
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 - GOTLANDS FÖRENADE BESÖKSNÄRING 
 
Bakgrund 
Ur askan efter Gotlands Turistförenings likvidation 2011 bildades föreningen Gotlands 
Förenade besöksnäring (GFB) för att samla den Gotländska besöksnäringen. 2015 bildade 
föreningen ett bolag, Gotlands Besöksnäring AB (driftsbolaget) med 
vinstutdelningsbegränsning (svb) för att bedriva sin verksamhet. Detta bolag är till 100 % ägt 
av den ideella föreningen. I föreningens stadgar finns en konstruktion så att alla olika 
storlekar på besöksnäringsföretag finns representerade in i den ideella föreningen.  
Besöksnäringen är en mycket viktig näringslivsgren för Gotland som region. Region Gotland 
har pekat ut besöksnäringen som en av två prioriterade näringar (tillsamans med 
livsmedelsnäringen) då det är inom dessa näringar man ser den största tillväxtpotentialen 
för Gotland. 
 
Verksamhetsåret 2019 
På beställning av Region Gotland har en ny besöksnäringsstrategi arbetats fram under de 
senaste två åren. Besöksnäringen har deltagit i detta arbete genom ett antal representanter 
i styrgruppen för strateiarbetet. Efter remissrunda under sommaren 2018 och omarbetning 
av strategin under hösten antog regionfullmäktige strategin i februari 2019.  GFB är i 
strategin utpekade som samarbetspartner till Region Gotland för implementeringen av 
strategin de kommande tre åren. I linje med detta ansökte GFB om projektmedel för att leda 
implementeringsarbetet de kommande åren. Projektet godkändes under våren. Kopplat till 
detta har GFB och Region Gotland signerat ett parteravtal som beskriver vilka 
ansvarsområden de båda organisationerna har inom implementeringen. Sedan projektet 
godkändes har implementeringsarbetet påbörjats tillsamman med tjänstemän från Region 
Gotland. 
 
GFB växte med flera nya verksamhetsgrenar under 2019. I början av året gjordes en 
överenskommelse med Region Gotland om att tillsammans leda arbetet inom Gotland 
Convention Bureau (GCB). GFB har därför anställt en projektledare för det arbetet som i 
vardagen arbetar tillsammans med Region Gotlands medarbetare inom GCB. GFB:s 
medarbetare är finansierad genom partneravtal med besöksnäringsföretag som gynnas av 
att det rekryteras fler kongresser till Gotland. 
 
GFB tog under året även över ansvaret för produktionen av det värvande magasinet Gotland 
genom ett avtal med Destination Gotland som ansvarat för magasinet tidigare. Avtalet löpte 
till att börja med på ett år men har nu övergått till GFB tillsvidare. Magasinet har 
distribuerats ombord på Destiantion Gotlands färjor, mässor och via turistbyråer. 
 
Kryssningsprojeket Cruise Gotland 3.0 fortsatte på det tredje och sista året under 2019. 
Projeket har varit framgångsrikt och har bidragit till att synliggöra Gotland som 
kryssningsdestination och varit med och bidragit till att öka kunskapen inom näringen kring 
nya affärer genom en ökad kryssningtrafik. Projektet avslutades den 31 oktober. 
 



 
 

För andra året har GFB genom projektpengar och tillsammans med finansering från 
besöksnäringen haft ett marknadsföringssamarabete med Visit Sweden i Norge. De 
kampanjer som har genomförts under året har syftat till att synliggöra Gotland i Norge. 
Primärt har kampanjerna genomförts i digitala medier. Under sensommaren spelades det 
också in fem stycken kortare filmer tänkta för aktivering på de internationella marknaderna 
från 2020. 
 
GFB adminstrerar också Mässgrupp Gotlands verksamhet sedan några år tillbaka. 
Mässgruppen har under 2019 medverkat på ett femtontal mässor i Sverige, Norge och 
Finland. 
 
I företrädarrollen har Gotlands Besöksnäring varit engagerade inom en mängd områden för 
att stärka förutsättningarna för den gotländska besöksnäringen. GFB har varit värdar för två 
stycken besöksnäringsdagar under året. GFB har löpande arrangerat möten inom Gotland 
Cruise Network, Gotland Convention Burau och implementeringen av 
besöksnäringsstrategin. Utöver detta har GFB också varit engagerade i ett flertal övriga 
besöksnäringsprojekt. Några exempel på dessa är: 
 

• Den gotländska besöksnäringen plastbantar som har varit ett samverkansprojekt 
mellan Länsstyrelsen och GFB. 

• Besöksnod norr som har varit ett projekt för att samla besöksnäringsföretagen på 
norra Gotland. 

• Sustainable Speis som är ett större projekt för att öka måltidsturismen till Gotland.  
 
GFB har under året ökat arbetet med att ta fram och kommunicera besöksnäringsstatistik till 
näringen. Bland annat har GFB utökat samarbetet med statistikföretaget Benchmarking 
Alliance för att på sikt kunna ta ett mer samlat grepp om gästnätter och transporter till och 
från Gotland. I detta samarbete ingår också en satsning på att synliggöra framtida större 
möten och evenemang på Gotland. GFB har löpande kommunicerat SCB:s gästnattsstatistik 
och statisitik från Destination Gotland och Swedavia. 
 
Under året började formerna för det näringslivsråd som initierats att växa fram på ett 
positivt sätt. Näringslivsrådet består av representanter från Gotlands olika 
företrädarorganisationer och har i uppdrag att gemensamt hålla en dialog med 
regionledningen kring aktuella frågor som påverkar näringslivet på Gotland. Detta för att 
bidra till ett bättre företagklimat och ökad tillväxt på Gotland. 
 
Som representant för besöksnäringen så har GFB också deltagit i Region Gotlands 
näringslivsråd och trafikråd under året. 
 
Ekonomiskt har GFB under året stärkt likviditeten i driftbolaget genom en noggrann 
förvaltning och nya verksamhetsområden. GFB går in i 2020 med en god likviditet. Resultatet 
före skatt i driftsbolaget uppgår till 27 tkr. 


