, Norge, 
Tyskland, Storbritannien och Danmark. Samtliga marknader gick starkt 
framåt jämfört med föregående år: Sverige + 8 %, Norge + 10 %, Tyskland 
+24 %,  Storbritannien + 26 %. 

Vårt starka draglok Liseberg med sin nya attraktion Helix samt Jul på 
 Liseberg med isshowen Snödrottningen har attraherat mest i kombination 
med ett spännande utbud av restauranger och ett starkt evenemangsår. 

Göteborgs skärgård efterfrågas numera året runt. Under 2014 fick öarna 
fler bokningsbara produkter och antalet besök blev rekordstort. 

ETT STÄNDIGT BEHOV AV FÖRNYELSE
Få näringar har lika stort behov av förnyelse som turismen. Resandet i 
världen ökar alltmer vilket innebär en knivskarp konkurrens om  besökarna. 
Att skapa nya, och vidareutveckla befintliga, reseanledningar är därför 
ett prioriterat område. Exempel är Go to Sea – en hyllning till havet och 
satsningen på Göteborgs skärgård. Kommande utvecklingsområden är att 
skapa ökade synergier mellan Turist-, Mötes- och Evenemangsstaden samt 
Lisebergs satsning på Halloween som ska kombineras med en profilering av 
Göteborg som höstlovsdestination. 

SAMARBETE KRING INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING  
– EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN
Genom ett nytt samverkansavtal med VisitSweden och Turistrådet Väst-
sverige ska vi för första gången lägga samman våra resurser för interna-
tionell marknadsföring på nationell, regional och lokal nivå. Övergripande 
aktivitetsplaner för respektive marknad har tagits fram samt en gemensam 
årskalender för aktiviteter kopplade till olika temaområden. 
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DESTINATIONSKAMPANJER I SAMVERKAN
En rad konsumentkampanjer med innovativt innehåll och digitalt fokus 
 genomfördes under året i syfte att öka kännedomen och locka besökare. 

I Sverige och Norge genomfördes sommarkampanjen "En  perfekt 
dag" som syftade till att få främst barnfamiljer att välja Göteborg. 
 Julens  destinationskampanj för den svenska och norska marknaden 
 genomfördes i samarbete mellan Liseberg, Göteborgshotellen, 
Storhotell gruppen och Göteborg & Co. I Storbritannien genomfördes 
en  sommar- och vinter kampanj tillsammans med Norwegian Airlines 
och VisitSweden. I Tyskland genomfördes en kampanj i samarbete med 
VisitSweden samt med flygbolagen Czech Airlines och German Wings. 
I Norge satsade vi på att locka hit besökare dels under perioden innan 
sommarsäsongen, dels under det norska höstlovet. 

KRYSSNINGSTURISMEN SLOG REKORD
Att allt fler rederier har valt att lägga till i Göteborg är  resultatet av ett 
fram gångsrikt samarbete mellan Göteborgs Hamn och  Göteborg & 
Co. Antalet kryssningsanlöp har ökat kraftigt  under de  senaste åren 
och varje år slås nya rekord. 2014 spenderade 100 000 resenärer cirka  
60 miljoner kronor i Göteborg. Under säsongen 2015 kommer nästan 
100 000 kryssningsresenärer med 60 fartyg. Det kan jämföras med  
5 fartyg och 2 400 resenärer 2002. 

Turistbyrån utökade, tack vare det stora antalet anlöp, sin välkomst-
service. Kryssningsturisterna välkomnas på de två kryssnings termi-
nalerna samt på Gustav Adolfs Torg där bussarna från hamnen kommer in.   
Turistbyrån har även bemannat större möten på Svenska Mässan/ 
Landvetter. Under högsäsongsveckorna (juli–augusti) fanns det även en 
City Card-monter på Göteborgs Central. En nyhet för året. 

SHOPPING EN VIKTIG RESEANLEDNING
Göteborg City Shopping är ett samverkansprojekt mellan Göteborg & 
Co, fastighetsägare, handeln och branschintressenter i syfte att  stärka 
 Göteborg som shoppingdestination. Genom arbetet ska Göteborg skapa 
konkurrenskraft, bättre affärer och möjlighet att påverka stadsutveck-
lingen. Aktiviteter som genomfördes under året var ett bloggforum med 
fokus på mat, mode och inredning, en konferens för centrumutvecklare 
som jobbar med stadsutveckling, modehelgen Urban shopping days 
samt en kampanjfilm som lyfter shoppingstaden. Under 2014 lyftes 
shoppingen fram i ett flertal kampanjer. Det har också tagits fram en 
gemensam  affärsplan för kommande projektperiod 2015–2017.

TRAVEL TRADE
Under år 2014 har nya och befintliga researrangörer bearbetats på ett 
antal mässor och workshops. Ett stort antal säljledsrepresentanter från 
privatresesegmentet bjöds in till Göteborg i syfte att öka kunskapen om 
Göteborg. Vi har även besökt Ryssland, USA och Kina och anordnat 
famtrips för bland andra tyska, ryska och kinesiska reseagenter. Under 
hösten har det även producerats en helt ny agentmanual som kommer 
att användas vid all framtida bearbetning i syfte att öka kunskapen om 
destinationen  Göteborg hos det internationella reseledet.

SKOLRESAN
Skolresan drivs i samverkan med Liseberg AB, Universeum och  Strömma 
Turism & Sjöfart AB. Skolresan paketerar, marknadsför och säljer skol-
resepaket. De färdiga paketen innehåller boende, aktiviteter, måltider 
och lokaltrafik. Marknadsföringen sker främst via digitala kanaler. 

PAKETERAT OCH KLART
En viktig uppgift är att våra produkter ska vara lättillgängliga och 
bokningsbara. Försäljningen av Göteborgspaketet och Göteborg City 
Card minskade under året. 

• Göteborgspaketet. Ett hotellpaket där övernattning, frukost och 
 Göteborg City Card ingår. Dessa paket kan även inkludera olika 
typer av upplevelser som teater, shower och evenemang. 

 
• Göteborg City Card – hela staden på ett kort. Ger fri entré eller 

förmånliga rabatter till stadens turistattraktioner, sightseeing-
turer, museum, lokaltrafik och  parkering. Göteborg & Co sköter den 
gemen samma marknadsföringen i  svenska och utländska  kanaler 
samt val av återförsäljare. I maj togs ett nytt  administrativt system 
för Göteborg City Card i bruk. Det  förenklar  arbetet vid entréerna 
och gör det möjligt att följa och analysera försäljningen och besöka-
rens konsumtionsmönster på ett helt nytt sätt. 

10 11Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2014 corporate.goteborg.com



HÖGTRYCK I 
MÖTESSTADEN
Fler och fler besöker Göteborg. Inte minst mötes
delegater. Under året genomfördes flera stora möten 
med rekordmånga deltagare. Högtryck för möten är 
bra för destinationsekonomin. Ett exempel är EANM
kongressen om nukleärmedicin med 5 500 delegater. 

MÖTESSTADEN STIGER I RANKING
Göteborgs anseende som mötesstad blir allt bättre. Den internationella 
 organisationen för kongresstäder (ICCA) rankar Göteborg som den 57:e 
bästa mötesstaden i världen och den 29:e bästa i Europa. Det är ett kliv  uppåt 
från året innan då Göteborg hamnade som nummer 60 respektive 31.

Bland icke-huvudstäder ligger Göteborg på 21:a plats i världen och på 
plats nummer 9 i Europa. Listan bygger på antal arrangerade möten enligt 
ICCA:s definitioner. Leder listan gör Paris, Madrid och Wien.

DELEGATBETYG I VÄRLDSKLASS
I delegatundersökningar får mötesstaden Göteborg genomgående mycket 
höga betyg. I juni var 2 100 internationella delegater i Göteborg på kongress 
om sjukdomen cystisk fibros. Av dem fick Göteborg betyget 6,5 på en 7 gradig 
skala. Gästerna fick ett bra helhetsintryck av staden och imponerades bland 
annat av det lokala bemötandet, lokaltrafiken och servicen. Drygt nio av tio 
av de som bodde på hotell var mycket nöjda med sin hotellvistelse. 

GÖTEBORG TOPPAR HÅLLBARHETSINDEX
ICCA Scandinavian Sustainability Index är ett verktyg som används för 
att mäta mötesdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Indexet började 
användas 2012 och sedan dess har Göteborg legat i topp. Många aktörer i 
staden är engagerade i hållbarhetsarbetet – i stort sett 100 % av alla hotell är 
med,  liksom transportörer, mötesanläggningar och eventbolag. Nu är även 
 krogarna i Göteborgs restaurangförening på väg att bli miljödiplomerade. 

Vid United Nations World Tourism  Organizations möte i Mexico City 2014 
vann ICCA Scandinavian Sustainability Index utmärkelsen Most Innova-
tive Project Award. Allt fler städer vill vara med i indexet som idag innefattar  
23 nordiska städer. 
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MCI GÄSTADE GÖTEBORG
I början av året genomförde ett av världens största kongress arran
görsföretag, MCI, sin årliga utbildning och certifiering av personal i 
 Göteborg. MCI Academy pågick under en hel vecka och även  bolagets 
ledning var på plats. Göteborg Convention Bureau (GCB) var med 
och arrangerade kvällsprogrammet och gästerna fick besöka Svenska 
 Mässan, Göteborgs Konstmuseum och ett antal av de största hotellen.

MARKNADSFÖRING AV WORLD OF COFFEE 2015
I juni medverkade GCB på World of Coffee i Rimini för att marknadsföra 
nästa års evenemang i Göteborg. 2015 kommer  Europas största kaffefo-
rum till Norden för första gången och då väntas 200  utställare och 5 000 
besökare från hela världen till Göteborg. 

MARKNADSFÖRING AV EUROPEAN ATTRACTIONS SHOW
GCB deltog också vid årets European Attractions Show (EAS) i 
 Amsterdam. Till EAS i Göteborg 2015, väntas 400 utställare och 8 000 
besökare från 60 länder.

MÖTEN I FRANKFURT OCH BARCELONA
Tillsammans med nationella och lokala samarbetspartners ställde GCB 
ut i den svenska montern på de årliga mötesindustrimässorna IMEX 
i Frankfurt och EIBTM i Barcelona. GCB:s medverkan på mässorna 
syftade till att marknadsföra Göteborg som mötesstad inför internatio-
nella kongressköpare och arrangörsföretag.

VIKTIGA BESLUTSFATTARE BESÖKTE GÖTEBORG
Ett femtiotal så kallade professional congress organisers, mötesambassa-
dörer och organisationer deltog vid invigningarna av Gothia Towers, VM 
i innebandy och Julstaden. Dessa viktiga beslutsfattare hade bjudits in 
av GCB och Svenska Mässan och under besöket fick de en uppvisning av 
de unika möjligheter Göteborg kan erbjuda som mötesstad.

NYA UTMANINGAR FÖR MÖTESINDUSTRIN
2015 introduceras nya regler för läkemedelsbolagen som innebär 
att de måste bli mer transparenta och offentligt redovisa vem man 
 bjuder, på vad och till vilket pris. Vilka konsekvenser de nya reglerna 
kommer att få för mötesbranschen är en mycket viktig fråga.  Därför 
arrangerade  Göteborg & Co tillsammans med Turistrådet Väst-
sverige ett informations möte där ett drygt 70-tal representanter från 
akademi,  hotell, restaurang, anläggningar, kongressarrangörsföretag, 
läkemedels industri och stad/region deltog. 

MÖTESÅRET 2014 I SIFFROR 

 GENOMFÖRDA MÖTEN VÄRVADE MÖTEN

URVAL AV VÄRVADE MÖTEN 2014: 

• DEMENSDAGARNA, MAJ 2016 OCH 2017:  
två dygn, 1 500 deltagare

• INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOW  
TEMPERATURE PHYSICS, AUGUSTI 2017:  
en vecka, 1 500 deltagare

• NEUROLOGIVECKAN, MAJ 2017: fyra 
dygn, 500 deltagare

• UROLOGIDAGARNA, OKTOBER 2017:  
tre dygn, 800 deltagare

• INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
SOFTWARE ENGINEERING (ICSE),  
MAJ 2018: åtta dygn, 1 000–1 500  
internationella deltagare

• WINTER SIMULATION CONFERENCE 
(WSC), DECEMBER 2018: fyra dygn,  
1 000 internationella deltagare

• THE EUROPEAN AEROSOL ASSEMBLY,  
AUGUSTI 2019: fem dygn,  
800–1 000 forskare från ett 50tal länder

URVAL AV GENOMFÖRDA MÖTEN 2014:

• EANM, “CONGRESS OF THE EUROPEAN  
ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE”: 
fyra dygn, 5 500 deltagare från 83 länder

• EUROPEAN CONFERENCE ON MATHE-
MATICAL AND THEORETICAL BIOLOGY:  
fyra dygn, 650 delegater

• CONGRESS OF THE WORLD COUNCIL  
OF  ENTEROSTOMAL THERAPISTS:  
fyra dygn, 1 700 delegater från 50 länder

• EUROPEAN CYSTIC FIBROSIS  
CONFERENCE:  
tre dygn, 2 100 deltagare

• EUROPEAN CHAPTER OF THE   
ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL 
 LINGUISTICS  CONFERENCE: 
fyra dygn, 500 deltagare

• GRAPHENE WEEK:  
4 dygn, 450 deltagare

• SOCIALCHEFSDAGARNA:  
tre dygn, 900 deltagare och rekord (det 
tidigare rekordet låg på 565 deltagare) 

 För destinationen innebär detta att mer än 

381 miljoner
kronor kommer att spenderas på lokala  

transporter, hotell, mat, shopping och nöjen. 

 Detta har genererat drygt 

400 miljoner
i ekonomiskt inflöde till staden. 

106 
framtida möten  

värvades. 

130 
genomförda möten. 

Vilket innebär att  

46 000
delegater kommer att  

besöka Göteborg. 

 

45 000
delegater besökte Göteborg. 

Vilket ger 

100 000
gästnätter. 

Det gav närmare 

104 000
delegatdygn. 
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ETT BRETT 
 EVENEMANGSUTBUD
2014 års evenemangsutbud var varierat och engagerade 
mängder av göteborgare och besökare. Evene mangsstaden 
ska värva, utveckla och genomföra utvalda evenemang, med 
syfte att stärka Göteborgs spetskompetens och konkurrens
kraft. Arbetet ska också bidra till att idéer och utvecklingspro
jekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. 

STORA EVENEMANG VÄRVAS TILL GÖTEBORG
Under 2014 har bolaget vunnit 12 av 14 kandidaturer och medverkat till 13 nyetable-
ringar. De tre största evenemang som värvades till Göteborg under 2014 är Ryttar-EM 
2017, EM i handboll 2020 samt delfinalen i America’s Cup World Series 2015. 

• Ryttar-EM kommer att arrangeras av Got Event, Göteborg & Co och 
Svenska Ridsportförbundet. Ullevi blir huvudarena men även Heden 
och Slottsskogen kommer att användas som tävlingsplatser. Dessutom 
planeras det en mängd publika aktiviteter i stadsrummet. Evenemanget 
blir ett globalt skyltfönster för destinationen med drygt 100 miljoner 
tv-tittare världen över. 

• EM i handboll 2020 kommer att arrangeras gemensamt av Sverige, 
Norge och Österrike där Sverige kommer att stå värd för den större delen 
av mästerskapet. Tele2 Arena i Stockholm blir finalarena och Göteborg 
och Scandinavium är värd för Sveriges viktiga gruppspel.

• Bara två månader efter målgången för Volvo Ocean Race kommer en av 
deltävlingarna i America’s Cup World Series till Göteborg och det nya 
evenemangs området i Frihamnen. Det innebär att två av världens  främsta 
seglingstävlingar kommer att äga rum i Göteborg under samma år. 
 America’s Cup gästar Göteborg 28–30 augusti 2015.

MUSIKSTADEN UTVECKLAS
2014 ledde det utvecklingsarbete som sker inom Musikstaden Göteborg till  konkreta 
resultat. Håkan Hellström-konserten, med dess helt nya typ av festivalområde och 
inramning, blev en jätteframgång och Way Out Wests nya branschdel (Way Out 
West Music Conference) lanserades. Genomslaget blev enormt inom den interna-
tionella musikbranschen.
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GO TO SEA: EN NY RESEANLEDNING
Julstaden Göteborg är ett framgångsrikt exempel på hur evenemang 
kan skapa nya reseanledningar och hjälpa till att fylla hotell och  butiker 
med gäster under de traditionellt sett mindre attraktiva delarna av 
året. Under 2014 var det premiär för ett nytt projekt av samma slag: 
Go to Sea. Syftet med Go to Sea är att, med fisk och skaldjur som fokus, 
 gemensamt skapa en stark anledning att besöka Göteborg under sen-
vintern. I  arbetet med att göra februari till en turistmånad fungerar  
Go to Sea som en plattform där andra aktörer kan bidra med innehåll.

EVENEMANGSSTADEN PRISAS
Vid den årliga galan för Sveriges främsta idrottskommuner tilldelades 
Göteborg pris i tre av fyra kategorier. Guld som Årets idrottsevent-
kommun, silver som Årets elitidrottskommun och brons som Årets 
främsta idrottskommun.

STARKT ÅR FÖR UNGDOMSEVENEMANG
Inför temaåret "Av och med Unga" 2015 har Göteborg & Co bidragit till 
att flera evenemang med ung målgrupp etablerats. Bland sporterna åter-
finns parkour, streetbasket, wakeboard och skateboard. Actionsport och 
framför allt just skateboard var en tydlig trend under 2014 med evene-
mang som Skate på Liseberg (komplett med DJ-festival), GBG Bowl 
Battle i Actionparken och Skateland i Slottsskogen.

VM I INNEBANDY
VM i innebandy blev en succé med publikrekord och nöjda arrangörer. 
Över 110 000 biljetter såldes och nära fem miljoner tv-tittare följde 
evenemanget som ägde rum på Scandinavium och i Lisebergshallen 
514 december. Under finalhelgen öppnade också Fun Zone på Svenska 
Mässan med fri entré och aktiviteter för hela familjen. John Liljelund, 
Generalsekreterare för Internationella Innebandyförbundet, kallade 
mästerskapet för organisationens bästa någonsin.

SPORT FUTURA TILL GÖTEBORG
Under året deltog bolaget i Sport Futura, en konferens som handlar om 
framtidens sporter och om att få städer att skapa fler aktiva  mötesplatser. 
Inför 2015 har konferensen också värvats till Göteborg. 

STORA EVENEMANG 2015-2021

• MasterVM i orientering 2015

• Volvo Ocean Race 2015

• America’s Cup World Series 2015

• EM i handboll 2016

• Euroskills 2016

• 10MILA orientering 2017

• RyttarEM 2017

• Volvo Ocean Race 2018

• EM i handboll 2020 

EVENEMANG SOM PRODUCERAS  
AV GÖTEBORG & CO:

• Go to Sea

• Göteborgs Kulturkalas

• Internationella  
Vetenskapsfestivalen

• Göteborgspriset för hållbar  
utveckling

• Julstaden

• Student Göteborg

• Göteborgs Lustgårdar

• Euroskills 2016

• Volvo Ocean Race Göteborg 2015

SAMARBETE GER RESULTAT

Samarbete och samverkan har länge varit en fram gångs
faktor för evenemangsstaden  Göteborg.  Samverkan kräver 

hårt arbete och för  destinationens utveckling är det helt 
avgörande. Här följer några  exempel på hur  samverkan  

kan leda till högst konkreta resultat.

  Många av årets nyetablerade evenemang har ägt rum i stads
rummet. Detta hade inte varit möjligt utan ett gott  samarbete med 
stadens berörda myndigheter och  förvaltningar. Ett  exempel på detta 
är Citytravet som  genomfördes i samband med Göteborgs Kultur
kalas.  Genom hårt arbete och en  tydlig gemensam vilja blev det ett 
mycket lyckat evene mang, såväl publikmässigt som logistiskt.

  Det etablerade samarbetet med Got Event har  under 2014 gett bra 
resultat med bland annat Håkan  Hellström på  Ullevi 2014, #Kent
fest 2014, VM/EMkval i handboll 2014, Summerburst 2014/2015, P3 
Guld 2015/2016, RyttarEM 2017 och EM i handboll 2020.

  På nationell nivå samarbetar Göteborg med Stockholm, Malmö, 
Jämt land/Härjedalen och Riksidrottsförbundet i syfte att internatio
nellt marknadsföra Sverige som evenemangsland för idrott.

  Under 2014 har vi fördjupat samverkan med flera av Göteborgs 
 årligen återkommande evenemang vilket bland annat främjar 
 utvecklingen av nya delevenemang. 

  Vårt nätverk för lokala arrangörer av idrottsevenemang har fått flera 
nya  medlemmar. Syftet är att bredda samverkan och utbyta kun
skaper för att utveckla och stärka evenemangen.
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NÄRINGSLIVS GRUPPEN 
Näringslivsgruppen (NLG) är ett nätverk mellan staden, näringslivet  
och  akademin. Sedan starten för över 25 år sedan har NLG satsat  
drygt 100  miljoner kronor i olika projekt. Allt för att stödja Göteborgs  
utveckling inom de tre huvudområdena: näringsliv, kunskapsmiljö  
samt evenemang och kultur. 

SATSNING PÅ UNG FÖRETAGSAMHET
Ung Företagsamhet (UF) är en ideell och politiskt 
obunden utbildningsorganisation med syfte att till-
sammans med grund- och gymnasieskolan  införa 
entreprenörskap och ett enga gerat närings liv i ut-
bildningssystemet. Läsåret 2013/2014 resulterade 
arbetet i att 1 884 gymnasieelever (21 % av en års-
kull) valde att starta och driva ett UF-företag. 

STORT INTRESSE FÖR TEDX GÖTEBORG
Cancerforskare, politiska visionärer, uppfinnare, 
modeskapare, flyktingar och våldtäktsöverlevare. 
Årets TEDx Göteborg presenterade många spän-
nande talare och lockade 650 personer. NLG är 
stolt partner till TEDx.

KOMMANDE SATSNINGAR 
2015 kommer Göteborg att, som första stad i 
 Norden, stå värd för Junior World Entrepreneur-
ship Forum (JWEF). JWEF är kopplat till det 
globala arrangemanget World Entre preneurship 
Forum (WEF). 

INTERNATIONELLA FORSKARE  
VÄLKOMNADES
Under hösten 2014 arrangerade NLG ett 
välkomst  program för nya internationella forsk-
are vid  Göteborgs universitet och Chalmers,  kallat 
Go Science. Genom välkomstprogrammet fick 
forskarna en introduktion till staden samt göra 
studiebesök på Stadsbiblioteket och Volvo Cars. 
Go Science arrangeras i samarbete med Göteborgs 
universitet och Chalmers.

LYCKAD KAMPANJ FÖR STUDENTRUM
För att hjälpa nya internationella studenter att få 
en bostad bidrog NLG under året till kampanjen 
”Hyr ut ett rum till en internationell  student”.  
348 studenter önskade hjälp med boende och 
 genom Boplats och ett utskick till  hushåll i 
 Göteborg kom det in hela 500 privatrum.

STÖD TILL HÅLLBART MENTORSKAP
Hållbart mentorskap är ett projekt som syftar till 
såväl personlig som professionell utveckling. Pro-
grammet riktar sig till alla hållbarhetsintresserade 
studenter, oavsett studieinriktning. Varje student 
som antas till programmet matchas med en men-
tor som har erfarenhet av att arbeta med hållbar-
hetsfrågor. Genom att ge unga talanger nätverk 
och en lokal plattform är förhoppningen att de ska 
fortsätta verka för hållbar utveckling i regionen.
 
13 000 STUDENTER VÄLKOMNADES
Under hösten bjöds 13 000 nya studenter in 
till välkomstprogrammet Student Göteborg. 
 Programmets syfte är att välkomna studenterna 
och att skapa mötesplatser. Student Göteborg 
är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, 
Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer 
och Näringslivsgruppen. 

STÖD TILL EVENEMANG
Under andra halvan av 2014 gav NLG sitt stöd 
till ett flertal genomförda kulturevenemang i 
 Göteborg med omnejd. NLG bidrar också aktivt 
till bolagets arbete med att värva evene mang.

STÖD TILL KONSTEPIDEMIN
Konstepidemin är en ideell förening med 
 huvudsyfte att vara en mötesplats för konst närer 
och publik. Här finns även gallerier,  ateljéer, en 
restaurang samt andra verksamheter öppna 
för allmänheten. Under de senaste åren har 
NLG bidragit till Konstepidemins satsningar på 
marknadsföring och att göra sin verksamhet mer 
tillgänglig för göteborgare och besökare. 
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KOMMUNIKATION 
MED ÖKAT  
DIGITALT FOKUS
Göteborg är en fantastisk stad och ett spännande 
resmål. Men för att människor ska hitta hit måste de 
veta att vi finns. Genom PRarbete, pressbearbetning, 
sociala medier och våra digitala kanaler lägger vi stor 
energi på att sprida berättelsen om vår stad – och att 
få andra att vilja berätta om oss. 2014 präglades av 
kraftig utveckling online samt ett fortsatt stort medialt 
intresse för maten, musiken och skärgården.

INTERNATIONELL PR VÄRD HUNDRATALS MILJONER
Redaktionell publicitet är det bästa sättet att göra Göteborg mer känt på.  
Destinationen har mycket att visa upp, men det är ganska ovanligt att 
 internationell press hittar hit på egen hand. Därför lägger vi ner mycket 
arbete på att identifiera och locka hit rätt journalister, bloggare med flera. 
Vi  jobbar också hårt för att ge dessa medier goda förutsättningar att sprida 
bra  berättelser om vår stad.

Under året har vi hållit i 200 besöksprogram för internationella journa-
lister och bloggare från 18 olika länder. I dessa program har mat, musik 
och skärgården varit bärande teman. Tillsammans med VisitSweden har 
vi, genom en kampanj i The Guardian, visat upp Matstaden i London och 
New York. Way Out West är en stark magnet för Musikstaden och Sveriges 
i särklass mest uppmärksammade festival utomlands. Vårt PR-arbete kring 
Way Out West och Musikstaden har riktats mot Storbritannien och Tysk-
land och gett stor publicitet kring Göteborg som en stad med alternativ och 
ungdomlig kultur.

2014 resulterade vårt PR-arbete i nästan 1300 publiceringar i de elva, ur 
destinationssynpunkt, viktigaste länderna. Värdet av dessa publiceringar 
uppgår till 300 miljoner kronor. Störst uppmärksamhet och ungefär hälften 
av den sammanlagda publiciteten fick Göteborg i Tyskland, Storbritannien 
och Norge. På resesajten Matadors lista över världens 40 bästa andrastäder 
kom Göteborg på tredje plats, före storheter som Rio och Milano.
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NYA GOTEBORG.COM – NAV FÖR ALL KOMMUNIKATION
Under året lanserade vi Göteborgs nya och uppdaterade besöksguide 
goteborg.com. Den nya sajten fungerar på alla typer av plattformar  
(datorer, smartphones, läsplattor och så vidare). Vi har också lagt stor 
vikt vid sökmotoroptimering så att vårt innehåll ska kunna få så stor 
organisk spridning som möjligt. Ledstjärnorna i utvecklingsarbetet har 
varit  tydlighet, tillgänglighet och fokus på användarens behov. 

85 000 FÖLJARE I SOCIALA KANALER
Våra sociala kanaler ska komplettera varandra och bidra till att på ett 
kostnadseffektivt sätt marknadsföra destinationen Göteborg. Vi har en 
tydlig strategi för hur vi ska nå ut till fler och framförallt engagera följar-
na. Med över 85 000 följare på Facebook, Twitter och Instagram kan vi 
 konstatera att strategin gett resultat. Ännu viktigare är att vi har lyckats 
skapa ett högt engagemang bland de som följer oss. I  december utsågs 
vår Facebooksida till Turismsveriges bästa utifrån analysmetoden 
”Page Effect Rank” som jämför Facebooksidor utifrån deras totala 
kommunika tionsförmåga. 

NY REKLAMBYRÅ
I slutet av 2013 avslutades bolagets upphandling av ny strategisk 
reklambyrå. Totalt tio byråer deltog och valet föll på göteborgsbyrån 
Stendahls. Samarbetet inleddes i slutet av januari 2014.

DESTINATIONSKAMPANJER MED DIGITALT FOKUS
Årets kampanjer för sommar- och julstaden hade ett tydligt digitalt 
fokus med kampanjsajter, webb, banners, app, film och digital PR. Ap-
pen ”En perfekt dag”, som gav väderstyrda tips på aktiviteter i Göteborg, 
fick stor uppmärksamhet i media och kampanjfilmen med samma namn 
visades 200 000 gånger i onlinemedia och sociala kanaler. Bakom kam-
panjen stod Göteborg & Co, Liseberg och Universeum. I årets julkam-
panj, Göteborg Jul Stories, lyfte vi fram besökarnas egna berättelser om 
Göteborg och deras upplevelser av julen här.

ONE VOICE
Kommunikation bör vara tydlig och konsekvent. Därför tjänar destina-
tionen också på att besöksnäringens olika aktörer sprider en gemensam 
bild av Göteborg. I det här arbetet är den gemensamma varumärkesplatt-
formen One Voice, som består av texter, bilder och budskap, ett mycket 
viktigt verktyg. Under 2014 uppdaterades One Voice och komplet terades 
med rörligt material.

UTVECKLING AV MEDIABANKEN
Mediabanken används för att lagra, organisera och distribuera bolagets 
digitala marknadsföringsmaterial. Under året gjordes en upphandling 
av fotografer av stillbild och film. Resultatet blev en kvantitativ och kval-
itativ förbättring. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2015.

NY BOLAGSBLOGG
I slutet av året publicerades bolagsbloggen ”Snack om Turism” som ägnas åt 
nyheter, trender och inspiration från besöksnäringen. Fokus ligger på  Göteborg 
och Västsverige, men ger även perspektiv utifrån. Presschef Stefan Gadd är 
 chefredaktör och huvudskribent men det kommer även att finnas plats för 
 gästskribenter. Bloggen finns att läsa på destinationsblogg.goteborg.com.

LYCKAT SAMARBETE KRING VOLVOKAMPANJ 
”Kom till Sverige – i en Volvo”. Det var budskapet i en kombinerad turism- 
och Volvokampanj som genomfördes på den amerikanska marknaden. På 
kampanjsajten kunde man tävla om att vinna en rundresa i Västsverige 
för två personer. Fyra utvalda bloggare rapporterade också om sina resor i 
 regionen. Efter en veckas kampanj hade 4 000 tävlat och sajten haft 5 000 
besökare. Bakom kampanjen stod Göteborg & Co, Västsvenska turistrådet, 
VisitSweden och Volvo. 

85 000 
följare i sociala kanaler.

1 300
publiceringar i de elva,  

ur destinationssynpunkt,  
viktigaste länderna.  

Värdet av dessa  
publiceringar uppgår till: 

300 milj kr

1 500 000 

1 000 000 

2 000 000

2 100 000

2013 2014

2 
10

5 
95

1

1 
93

1 
68

8

40 000

20 000

60 000

80 000

2013 2014

50
 8

12

74
 0

00

100 000

50 000

150 000

200 000

2013 2014

12
9 

35
4 

18
5 

00
0

6 000

4 000

2 000

8 000

10 000

2013 2014

6 
95

3

9 
03

9

1 500 000 

1 000 000 

2 000 000

2 100 000

2013 2014

2 
10

5 
95

1

1 
93

1 
68

8

40 000

20 000

60 000

80 000

2013 2014

50
 8

12

74
 0

00

100 000

50 000

150 000

200 000

2013 2014

12
9 

35
4 

18
5 

00
0

6 000

4 000

2 000

8 000

10 000

2013 2014

6 
95

3

9 
03

9

1 500 000 

1 000 000 

2 000 000

2 100 000

2013 2014

2 
10

5 
95

1

1 
93

1 
68

8

40 000

20 000

60 000

80 000

2013 2014

50
 8

12

74
 0

00

100 000

50 000

150 000

200 000

2013 2014

12
9 

35
4 

18
5 

00
0

6 000

4 000

2 000

8 000

10 000

2013 2014

6 
95

3

9 
03

9

1 500 000 

1 000 000 

2 000 000

2 100 000

2013 2014

2 
10

5 
95

1

1 
93

1 
68

8

40 000

20 000

60 000

80 000

2013 2014

50
 8

12

74
 0

00

100 000

50 000

150 000

200 000

2013 2014

12
9 

35
4 

18
5 

00
0

6 000

4 000

2 000

8 000

10 000

2013 2014

6 
95

3

9 
03

9

BESÖKARE GOTEBORG.COM FÖLJARE FACEBOOK

FÖLJARE TWITTERNEDLADDNINGAR APPAR

-8%

+ 45%

+ 43%
+ 30%

Resesajten Matadors lista över 
världens bästa andrastäder

1. YOKOHAMA

2. CORK

3. GÖTEBORG

4. ANKARA

5. BERGEN

6. RIO DE JANEIRO

7. ROTTERDAM

8. KOSICE

9. BUSAN

10. PORTO
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MAT VÄRD EN RESA
Kreativiteten flödar i matstaden Göteborg och under 2014 invigdes 
många nya restauranger och flera omprofilerades. Matstaden bygger 
bilden av Göteborg och skapar reseanledningar. Stad och region har 
fördjupat sitt samarbete ytterligare och satsningen på mat är mycket 
framgångsrik. Göteborgs restauranger och skickliga kockar har 
 prisats både nationellt och internationellt.

MASSOR AV NYHETER I MATSTADEN
Det hände mycket spännande i Göteborg på 
krogfronten under 2014. Nya restauranger 
med nya koncept invigdes och ett antal fick 
en ny  profil. Göteborgs snabbmatsutbud 
har blommat upp ordentligt tack vare food-
trucks och street foodställen som nu finns 
runt om i staden. Göteborg fick också ett nytt 
uppmärksammat matstråk genom Aveny-
familjens etablering på Tredje Långgatan. 

INTERNATIONELLT INTRESSE 
Mat är ett efterfrågat tema vid internationella 
pressbesök och många rapporterar om vårt 
goda restaurangutbud. Under året skrev ex-
empelvis den amerikanska affärstidningen 
Forbes, med cirka 50 miljoner unika besökare 
i månaden, att Göteborg har en restaurang-
scen som går att jämföra med betydligt mer 
kända städer.

GÖTEBORG REPRESENTERAS  
HEMMA OCH UTOMLANDS
I maj arrangerades Bocuse d’Or Europé, även 
kallat Kock-EM, i Stockholm. Tommy  Myllimäki 
vann, med råvaror från Göteborg och Väst-
sverige. Göteborgskockarna Frida Ronge, vRÅ 
och Håkan Thörnström var med och lagade 
maten på galamiddagen. 

Frida Ronge och Fredrik Andersson,  Gothia 
Towers, medverkade på den nordiska matfesti-
valen North i New York.

MATSTADEN PÅ TV
Under sommaren flyttade Leif Mannerström 
in på Gropen för att spela in programmet 
”Leifs restaurang” för TV4. Programmet gav 
Matstaden stor synlighet. 

UPPER HOUSE SATSAR OCH PRISAS
I maj bjöd Upper House in till ”Chef’s dinner” 
där 13 framstående kockar från  Skandinavien 
och Singapore gästade köket och skapade 
 gastronomi på allra högsta nivå. Upper House 
vann också två tunga priser under året – White 
Guides pris Årets serviceupplevelse samt 
Restaurang galans pris Årets matsalsteam.

KROGARNA SKA MILJÖDIPLOMERAS
2014 påbörjade Göteborgs restaurangförening 
det ambitiösa projektet att miljödiplomera 
alla sina medlemskrogar. 

GUSTAV TRÄGÅRDH VANN  
KOCKARNAS KAMP
För andra året i rad tog en Göteborgskock hem 
segern i Kockarnas kamp. 2013 vann Håkan 
Thörnström tävlingen som sänds i TV4 och 
2014 var det Sjömagasinets köksmästare 
 Gustav Trägårdhs tur att bärga priset.

MATSTADEN MARKNADSFÖRDES  
I BRYSSEL
Tram Experience är ett event som äger rum 
i Bryssel och som samlar orter ur det gastro-
nomiska nätverket Delice. Göteborg deltog un-
der temat Discovering the Nordic cuisine och 
bjöd in till en kulinarisk upplevelse i en klassisk 
spårvagn. Menyn komponerades av Gustav 
Trägårdh från Göteborg och Matti Jämsen från 
Helsingfors och bland  gästerna återfanns 30 
nyckelpersoner från olika kongressorganisa-
tioner och EU.
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SAMVERKAN INOM STADEN 
Göteborg & Co medverkar i arbetet med att 
ta fram stadens miljöprogram. Bolaget finns 
också representerat inom flera av stadens 
styr- och samverkansgrupper för hållbarhets-
frågor (exempelvis Fairtrade City Göteborg, 
Green Gothenburg och Access City). 

SUSTAINABILITY DAY 
2014 lockade Sustainability Day på Svenska  
Mässan 700 deltagare. Temat för  konferensen 
var hållbar  affärsutveckling och bland de 
medverkande fanns biologen och författaren 
Stefan Edman och Gunhild Stordalen från 
Stordalen Foundation. Evenemanget arran-
gerades tillsammans med Business  Region 
Göteborg och Miljöaktuellt.

SATSNING PÅ CYKELTURISM
Inom ramen för Göteborgs Stads miljö  
program har bolaget börjat utveckla cykeltur-
ismen i Göteborg. 

Under året genomfördes därför en   för studie 
av cykelturism som ligger till grund för 
 fortsatt utveckling.

HÅLLBARHET I KOMMUNIKATION
Bolaget har minskat mängden tryckt  material 
till förmån för digital kommunikation. 
Vi arbetar också för att stadens mångfald ska 
speglas i vår kommunikation.

ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARA EVENEMANG 
Samtliga av Göteborg & Co:s egna evenemang 
arbetar med hållbarhetsfrågan utifrån tre 
 dimensioner. Förutom strävan att minimera 
miljöpåverkan är mångfald, tillgänglighet 
och integration viktiga aspekter i våra evene-
mangsproduktioner. Under 2014 har exem-
pelvis Kulturkalaset arbetat fram metoder för 
att öka ett jämställt programutbud.

GÖTEBORG TOPPAR HÅLLBARHETSINDEX
ICCA Scandinavian Sustainability Index är ett verktyg 
som används för att mäta mötesdestinationer ur hållbar-
hetsperspektiv. Indexet började användas 2012 och sedan 
dess har Göteborg legat i topp. Många aktörer i staden är 
engagerade i hållbarhetsarbetet – i stort sett alla hotell är 
med, liksom transportörer, mötesanläggningar och event-
bolag. Nu är även medlemmarna i Göteborgs restaurang-
förening på väg att bli miljödiplomerade. 

I våras vann ICCA Scandinavian Sustainability Index 
utmärkelsen Most Innovative Project Award när UNWTO 
(United Nations World Tourism Organization) höll möte i 
Mexico City. Allt fler städer vill vara med i indexet som idag 
innefattar 23 nordiska städer. 

AKTIVT STÖD TILL HÅLLBARHETSARBETE
I sin affärsplan för åren 20132015 slår Näringslivs gruppen 
fast sitt uppdrag att verka för Göteborgsregionens hållbara 
tillväxt. Under året fick en rad projekt med särskilt fokus 
på mångfald och unga bidrag av NLG. Exempelvis Hållbart 
mentorskap, Hammarkullekarnevalen och West Prides 
skolsatsning.

HÅLLBARHET GRUNDLÄGGANDE FÖR GÖTEBORG 2021
Visionen är att Göteborg år 2021 är internationellt känd som 
en modig förebild för hållbar tillväxt. Att invånare känner 
delaktighet och mening är en grundförutsättning också i 
jubileums arbetet som bygger på medborgardialog och sam-
verkan i staden. Jubileet fungerar som möjliggörare och 
katalysator och får planerade insatser att hända snabbare. 
Det kan också ge anledning till nya, innovativa satsningar.

GÖTEBORG SKA  
VARA LEDANDE  
INOM HÅLLBARHET
”Göteborg – en hållbar stad öppen för världen”. Så lyder det långsiktiga  
budskapet för stadens arbete. Göteborg har kommit långt som grön  
destination för möten och evenemang och har goda förutsättningar  
att positionera sig som en ledande destination inom ekologisk, social  
och ekonomisk hållbarhet. Göteborg har också som mål att bli ledande  
i världen som hållbar mötesstad. 

FAIRTRADE CITY-DIPLOMERADE  
EVENEMANG

Tillsammans med  Fairtrade City Göteborg 
diplo meras evenemang som uppfyller 
krav på att servera minst en produkt som 
är etiskt märkt. Under 2014 diplomerades 
Kulturkalaset, West Pride, Göteborgsgirot, 
Global Picnic, Vårruset, Way Out West och 
Bokmässan.

MILJÖDIPLOMERADE EVENEMANG 
OCH MÖTEN 2014

För att säkra nivån på evenemangens miljö
arbete används Svensk Miljöbas nationella 
standard för miljödiplomering av event.

• Sustainability Day Göteborg 
• Internationella Vetenskapsfestivalen 
• Göteborgs Kulturkalas 
• Välkomstkonsert Student Göteborg 
• Göteborgspriset för hållbar utveckling 
• Julstaden Göteborg 
• MCI Academy
• InnebandyVM
• Göteborgsvarvet
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GÖTEBORGS 
400-ÅRSJUBILEUM  
GÖTEBORG 2021
Den kraftsamling som sker genom det strategiska 
projektet Göteborg 2021 har fått tydlig effekt.  
Många vill vara engagerade i stadens utveckling  
och allt fler agerar i jubileets riktning. 

I oktober 2014 slutredovisades samtliga förstudier. Därmed  är 
 jubileumsarbetets förstudiefas avslutad. En utvecklad jubileums-
plan med  rekommendationer om hur förstudierna bör tas vidare till 
 verkliga  jubileumssatsningar lämnades i februari 2015 över till stadens  
politiker för beslut. 

HELA STADEN ENGAGERAS
Jubileumssatsningen inför 2021 ska göra ett bestående avtryck för fram-
tiden. Frågan har varit hur? Tusentals idéer, förslag och  drömmar har 
kommit in från göteborgare om hur vi kan göra vår stad till en ännu 
bättre plats. Medborgarnas engagemang är också grunden för hela 
 jubileumsarbetet. Med hjälp av årliga fokusområden tas nu nästa steg för 
att skapa ännu mer delaktighet. Aktörer från näringsliv, akademi, stad/
region, föreningar och organisationer bjuds löpande in för att  skapa ett 
öppet och inkluderande Göteborg. 

FÖRSLAG HAR UTVÄRDERATS
Förstudier har genomlyst göteborgarnas förslag och rekommenderat 
vägen framåt. Experter, ung referensgrupp, 2021-samråd och jubile-
umsstab har  granskat och värderat förslagen för att få fram besluts-
underlag för den fortsatta utvecklingen. 

TRE TEMAN

Till grund för jubileumsarbetet ligger 
 resultatet av den öppna dialog som förts med 
göteborgarna. Dessa idéer,  önskningar och 
drömmar utgör jubileets  riktning och har 

 sammanfattats i tre teman:

NÄRA VATTEN – att komma nära vattnet 
i alla former, havet, skärgården, hamnen, 

sjöarna, kanalerna, älven och regnet.

BYGGA BROAR – att bygga broar mellan 
människor och minska avstånd.

ÖPPNA RUM – att utveckla en  
öppen och tillåtande stad genom nya 

kreativa mötesplatser.
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VARJE ÅR HAR ETT FOKUSOMRÅDE
Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Varje år sätts ett  särskilt 
område i fokus, vilket skapar något att samlas kring och kommunicera. På så 
sätt kan processen hållas levande varje år fram till jubileet.

2014: FOKUS PÅ VATTEN OCH SKÄRGÅRD
Att komma närmare vattnet är en av göteborgarnas starkaste önskningar 
 inför 400-årsjubileet. Under året har många bidragit till att göra detta 
möjligt på olika sätt.

BEGREPPET "GÖTEBORGS SKÄRGÅRD" LANSERADES
Under året inleddes en stor satsning på att utveckla turismen och besöks-
näringen i Göteborgs skärgård. Göteborgs södra och norra skärgård blev 
en ny destination – Göteborgs skärgård. Projektet är ett sam arbete mellan 
Västra Göteborg och Öckerö kommun med stöd av Göteborg & Co. Satsnin-
gen ska göra att turistsäsongen förlängs och att fler arbetstillfällen skapas.

JUBILEUMSPARKEN I FRIHAMNEN
Frihamnen är ett av stadens största utvecklingsområden och tanken är att den 
nya Jubileumsparken ska göra ett bestående avtryck. Under 2014 inleddes 
platsbyggande aktiviteter genom en rad åtgärder och händelser. 

SKOLBARN BYGGDE VÄRLDENS STÖRSTA KOLOSS
I maj sattes det världsrekord i Frihamnen då det restes en 17 meter hög koloss 
i form av en pyramid. Kolossen byggdes av 1 200 skolbarn från  Göteborgs  
alla stadsdelar.

4 000 PROVADE PÅ SEGLING
Under parollen ”Alla kan segla” provade cirka 4 000 personer på segling 
i Frihamnen. Det var gratis att prova på och projektet återkommer under 
2015. Bakom ”Alla kan segla” står Göteborgs kungliga segelsällskap GKSS, 
Passalen  meningsfull fritid för alla, samt flera aktörer inom Göteborgs Stad.

SANDSTRAND OCH BASTU KAN FÖLJAS AV BAD I STAN
Många vill se ett bad mitt i Göteborg. Under 2014 byggdes först en sand-
strand och sedan en bastu med fri entré i Frihamnen. Under 2015 kommer 
förutsättningarna för en pool i eller vid älven att ses över. Vattenkvaliteten i 
älven är än så länge för dålig för att man ska kunna bada direkt i vattnet. Det 
görs också en utredning kring vatten som hållbar resurs.

UPPRUSTNING AV STORA HAMNKANALEN HAR PÅBÖRJATS
Under Kulturkalaset presenterades framtidsplanerna för Stora Hamn-
kanalen. Över 2 600 personer besökte 400-årsjubileets utställning och 
deltog i dialogen. Engagemanget var stort och många efterfrågade mer sitt-
platser, grönska, konst, kultur och caféer/restauranger i området. Tre arki-
tektförslag på ett gångstråk längs Stora Hamnkanalen har nu tagits fram.  
Under året påbörjades också en förstärkning av kajkanterna. Detta väntas 
pågå en bit in i 2015.

LINBANA ÖVER ÄLVEN KAN BLI VERKLIGHET
Idén om att bygga en linbana i Göteborg kommer ur ett medborgarförslag. 
Nu genomför Trafikkontoret en förstudie som tyder på att detta kan vara en 
kostnadseffektiv kollektivtrafiklösning. Besked om beslut väntas under året. 

2021-PROJEKT SKAPAR JOBB FÖR UNGA 
Under våren sjösattes 2021projektet "Sätt färg på Göteborg". Projektet går ut 
på att med hjälp av penslar, rollers och färg knyta samman stadens västra och 
östra delar. Initiativet kommer från branschorganisationen Målaremästarna 
och satsningen handlar inte bara om att färgsätta staden utan kanske främst 
om att få unga i arbete. Hittills har resultaten varit mycket goda.

ÖKAT FOKUS PÅ UNGA 2015
Fokusområde för 2015 är ”Av och med unga”. En referensgrupp med ung-
domar från hela staden har bildats för att bidra med det unga perspektivet 
under resan mot jubileumsåret. Gruppen kommer att få en stor roll i plane-
randet av fokusåret. 

VISION GÖTEBORG 2021

MÅL

SYMBOLPROJEKT OCH IDÉER

NÄRA VATTEN BYGGA BROAR

Idéer, koncept och förslag från stadens  
förvaltningar och bolag, sju perspektivgrupper, 
 planerade och pågående projekt och allmänhet.

ÖPPNA RUM
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ÅRSKAVALKAD
2014 var de stora rekordens år. Men bakom alla de siffror som  

presenteras i den här verksamhetsberättelsen döljer sig 
 människor och historier om magiska dagar och nätter i Göteborg. 

Att besöksnäringen slog rekord betyder egentligen att det åkts mer 
berg och dalbana, sjungits mer allsång till Håkan Hellströmlåtar 
och spelats mer innebandy än någonsin förr i vår stad. Här följer 
ett urval av allt det som gjorde 2014 till ett rekordår. På riktigt.

3–6 JANUARI 10 000 SPELARE  
I GOTHIA INNEBANDY CUP

Knappt har nyårsfyrverkerierna hunnit tystna 
innan de ersätts av ljudet från studsande bollar 
och vinande innebandyklubbor. 10 000 ungdomar, 
plus föräldrar och ledare, kommer till Göteborg 
för att spela 1 100 matcher i 24 hallar runt om  
i staden.

24 JANUARI–3 FEBRUARI ÄNNU ETT STARKT  
ÅR FÖR GÖTEBORG FILM FESTIVAL 

Filmfestivalens popularitet bara växer. 2014 såldes drygt  
136 000 biljetter till över 35 000 besökare och det visades 
film på 24 platser runt om i staden. Dessutom lockade 
 festivalens seminarier inte mindre än 11 000 besökare. 
 Tillsammans med festivalen och Göteborgs Stad delar 
 Göteborg & Co Näringslivsgruppen ut Göteborgs Stora  
Filmpris på 50 000 kronor. Vinnaren röstas fram av   
publiken och årets vinnare blev Monica Z av Per Fly. 

19 FEBRUARI REKORD FÖR HÅLLBARHETSDAGEN 

Konferensen ”Sustainability Day” (som arrangeras 
av  Göteborg & Co, Miljöaktuellt, Svenska Mässan och 
 Business Region Göteborg) har ambitionen att bli Väst
sveriges största mötesplats för hållbar affärsutveckling. 
Fokus för 2014 års konferens är hållbarhetsfrågor med 
koppling till affärsmöjligheter inom transporter, energi, 
stadsbyggnad och besöksnäring. 700 personer deltar, 
vilket är rekord, och bland talarna märks Nyamko Sabuni, 
hållbarhetschef på ÅF, och Petter Holland, vd på Preem.

25 FEBRUARI–1 MARS GO TO SEA  
– EN HELT NY RESEANLEDNING

Februari blev just lite varmare, mysigare och 
 trevligare. För första gången arrangeras Go to Sea, 
en kunskaps och upplevelsevecka med syfte att hylla 
havet, fisken och skaldjuren. Projektet engagerar 
restauranger, butiker, journalister, bloggare, skolbarn, 
debattörer och mängder av göteborgare. Ett av syftena 
bakom Go to Sea är att skapa en ny anledning att 
besöka Göteborg under senvintern.

26 FEBRUARI 
–2 MARS  
STABILT ÅR  
FÖR GÖTEBORG 
HORSE SHOW 

2013 var ett rekordår för 
Göteborg Horse Show. Det 
arrangerades dubbla världs
cupfinaler och man satte  publikrekord 
med hela 93 000 besökare. 2014 landar  siffran på mer 
 normala 72 308 besökare men inför 2016 (då det åter 
blir final i Göteborg) siktar tävlingarna på att spräcka 
 drömgränsen på 100 000 besökare.

3–4 JANUARI   
GOTHENBURG SOUND  
FESTIVAL  ÅTERKOMMER

Rockfestivalen som hyllar det 
speciella ”Göteborgssoundet” 
är tillbaka på Trädgår’n. 
 Festivalen som hade premiär 
2013 har redan etablerat sig väl 
och lockar många stora band.
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23 APRIL STADSBIBLIOTEKET INVIGS OCH  
BLIR JUBILEUMSMÄRKT INFÖR GÖTEBORGS 
400-ÅRSJUBILEUM

Jubileumsarbetet har gått från ord till handling. 2013 
jubileumsmärktes Angereds stadspark och när det 
nyrenoverade Stadsbiblioteket öppnar för allmänheten i 
april får också det sin jubileums märkning. Göteborgarna 
har efterfrågat fler  mötesplatser och Stadsbiblioteket 
är ett gott  exempel på hur en redan befintlig plats kan 
 utvecklas till en mötesplats för framtidens behov och för 
alla göteborgare.

26–30 APRIL 500 LEDANDE FORSKARE BESÖKER 
KONFERENS OM SPRÅKTEKNOLOGI 
 
Konferensen EACL 2014 (the 14th Conference of the 
 European Chapter of the Association for Computational 
 Linguistics) äger rum på Chalmers. Det är den stora 
 europeiska konferensen inom området språkteknologi.  
Även om en majoritet av deltagarna kommer från  Europa 
har konferensen ett betydande inslag av forskare från 
hela världen. Språkteknologi är en viktig  teknologi med 
oerhörd betydelse för vardagen i dagens ITsamhälle. 
Konferensen samlar runt 500 forskare för att  diskutera 
och presentera pågående forskning inom området. 

20–23 MARS VATTEN OCH ÄVENTYR  
I FOKUS PÅ TUR 

På årets TURmässa lyfter Göteborg & Co:s monter 
fram stadens närhet till vattnet och alla de äventyr 
och utflykter man kan uppleva i och omkring staden. 
Vi berättar också om Göteborgs skärgård och de 
satsningar som görs för att utbudet ska bli ännu 
bättre i framtiden. 
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TRE STORA CYKELEVENEMANG

Maj blir en riktigt bra månad för alla cykelentusiaster. 
2–4 maj arrangeras Göteborgsgirot som snabbt etablerat 
sig som en stor svensk cykelhändelse med flera tusen 
deltagare. 24 maj går starten för Västkusten Runt för 
allra första gången. Loppet startar i Göteborg men pas
serar även Tjörn och Orust och har redan kallats för ett 
av Sveriges natur skönaste lopp. Dagen därpå fortsät
ter cykelfesten med det fem mil långa motionsloppet 
Hisingen Runt där runt 2 000 personer deltar.

30 MAJ–1 JUNI 
HAMMARKULLE-
KARNEVALEN  
LOCKAR FLER BARN

Sedan Hammarkulle karnevalen 
startade 1974 har den vuxit 
till ett av Göteborgs största 

evenemang med över 60 000 åskådare, 1 300 dansare och 
 mängder av  musiker. 2014 satsar karne valen extra på 
Barn karnevalen som engagerar 200 barn från åtta olika 
stadsdelar. Inför 40årsjubileet 2015 siktar festivalen på 
att locka 1 000 barn och att alla stadsdelar ska finnas 
representerade i tåget.

30 MAJ–1JUNI SUMMERBURST + KENTFEST  
= KANONHELG

Sommaren har knappt hunnit börja men redan kokar  
det i Göteborg. På fredagen och lördagen samlar 
 Summerburst ett hav av dansmusikälskare på  Ullevi 
och på söndagen arrangeras bandet Kents egen festival, 
 Kentfest, på samma plats. Summerbursts  publiksiffra 
landar på totalt 50 000 (uppdelat på två  dagar) och  
Kentfest lockar drygt 14 000 besökare.

19 MAJ–1 JUNI WEST PRIDE SYNS I HELA STADEN

8 500 personer går med i Regnbågsparaden som avslutar 
2014 års West Pride 1 juni. Intresset för årets festival har 
varit rekordstort med 120 000 besök och engagemanget 
har synts över hela staden. Bland de organisationer 
som för första gången hissat regnbågsflaggor märks 
Chalmers, Åbytravet och Stadsmissionen. Dessutom har 
Västtrafik dekorerat alla spårvagnar och bussar med 
hundratals flaggor. Bland årets talare fanns Soraya Post, 
Mona Sahlin och Erik Ullenhag.

7 MAJ VÄRLDSREKORD PÅ  
VETENSKAPSFESTIVALEN

Vetenskapsfestivalen invigs 7 maj 
men redan två dagar  tidigare visas 

den mest spektakulära nyheteten i 
programmet,  Kolossen i Frihamnen, upp 

för allmänheten. Den pyramid formade fraktalen, 
som är 17 meter hög och har byggts av elever från hela 
staden, sätter världs rekord. Kolossen är en del av Göteborgs 
400årsjubileum och  markerar startskottet för allt det som 
ska hända i  Frihamnen under de kommande åren. När 
Göteborg fyller 400 år, 2021, ska det  finnas 1 000 bostäder, 
arbetsplatser och en jubileumspark på platsen. Årets  
Vetenskapsfestival har temat ”agera, reagera, interagera”. 
850 forskare deltar och antalet besök uppgår till 70 000.

14–15 MAJ REKORDMÅNGA KRYSSAR  
TILL GÖTEBORG

I maj skrivs kryssningshistoria i Göteborgs hamn  
då hela 12 500 passagerare, fördelade på sju fartyg,  
kommer på  besök. Totalt anländer 110 000 personer  
till  Göteborg med kryssningsfartyg under året. Årets 
största fartyg, Royal  Princess, har med sig imponerande 
3 600 passagerare. I framtiden kommer antalet fartyg  
att bli färre – men de kommer vara större och ha med 
sig fler passagerare.

17 MAJ GÖTEBORGSVARVET SLÅR REKORD – IGEN

Rekordmånga löpare, 83 064, anmäler sig till något av  
loppen under Varvetveckan. I halvmaran ökar också 
andelen  kvinnor med 36 % (hela 1 000 fler än under 2013). 
Cirka 200 000 personer kantar gatorna och musiker  
spelar på ett  femtiotal platser längs banan. I samband 
med loppet anordnas även GöteborgsVarvet Sport & 
Hälsa i Frölundaborg och  Friidrottens Hus. Mässan  
lockar 80 000 besökare.
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6 JUNI NATIONALDAGSFIRANDE  
I SLOTTSSKOGEN

Sveriges nationaldag firas med gratiskonsert  
i Slottsskogen med Göteborgs Symfoniker.

6 JUNI PICKNICKFESTIVAL FÖR GEMENSKAP

För nionde året arrangeras Picknickfestivalen i 
 Kålltorp och Biskopsgården. Festivalen är ett initiativ 
för mångfald och gemenskap där man kan njuta av 
musik, mat och delta i olika aktiviteter. Team Göteborg 
deltar med evenemangsvärdar.

8 JUNI HÅKAN SLÅR REKORD PÅ ULLEVI

8 juni inträffar det osannolika: en nästan helt vanlig 
kille från Västra Frölunda krossar Bruce Springsteens 
publikrekord på Ullevi. Hela 69 349 personer  kommer 
för att se Håkan Hellströms redan legendariska 
 konsert. När konserten visas på bio i december 2014 
slår Hellström ännu ett rekord genom att sälja flest 
biljetter på kortast tid någonsin i SF:s historia.

7–8 JUNI  
”GÖTEBORGS 
 SKÄRGÅRD”  LANSERAS 

Under helgen 7–8 juni 
 arrangeras en mängd 
aktiviteter i Göteborgs 
skärgård med syfte att 

få ännu fler att upptäcka Göteborgs fantastiska övärld. 
 Sedan södra och norra skärgården gått samman och blivit 
”Göteborgs skärgård”, genom ett sam ver kansprojekt 
mellan Öckerö kommun och stadsdelen Västra  Göteborg, 
har många positiva effekter uppstått och aktörer inom 
turistnäringen vittnar om förbättrat  samarbete och goda 
resultat. Bland annat marknadsförs skärgården numera 
samlat på goteborg.com.

11–14 JUNI TYSKT BOLAG FORTSÄTTER  
TA MÖTEN TILL GÖTEBORG

2013 arrangerade det Berlinbaserade kongress
arrangörsföretaget sin första stora mässa i Göteborg.  
I juni 2014 är de tillbaka på Svenska Mässan. Den här 
gången med European Cystic Fibrosis  Conference, 
ECFS, som lockar över 2 000 delegater. Dagen 
 efter ECFS tar Congress of the World Council of 
 Enterostomal Therapists WCET, med 1 400 delegater, 
över på Svenska Mässan.

15–19 JUNI STORT MATEMATIKMÖTE PÅ CHALMERS

550 delegater samlas på Chalmers för att delta i det 
prestigefulla matematikmötet European Conference  
on Mathematical and Theoretical Biology.

15 JUNI HANDBOLLSFEST I SCANDINAVIUM

Handbollsfesten är ett faktum när Sveriges redan  
EMklara damlandslag slår Schweiz och herrlands
laget tar sig till VM genom att besegra Rumänien. 
Matcherna ses av 5 500 personer.

27–29 JUNI VÄRLDSUNGDOMSSPELEN  
LOCKAR 8 000 DELTAGARE

Nordens största ungdomstävling i friidrott, Världs
ungdomsspelen, arrangeras på Ullevi. Under tävlingarna 
får publiken en smygtitt på de talanger som väntas bli 
morgondagens stjärnor. Varje år får spelen en allt mer 
internationell prägel och 2014 beräknas antalet deltagare 
från utlandet vara 40 procent.

30 JUNI–5 JULI  
PARTILLE CUP

Partille Cup är världens 
största och mest interna
tionella handbollsturnering  
för ungdomar. Varje år  deltar  
över 20 000 deltagare från  
1 100 lag och antalet ökar för varje 
år. Heden fungerar som huvudarena 
med 30 planer, sponsorby, försäljning,  aktiviteter med 
mera.  Ytterligare spel områden är Kviberg, Valhalla och 
 Överåsvallen. Totalt spelas det fotboll på 60 planer.

13–19 JULI GOTHIA CUP SLÅR REKORD

Det blir ett bra år även för 40årsjubilerande Gothia 
Cup som slår sitt gamla rekord på 1 605 lag. 2014 
 deltar 1 660 lag med 38 200 spelare från 73 nationer 
och under veckan spelas 4 795 matcher på 110 planer 
i och omkring Göteborg. För första gången ersätts 
discot med Gothia Cup Festival på Scandinavium.

16 JULI BOB DYLAN I GÖTEBORG

Den levande legenden Bob Dylan uppträder i 
 Trädgårdsföreningen. Huruvida hans stämband är 
i toppform råder det delade meningar om, men 
 hursomhelst blir det en Göteborgskväll att minnas  
för de 7 500 andäktiga fansen i publiken.

25–26 JULI PREMIÄR FÖR SKATELAND

Göteborg har fått en ny skateboardfestival.  
25–26 juli arrangeras Skateland som har ambitionen 
att bli Sveriges största mötesplats för sporten.
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12–17 AUGUSTI GÖTEBORGS KULTURKALAS  
– EN FRAMGÅNG FÖR MÅNGFALDEN

Knappt har de sista tonerna från Way out West klingat ut 
innan Göteborgs Kulturkalas tar stan i besittning. Med 
1,3 miljoner besök och 1 200 programpunkter är det en av 
 Sveriges största stadsfestivaler. Göteborgs Kulturkalas 
utför ett medvetet mångfaldsarbete med målet att spegla 
samman sättningen vad gäller kön, etnicitet, funktionalitet, 
sexuell läggning, köns identitet/uttryck, religion och ålder. 
Årets mätningar visar att av de 2 794 artister som medver
kade på de nio största festplatserna var 48 % kvinnor och 
52 % män. Sveriges nationella minoriteter fanns represen
terade och festivalledningen satsade extra på att långsiktigt 
nå ut till underrepresenterade grupper. Bland besökarna 
var 54 % kvinnor, 42 % män och 4 % uppgav annat. Barnens 
kulturkalas slog rekord med 117 000 besök. Även festivalens 
ansträngningar att skapa en trygg festival har  burit frukt: 
polisens mätningar visar att antalet personrån och fickstöl
der var cirka 30 % färre än under en normal sommarvecka. 
Även mängden vålds och sexualbrott ligger på en låg nivå 
och jämfört med en normal helg är berusningsgraden lägre, 
enligt mätningen. Under Kulturkalaset genomförs också 
travtävlingen Citytravet där Sveriges bästa travkuskar kör 
ikapp mellan Avenyn och Trädgår’n. Tävlingarna lockar 
20 000 åskådare. 

2 AUGUSTI EXTREMSPORT 
I SKÄRGÅRDEN

Extremsportstävlingen 
 Öloppet går av stapeln i 
skärgården. Innan de första 
tävlande går i mål efter strax 
över fyra timmar har de 

sprungit, simmat och kämpat sig mellan de 15 öar som 
utgör den 37,5 kilometer långa tävlingsbanan. Totalt är 
det 720 personer som anmäler sig till loppet. 

7–9 AUGUSTI WAY OUT WEST  
FÅR BRANSCHDEL

Sedan Way out West startade 
2007 har festivalen vuxit stadigt 
och breddat sig år efter år. Sedan 
tidigare inkluderar Way out West 
en filmdel som räknas som en av 
Sveriges största filmfestivaler och 2014 
lanseras festivalens nya branschdel. Way out 
West  Music Conference samlar drygt 900 aktörer från 
den svenska och internationella musikbranschen. Årets 
publiksiffra för festivalen som helhet landar på 26 000 och 
bland årets dragplåster finns Outkast, Robyn & Røyksopp 
och Queens of the Stoneage.

8–9 AUGUSTI GOTHENBURG BOWL BATTLE

För tredje året i rad arrangeras skateboardtävlingen 
Gothenburg Bowl Battle i Actionparken.

16 AUGUSTI MER EXTREMSPORT I SKÄRGÅRDEN

Två veckor efter Öloppet är det dags att dra på sig löpar
skor och simutrustning igen. Ten Island Race är en 
 multi sporttävling där de tävlande paddlar, springer och  
simmar sig mot mål via tio öar i den norra delen av 
 Göteborgs skärgård. Tävlingen består av 18 kilometer kajak
paddling, två kilometer simning och 26 kilometer löpning.

23 AUGUSTI REKORD FÖR MIDNATTSLOPPET

Årets upplaga av Midnattsloppet slår rekord  
med 14 500 deltagare.

23–24 AUGUSTI  
STORT INTRESSE FÖR 
GLOBAL PICNIC

Göteborgare från 14 länder 
och fyra världsdelar deltar 
i årets Global Picnic på 

Kanaltorget. Intresset är skyhögt och matmarknaden 
lockar över 10  000 besökare.

9 SEPTEMBER  
GÖTEBORGS  
COMPANIPRIS  
DELAS UT

Oscar Instrument 
från  Kungälv och 
Göteborgs bolaget Avinode 
vinner Göteborgs Companipris 
2014. Priset ska inspirera till det goda  
företagandet genom att uppmärksamma  
innovativa och kreativa företag i Göteborgsregionen.

13–17 SEPTEMBER  FOTBOLLSMATCH  
MOT CANCER

Damlandslaget i fotboll spelar VMkval i Göteborg. 
Förutom sina insatser på planen gör spelarna en 
viktig insats under parollen ”Football of Hope” där  
de samlar in pengar till Barncancerfonden.

13 SEPTEMBER  
GÖTEBORGS  
JUBILEUMSLOPP  
AVGÖRS

För andra gången 
 arrangeras Göteborgs 
Jubileumslopp. Löparna 

startar vid Casino Cosmopol och efter en mil längs 
södra och norra Älvstrandens finaste stråk sker 
målgången vid Lindholmen. Loppet kommer att 
 arrangeras en gång om året till och med jubileums
året 2021 med syfte att knyta samman Göteborgs 
historiska delar med det nya samhälle som håller  
på att växa fram längs älven.

15 SEPTEMBER NYA STUDENTER VÄLKOMNAS  
TILL GÖTEBORG

De 12 000 nya studenter som börjar vid Chalmers och 
Göteborgs universitet välkomnas till staden med en rad 
aktiviteter samt en välkomstkonsert på Kanaltorget. 
 Arrangörer är Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs 
Förenade Studentkårer (GFS) och Göteborg & Co Närings
livsgruppen. Uppträder gör bland andra Hoffmaestro.
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4 OKTOBER START FÖR VOLVO OCEAN RACE

4 oktober går startskottet för Volco Ocean Race i 
 Alicante. Nio månader senare, i juni 2015, kommer  
den stentuffa tävlingen att avslutas i hjärtat av  Göteborg. 
Medan deltagarna kämpar sig fram längs den 38 739 
 sjömil långa rutten förbereder sig Göteborg på att 
välkomna deltagarna vid målgången i Frihamnen. För 
staden gäller det att utnyttja evenemanget på bästa sätt. 
Förutom den stora folkfest som kommer att äga rum i 
helt nya Race Village 2128 juni kommer evenemanget 
att fungera som en plattform för stadens och destinatio
nens utveckling samt bidra till att göra Göteborg till en 
internationell förebild för hållbar utveckling.

10 OKTOBER STOR PUBLIK PÅ KULTURNATTA

42 000 personer besöker Kulturnatta och de 250 program
punkter som arrangeras under kvällen. Ett imponerande 
kvitto på kulturens ställning i Göteborg!

5 NOVEMBER NYA GOTEBORG.COM LANSERAS

Göteborgs officiella besöksguide, goteborg.com, har  
flera gånger lyfts fram som en av Sveriges hundra bästa 
sajter – men under 2014 får den fem år gamla plattformen 
en välbehövlig remake. 5 november publiceras den helt  
nya, mobilanpassade hemsidan med en lång rad förbätt
ringar. Den nya sajten nomineras till Årets digitala pris  
av Travel News.

21 NOVEMBER  
LALEH BLIR ÅRETS 
 GÖTEBORGARE

Musikern Laleh Pourkarim 
utses till Årets göteborgare. 
Juryn lägger vikt vid hennes 
förmåga att nå över genera
tions och kulturgränser och 
kallar henne för en ambassadör  
för det goda samhället. Priset delas  
ut av kvällstidningen GT, P4 Radio 
 Göteborg och Göteborg & Co.

18–22 OKTOBER PREMIÄR FÖR EANM PÅ  
SVENSKA MÄSSAN 

För första gången är Sverige och Svenska Mässan värd 
för den årliga medicinkongressen EANM, “Congress of 
the European Association of Nuclear Medicine. EANM är 
en kongress där forskning, industri och användare träf
fas för att samarbeta och utvecklas vidare. Kongressen 
behandlar de senaste rönen inom nukleärmedicin som är 
en undersökningsform där radioaktiva läkemedel söker 
sig till ett visst organ eller viss vävnad. Totalt deltar 5 500 
personer från 83 olika länder.

21 NOVEMBER GÖTEBORGSPRISET FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

Paul Polman, koncernchef på Unilever, tilldelas 
Göteborgs priset för hållbar utveckling. Priset är på en 
miljon kronor och delas ut till personer eller organisa
tioner som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar 
värld. Unilever har som mål att, till år 2020, halvera 
företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva 
påverkan på global hälsa, välmående samt arbets och 
levnadsvillkor. Samtidigt som företaget ska fortsätta växa. 

5–14 DECEMBER 
SUCCÉ FÖR VM  
I INNEBANDY

5 december invigs 
VM i innebandy på 
Göta platsen. 150 000 
besöker mästerskapet 
och det tidigare publik

rekordet på 100 000 slås med råge. Även sportsligt blir 
VM en stor framgång för Sverige som vinner guld, före 
Finland som kammar hem silvret.

NYTT REKORD FÖR LISEBERG

Tre miljoner gäster och en omsättning på  
1,08 miljarder innebär att 2014 blir ett nytt rekordår 
för Liseberg. Nöjesparkens satsning på vinter
säsongen är en av förklaringarna till  ökningen. 
 Under de 33 dagar som parken håller öppet  
inför och under jul/nyår  besökte  
540 000 personer  Liseberg. 
2015 blir det  premiär 
för ännu en säsong på 
Liseberg som för första 
gången håller öppet 
under höstlovet.

5 DECEMBER JULSTADEN OCH  
VM I INNEBANDY  INVIGS PÅ GÖTAPLATSEN

Samtidigt med InnebandyVM invigs också årets  
upplaga av Julstaden. 350 ungdomar från 16 olika 
 innebandylag deltar i ett fackeltåg från Gustaf Adolfs 
torg till Götaplatsen och staden smyckas traditions
enligt med miljoner juleljus. Traditionsenligt blir det 
också filmshow på Götaplatsen.

14 NOVEMBER START FÖR ÅRETS JULSÄSONG

Julstaden Göteborg är ett samlat begrepp för  stadens 
julupplevelser under perioden 14 november till  
11 januari. Jul på Liseberg fungerar som motor för 
denna turistsäsong medan projektet Julstaden ljus
sätter staden och skapar ytterligare  mötesplatser. 
Under 2014 års Julstad ljussattes exempelvis evene
mangsstråket utanför Scandinavium i samband med 
VM i innebandy. 

Julsäsongen inleds 14 november i och med 
 öpp nandet av Jul på Liseberg. Samtidigt tänds det vita 
ljuset längs det tre kilometer långa ljusstråket från 
hamnen till nöjesparken. 

6 DECEMBER GOTHIA TOWERS TREDJE TORN INVIGS

Göteborg får en ny global mötesplats i och med invig
ningen av Gothia Towers tredje torn. Med sina 41 000 m2 

upplevelseyta, 1 200 förstklassiga hotellrum, fem barer 
och restauranger är Gothia Towers numera Europas 
största helt integrerade mötesplats med cityläge. Där
med har Göteborg ett nytt äss i rockärmen när det gäller 
att locka stora möten och evenemang till staden.
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EVENEMANGS-
PRODUKTION

HR
EKONOMI

VICE VD,
PARTNERSKAP,

AFFÄRS-
UTVECKLING 

KOMMUNIKATION MÖTEN

EVENEMANG

TURISTSTADEN
PRIVATRESOR & 
BESÖKSSERVICE

NÄRINGSLIVS-
GRUPPEN

VD

STRATEGISK STAB
FoU

HÅLLBARHET
2021 
VOR

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.

45corporate.goteborg.com

ORGANISATION  
I STÄNDIG  
UTVECKLING
I en värld som förändras snabbt är organisationers 
 konkurrenskraft beroende av en lättrörlig och anpassnings
bar organisation. Göteborg & Co:s  möjlighet att upprätthålla 
sin ställning som framgångsrik samverkans plattform är 
 avhängig motiverade och engagerade medarbetare samt sina 
samarbetspartners.

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill uppfattas som en nyska-
pande, kreativ och professionell organisation som arbetar aktivt och målfokuserat 
med  tydlig värdegrund. Medarbetarenkätens resultat visar att bolagets med arbetare 
är engagerade och motiverade samt upplever att de gör ett meningsfullt arbete.  
Att fortsatt utveckla arbetet med att skapa goda förutsättningar för medarbetare och 
ledare är prioriterat i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och att leverera tjänster 
av hög kvalitet. 
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
MÖTEN 2014

STYRELSE GÖTEBORG & CO 2014

Bengt Linde 
 ordförande i Göteborgs 
Restaurang förening,
krögare 

Helena Söderbäck 
vd Göteborgsregionen

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

Andreas Andersen 
vd Liseberg AB

Joacim Carlson 
vice vd Västsvenska 
Industri- och Handels-
kammaren,
regionchef i Göteborg

Carina Halvord  
(adj) 
vd Universeum 

Carin Kindbom 
vd Svenska Mässan 

Malin Franck 
ordförande 
Storhotellgruppen,
vd Radisson Riverside 
hotel

Pam Fredman 
(adj)  
rektor Göteborgs 
universitet

Petra Gamerdinger 
personal representant, 
Göteborg & Co
fr o m juli

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

Anna Frykestig 
sekreterare,
Göteborgs Stad 
juridiska enhet

Ulf G Ryder
Stena AB 
 

Helene Brynfeldt 
personal representant, 
Göteborg & Co 
t o m juni 

Patrik Andersson 
vd Business Region 
Göteborg AB

Anneli Hulthén 
ordförande 
Göteborgs Stad, 
Kommunstyrelsens 
ordförande (S)

Camilla Nyman 
vd Göteborg & Co

Björn Sandmark 
Kulturchef  
Göteborgs Stad

Lotta Nibell 
vd Got Event AB

Mats Nilsson 
(adj)  
 ordförande i   
Näringslivs  gruppen, 
Senior Vice President 
Corporate Sponsring  
& Events, AB Volvo

Dag Agård 
Göteborgs  
Köpmanna förbund, 
vd NK

Markus Oddestad 
Föreningen  
Göteborgs hotellen,
vd Hotel Royal 

Vakant 
(adj)  
Länsöverdirektör,
Västra Götalands län STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 

PRIVATRESOR 2014

Lennart Johansson 
Göteborg & Co

Malin Boshius 
SJ

Eva Sandholm 
Storhotellgruppen

Daniel Stenbäck 
Svenska Mässan 

Magnus Hedlund 
Storhotellgruppen

Lena Ringholm 
Föreningen 
Göteborgshotellen

Marcus Oddestad 
Föreningen 
Göteborgshotellen
t o m sept

Annika Hallman  
Göteborg & Co

Susanne Nygaard 
SAS

Erik Edblad 
Universeum 

Johan Carlsten 
Chalmers

Bert Saluäär  
Föreningen 
Göteborgshotellen

Kent Kierdorf 
Liseberg 

Chatrine Fritzell 
Göteborg & Co 
t o m sept 

Björn Rydevik 
Sahlgrenska  
Akademin

Christer Johansson 
Göteborgs  
Restaurangförening

Thomas Christiansen 
Stena Line 

Anders Skiöld 
Göteborg & Co 
fr o m sept 

Malin Erlandsson 
Svenska Mässan

Carola Skoog 
MCI

Jerker Dellblad 
Storhotellgruppen

Anna Vieweg 
Göteborg & Co 
fr o m sept 

Sebastian Marx
Internationella avdel-
ningen, Göteborgs Stad

Lennart Bliman 
Storhotellgruppen

Terese Nibeck 
Föreningen 
Göteborgshotellen
fr o m sept

Fredrik Duveskog 
Strömma Turism  
& Sjöfart 

46 47Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2014 corporate.goteborg.com



STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
NÄRINGSLIVSGRUPPEN 2014

Kristian Elvefors 
Volvo Car Corporation
t o m sept

Johan Carlsten 
Chalmers

Patrik Lund 
NCC 

Ingalill Östman 
SKF 

Johnolof Olsson 
Göteborgs  
Köpmannaförbund

Birgitta L-Öfverholm 
Göteborg & Co

Malin Engelbrecht 
Castellum  
Ordförande

Henrik Brättemark 
PostNord

Anna-Carin Rasmusson 
Svenska Mässan

Jonas Ericsson 
Volvo Car Corporation
fr o m okt

Jill Söderwall 
Göteborgs Hamn 

Mats Engström 
Nordea

Lena T Alvling 
Stena AB 

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO 
EVENEMANG 2014

Johan Pagerup 
Got Event 

Anna van der Vliet 
ICIA

Dennis Andersson 
Gothia Cup

Joel Borg 
Luger

Maria Jansson 
Storhotellgruppen

Mats Dynevik 
Skanska,  
repr. Näringslivsgruppen

Mikael Fellenius 
GIFF

Kent Jellmund 
Åbytravet

Petter Ullberg 
Svenska Mässan

Åsa Borvén 
Göteborg & Co

Johan Larsson 
Pustervik

Marie-Louise Ljung 
Göteborgs Symfoniker

Anna-Carin Rasmusson 
Gothia Towers

Björn Sandmark  
Kulturchef,  
Göteborgs Stad  

Åsa Bernlo 
MEG

Pia Solefors 
Mölndals kommun

Axel Peterson 
Idrotts- och förenings-
förvaltningen

Janne Johansson 
Föreningen 
Göteborgshotellen

Linda Abrahamsson 
Storhotellgruppen

Johan Gadd 
Västsvenska  
idrottsförbundet

Ing-Marie Persmo 
GöteborgsOperan

Birgitta L-Öfverholm 
Göteborg & Co

Louise Brännström 
Röhsska Museet

Farhad Kakavand 
Street Games

Per Alexanderson 
Liseberg 

Max Markusson 
Göteborg & Co 

Mats Dynevik 
Skanska Fastigheter 
Göteborg

Göran Sylvesten 
HIGAB

Eva-Lena Albihn 
Business Region 
Göteborg 

Mats Nilsson 
Volvo 

Peter Nyström 
AstraZeneca

Lars Andersson 
Handelsbanken

Mats Ahdrian
Skandia

Claes Larsson 
TeliaSonera

Tunde Fenander 
SCA Hygiene Products

Max Markusson 
Göteborg & Co

Helena Wiberg
Swedavia Göteborg

Camilla Nyman 
VD, Göteborg & Co
Vice Ordförande

Helena Söderbäck 
Göteborgsregionen 

Birgitta Hohlfält  
van Dalen 
Akademiska Hus

Helena Lindholm 
Schultz 
Göteborgs universitet

Lennart Sondén 
SEB

Anna-Karin Johansson
Swedbank
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Verksamheten 2014
Göteborg & Co Träffpunkt AB har till uppgift att marknadsföra och 
 medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evene-
mangs stad. Bolagets omsättning fluktuerar mellan åren beroende på 
 mängden evenemang och uppdrag. Göteborg & Co Träffpunkt AB ska 
vara en, i  internationell jämförelse, ledande samverkansplattform 
för destinations utveckling. Bolaget ägs gemensamt av kommunen 
och  näringslivet.

Process pågår att köpa ut de privata delägarna i syfte att skapa ett  
av kommunen helägt bolag. Processen förväntas att slutföras under 
första delen av 2015.

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.

Övergripande destinationsutveckling
Besöksnäringen har haft en fantastisk tillväxt under 2014. Fyra 
 miljoner kommersiella gästnätter var destinationens högt satta mål 
för affärs perioden och i december passerades drömgränsen. Alla in-
dikationer pekar på en ökning av gästnätterna med cirka åtta procent 
under helåret vilket är ett historiskt bra resultat för turist-, evene-
mangs- och mötes staden och en ökning för 23:e året i rad. Samtliga 
viktiga marknader har ökat kraftigt med ibland tvåsiffriga procenttal.

Investeringar driver tillväxten och under de senaste två åren har 
 Göteborg gynnats av flera satsningar i hotell, krogar, attraktioner och 
 anlägg ningar; från småskaligt boende i skärgården till  Lisebergs  Helix och 
Gothia  Towers tredje torn. Satsningar som visar på framtidstro i destina-
tionen.  Investeringar i ökad kapacitet ger utrymme att fortsätta växa.

ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 20140101–20141231

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

• Beslut om RyttarEM 2017 till Göteborg

•  Pilotprojektet Göteborgs skärgård i  
sam arbete med Västsvenska Turistrådet 
och  Göteborgsregionen för att utveckla 
 turismen i skärgård och inland som en del av 
2021planen på temat Vatten och skärgård

•  Destinationens affärsplan för 2015–2017 
fastlagd av styrelsen

•  Genomförande av VM i innebandy med 
 invigning i samband med Julstaden

•  Start av Volvo Ocean Race med sikte på 
välkomnande i Frihamnen 2015 och 2018

•  Jubileumsplanen 2021 gick in i 
 genomförandefas

FÖR DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 
 PRIORITERAR BOLAGET

•  Utvecklad samverkan med Göteborgs
regionen och Västra Götalandsregionen

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

•  Verka för en ökad tillgänglighet till destina
tionen via flyg, tåg och färjeförbindelser

•  Fokusera på kärnuppdraget att utveckla 
turist, mötes och evenemangsstaden

•  Samordna destinationens arbete med 
stadens 400års jubileum 2021

•  Säkerställa genomförande av Volvo Ocean 
Race och användandet som plattform för 
stadsutveckling

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

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 den 18 december 2014,  
av Göteborgs Stadshus AB till 100%.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

•  Fortsatt svag konjunktur och säkerhets
läge kan påverka internationella resandet 
 negativt

•  Ansökningar om kommande stora 
 evenemang som friidrottsVM 2021

• Volvo Ocean Race genomförande

NYA REDOVISNINGSPRINCIPER

Detta är Göteborg & Co Träffpunkt AB’s första 
årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 
Årsredovisning (”K3”). Se redovisningsprinciper 
för ytterligare information.
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BALANSRÄKNING Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 1 657 778 2 520 827

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepapper 9 146 000 146 000

Uppskjuten skattefordran 8 0 191 246

Summa anläggningstillgångar 1 803 778 2 858 073

Omsättningstillgångar

Varulager, handelsvaror 856 378 709 623

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 794 061 26 632 428

Fordringar bolag o nämnder inom Gbg Stad 10 46 706 585 57 386 804

Skattefordran 2 931 478 2 930 282

Övriga fordringar 178 360 125 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 438 355 3 711 364

Summa kortfristiga fordringar 64 048 839 90 786 532

Kassa och bank 1 896 143 1 666 855

Summa omsättningstillgångar 66 801 360 93 163 010

Summa tillgångar 68 605 138 96 021 083

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 11 608 652 11 607 528

Årets resultat 140 852 1 124

11 749 504 11 608 652

Summa eget kapital 11 15 958 044 15 817 192

Obeskattade reserver 12 4 698 600 4 030 600

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 491 966 21 764 816

Skulder till bolag o nämnder inom Gbg Stad 3 258 737 19 260 433

Övriga kortfristiga skulder 1 399 362 8 834 058

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 26 798 429 26 313 984

Summa kortfristiga skulder 47 948 494 76 173 291

Summa eget kapital och skulder 68 605 138 96 021 083

Poster inom linjen

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel (avseende resegarantier) 700 000 700 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Rörelseintäkter 199 933 265 748 197 281 234 518 216 887 248 429

Resultat efter finansiella poster 1 237 427 3 071 3 944 909 1 317

Balansomslutning 68 605 96 021 77 671 86 056 74 046 78 898

Soliditet * 28,6 % 19,7 % 24,5 % 25,2 % 26,1 % 22,3 %

Medelantal anställda 139 140 136 133 116 112

Omsättning per anställd 1 438 1 898 1 451 1 763 1 870 2 218

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

TURISTUTVECKLING I GÖTEBORGSREGIONEN

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Total turistomsättning Mkr 22 900 22 100 21 700 21 500 21 000 20 500

Marknadsandel av kommersiella gästnätter 
på hotell och vandrarhem

10,7 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,5 % 10,7 %

Antal gästnätter, 1000tal 4 050 3 740 3 601 3 504 3 387 3 214

Antal sysselsatta inom rese och turistnäringen 16 700 16 100 15 900 15 800 15 500 16 100

För år 2014 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 årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 11 608 652

Årets resultat 140 852

Summa kronor: 11 749 504

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 11 749 504 kr.

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

RESULTATRÄKNING Not 2014 2013

Rörelseintäkter 1 199 932 997 265 748 116

Kostnad för sålda tjänster 15 330 764 26 953 861

Övriga externa kostnader  2–3 103 016 632 154 149 574

Personalkostnader  4–5 79 928 695 83 631 283

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 737 166 1 047 008

Summa rörelsekostnader -199 013 257 -265 781 726

Rörelseresultat 919 740 -33 610

Ränteintäkter 329 517 474 162

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 615 13 704

Resultat efter finansiella poster 1 236 642 426 848

Bokslutsdispositioner 7 668 000 60 000

Skatt på årets resultat 8 427 790 485 724

Årets resultat 140 852 1 124
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Övriga intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och 
rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till 
köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Skatter
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består 
av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den 
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den  
s.k.  balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse 
görs mellan redovisade och skattemässiga värden 
på  bolagets tillgångar respektive skulder. Skillna-
den  mellan dessa värden multipliceras med aktuell 
 skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna 
skatte fordringen/skulden. Uppskjutna skattefordrin-
gar redovisas i  balansräkningen i den omfattning det 
är sannolikt att  beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga resultat.

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans-
aktioner som medför in- eller utbetalningar. 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 18 december 2014 i sin tur ägs till 100 %  
av Göteborgs Stadshus AB (556537-0888).

I slutet av året har Göteborg & Co Kommun
intressent AB hyrt in del av Göteborg & Co Träffpunkt 
AB’s VD och del av kontorslokaler. Dessa kostnader 
uppgår till 163 000 kronor. Intäkterna kommer till 
6 % (2013: 5 %) från andra Göteborgs Stadshus bolag 
och 5 % (2013:11 %) av kostnaderna för posterna 
”kostnader för sålda tjänster” samt ”övriga externa 
kostnader” går till andra Göteborgs Stadshusbolag.

Not 1 Rörelseintäkter 

2014 2013

Uppdragsersättning från Göteborgs Stad 117 352 992 126 837 136

Intäkter från tjänsteförsäljning 34 111 032 66 370 233

Marknadsföringsersättning, projektmedel och övriga intäkter från ägare 
och intressenter 48 468 973 72 540 747

199 932 997 265 748 116

Not 2 Arvode och kostnadsersättningar 

2014 2013

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 80 455 112 570

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 31 166 43 608

Skatterådgivning 53 000 28 000

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 revisionsuppdraget eller skatterådgivning.

KASSAFLÖDESANALYS 2014 2013

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 236 642 426 848

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 907 059 1 047 008

Betald skatt 237 740 446 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 1 905 961 1 027 673

Förändringar av rörelsekapital

Varulager 146 756 191 053

Kortfristiga fordringar 26 738 889 20 486 507

Kortfristiga skulder 28 224 797 18 408 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten 273 297 -1 241 385

Investeringsverksamheten

Investering i inventarier 44 009 225 419

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 009 -225 419

Årets kassaflöde 229 288 -1 466 804

Likvida medel vid årets början 1 666 855 3 133 659

Likvida medel vid årets slut 1 896 143 1 666 855

Redovisningsprinciper
Göteborg & Co Träffpunkt AB tillämpar Årsredo-
visningslagen (1995:1554) och Bokförings nämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (”K3”). Detta är första året 
företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 
har fastställts till den 1 januari 2013. Göteborg & Co 
Träffpunkt AB tillämpade tidigare årsredovisnings-
lagen samt rekommendationer och uttalanden från 
Bokföringsnämnden och Far.

Övergången till, och den retroaktiva tillämpningen 
av K3, har inte inneburit någon påverkan på  bolagets 
resultat och finansiella ställning. Därför har det 
inte behövts göras någon omräkning av jämförelse-
siffrorna för 2013.

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

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bok-
förda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

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

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 intäktsförs 
det år de kostnader uppstår som ersättningen skall 
kompensera.

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

Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag 
med fast pris när arbetet avslutas. Detta innebär att 
pågående tjänsteuppdrag värderas i  balansräkningen 
till direkt nedlagda utgifter samt med avdrag för 
 fakturerade dellikvider.
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Not 6 Maskiner och inventarier 

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 857 039 13 755 245

Inköp 44 009 225 419

Försäljning utrangering 640 842 123 625

Utgående anskaffningsvärden 13 260 206 13 857 039

Ingående planenliga avskrivningar 11 336 213 10 412 830

Årets planenliga avskrivningar 737 166 1 047 008

Försäljning utrangering 470 951 123 625

Utgående planenliga avskrivningar 11 602 428 11 336 213

Utgående planenligt restvärde 1 657 778 2 520 826

Not 7 Bokslutsdispositioner

2014 2013

Förändring av periodiseringsfond 343 000 60 000

Överavskrivningar 325 000 0

-668 000 60 000

 

Not 8 Skatt på årets resultat

2014 2013

Aktuell skatt 236 544 237 740

Uppskjuten skatt 191 246 247 984

-427 790 -485 724

Uppskjuten skatt redovisas i balansräkningen på temporära skillnader avseende inbetalade pensions
försäkringar. Effekten på årets resultat är 191 246 kronor.

Not 9 Andra långfristiga värdepapper

2014-12-31 2013-12-31

Svensk Turism AB 146 000 146 000

Kvotvärde är för ovanstående aktier 100 kr / st. 

Not 10 Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad

2014-12-31 2013-12-31

Av posten utgör tillgodohavande på koncernkontot 44 554 575 35 362 941

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2014 2013

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 15 60 % 15 73 %

Ledningsgrupp 11 27 % 10 20 %

Not 4 Personal 

2014 2013

Män 39 35

Kvinnor 100 105

139 140

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, säsong
sanställning, vikariat eller uppdragstagare.

Antal årsarbeten Antal personer

Tillsvidareanställd personal 88 106

Visstidsanställd personal / Uppdragstagare 51 318

139 424

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2014 2013

Styrelse, VD och vVD

Löner och andra ersättningar 2 348 247 5 205 945

Sociala kostnader 1 509 462 2 692 319

Varav pensionskostnader (620 992) (849 983)

Övrig personal

Löner och andra ersättningar 51 387 713 49 871 518

Sociala kostnader 21 328 079 20 863 655

Varav pensionskostnader (4 685 838) (4 623 555)

Totalt

Löner och andra ersättningar 53 735 960 55 077 463

Sociala kostnader 22 837 541 23 555 974

Varav pensionskostnader (5 306 830) (5 473 538)

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. Under 2014 är 
dessa åtaganden reglerade.

Not 3 Leasing 

2014 2013

Räkenskapsårets betalda leasing 208 940 224 816

Avtalade framtida leasingavgifter:

Inom ett år 118 150 177 270

Två till fem år 70 875 187 671

Senare än fem år 0 0
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Not 12 Obeskattade reserver

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 325 000 0

Periodiseringsfond 2008 0 15 000

Periodiseringsfond 2009 1 660 000 1 660 000

Periodiseringsfond 2010 1 290 000 1 290 000

Periodiseringsfond 2011 1 065 600 1 065 600

Periodiseringsfond 2014 358 000 0

4 698 600 4 030 600

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Personalrelaterade 8 679 622 11 518 810

Projektrelaterade 11 096 004 7 343 910

Övrigt 7 022 803 7 451 264

26 798 429 26 313 984
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Not 11 Eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserade 
vinstmedel

Årets resultat

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

Vinstdisposition 1 124 1 124

Årets vinst 140 852

Utgående balans 3 000 000 1 208 540 11 608 652 140 852
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