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Turism är på väg att bli världens största industri och Sve-
rige är idag ett turistmål som besöks året om. 

Shopping utgör en allt större och viktigare del av resandet. 
I takt med att turismen inom och till Sverige ökar, ökar 
också shoppingturismen. Svenska och utländska besö-
kares utlägg i handeln ökade, enligt Svensk Handel, med 
8,9 % under 2016. Totalt omsatte kundgruppen besökare 
85 miljarder kronor. Det motsvarar 11 % av den svenska 
detaljhandels omsättning. Tillväxten i shoppingturism 
har varit betydligt starkare än tillväxten i den totala tu-
ristkonsumtionen och detaljhandeln det senaste året. 
Sedan år 2000 har shoppingturism i Sverige ökat med 
136 %. Kundgruppen besökare utgör därmed en stor po-
tential för handeln och blir allt viktigare. 

Handeln spelar också en viktig roll för en destinations 
attraktionskraft. En attraktiv stad med en spännande 
handel är en av drivkrafterna för turismen. Många gång-
er är shopping själva huvudanledningen till resan. Enligt 
siffror från Svensk Handel omsatte handeln i Västragöta-
landsregionen totalt närmare 113 miljarder kronor under 
år 2016. Göteborgsregionen stod för över 42 miljarder. I 
Göteborg omsätter turismen varje år mer än 27 miljarder 
kronor. Över en tredjedel, ca 10 miljarder, spenderas på 
shopping varav ca 60 – 70 % utgörs av sällanköpsvaror. 
Genom samverkan, strategiska samarbeten och erbjud- 
anden kan försäljningen öka ytterligare. 

Att skapa lönsam och attraktiv shoppingturism kräver 
dock en mängd olika insatser och utmaningarna för tu-
rismen och handeln är snarlika. Samhället går mot en 
ökad digitalisering och ett förändrat köpbeteende inom 
konsumtionen och dessutom mot en samhällsutveckling 

som pekar åt ett håll där det är ofrånkomligt att inte ta 
hänsyn till hållbarhetsdimensionerna (ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet). I tillägg till detta väntar en pe-
riod med stora infrastrukturförändringar i Göteborg som 
påverkar tillgängligheten i och till city. Med anledning av 
detta spår många att handeln kommer att förändras i en 
snabbare takt de närmaste tio åren än under de senaste 
femtio. 

Att samverka kring dessa frågor inom Göteborg City 
Shopping skapar en konkurrenskraft, delad risk och 
stärkt samverkan som ger bättre affärer, marknadsföring, 
kommunikation och möjligheter till större påverkan. Det 
är också en drivkraft för innovation, stadsutveckling och 
affärsutveckling. Målet är att Göteborg ska bli staden för 
framtidens handel. Tillsammans kan vi öka antalet besö-
kare och kunder i allas verksamheter. 

I affärsplanen för Göteborg City Shopping 2018 – 2020 
har vi gemensamt tittat på destinationens affärsplan 
2018 – 2020 och dess fem huvudstrategier, utmaning-
arna, format och de strategier och aktiviteter där vi, 
Göteborg City Shopping, tror att vi kan göra skillnad 
2018 – 2020. 

VAD VI MENAR MED;
Turism: Människors aktiviteter när de reser till och vistas 
på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid 
än ett år för fritid, affärer eller andra syften. (Vedertagen 
definition enligt FN).

När vi talar om handeln menar vi detaljhandeln och 
då främst sällanköpshandeln. När vi talar om shopping 
menar vi hela upplevelsen, evenemang, inklusive hand-
eln, service, food & beverage etc.

ÖVERBLICK

Övergripande mål
• Göteborg City Shopping ska bidra till att öka antalet  

shoppingbesökare till Göteborg och därmed stärka 
handeln. 

• Stärka positionen och attraktionskraften för Göteborg 
som shoppingdestination.

• Bidra till att höja upplevelsen och värdet av att shoppa 
i Göteborg genom paketering med hotell, restauranger 
och skapa erbjudanden och aktiviteter. 

• Stärka och utveckla shoppingen under befintliga  
större evenemang. 

• Göteborg ska ha minst två årligen återkommande  
shoppingevenemang.

• Bidra till att skapa ett ökat engagemang från besluts- 
fattare, handlare, fastighetsägare och andra intressenter  
i handelsrelaterade frågor.

Verksamhetsbeskrivning
• Samverkan mellan fastighetsägare, handlare, Svensk 

Handel, Göteborgs Köpmannaförbund, kommun och  
Göteborgs Universitet. Göteborg City Shopping verkar  
för att utveckla och stärka Göteborg som shoppingdesti-
nation och skapa reseanledningar till Göteborg.

Nuläge
• Definiera Göteborg shopping, hur säljer vi in shopp- 

ingen i Göteborg.

• Stärka reseanledningarna genom affärsutveckling  
och paketering. 

• Trygga finansieringen.

• SWOT – Utmaning att säkerställa uppsatta mål och att 
positionera Göteborg som attraktiv shoppingdestination. 

• Fokus på att fördjupa samverkan, stärka nätverket. 

Marknadsöversikt
• Besöksnäringen stärker Göteborgs handel och vice 

versa.

• Göteborg över 20-årig positiv tillväxt av besöksnäringen.

• Viktigaste nationaliteterna: Sverige, Norge, Tyskland,  
UK och Danmark samt till viss del USA och Kina.

Strategier
• Stärka marknadsföring, försäljning och komm- 

unikation och utarbeta långsiktigt plan.

• PR och media. 

• Affärsutveckling – strategiska event och aktiviteter 

• Stärka kunskapen och informationen kring handel  
och påverka beslutsfattare, handlare, fastighetsägare 
och andra intressenter i handelsrelaterade frågor.

• Fokus kvalitetssäkring, stärka nätverket, finansiering 
och organisation.

• Se över möjligheterna för handelsstrategi. 

Marknadsföring
• Prioriterade marknader: Sverige, Norge, UK,  

Tyskland.

• Målgrupper: DINK:s, WHOP:s, Active Family,  
Gay & Lesbian. 

• Positionering: Mänsklig, Pluralistisk, Inspirerande, 
Upplevelsefylld shopping med blandning av independent 
stores och stora varuhus, lokala och internationella  
varumärken, allt inom gångavstånd. Upplevelsen – 
”Shoppa på riktigt”.

Finansering
Projektet bygger på samfinansiering i ett ”Public-Private- 
Partnership”. Det är en affärsmodell som är beprövad inom 
framförallt besöksnäringen. 

Delfinansiärer delas in i tre grupper 
• Göteborg & Co 

• Handeln som kluster 

• Fastighetsägare  

SHOPPING LOCKAR 
MÅNGA BESÖKARE

SHOP LIKE A LOCAL

G
Ö

T
EB O R G  C I T Y  S H OPP

IN
G

4

AFFÄRSPLAN 2018 – 2020 GÖTEBORG CITY SHOPPING

5



En attraktiv stad med en spännande och bra handel bidrar 
till att stärka en destinations identitet. Handel som nöje 
och upplevelse är en reseanledning och vägs ofta in i valet 
av resmål. Det konstaterar både Tillväxtverket och HUI 
Research som menar att minst en tredjedel av turistens 
utgifter läggs på shopping. Shoppingen i sig spelar också 
en avgörande roll för hur man har upplevt destinationen, 
resmålet och hur nöjd man är med sitt besök. 

I takt med att fler utländska turister gästar Sverige ökar 
också konkurrensen om vilket resmål man väljer att besö-
ka. Nya erbjudanden behöver skapas och allt fler aktörer 
börjar också förstå vikten av att utvidga och kombinera 
sina erbjudanden för att skaffa nya och mer lojala kunder 
och besökare. Handeln i Göteborg påverkas just nu av  
digitalisering, internationalisering och stora infrastruk-
turprojekt. I dessa utmanande tider blir turister och regi-
onala dagsbesökare allt viktigare för handlarna. Besökare 
ska åka till Göteborg för att shoppa istället för att shoppa 
när de ändå är i Göteborg. Målet är att Göteborg ska bli 
staden för framtidens handel.

GÖTEBORGS SHOPPINGNÄTVERK VERKAR FÖR ATT:  

• Stärka positionen och attraktionskraften för  
Göteborg som shoppingdestination.

• Öka antalet shoppingbesökare till Göteborg  
och därmed stärka handeln. 

• Höja upplevelsen och värdet av att shoppa i  
Göteborg genom paketering med hotell och  
skapa erbjudanden och aktiviteter.

• Stärka och utveckla shoppingen under befintliga 
större evenemang. 

• Göteborg ska ha minst två årligen återkommande 
shoppingevenemang.

• Bidra till att skapa ett ökat engagemang kring  
handelsrelaterade frågor som ett verktyg för  
såväl stads- och affärsutveckling. 

HÅLLBAR DESTINATION

De övergripande målen relaterar till destinationens och 
Göteborg & Co:s uppdrag att marknadsföra och medverka 
i utvecklingen av Göteborg som en hållbar turist-, mötes- 
och evenemangsstad. Att bidra till en ökad sysselsättning, 
turistekonomisk omsättning, antal gästnätter och antal 
marknadsandelar. Vi ska utmana och hitta nya vägar där 
besöksnäringen och handeln skapar tillväxt och bidrar till 
att utveckla destinationen. 

DE MÄTBARA MÅLEN VERKAR FÖR ATT: 

• Marknadsföring/kommunikation/aktiviteter

• Affärsutveckling och samarbeten

• Kunskap och seminarier

• Stärka nätverket

FRÅN AKTIVITET  
TILL RESEANLEDNING
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Initiativet att utveckla Göteborg som shoppingdestina-
tion kommer från Fastighetsägarna GFR i Göteborg och 
Göteborgs Köpmannaförbund. Tillsammans med Göte-
borg & Co tog man ett strategiskt grepp kring samverkan 
och satte en visionsbild för handelns utveckling i Göte-
borg under 2010. Ett initialt mål var att skapa en hållbar 
samverkansplattform och etablera ett fungerande nät-
verk. Första projektperioden var 2012 – 2014. 

Göteborgs Shoppingnätverk ligger under Marknad & 
Kommunikation på Göteborg & Co. Nätverket står för 
en tydlig samverkan mellan fastighetsägare, handlare, 
Svensk Handel, Göteborgs Köpmannaförbund, kommun 
och Göteborgs Universitet.  

BESKRIVNING  
AV VERKSAMHETEN

GÖTEBORG SHOPPINGNÄTVERK 

Vision 
”Göteborg är staden för framtidens handel,  
på stadens 400-årsdag ska staden vara i fokus  
för shopping”.  

Affärsidé 
Syftet med verksamheten är att stärka Göteborg 
som shoppingdestination samt skapa besöks- 
och reseanledningar till Göteborg.

Uppdrag  
Projektet verkar för att utveckla, driva och 
stärka Göteborg som shoppingdestination och 
skapa besöks-, reseanledningar till Göteborg. 
Det sker genom samverkan, gemensamma mål 
och paketering, enad profil, kommunikation och 
marknadsföring. 

Medlemmar
Fastighetsägare, handeln, universitet, bransch-
organisationer, centrumföreningar. Finansiering 
av Shoppingnätverket består av tre delar som 
innefattar Handeln, Fastighetsägarna och  
Göteborg & Co.
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De viktigaste reflektionerna från projektets inledande 
period är att det idag finns en väl förankrad styrgrupp 
och en fungerande marknadsgrupp. Samverkan mellan 
parterna och centrumorganisationerna har stärkts. Sam-
arbetet kan dock stärkas ytterligare, framförallt med bu-
tiksledet och det finns en vilja att öka samordningsgraden 
vid genomförande av aktiviteter och event. Det finns en 
vilja och intresse för att utöka nätverket och budgeten 
inför kommande period. Samtidigt gäller det att trygga 
den långsiktiga finansieringen. Projektet ska verka för att 
stärka samverkan ytterligare. Från alla parter krävs en 
tydligare och tidigare framförhållning vad gäller aktivite-
ter och planering vilket är en utmaning när det är många 
samverkanspartners. 

UTGÅNGLÄGE VID PROJEKTETS INLEDNING 
• Shoppingen saknades helt i allt marknadsförings-

material.

• Få näringar växer så snabbt som turism globalt. 

• En attraktiv stad med spännande verksamheter  
i ”ögonhöjd” är en av drivkrafterna för turism  
och besökare.

• Handel som nöje och upplevelse är en reseanled-
ning. Den vägs ofta in i beslutet om resmål och är 
viktig för vad man anser om helhetsbedömningen 
av resan/staden man besöker.

RESULTAT FRÅN PROJEKTETS BÖRJAN FRAM  
TILL ÅRSSKIFTET 2017

Marknadsföring
• Goteborg.com – tydlig separat undersida tema 

shopping. 

• Shopping är ett självklart tema i Göteborg & Co:s  
totala kommunikation och marknadsföring. Göte-
borg positioneras som en attraktiv shoppingdesti-
nation året om.

• Göteborg City Shopping kommuniceras i samtliga  
destinationskampanjer. 

• Göteborg City Shopping kommuniceras i ”egna”  
separata kampanjer som ex. ”Shoppa på riktigt”. 

• Utveckling och paketering shoppingerbjudanden 
i samverkan med hotell, restauranger och evene-
mang. 

• Shopping Days – eget evenemang, separat  
kampanj samt del av Höststaden.

• Shoppingguide, shoppingfilm.

• Shoppingbilagor och annonser i dagspress. 

• Annonsering, kampanjer i sociala medier  
samt hemsidor.

PR och media
• Aktivt arbete med att lyfta Göteborg och stadens 

shopping har bidragit till många artiklar i press  
och media nationellt och internationellt. 

• Utveckling av bloggforum.

• Samarbeten med influencers/bloggare.

• Redaktionellt innehåll på goteborg.com. 

Kunskap och information
• Göteborg City Shopping har bidragit till kunskap 

och information kring shopping, handel och  
besöksnäring.

• Informerat om omvärldsbevakning och trend- 
spaning.

• Handels Dag.

BIDRAG TILL BESÖKSNÄRINGEN OCH DESTINA- 
TIONENS UTVECKLING

Göteborg City Shopping

• Vi har skapat en samverkanplattform och ett  
fungerande nätverk med syfte att stärka shopping-
destination.

• Vi har inte lyckats förankra tillräckligt i butiksledet.

Destinationen Göteborg
• Lyft fram shoppingen som en naturlig reseanledning.

• Påvisa shoppingens betydelse för beslut om resmål.

PROCESSER  
OCH INSATSER
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MARKNADSÖVERSIKT  
OCH UTMANINGAR

SHOPPINGTURISMEN
Allt talar för att shoppingturismen kommer öka under 
de kommande åren. Inte minst som en följd av den na-
tionella strategin för besöksnäringen som syftar till att 
öka besöksnäringens omsättning fram till år 2020, som 
bland annat är framtagen av Visit Sweden. Det innebär 
att shoppingturismen fortsatt kommer vara en nationell 
angelägenhet för alla parter inom både handel och turism. 
Shoppingturismen växer som företeelse och är idag en ut-
talad reseanledning. 

Svenska och utländska besökares utlägg i handeln ökade 
med 8,9 % under 2016. Totalt omsatte kundgruppen besö-
kare 85 miljarder kronor vilket motsvarar 11 % av detalj- 
handelns omsättning. Shoppingturism ökar mest bland  
utländska besökare och utländska turisters handel i Sverige 
omsätter idag (2017) över 54 mdr där exportvärdet uppgår 
till 119, miljarder. Tillväxten i shoppingturism, 136 %, har 
varit betydligt starkare än den totala turismkonsumtionen 
och detaljhandeln under motsvarande period. 

GÖTEBORGSTURISMEN

Göteborg har en obruten tillväxt av gästnätter de senaste 
26 åren vilket är unikt i Europa. De senaste 15 åren har 
turismen till Göteborg fördubblats räknat i gästnätter. 
En tydlig trend för storstäderna är att de ökar sina mark-
nadsandelar medan de flesta mindre städer minskar. Gö-
teborg har närmare 5 miljoner gästnätter. Av dem är 75 % 
svenska besökare och 25 % är utländska besökare. De tre 
största besöksgrupperna kommer från Norge, Storbritan-
nien och Danmark. 

En av de stora utmaningarna för Göteborg är att staden 
står inför en period med stora infrastrukturförändringar 
som påverkar tillgängligheten i och till city. Hur kan vi 
skapa något positivt utifrån detta för såväl dagsbesökaren 
som turisten? En annan påfallande betydelsefull faktor är 
att det kontinuerligt sker evenemang i staden som vi kan 
nyttja till handelns bästa. Hur får vi evenemangsbesökar-
na att shoppa och uppleva staden på bästa sätt? 

HANDELNS EFFEKT FÖR GÖTEBORG

Handeln är en levande del av Göteborgs identitet och varu-
märke. Handeln påverkar hur invånare och besökare upp-
lever Göteborg. Genom att skapa en attraktiv handel ökar 
också attraktionskraften för Göteborg som destination. 

UTMANINGAR FÖR PROJEKTET

En utmaning för samarbetet är att sprida den interna 
marknadsföringen inom handeln, nå en samsyn och spri-
da kunskapen i staden och till beslutsfattare. Hur kan vi 
göra för att stärka samverkan på lokal nivå och nå ut med 
den gemensamma målbilden och aktiviteter – som bidrar 
till en attraktiv stad. En annan fråga är hur vi bemöter re-
gionens önskemål att samarbeta. Gränser ligger hos oss, 
inte hos besökarna.
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En rad möten, workshops och visionsplaner har gjorts 
med SWOT-analyser för destinationen som helhet. Här 
belyser vi frågorna som rör destinationen kopplat till 
handeln. 

STYRKOR

• Allt inom gångavstånd.

• Varierat utbud, affärscentra, unik boutiqe- 
shopping och independent stores.

• Attraktiva gårdsgator.

• Historien som bidrar till en skön miljö.

• Finns potential till samverkan inom olika  
grupper och instanser för att säkerställa utveck- 
lingen och att komma snabbare till beslut.

• Stort evenemangsutbud.

• Väl fungerande styr- och marknadsgrupp.

SVAGHETER

• Stråken hänger inte ihop, ”döda ytor”.

• Skyltning och exponering är inte bra.

• Väderutsatt.

• Tillgängligheten med bil.

• Otydlighet kring hur Shoppingnätverket ska verka 
lokalt/regionalt/nationellt och internationellt. 

• Små ekonomiska förutsättningar för  
marknadsföring.

MÖJLIGHETER 

• Ökat samarbete med universitetet.

• Ombyggnation av Kompassen, öppnande av  
stadsbiblioteket, färdigställande av Avenyn.

• God hotellkapacitet. 

• Paketering genom samarbete med hotell  
och restaurang. 

• Ökat samarbete i näringen koncentrerar  
resurserna och skapar större synlighet.

• Digitaliseringen.

HOT

• Externhandeln tar större plats.

• Valutaförändringar.

• P-avgifter/trängselskatt på lokal nivå.

• E-handeln ökar.

• Förändrat köpbeteende där handeln  
inte hänger med.

• Västlänkens byggperiod.

FRAMTIDEN

Utöver SWOT-analysen finns det några spaningar och 
trender som berör framtiden.
 
En reflektion är att samhället står inför en snabb utveck-
ling och tillgänglighet av ny teknik. Men frågan är om vi 
hänger med? Hur kan vi göra för att inte hamna på efter-
kälken? 

Idag klingar ordet shopping (ofta) negativt men ser man 
till begreppet innefattar det mer än själva påsarna som 
konsumenten bär med sig hem. Shoppingen blir allt mer 
av en upplevelse som innefattar service, food & beverage, 
evenemang och möten mellan människor. Det är dessut-
om ett nöje och intresse för många. Dock bör hänsyn tas 
till aspekter som överkonsumtion och de miljökonsekven-
ser som shoppingen bidrar till i dagens konsumtionssam-
hälle.

Göteborg vill uppfattas som en spännande och medveten 
shoppingstad där vi möter framtidens handel. Då är håll-
barheten ett givet inslag. Miljömedvetenheten ökar vilket 
påverkar handeln. Vintage, second hand och klädbytar-
dagar såväl som äta närodlat på restaurangen och krav på 
fair trade går från trend till självklarhet.

STYRKOR OCH  
SVAGHETER 
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MARKNADER 
Närmarknaden är volymmarknad för Göteborg som har 
närmare 6,5 miljoner dagsbesökare. Ser man till övernatt- 
ande besökare är Sverige den största marknaden och står 
för närmare 75 % av Göteborgs besökare. De prioriterade 
utlandsmarknaderna är Norge, Tyskland, UK, Danmark 
och även Ryssland, USA och Kina. Valet av de prioritera-
de marknaderna styrs av bland annat god tillgänglighet 
till destinationen via bil, buss, båt och flyg. Samt att Visit 
Sweden har en lokal närvaro och att det finns målgrupper på 
marknaden som efterfrågar det Göteborg har att erbjuda. 

MÅLGRUPPER

Det är flera parametrar som bör tas hänsyn till när shopp- 
ingbesökaren beskrivs. De generella elementen som ring-
ar in den gemensamma nämnaren för en målgrupp är 
beteendemönster, kultur, intressen, livsstil och konsum-
tion. Dessa målgrupper gäller generellt, men för aktuella 
kampanjer behöver dessa finslipas för att uppnå bästa 
resultatet. En ny helt obearbetad målgrupp som kommer 
tas i beaktning den närmsta perioden är Gay & Lesbian  
travellers. 

Ambassadörer/Göteborgare/Dagsbesökare

Invånarna i Göteborg och regionen med omnejd ses om 
ambassadörer för Göteborg. De är en prioriterad grupp 
vad gäller information och vad som händer i staden som 
vi har möjlighet att påverka genom PR och pressreleaser 
samt även en prioriterad grupp när vi genomför evene-

MARKNADSFÖRING 
OCH SHOPPINGDISTRIKT

mang i staden. En uppgift är att ta fram mer underlag 
kring dagsbesökaren i Göteborg. 

Svenska turister

Gällande de svenska turisterna är målgruppen inte ho-
mogen, den är både ung, gammal och de demografiska in-
formationen utgör bara en liten del i urvalet. Målgruppen 
är mer styrd av intresse, beteende och geografiskt upp-
tagningsområde. Målgruppen bokar oftast resan och bo-
endet på internet, de är stadsbor/småstadsbor. De ska ha 
en geografisk tillgänglighet och lätt att resa till Göteborg. 

Utländska turister

DINKS (Double Income No Kids) 
Denna målgrupp är mer individualister och noggranna 
med sin image och identitet och använder resandet som 
en del av sin positionering. De är vana resenärer och stäl-
ler höga krav på resetjänster och produkter. De kan vara 
affärsmän/kvinnor och föräldrar som reser utan barn. 
(Visit Swedens målgruppsbeskrivning). 

55+ (WHOPS – Wealthy Healty Older People) 
Kännetecknas av ett starkt intresse av kultur, naturupple-
velser och besöka storstäder och uppleva den lokala stäm-
ningen. De är vitala och friska, oftast par med utflugna 
barn. En köpsugen målgrupp som har både tid och peng-
ar. De spenderar gärna på resor, nöjen och vardagens lyx. 
(Visit Swedens målgruppsbeskrivning).
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Mötes- och konferensdelegater
Huvudsakligen är mötesdeltagaren tillresande från utlan-
det som kommer via flyg på de internationella mötena. Vid 
nationella möten kommer de med bil, tåg och flyg. 

Mässbesökare

Denna målgrupp varierar kraftig beroende på vad det är 
för slags mässa. Fack-/publikmässa, tema, inriktning och 
målgrupp varierar även beroende på om det är en större, 
internationell mässa eller som det är en mindre lokal 
mässa.

Kryssningspassagerare

Passagerarna som kommer med kryssningsfartyg är av 
blandad karaktär. Vi kan urskilja nationaliteter från Tysk-
land, Storbritannien och USA som är den tredje största 
nationaliteten. Ålderskategorin varierar, men är huvud-
sakligen från 50 år och uppåt. De är ofta intresserade av 
historia, att upptäcka staden, shoppa och uppleva något 
nytt. De når in till centrum med shuttle-buss. Tiden de 
spenderar i Göteborg är begränsad till oftast 5 – 7 timmar. 

Evenemangsbesökare

Denna målgrupp varierar beroende på om det är ett större, 
internationellt evenemang, eller om det är ett större lokalt 
evenemang. 

KOMMUNIKATION  
All kommunikation för destinationen har sin utgångs-
punkt i kärnvärdena Mänsklig, Pluralistisk och Inspi-
rerande. Kärnvärdena är själen i varumärket och verk-
samheten och ska bidra till att stärka bilden av Göteborg. 
En gemensam profil med mjuka värden ramar in shopp- 
ingstaden med något lustfyllt, roligt och upplevelserik 
shopping. Med kända och lokala varumärken. Att umgås 
– ”Shoppa på riktigt”. 

Större krav ställs på kommunikationen i en mer digital 
värld. För att svara på marknadens efterfrågan och arbeta 
efter en hållbar strategi kommer allt mer kommunikation 
ske med digitalt fokus. Mål med kommunikationen är att 
skapa en medvetenhet och förmedla en positiv känsla 
kring shoppingdestinationen och att ge en enhetlig bild 
av shoppingen. Mediamixen kommer huvudsakligen att 
vara en mix av webb och sociala medier, PR, kampanjer, 
direktreklam och aktiviteter på stan. 

I Göteborg är shoppingutbudet betydligt större än i min-
dre städer. Även om e-handeln växer så finns det något 
tillfredställande i att gå i butiker och att kunna känna, 
lukta, umgås med vänner och träffa folk. Vi vill visa att 
shopping är en upplevelse för alla sinnen. Material som 
man vill ta på, produkter man vill testa, rätter man vill 
provsmaka. Shoppingens position definieras bland annat 
i konceptet ”Shoppa på riktigt”.

SHOPPINGDISTRIKTEN 

Göteborgs city består av fyra stycken huvudsakliga shopp- 
ingdistrikt; Haga/Linné, Innerstaden, Nordstan och 
Avenyn. Med betydande affärscenter som utmärker sig; 
Nordstan, NK och Arkaden. 

En utmaning i kommunikationen är att alla distrikten 
har olika öppettider och planerar sina aktiviteter obero-
ende av varandra.

Centralen

En växande mötesplats med ett flertal restauranger, kaféer 
och butiker för snabba köp.

Nordstan

Mitt i city hittar du Sveriges mest besökta köpcentrum. 
Inomhus, under ett och samma tak, finns cirka 180 bu-
tiker, flera av de stora kedjornas flagship-stores, rest- 
auranger och kaféer. Här finns också eventytor med en 
mängd olika arrangemang under året.

Innerstaden 

Göteborgs ursprungliga hjärta inom Vallgraven med allt 
ifrån kedjor, trendiga, hippa, svenska varumärken till 
små unika handlare med noga utvalda märken och pro-
dukter. Historia i fastigheter, kullstensbelagda gator, 
innergårdar och passager som Viktoriapassagen och An-
tikhallarna, Saluhallen och Feskekôrka. Hotell, restau-
ranger, kaféer, folkliv i göteborgsk atmosfär och design. 
Uttalade tydliga stråk och områden med olika identiteter 
som Fredstan med premiummärken, Magasinsgatan med 
restauranger, matmarknad och design, Kungsgatan med 
större kedjebutiker, Vallgatan och Korsgatan med design  
och konceptbutiker samt kringliggande gator med unikt 
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STATION

INNERSTADEN

NORDSTAN

AVENYN

HAGA/LINNÉ

nischat utbud. NK/Nordiska Kompaniet – varuhuset med 
de mest exklusiva varumärken, modernt och trendledan-
de, inspirerande, stilfullt ofta först med det senaste. Ar-
kaden – galleria med ungt mode, trendigt, sportiga och 
modemedvetna varumärken, modernt och snyggt.

Avenyn

Göteborgs självklara huvudstråk, paradgatan Avenyn, er-
bjuder ett internationellt utbud av shopping, kultur, natt-
klubbar och restauranger. Ett flertal flaggskeppsbutiker 
är etablerade i kvarteret runt Kopparhuset, som med sina 
höga skyltfönster och moderna interiör ger en lyxig och 
kontinental storstadskänsla. Avenyn är också ett mecka 
för herrmode. Här finns ett flertal olika herrekiperingar 
som alla inriktar sig på trendigt, välklätt och klassiskt 
mode som presenteras genom hög klass och god service. 
På Avenyns sidogator, som Södra Vägen och Teatergatan, 
kan du njuta av eleganta modebutiker och mindre bouti-
quer i en miljö präglad av storslagen arkitektur och vackra 
byggnader.

Haga/Linné 

Charmiga Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och 
ligger på bekvämt gångavstånd från Innerstaden och Av-
enyn. Här finns gatstensbelagda gator kantade av kaféer, 
restauranger, små butiker och pittoreska landshövdinge-
hus. Via huvudstråket Haga Nygata når du den trädkan-
tade boulevarden Linnégatan som sträcker sig genom den 
avslappnade och trendiga Linnéstaden. Här finner du 
många trevliga butiker och restauranger. I anslutning till 
Haga/Linné och Järntorget ligger Långgatorna, ett nav i 
Göteborgs lite mer alternativa nattliv. 

Även om e-handeln växer så  
finns det något tillfredställande 
i att gå i butiker och att kunna 
känna, lukta, umgås med vänner 
och träffa folk. 

”
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Ett antal ingångsvärden har identifierats som omfattar 
nätverkets insatsområden. Strategierna ska bidra till att 
uppfylla målen kring att stärka Göteborg som shopping-
destination och stärka Göteborgs handel. 

I projektplanen/affärsplanen för Göteborg City Shopp-
ing 2018 – 2020 har vi utgått från destinationens affärs-
plan 2018 – 2020 och dess fem huvudstrategier. Vi har 
tagit med oss målbilden från innevarande affärsplan 
2015 – 2017; ”Destinationen Göteborg ska vara en inter-
nationell förebild genom att alltid utmana hållbarhets-
begreppen i alla delar” samt destinationens målbild till 
2030: ”2030 ska turismen till Göteborg dubbleras, från 
4,5 till 9 miljoner gästnätter”.

STRATEGIER OCH  
INSATSOMRÅDEN

DESTINATIONENS HUVUDSTRATEGIER  
I AFFÄRSPLANEN 2018 – 2020

1.   Lyfta samverkan till en ny nivå

2.   Manifestera Göteborg globalt

3.  Skapa innovation för morgondagen

4.  Dela med oss av ett levande Göteborg

5.  Förbättra tillgängligheten
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HUR GÖTEBORG CITY SHOPPING SKA BIDRA TILL DESTINATIONENS  
MÅLBILD OCH ÖVERGRIPANDE AFFÄRSPLAN 2018 – 2020 

HUVUD- 
STRATEGI 2 MANIFESTERA GÖTEBORG GLOBALT

Delstrategi 2.1 Kommunicera det som händer i ett levande Göteborg Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Shoppingguide (exempelvis digital app, delar av  
hemsida som är enkel, tydlig och lätt att navigera inom;

-  Utse kommunikatör/redaktör hos Göteborg & Co  
som ansvar för guiden och dess innehåll

-  Etablera guiden via rätt kanaler som wallpaper,  
city app eller utvalda influencers

- Ev. inklusive food & beverage
- Ta fram rubriker och upplägg i shoppinggruppen

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Ligga på ”rätt” digitala plattformar,  
där Göteborgs shopping finns med

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Delstrategi 2.2 Evenemang och möten som stärker bilden av Göteborg Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Utveckla Shopping Days 2018 Göteborg & Co Go Shopping

Utveckla modemässa 2019 Göteborg & Co Go Shopping

Delstrategi 2.3 Samarbeten med globala varumärken Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Lyfta lokala, globala varumärken för att befästa  
regionen som Sveriges/Nordens främsta moderegion

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Locka stora, internationella varumärken att etablera  
sig i Göteborg

2018 Göteborg & Co FÄG

Verka för ett mer unikt utbud
- Identifiera utvecklingsområden som kan tydliggöras
- Verka för stråk-utveckling med tydlig identitet
- Identifiera vilka modeaktörer som finns

2018 Göteborg & Co FÄG

Delstrategi 2.4 Kommunicera tillgängligheten i Göteborg Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt destinationens affärsplan

HUVUD- 
STRATEGI 1 LYFTA SAMVERKAN TILL EN NY NIVÅ

Delstrategi 1.1 Tillvarata de nya idéerna som skapas  
i det levande Göteborg Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Erbjuda kommunikativa ytor till nya idéer/initiativ
- Ex. skolor, kreatörer, designers etc.

2020 Göteborg & Co Go Shopping

Erbjuda ytor till nya idéer/initiativ 2020 Göteborg & Co FÄG

Delstrategi 1.2 Tillvarata morgondagens generations kreativa tankar Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Marknadsundersökning – Vad tänker unga?  
Vad gillar de? Drivkrafter och barriärer

-  Använda sociala medier (t.ex. Instagram, Snapchat) 

-  Vilka ord trendar?
-  Hur tänker och tycker unga om Göteborg som  

shoppingstad/destination?
- Hur ska morgondagens shopping se ut i stadskärnan?

2019 Göteborg & Co Go Shopping/
SvH, GKF, HUI

Delstrategi 1.3 Utnyttja styrkan i en växande regions attraktivitet Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt destinationens affärsplan

Delstrategi 1.4 Utveckla morgondagens finansieringslösningar Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt destinationens affärsplan
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HUVUD- 
STRATEGI 4 DELA MED OSS AV ETT LEVANDE GÖTEBORG

Delstrategi 4.1 Aktivera och stimulera besöksnäringens  
aktörer att dela med sig av sitt Göteborg Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt affärsplan

Delstrategi 4.2 Se till att Göteborg tar plats i de stora  
digitala korsvägarna Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Lyfta lokala shoppingaktiviteter och synliggöra  
dem för besökare

-  Utse redaktörer som redigerar och lyfter fram  
aktiviteterna eller en Göteborg & Co-redaktör som  
får material från föreningarna

- Publicera på ”rätt” plattformar
-  Sprida och publicera snabbt digitalt via influencers,  

bloggar eller dyl. (på ”rätt” plattformar”) 
-  Gemensamma hashtaggar, bloggare, sociala medier, 

kanaler som sprider vidare

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Delstrategi 4.3 Dra fördelar av framväxten av delningsekonomin Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt destinationens affärsplan 
(initiera, skapa ytor, butiker för delningsekonomi varor)

HUVUD- 
STRATEGI 3 SKAPA INNOVATION FÖR MORGONDAGEN

Delstrategi 3.1 Systematisera kunskapsbasen och sprid  
via nya plattformar Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Enligt destinationens affärsplan

Delstrategi 3.2 Utveckla nya koncept för destinationen  
(säsonger, möten eller evenemang) Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er  Utveckla och paketera ”Alla hjärtans dag” till att  
bli något större

- Paketera och kraftsamla kring en ”Kärleksfestival”
-  Nyttja restaurangerna, hotellen och bröllop/ 

förlovning och musik (ev. Liseberg)
- En hel vecka (två helger) runt den 14 februari
-  Arbetsgrupp, kartlägg och utveckla innehåll  

(nytt och befintligt)
-  Bjud in akademin, forskning kring hjärt-  

och kärl- sjukdomar, insamling forskning etc.

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Vända oss till nya målgrupper
- Mässbesökare

2020 Svenska Mässan/
Göteborg & Co

Go Shoppping

Trendseminarier för butiksägare, fastighetsägare 2019 Göteborg & Co SvH, GFK, HUI

Delstrategi 3.3 Utveckla Göteborgs attraktiva platser Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Identifiera och tydliggöra geografiska kluster 
för olika typer av (shopping)upplevelser
Bygga stråk, skapa tydlighet

- Gör en nulägesanalys – vad finns idag?
-  Ta fram en målbild/position för vad respektive  

område ska representera
-  Skapa forum för de olika platserna/stråken (tala i  

mjuka termer, vad står området för, känsla, miljön,  
även här i detaljer såsom papperskorgar, skyltar etc.

2018 FÄG FÄG
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ÖVRIGT

Delstrategi 6.1 Helhet Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Skapa engagemang, delaktighet och framtidsfokus  
för cityhandeln i Göteborg

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Delstrategi 6.2 Service Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er

Delstrategi 6.3 Hållbarhet Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Sträva efter förnybar energi 2018 Göteborg & Co FÄG

Sträva efter källsortering, fraktioner etc. 2018 FÄG FÄG

Delstrategi 6.4 Säkerhet Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er 2018 FÄG FÄG

Delstrategi 6.5 Statistik Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Cityindex 2018 FÄG FÄG

Delstrategi 6.6 Säker kvällsekonomi Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Initiera och medverka i Purple Flag 2018 FÄG FÄG

HUVUD- 
STRATEGI 5 FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN

Delstrategi 5.1 Stödja Landvetters expansions/utvecklingsplaner  Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er

Delstrategi 5.2 Aktivt verka för bättre tågförbindelser Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er

Delstrategi 5.3 Förbered destinationen för en utbyggnadsperiod Start år Ansvar Budget

Aktivitet/er Kommunicera ”ta den här vägen” – positiv ton  
(se Shoppingguiden)

2018 Göteborg & Co Go Shopping

Kroka arm med trafiken.nu – nya väg- och resvanor  
(se Shoppingguiden)

2018 Göteborg & Co Go Shopping

 Företräda och förbereda handlarna så att de kan agera  
på ett bra sätt 

- Digital shoppingguide för enkel delning (se 2.1)
- Info kring ”hur tar jag mig fram”, stråk, bakgatorna
- Nya vägar till ”hur kan jag få hem mina varor” m.m
-  Samordna logistik, hemleveranser, kommunikation,  

öppettider, logistik
- Justera öppettider utifrån ändrade resvanor?

2018 FÄG, GFK Go Shopping
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Utöver hur nätverket ska förhålla sig till destinationens fem  
huvudstrategier har Göteborg City Shopping också identifierat 
nedan prioriterade insatsområden. 

Stärka nätverket, utveckling och kvalité, finansiering och 
organisation
• Stärka och utveckla samverkan mellan nätverksmed-

lemmar genom nätverksträffar. 

• Stärka relationen, förankra tydligare med butiksledet.

• Utveckla relationer med strategiska samverkanpartners.  

• Sprida information med nyhetsbrev och besök på respek-
tive centrumorganisation. 

• Stärka nätverkets ekonomi, se över och bredda antalet 
partners, få fler att bidra.

Marknadsföring och försäljning
• Öka kännedomen om shoppingdestinationen Göteborg  

och dess utbud.

• Göteborg ska positioneras som en attraktiv shoppingde-
stination året om. Dock ska fokus ligga på höst/vinter/
vår. Lyfta och paketera shoppingen som en naturlig 
reseanledning.

• Samordna resurser, utveckla och stärka den gemen-
samma marknadsföringen av shoppingen i befintliga 
kampanjer för Göteborg samt genom ”egna” separata 
kampanjer. 

• Skapa en digital ”Shoppingguide” och se till shoppingen 
finns på relevanta digitala plattformar. Skapa gemen- 
samma hashtaggar.

• Stärka digitala profilen för och hänga på utvecklingen  
av goteborg.com. 

• Öka insatserna på norska marknaden genom tydligare 
paketering och närmare dialog med Visit Sweden. 

• Öka insatserna på den regionala marknaden.

PR och media
• Fortsätta satsa på PR och media som en viktig del i 

mediamixen. 

• Vara aktiv i förberedelsen av journalister och bloggare.

• Utveckla bloggforum, utveckla samarbeten med influ-
encers.

• Fortsatt bearbetning av media i Norge som prioriterad 
marknad. 

• Lyfta fram shoppingen som en naturlig reseanledning.

AKTIVITETSPLAN UTIFRÅN DESTINATIONS AFFÄRSPLAN 2018 – 2020 

Sammanställning  
aktiviteter

Aktiviteter  
med start 2018 

Aktiviteter  
med start 2019

Aktiviteter  
med start 2020 Ansvar

Shoppingguide
Digitala plattformar
Modemässa
Shopping Days
Alla Hjärtans Dag
Nya målgrupper, ex. mässbesökare
Lyfta shopping-aktiviteter
Företräda och förbereda handlarna
Engagemang

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Go Shopping 
(styrgrupp, 
marknadsgrupp, 
butiker)

Lokala, globala varumärken
Internationella varumärken
Unikt utbud
Erbjuda ytor
Stråk, kluster
Förnybar energi
Cityindex
Purple Flag

•

•
•
•

•
•

•
•

Fastighetsägarna 
(var och en)

Marknadsundersökning – Cityindex
Trendseminarier

•
•

Fastighetsägarna 
(org)

Affärsutveckling för ökad tillväxt
• Samverka kring projekt, evenemang, mässor och akti-

viteter med potential att stärka och utveckla handeln i 
Göteborg som t.ex. Volvo Ocean Race, Nordea Masters, 
EuroPride, Svenska Mässans ”livstilsmässor” men även 
vissa ”fackmässor” m.fl.

• Shopping Days – hur och vad kan vi göra bättre? Fler 
tillfällen under året? Teman? Alla hjärtan shoppinghelg-, 
vecka.

• Utveckla förutsättningarna för gemensam digital shopp- 
ingguide och ”verktygslåda” för paketering. 

• Stärka reseanledningarna för shoppingen genom att 
utveckla paketering i samverkan med hotell, restaurang  
och evenemang.

• Se över samverkan med kryssningsanlöpen till Göteborg. 

• Stimulera aktiviteter och insatser som bidar till nya 
reseanledningar. 

Höja kunskapen och informationen kring shopping, handel  
och besöksnäringen
• Stärka informationen för att kunna påverka beslutsfatt- 

are, handlare, fastighetsägare och andra intressenter 
kring handelsrelaterade frågor. 

• Initiera egna undersökningar och stärka relationen  
med universitetets studenter. 

• Stärka statistiken för handeln, gemensamma mät- 
metoder. 

• Informera om omvärldsbevakning och trendspaning. 

• Integrera hållbarhetsaspekterna i information och  
kunskapshöjande aktiviteter inom alla grupper. 

Möjligheter för gemensamt handelsråd
• En arbetsgrupp tillsätts för att se över förutsättningarna 

för att skapa ett handelsråd för möjligheter av gemensam 
värvning, etableringar eventuell handelsstrategi. 

Statistikinsamling och mätinstrument
• Inventering av befintliga metoder och instrument  

för analys och mätning.

• Eventuell utveckling av skräddarsydd lösning/ 
instrument.
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FOTON

Superstudio D&D AB,  
Artilleriet, Beatrice Törnros,  
Niklas S. Bernstone, Frida Winter
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