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Nu vet vi att destinationen Göteborg växte ytterligare    
6 procent under 2016. Inte dåligt när övriga Sverige växer 
med 4 procent och världen med 3 procent. Vi vet att till-
växten finns utanför landets gränser och det är därför till-
fredställande att se att utvecklingen vi sett de två  senaste 
åren fortsätter. Internationella gästnätter utgör nu över 
30 procent.

De tre segmenten turist-, mötes-, och evenemangs-
staden balanserar och ser till att Göteborg får en optimal 
mix av besökare. 2016 var främst mötesstadens år. Då 
blev  Göteborg inbjudet till samtal med strategiska mötes
arrangörer, utsågs till globalt ledande på hållbarhetsar-
bete, och många stora budprocesser gick vår väg.

En av huvudstrategierna för destinationen som anam-
mats av evenemangsstaden är att gå från genomförare 
till möjliggörare. Idag finns många duktiga aktörer och 
krea törer som behöver vår hjälp att komma rätt. Vi ska 
göra det lätt att göra affärer med Göteborg. Då måste man 
 kunna sin stad. Ha insikt i och kunskap om vad som krävs 
av arrangörer och försöka underlätta på bästa sätt.

Turiststaden har gått från att vara produktoriente-
rad till att främst stimulera utvecklingen av nya rese
anledningar. Att ta vara på närheten mellan stad och natur,  
att inspirera upptäckten av olika delar av Göteborg samt 
bygga samarbeten för framtiden. Skärgården är en av våra 
unika tillgångar som sakta men säkert utvecklas.

Inom Göteborgs Stads kluster Turism, Evenemang och 
Kultur finns fyra av Sveriges starkaste bolag inom sitt 
respektive område. Det är en fantastisk tillgång för desti-
nationen och under 2017 ska vi dra nytta av den fördelen 
genom att arbeta ännu tätare ihop.

Framtidstron inom besöksnäringen är stark. Det 
märks i de strategiska samtal som förts om besöksnäring
ens utveckling i Göteborgsregionen under året. Hur kan 
vi fortsätta skapa tillväxt? Hur bidrar vi till att bygga 
morgon dagens hållbara samhälle? Vilka värden och möj-
ligheter kan göra skillnad jämfört med andra näringar? 
Vad vi vet är att få andra näringar är så sysselsättnings-
intensiva. 

Det är jobb som är tillgängliga för många ungdomar. 
Dessutom bidrar det som definieras som besöksnäringen 
till hur vi upplever en stad; hur attraktiv den är inte bara 
att besöka utan framförallt för oss göteborgare att bo och 
leva i. Det skapas ett innehåll som gör livet lite roligare, 
varje dag, året runt.

Det är därför det är så oerhört stimulerande att få fung-
era som samverkansplattform för destinationen  Göteborgs 
utvecklingsarbete. Att fortsätta utvecklas tillsammans 
med alla aktörer som bidrar till att destina tionen Göte-
borg fortsätter blomstra och står sig stark i konkurrensen. 
Tillsammans har vi satt upp den utmanande målbilden om 
en fördubbling av turismen till 2030. Under 2017 ska vi 
intensifiera samtalen om vägen mot det målet.

Det finns få uttryck som är sämre än ”det var bättre förr”. Sanningen är ju att det väldigt 
sällan stämmer. Framtiden blir nästan alltid bättre än det som man lämnat bakom sig. 
Vid förra årsskiftet var våra förväntningar återhållsamt positiva. Egentligen skulle det 
inte vara möjligt att överträffa det otroliga 2015 då destinationen växte på många sätt 

och nya investeringar i boenden och attraktioner gav extra skjuts åt tillväxten.

EN DESTINATION SOM VILL  
OCH VÅGAR TRO PÅ FRAMTIDEN 

Tack för ett fantastiskt 2016. Nu öppnar  
vi  dörren mot ett ännu bättre 2017.

Camilla Nyman, vd 
 Göteborg & Co
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Göteborg har utvecklat en stark och framgångsrik besöksnäring, men det 
finns en stor potential att ytterligare utveckla staden och regionen som 

 resmål. Konkurrensen är knivskarp och det krävs strategiskt fokus, hårt 
arbete, innovativa lösningar, offensiva satsningar och konstruktiv samverkan 
för att uppnå tillväxt och utveckling. Målet är att besöks näringen i Göteborg 
kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att 

växa i en alltmer föränderlig omvärld. 

DESTINATIONEN GÖTEBORGS  
HUVUDSTRATEGIER 

Fo
to

: A
nd

er
s 

W
es

te
r/

G
öt

eb
or

g 
&

 C
o

 Utveckla en ny modell för samverkan 
Samverkan är grundbulten i destinationens arbete och 
Göteborg har genom åren haft en mycket framgångs-
rik samverkansmodell. Globaliseringen, ny teknik, ny 
lagstiftning samt besöksnäringens allt viktigare roll  
för samhället gör nu att vi måste utveckla och realisera 
en ny modell. 

I syfte att maximera effekten av den samlade 
verksamheten har ett VDråd inrättats inom klustret 
 Turism, Kultur och Evenemang som tillsammans med 
besöksnäringens forum, där nu näringslivet formerar 
sig, blir den nya plattformen för samverkan mellan det 
privata och offentliga.

 Sätta hållbarhet i fokus 

Globalisering och förbättrad ekonomisk standard gör 
att resandet ökar vilket har konsekvenser för miljö och 
klimat. Tack vare bland annat tydliga miljömål och 
allemansrätten är Sverige som resmål högt  rankat. 
Det är ett gott utgångsläge och en stor affärsmöjlig-
het. Vi ska anpassa och realisera stadens strategi för 
hållbarhetsarbete i destinationens besöksnäring och 
säkerställa att den får genomslag och realiseras i alla 
samarbetsprojekt, avtal och upphandlingar. Vi kom-
mer att använda befintliga projekt för utveckling och 
test av nya idéer för att sedan kunna utveckla modeller 
och format att användas av partners i nätverket.
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 Göra det lättare att välja Göteborg 
Ett attraktivt land att besöka är ett land med god till-
gänglighet, vilket kräver fungerande infrastruktur 
och effektiva transporter. Vi ska förbättra vår till-
gänglighet genom att intensifiera arbetet i nätverk som  
Go Connect för att ge Göteborg bättre flygförbin
delser. Flyg är bara ett av flera transportmedel och vi 
ska därför medverka i den totala utvecklingen av håll-
bara transporter till och från staden. Tillgäng lighet 
handlar också om hur potentiella besökare hittar 
och identi fierar Göteborg som resmål. Vi kommer att 
 stärka vår digitala närvaro så att besökarna lätt kan 
hitta information om Göteborg och lockas att komma 
hit. Det  gäller även besökare med olika funktions
nedsättningar. 

 Gå från att genomföra till att möjliggöra 

Om vi ska kunna konkurrera och svara mot markna-
dens krav behövs fler aktörer som bidrar till arbetet 
att utveckla destinationen. En viktig uppgift är att 
skapa samverkansmöjligheter. Därför ska vi  stimulera 
entre prenörer, företag och organisationer att bidra till 
utvecklingen av destinationen och dess utbud. Rollen 
som ett destinationsbolag blir därför att leda, samordna 
och kommunicera kring möjligheter utifrån ett desti-
nationsperspektiv samt att bistå med spetskompetens.

 På följande sidor går vi igenom hur respektive affärs
område och enhet arbetat med huvudstrategierna i sin 
verksamhet.



FORTSATT POSITIV UTVECKLING 
FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Med ett år till godo har destinationen redan nått och överträffat så gott 
som samtliga mål ur destinationen Göteborgs affärsplan 2015 – 2017.  

År 2016 gjordes 4 712 978 gästnätter i Göteborg vilket är 250 000 över mål, 
och redan 100 000 över 2017 års mål. Att det går bra för besöks näringen är 

ingen slump. Här följer några förklaringar till den starka utvecklingen.

STORA FRAMTIDSUTMANINGAR – OCH POSITIVA PROGNOSER 
När man talar om besöksnäringens fortsatta utveckling finns det stora framtids  t maningar 
att ta hänsyn till. Dessa handlar i första hand om upplevt terrorhot, den globala olje
tillgången och klimatförändringarna.  

Att besöksnäringen går bra leder till jobb och under 2016 arbetade drygt    27  000 pers on er 
(motsvarande 18 100 årsverk en) inom besöksnäringen i  Göteborg. Också  utvecklingen av 
hotellens lönsamhet, mätt i  intäkt per disponibelt rum, var god. 

Med fortsatt utveckling av och invest eringar i destinationens utbud och attraktivitet, 
 ökande tillgänglighet och tilltagande konjunktur väntas besöks näringen fortsätta växa. 
Enligt prognos kommer 4 880 000 gästnätter att spend eras i Göteborg under 2017. 

HÖG ATTRAKTIVITET

Göteborg är en fullfjädrad storstadsdestination med 
ett rikt utbud som lockar många. De allra flesta kom-
mer hit för att uppleva staden och weekendresandet är 
det segment som ökar mest. Att destinationen fortsät-
ter utvecklas och upplevas som dynamisk är avgörande 
för attraktiviteten.

EVENEMANG OCH MÖTEN LOCKAR MÅNGA

Göteborgs årligen återkommande evenemang såsom 
 Gothia Cup, Partille Cup, Julstaden med flera har 
stor betydelse. De lockar fler besökare än hotellen har 
 kapacitet att inhysa och de skapar stor kännedom om 
destinationen. Under 2016 stod Göteborg dessutom 
värd för flera stora evenemang, möten och kongresser. 
Även satsningar som Höststaden med Halloween på 
Liseberg har positiva effekter för näringen.

NÄRINGSLIVET BIDRAR

Parallellt med den positiva utvecklingen på våra prio-
riterade marknader Tyskland, Norge och UK ser vi ett 
ökande resande från Kina. En stor del av detta resande 
är direkt kopplat till Geely och ett tjugotal andra före-
tag med kinesiska ägarintressen som är verksamma i  
Göteborg.

EKONOMISKA ORSAKER

Det ekonomiska läget, i Sverige och internationellt, 
skap ar goda förutsättningar för resande. Med till
tagande konjunk tur, låg ränta och ökande disponibla 
inkomster reser människor allt mer. Den låga svenska 
kronan gynn ar också utländska besökare.

ANDRASTÄDER ÄR HETA

Intresset för ”ickehuvudstäder” och destinationer ut-
anför huvudfåran växer. När människor redan varit i 
Paris, London och Stockholm söker de sig till nya res-
mål. Här är Göteborgs växande popularitet del av en 
internationell trend.

DET ÄR BILLIGT ATT RESA

Det har länge varit prispress på flygmarknaden och 
allt fler har råd att flyga. 2016 överträffade Landvetter 
topp resultatet från 2015 i fråga om antalet passagerare, 
dessutom ökade flygplatsens tillgänglighet genom flera 
nya linjer.

INTERNATIONELLA GÄSTNÄTTER 
Utveckling i procent sedan 2011

201620152014201320122011

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

50,0%

30,0%

10,0%

StorGöteborgRiket StorMalmö StorStockholm StorGöteborgRiket StorMalmö StorStockholm

Utfall i antal:  

1 437 859 
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GÄSTNÄTTER TOTALT 
Utveckling i procent sedan 2011
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4 712 978 
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MARKNADSANDELAR

Utfall Ursprungligt mål
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TURISMOMSÄTTNING 

2011

SYSSELSÄTTNING

Utfall Ursprungligt mål

201620152014201320122011
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Utfall i antal årsverken:  

18 100 
Mål: 17 700

NORGE, 271 380 (+3%)

UK, 125 376 (+14%)

ÖVRIGA LÄNDER

TYSKLAND, 121 979 (+6%)

DANMARK, 79 949 (+11%)

USA, 57 008 (-8%)

KINA (54 531 +32%)

1 437 859
Internationella gästnätter
(30% av det totala antalet)
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  UTÖK AD TRAFIK PÅ INTERNATIONELLA FLYGLINJEN GÖTEBORG–MANCHESTER (Ny målformulering!) 

  UTÖK AD TRAFIK PÅ INTERNATIONELLA FLYGLINJEN GÖTEBORG–MADRID (Ny målformulering!) 

 UTÖK AD TRAFIK PÅ NATIONELLA FLYGLINJEN GÖTEBORG–SUNDSVALL 

  Utöver ovanstående mål kommer efter genomförd analys tillföras ett mål som antingen beskrivs som 
utökad trafik till befintlig ”hub”destination alternativt nyetablering till ny ”hubdestination, exempelvis 
Warzawa. (Nytt mål!)
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Under det gångna året hade Landvetter reguljärtrafik till och från 57 destinationer, 
inklusive flera flygplatser i samma stad och exklusive chartertrafik. Trots att antalet 
 destinationer minskade något jämfört med 2015 ökade den totala passagerarsiffran från  
6,1 miljoner till 6,3. Förklaringen till detta är att det främst var linjer med kort  säsong 
och/eller relativt låg kapacitet som lades ner. Den största numerära ökningen stod 
 privatresor till favoriter som Spanien, Storbritannien och Tyskland för. Under året 
etablerades nya linjer till Madrid, Bagdad och Bergen och frekvensen till och från de 
befintliga destinationerna Umeå, Berlin och Amsterdam ökade.

Under 2016 annonserades också nya linjer till Vilnius, Birmingham, Wien, Riga, 
Beirut, Thessaloniki och Split. Dessa börjar trafikeras under 2017.

För att främja en förbättrad tillgänglighet har ett fortsatt samarbete mellan  
Göteborg & Co, Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Turist
rådet Västsverige, Swedavia och Visit Sweden pågått inom ramen för projektet   
”Go Connect”. Inom detta ska tio prioriterade mål vara uppfyllda senast 2021. Dessa 
mål består av såväl etablering av nya direktlinjer som utökning av befintlig trafik 
på vissa för Göteborg viktiga destinationer. Den nya linjen till Riga har varit ett av  
Go Connects prioriterade mål och arbete för att nå även de övriga målen pågår kontinu
erligt genom bearbetning av potentiella flygbolag.

JÄRNVÄGSBOLAG UPPMÄRKSAMMAR EVENEMANG

Tågtrafiken spelar en viktig roll för destinationen och under 2016 utökade MTR sin 
 trafik mellan Stockholm och Göteborg med fler avgångar. Bolaget, som etablerade sig på 
 sträckan 2015, uppmärksammar ofta Göteborgsevenemang i sin marknadsföring och 
under 2016 hade företaget speciella tåg kopplade till Way Out West, Kulturkalaset och 
Göteborgsvarvet. Sedan MTR började med den här typen av marknadsföring har även 
SJ inspirerats att göra liknande insatser.

God tillgänglighet är A och O för destinationens varumärke, 
 attraktivitet och konkurrenskraft. 2016 slog Landvetter nytt rekord 

med 6 375 000 passagerare och flera nya linjer etablerades.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 
OCH ANTAL PASSAGERARE

 INTERNATIONELL FLYGLINJE GÖTEBORG–NEW YORK (Nyetablering) 

 INTERNATIONELL FLYGLINJE GÖTEBORG–STUTTGART (Nyetablering)

  INTERNATIONELL FLYGLINJE GÖTEBORG–MILANO (Nyetablering) 

 INTERNATIONELL FLYGLINJE GÖTEBORG–BERGEN (Nyetablering) 

 INTERNATIONELL FLYGLINJE GÖTEBORG – RIGA (Nytt mål! Nyetablering) 

 UTÖK AD TRAFIK PÅ INTERNATIONELLA FLYGLINJEN GÖTEBORG–PARIS

PRIORITERADE MÅL INOM PROJEKTET GO CONNECT  
SOM SYFTAR TILL ATT ÖKA DESTINATIONENS  TILLGÄNGLIGHET
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UPPTÄCK DIN EGEN 
STAD SOM EN TURIST

Göteborgarna har fantastiska möjligheter att turista – hela året om.  
Under 2016 har det blivit enklare att uppleva attraktionen i sin egen stad.

Göteborgarnas möjlighet till att 
turista i sin egen stad skall öka. 
Göteborg skall vara en hållbar 
turist, mötes och evenemangs 
stad med fler öppna arrangemang.” 

UTDRAG FRÅN GÖTEBORGS STADS BUDGET 2017 

Det sägs att finanskrisen 2008 födde begreppet 
”Staycation” i USA. Alltså när man stannar hemma 
på semestern för att man inte har råd att resa. I dag 
väljer många att turista på hemmaplan av flera andra 
skäl. Oavsett om man är rädd om sin tid, sina pengar 
eller miljön så är ”Hemester” en växande trend.

Ett av Göteborg & Co:s uppdrag är att öka möjlig
heten för göteborgarna att turista i sin egen stad. 
Det finns ett stort utbud av kultur, nöjen, naturupp-
levelser, attraktioner, sevärdheter, evenemang och 
mycket annat som varje år lockar många turister 
från andra delar av Sverige eller världen.

Göteborgarna är redan med och tar del av allt 
detta. Men det kan bli ännu bättre genom att väcka 
intresse, nyfikenhet och öka tillgängligheten för fler. 
Därför har bolaget under året tagit fram en strategi 
som bygger på det stora utbud som staden har, stärka 
arrangemangens attraktionskraft för fler och bredda 
kommunikationen till nya målgrupper.

Det enklaste är naturligtvis att sätta sig på en spår-
vagn, eller ta cykeln, till någonstans där man inte 
varit förut. Att uppleva något som man inte  visste 
fanns, eller bara hade hört talas om.

Flera samarbeten mellan olika delar av staden har 
inletts under året.  I december distribuerades arbets-
metoden till alla stadens förvaltningar och bolag för 
att uppmuntra och stödja dem i arbetet att bidra till 
målet om att öka möjligheterna för göteborgarna att 
turista i sin egen stad.

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ INSATSER  
SOM STADEN GJORT UNDER 2016:

     Höststaden 
  Samlade mycket av det som hände i Göteborg 

 under sex höstveckor. Kampanjen vände sig både 
till in resande och göteborgare.

  Artscape 
  Gatukonstverk på husfasader i alla stads delar. 

 Invigdes under Kulturkalaset med guidade 
 buss turer.

  Cykel-appen 
  Tre guidade turer runt centrala staden som kan 

 laddas ner telefonen. Två per cykel och en till fots.

  Skärgården
  För första gången på 35 år kunde man ta färjan 

direkt från Skeppsbron till öarna i Göteborgs 
skärgård.

  Utforska Göteborg 
  Kampanj för att locka till upplevelser i staden och 

dess natursköna närhet.

  Badplatser 
  Enkelt sätt att med en app hitta till Göteborgs  35 

badplatser (inklusive simhallar).

  goteborg.com 
  Prisbelönt webbsida för besökare, och göte 

borgare, som kompletterats med guider till olika 
stadsdelar och teman.

  Ö-luffning för nyanlända 
  En variant på de populära stadsvandringarna, 

fast till skärgårdens öar.
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AFFÄRSOMRÅDET PRIVATTURISM UPPDRAG
Att samordna, utveckla och marknadsföra Turiststaden 
i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till 
hållbar tillväxt. Bidra till ett gott värdskap genom att möta 
besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg.

TURISTSTADENS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021

Göteborg ska vara ett av Europas mest innovativa, håll
bara resmål med en unik kombination av stad och  natur. 
För att uppnå målbilden med sikte på 2021 arbetar 
 Turiststaden utifrån fyra huvudstrategier. Här går vi 
 igenom och följer upp respektive strategi.

 Utökad samverkan stad–region
Tillväxt Turism är ett nytt samverkansprojekt mellan 
Turistrådet Västsverige, Business Region  Göteborg 
och Göteborg & Co som löper mellan 2016 och 2018. 
Projektet syftar bland annat till att skapa ett 20
tal nya reseanledningar. Produktutveckling har 
 påbörjats inom områdena mat, kultur och natur. Även 
utvecklingen av projektet Grön och skön stad har ett 
regionalt perspektiv. 

 Stimulera till nya reseanledningar
Under 2016 kommunicerades konceptet Höst staden 
för första gången. Med Halloween på Liseberg som 
draglok är målet att utveckla en ny turistisk  säsong 
med ett brett och attraktivt utbud. Ett grafiskt 
 koncept för paketering av produkter och evenemang 
togs fram och detta kommunicerades via hotellen och 
 stadens marknadsföringsytor utomhus. I Höststaden 
medverkade även Shoppingnätverket som består av 
representanter från handeln. Planen är att fortsätta 
utvecklingen av denna nya säsong. 

Inför fokusåret Grön och skön stad inledde Privat
turism och kommunikationsavdelningen ett sam
arbete inom tema naturturism. Naturturism kan 
 definieras på olika sätt men för Göteborg & Co handlar 
det om upplevelser av den stadsnära naturen som går 
att kombinera med besök i staden. Naturturism kan 

exempelvis handla om turer till skärgården eller upp-
levelser i stadens parker. Projektet går under namnet 
Gröna upplevelser och Äventyr. 

Inom ramen för bolagets satsning på shopping 
 genomfördes återigen Göteborg Shopping Days 
samt en kampanj i samband med Black Friday. Vad 
 gäller cykling som reseanledning medverk ade affärs
området i utvecklingen och marknadsföring av den 
första nationella cykelleden Kattegattleden. Dess
utom lanserades en cykelapp i syfte att inspirera till 
stadscykling. Initialt finns det fyra rutter att välja 
 mellan men fler planeras inom projektet  Gröna upp-
levelser och äventyr.  

  Utveckling av synergier mellan bolagets 
 affärsområden

Utveckling av nya reseanledningar gynnar Mötessta-
den genom att staden får en högre attraktionskraft. 
Möten i staden bidrar i sin tur till ökad privatturism ge-
nom att vara ett skyltfönster för destinationen. Person
er som besökt Göteborg för ett möte kan stanna kvar 
som privatturister eller återvända som sådana vid ett 
annat tillfälle om de fått en bra bild av Göteborg. 

Under året tog Privatturism också fram tre special
versioner av Göteborg City Card – två till  affärsområdet 
Möten och ett till affärsområdet Evenemang. 

 Ökad digital utveckling

Under 2016 var samtliga av affärsområdets  kampanjer 
100 procent digitala. Marknadsföring i tryckt form 
har nu helt och hållet ersatts av rörlig bild, blogg-
samarbeten och kampanjsajter.  Goteborg.com är ett 
tydligt nav i all kommunikation. Under året flyttades 
också informationen om Travel Trade, Kryssning och 
Skolresan till goteborg.com där dessa projekt fick 
egna undersidor.

Genom Turistbyråns Contact Center fick tusen-
tals besökare hjälp via telefon, mail, sociala medier 
och chatfunktionen på goteborg.com. Trenden är att 
 livechat ökar och telefonsamtal minskar.

Privatturismen står för merparten av besöken i Göteborg och ett 
attraktivt utbud för privatresenärerna är avgörande för destina

tionens fortsatta framgång. Därför fokuserar affärsområdet Privat
turism på att stimulera till utveckling av nya reseanledningar inom 

ett antal utvalda områden.

TURISTSTADEN

UNDERHÅLLNING OCH HUMOR  
I SOMMARENS KAMPANJ
Årets sommarkampanj bestod av fyra filmer där profilerna  
David Sundin och Kakan Hermansson utforskade Göteborg. Med 
hjälp av humor, värme och underhållning var tanken att skapa 
 material som kampanjens målgrupp, barnfamiljer i Sverige och 
Norge, faktiskt ville se. Filmerna spreds via sociala medier, Tv4 
Play och Aftonbladet.se och visades 112 099 gånger. Tillsammans 
visades videor och banners 11 343 283 gånger.



16 17

Fo
to

: K
je

ll 
H

ol
m

ne
r/

G
öt

eb
or

g 
&

 C
o

INSATSER INOM TRAVEL TRADE
Under året arrangerades visningsresor för 57 researrangörer. Vid sidan 
av dessa besökte 61 reseagenter staden på egen hand. Affärsområdet 
har också bearbetat researrangörer på mässor och workshops (som ITB  
i Tyskland och Air China Workshop i Kina). Under året har olika rese
arrangörer skapat ett antal nya reseprogram som inkluderar Göteborg.

SAMARBETE KRING  
INTERNATIONELL MARKNADS
FÖRING FÖR ÖKAD EFFEKT
Den så kallade Masterplanen är ett gemen
samt samarbetsavtal mellan Visit Sweden, 
Västsvenska Turistrådet och Göteborg & 
Co som syftar till att öka intäkterna från ut
ländsk turism till Västsverige och Göteborg. 
Planen löper över sex år och ska samla och 
rikta de gemensamma insatserna för att nå 
större internationellt genomslag med stör
re marknadsföringsresurser och bättre 
tillgänglighet till regionen. Inom ramen för 
samarbetet genomfördes en rad insatser 
under året.

TURISTSTADEN 2016

KRYSSNINGSTURISMEN 
2016 var målet att 110 000 kryssningsturister 
skulle besöka Göteborg men förändringar 
i rutter och hård konkurrens, bland annat 
från destinationer där man inte tar ut någon 
hamnavgift, drog ner siffran till totalt 56 201 
passa gerare. Den turistekonomiska omsätt
ningen från trafiken beräknas till  omkring 60 
miljoner kronor. 

CYKELTURISMEN  
UTVECKLAS VIDARE
Kattegattleden som invigdes 2015 
har fått både journalister och cykel
arrangörer att få upp ögonen för den 
natursköna sträckan. Nu fortsätter 
utvecklingsarbetet i syfte att säkra 
antalet cyklister som kommer till 
Göteborg.

KUNSKAPSSEMINARIER FÖR NÄRINGEN
När våra utländska marknader växer blir kunskap och förståelse allt 
viktigare och årets första kunskapsseminarium för besöksnäringen 
handlade om kinesiska besökare.  Under hösten bjöd Göteborg & Co och 
 Turistrådet Västsverige in till ytterligare seminarier. Dessa  handlade om 
de tyska, brittiska, norska och danska marknaderna.
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ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL 
 GÖTEBORGS SKÄRGÅRD
Den 19 juni gjordes den första reguljära färje 
turen från Stenpiren till skärgården. Att  kunna 
åka direkt till öarna utan att först ta sig till 
Salt holmen ökar tillgängligheten rejält och 
på två månader var det 21 000 passagerare 
som ut nyttjade möjligheten. Linjen planeras 
 återkomma säsongen 2017.

Som en del av jubileumsprojektet ”Till
gänglig Skärgård” anordnade besöks service 
skärgårds besök för 179 personer. 

Deltagarna hade kopplingar till Integrations
centrum och syftet var att få fler att lära känna 
sin stad. 

Kulturbåtarna gjorde också en ny satsning 
med turer från centrum vilket resulterade i att 
1 100 resenärer reste till Hönö Klåva.

Bristen på offentliga toaletter och problemen 
med sophantering på många av öarna återstår 
att lösa.

STRÖMMA TAR ÖVER  
SKOLRESAN
Fram till och med 2016 salu förde 
 Göteborg & Co produkten Skolresan. 
Eftersom produkten inte ligger inom 
 bolagets kärnverksamhet togs  beslut et 
att överlåta den till en extern aktör. 
Processen som inkluderat anbuds
förfarande och tecknande av ett kon
cessionsavtal har avslutats och Skol
resan har tilldelats Strömma Turism & 
Sjöfart AB. Under 2016 bidrog Skolresan 
med 7 639 gästnätter.

SHOPPING STÄRKS SOM  
RESEANLEDNING
Det händer mycket i shopping staden. 
Många nya butiker etableras och 
 under året arrangerades många lyck
ade  arrangemang – som exempelvis 
Nordstans Modevecka och Food  Market 
på Magasinsgatan. 130 personer del
tog också i  kunskapsarrangemanget 
 Handelns dag som arrangeras av 
 Business Region Göteborg, Svensk 
 Handel, Köpmannaförbundet i Göteborg 
och  Göteborg & Co.

OFÖRÄNDRAD FÖRSÄLJNING 
AV GÖTEBORG CITY CARD
Årets försäljning av Göteborg City Card 
landade på 58 000 dygn. Försäljning
en ligger på samma nivå som 2015. 
 Detta trots att besöken på goteborg.
com/ citycard ökar och trots att produk
ten har omnämnts i flera utländska 
 medier. Under året genomfördes  också 
en  undersökning kring kortet. Av 92 
 personer som köpt City Card var 91,3 
procent mycket nöjda och kunde tänka 
sig att rekommendera det till andra.

BESÖKSSERVICE – MER ÄN TURISTINFORMATION
Under året gjordes nästan 500 000 besök på Göteborgs två 
turistbyråer. Besöksservice bjöd också in personal från  olika 
delar av besöksnäringen till en intensivkurs i Göteborgs
kunskap med syfte att bygga nätverk, sprida kunskap och 
inspirera till ännu bättre service. Totalt deltog 145 personer 
från 34 anläggningar. 
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Kloka investeringar, högkvalitativa mötesanläggningar och ett 
 välfungerande samarbete mellan akademi och näringsliv har 

 skapat goda förutsättningar för Mötesstaden Göteborg som under 
2016  rönte stora framgångar. 65 framtida möten värvades, 54 217 
 delegater  besökte staden och Göteborg prisades som ”världens 

ledande destination för hållbara möten”. 

MÖTESSTADEN

AFFÄRSOMRÅDET MÖTENS UPPDRAG

Att marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg 
till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga 
möten, politiska möten samt större företagsmöten.

MÖTESSTADENS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021

Göteborg ska vara en globalt ledande destination för håll-
bara möten. För att uppnå målbilden med sikte på 2021 
 arbetar affärsområdet utifrån fyra huvudstrategier. Här 
går vi igenom och följer upp respektive strategi.

 Utveckla hållbarhetsdimensionerna
2016 utsåg Global Sustainability Index Göteborg till 
världens ledande destination för hållbara möten. Det 
som gjort just Mötesstaden Göteborg så framgångs-
rik är kombinationen av hög social , ekonomisk  och 
ekologisk hållbarhet. Här följer tre exempel på hur 
affärsområdet Möten arbetar.

  För ökad ekonomisk hållbarhet prioriteras 
 möten som skapar ekonomisk tillväxt och som 
gagnar den lokala forskningen. 

  För ökad social hållbarhet  främjar affärsområ-
det publika kringarrangemang där  kunskap in
ifrån mötena kan föras ut till allmänheten. 

  För ökad ekologisk hållbarhet satsar affärs
området bland annat på miljödiplomering av 
möten och kongresser och på att föra ut kunskap 
om hur  arrangörerna kan lyckas i sitt hållbar-
hetsarbete.

 

 Stärka samarbetet i staden

Samverkan mellan det offentliga, näringslivet och 
akademin är grundläggande för Mötesstadens fram-
gångar. Under 2016 har affärsområden Möten bland 
annat involverat regionala företag som Volvo Cars, 
AstraZeneca och SCA i sina värvningar. Politiker och 
personer från det lokala näringslivet och akademin 
har också gästat och engagerats i specifika möten. Se 
notisen om INCON på nästa uppslag.

 Värva rätt möten
Göteborgs Stad arbetar tillsammans med Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs universitet, Västra 
 Götalandsregionen och Västsvenska Handelskam-
maren kring fem styrkeområden: Hållbar stads
utveckling, Hållbara transportlösningar, Grön kemi, 
Life science och Marin miljö/marin sektor. Affärs
området Möten arbetar systematiskt med att värva 
möten som finns inom dessa styrkeområden.

 Uppmuntra mötesambassadörer

I september firades affärsområdet Mötens 30årsjubi-
leum i sällskap av ett hundratal betydelsefulla repre-
sentanter från akademin, besöksnäringen och staden. 
I samband med firandet uppmärksammades mötes
ambassadörernas engagemang och insatser för staden 
och sexton ambassadörer fick ett officiellt  erkännande 
genom kommunfullmäktiges  ordförande Lena Malm.

I oktober genomfördes en välbesökt utbildning i 
 mötesvärdskap i syfte att uppmuntra personer inom 
akademin att våga ta steget att ansöka om ett möte. Ut-
bildningen arrangerades i samverkan mellan  Turistrådet 
Västsverige, Sahlgrenska akademin, Chalmers och  de  
fyra kongressarrangörsföretagen MCI, MeetX, Meet
Again och Resia. 

GÖTEBORG ÄR VÄRLDENS MEST HÅLLBARA 
MÖTESDESTINATION
I november slog det tungt vägande Global Destination 
 Sustainability Index (GDSI) fast att Göteborg är världens 
mest hållbara mötesdestination. GDSI jämför hur väl olika 
städer uppfyller en lång rad krav på hållbarhet ur social, 
ekonomisk och ekologisk dimension. Särskilt imponer ande 
är att hela 96 procent av stadens leverantörer  uppfyller 
miljö kraven. Utmärkelsen är av mycket stor betydelse – för 
mötesstaden och för destinationen i stort. På bilden ser vi 
Annika  Hallman, chef för affärsområdet Möten, ta emot 
 priset av ICCA:s  president Nina FreysenPretorius.
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LYCKAD VÄRVNING AV BETYDELSEFULLT  
MEDICINSKT MÖTE
2016 inleddes med att Göteborg vann omröstningen om att 
stå värd för det internationella inkontinensmötet, ”ICS”, 
2019.   Inkontinens är en folkhälsofråga som drabbar en 
stor del av befolkningen. Närmare 3 000 delegater från hela 
världen  kommer att besöka detta för Göteborg strategiskt 
 viktiga möte. Stark lokal förankring med stöd från akademi 
och  näringsliv bidrog till det positiva beslutet – inte minst 
 genom att  Sveriges första forskningscentrum om inkontinens 
 etablerades vid  Göteborgs universitet med stöd av SCA.

MÖTE SPRED KUNSKAP OM FETMA
Ett exempel på hur ett möte kan bidra till samhället genom 
att sprida kunskap är European Obesity Summit som arran
ge rades på Svenska Mässan. Mötet erbjöd en plattform för 
 diskussioner kring det ur folkhälsoperspektivet mycket 
 vik tiga ämnet fetma och den senaste vetenskapen i ämnet. 
I  samband med mötet utvecklades ett publikt koncept för 
att uppmärksamma allmänheten på de konsekvenser som 
övervikt medför för den enskilde individen och för  samhället. 
 Parallellt med mötet genomfördes en populärvetenskaplig 
föreläsning om hälsa riktad till barn, föräldrar, lärare samt 
hälso och sjukvårdspersonal på Universeum.

NÖJDA MÖTESDELTAGARE
2016 genomfördes undersökningar kring delegatnöjdhet  under 
fyra kongresser och precis som föregående år fick Mötes
staden 6,4 poäng av 7 i delegatnöjdhet. En glädjande hög siffra.

6,4 / 7

MÅNGA BESÖKTE INTERNATIONAL FORUM ON  
QUALITY AND SAFETY IN HEALTHCARE
International Forum on Quality and Safety in Healthcare är 
ett bra exempel på hur Möten arbetar för att säkerställa 
höga deltagarantal. Genom att stimulera ett starkt lokalt 
och nationellt deltagande blev 2016 års upplaga av  mötet, 
med 3 400 delegater från fler än 80 länder, det största i 
 mötets 21åriga historia (föregående års möte i London 
hade 2 800 delegater). Förutom det vetenskapliga program
met på Svenska Mässan arrangerades studiebesök bland 
de bästa kvalitets och säkerhetsinitiativen inom svensk 
sjukvård både i och utanför staden.

MÖTE SÅRET 2016

472 MSEK

424 MSEK

genererar lokala transporter,  
hotell, mat, shopping och nöjen.

* Möten som värvats till Göteborg under 
2016 och som kommer att genomföras 

under kommande år.

i ekonomiskt inflöde till staden

38 320

54 217

delegater kommer att  
besöka Göteborg

delegater besökte Göteborg

framtida möten 
värvade65

genomförda 
möten175

gästnätter

gästnätter

104 837

107 601

30 ÅR AV FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN
1986 bildades affärsområdet Möten,  även känt som  Gothenburg 
Convention Bureau. Sedan dess har mycket hänt i Mötes staden. 
Hotel Gothia Towers har expanderat  rejält och idag räknas 
Svenska Mässankoncernen som en av norra  Europas störs
ta integrerade mötesplatser. Varje år kommer stora mängder 
delegater till Göteborg vilket genererar vikt iga inkomster till 
lokala näringar och till staden. Till grund för framgångarna 
ligger det välfungerande samarbetet mellan  stadens olika ak
törer. 30 år sedan grundandet kan vi glädjande konstatera att 
Mötesstaden aldrig mått bättre än den gör just nu.

I samband med affärsområdets jubileum uppmärksammades och 
bekräftades mötesambassadörernas engagemang och insatser.

BRED LOKAL UPPSLUTNING GJORDE INCON  
TILL STOR FRAMGÅNG 
I november arrangerades INCON Board and University 
 Meeting  i Göteborg. Affärsområdet Möten stod tillsam
mans med  Svenska Mässan värd för det lyckade besöket 
där världens led ande kongressarrangörsföretag represen
terades av 24 gäster från fyra världsdelar. Att Göteborg fick 
 välkomna  gruppen skapar framtida affärsmöjligheter och är 
ett  fanta stiskt  erkännande för destinationen Göteborg. Vid 
 sidan av INCON:s interna  program gavs möjlighet att visa upp 
 staden samt  arrangera aktiviteter. Exempelvis var dekanus 
för  Sahlgrenska akademin domare i en av de workshops som 
genomfördes. Dessutom bjöds tre Göteborgsbaserade före
tag inom Life Science in att medverka i ”provapåaktiviteter”. 
Förutom de internationella gästerna medverkade politiker 
och personer från lokala näringslivet och akademin. Mötet 
uppmärksammades i internationell  mötespress samt i soci
ala medier.

VÄ R V NIN G A R*

GENOMFÖR A NDEN*
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* Möten som genomfördes i Göteborg 
under 2016.
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2016 var ett intensivt år i Evenemangsstaden. Håkan Hellström satte nytt 
rekord på Ullevi, Scandinavium hade en fantastisk konserthöst, EM i handboll 
avgjordes och vintern bjöd på ovanligt många evenemang. Dessutom visade 

Göteborgs Kulturkalas, Tall Ships Regatta och Euroskills hur evenemang kan 
bidra till ett mer jämlikt samhälle och göra skillnad i människors liv.

EVENEMANGSSTADEN

EVENEMANGSENHETERNAS UPPDRAG 
Inom segmentet Evenemang finns två affärsområden; en 
med huvudfokus på värvning av evenemang samt en med 
huvudfokus på att genomföra utvalda evenemang.

EVENEMANGSSTADENS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021  
Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara eve-
nemangsstad. För att uppnå målbilden med sikte på 2021 
 arbetar affärsområdet utifrån fem huvudstrategier. Här 
går vi igenom och följer upp respektive strategi.

 Värva världsevenemang
European Championships är ett helt nytt sporteve-
nemang som samlar de ordinarie europamästerska-
pen i simning, gymnastik, triathlon, friidrott, cykel, 
golf och rodd och paketerar dem som ett enda gigan-
tiskt evenemang. Idén bakom evenemanget är helt 
banbryt ande och skapar fantastiska förutsättningar 
för publikmaximering och medieexponering. Första 
gången European Championships arrangeras kom-
mer vara 2018 då Glasgow och Berlin står för ett ge-
mensamt värdskap. 

Affärsområdet Evenemang har arbetat hårt för 
att göra Göteborg till en av kandidaterna för Euro-
pean Championships 2022 och i december lämna-
des en första intresseanmälan in med Jönköping 
som medkandidat.Mycket arbete återstår men om 
Göteborg och Jönköping utses till arrangörer kom-
mer evenemanget att bli den största sporthändelse 
som någonsin arrangerats i Sverige. Att få tillgång 
till en så stark kommunikationsplattform ett år efter 
 Göteborgs 400årsjubileum vore ovärderligt för de-
stinationen. Vid sidan av arbetet med EC2022 ligger 

affärs området i slutförhandlingar kring European 
Choir Games 2019. Evenemanget kan beskrivas som 
ett EM i körsång och kommer att samla 10 000 delta-
gare från hela Europa. Körsången har haft ett enormt 
uppsving internationellt och affärsområdets målbild 
är ett jätte arrangemang på Ullevi.

 Utveckla staden som arena 
Möjligheten att använda stadsrummet som arena är 
en av Evenemangsstadens största styrkor och affärs
området arbetar ständigt för att främja smidig sam-
verkan inom staden och bred samsyn kring evene-
mangens betydelse och positiva effekter. Förstå else 
och kunskap i frågan är viktigare än någonsin när 
stadens stora utvecklingsplaner börjar förverkligas 
och många delar av staden påverkas av byggarbeten. 
Som en del av arbetet deltar affärsområdet i ett fler-
tal grupperingar som exempelvis Projektgruppen för 
 Excersisheden och Arenautredningen. Som exempel 
på hur evenemang kan främja stadsutveckling och bi-
dra till kommunikationen kring ”nya” områden kan 
Bananpiren nämnas. I väntan på att området ska ut-
vecklas och bebyggas används det som evenemangs-
arena och under 2016 var det många som lockades till 
platsen för att ta del av Stay Out West, Sveriges tv 
sända matcher i fotbollsEM med mera. Under 2016 
etablerades även Färjenäs som ny konsertyta.

på våra scener.

besök under  
sex dagar.

1,5 milj
festplatser.

55

Alla programpunkter  
var gratis för besökarna.

0 kr

samarbeten. 
Göteborgs kulturlivs
största samarbets- 

plattform.

200

besökare på  
Barnens Kulturkalas. 

150 000

programstarter. 
1 300

av besökarna uppger  
att Kulturkalaset  

ökar deras lust att  
ta del av kultur.

64%

50% 
kvinnor

50% 
män

av besökarna gav  
Kulturkalaset något av  
de tre högsta betygen  

(5,6 eller7)

86%



24 25

 Bidra till en bred evenemangsmix
Affärsområdet arbetar för ett brett utbud med något 
för alla, oavsett kön, ålder och bakgrund – vilket 2016 
manifesterades genom evenemang som Tall Ships 
Regatta, EM i handboll och Euroskills. Ännu en gång 
visade Göteborgs Kulturkalas, som projektleds av Gö-
teborg & Co, hur ett brett program kan medverka till 
ökad inkludering och rörelse i staden. Inte minst lock-
ade den libanesiska världsstjärnan Najwa Karam nya 
grupper.

Under året fortsatte också affärsområdets satsning 
på actionsport och idrottsevenemang med ung publik 
att utvecklas positivt. 

  Bidra till utvecklingen av de  årligen 
 återkommande evenemangen

GöteborgsVarvet, Way Out West, P3 Guld,  Gothia 
Cup och Part ille Cup är mycket värdefulla för 
 destinationen och bidrar till utveckling och hållbar 
 tillväxt. Bara de två sistnämnda lockar tillsammans 
70 000 ungdomar från 100 olika länder till Göteborg 
varje år. Detta skapar möten och sociala värden som 
inte går att räkna i pengar. Affärsområdet bidrar 
till utvecklingen av de årligen återkommande eve-
nemangen framför allt genom att ge strategiskt stöd 
i utvecklingsfrågor. Under 2016 bidrog exempelvis 
affärsområdet till det nya Food Courtområdet på 
Way Out West. 

  Medverka till att utveckla  evenemangsstråket
Både Ullevi och Scandinavium levererade  f lera 
framgångsrika evenemang under 2016. Men trots 
publikdragare som Håkan  Hellström, Kent och 
 Laleh måste det konstateras att våra konkurrenter 
har nyare och bättre arenor. Att Göteborgs Stad nu 
tagit beslut om att ersätta Scandinavium är  mycket 
 efterlängtat och med en modern arena på plats kom-
mer evenemangsstråket kunna erbjuda ännu bättre 
upplevelser för besökare och arrangörer.
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Ofta är det publiksiffran som får berätta hur framgångsrikt ett evenemang har varit.  
Samtidigt finns det evenemang vars värde inte låter sig mätas i hur många gästnätter de  
genererat eller hur stora intäkter de dragit in till näringslivet. Under 2016 var affärsområdet 
inblandat i flera evenemang som kommer att lämna bestående värden efter sig. 

NAJWA KARAM GJORDE STADEN  
TILLGÄNGLIG FÖR FLER
under de två senaste åren har Kulturkalaset visat att 
evenemang kan göra skillnad. 2015 bokade evene
manget sin första arabiska superstjärna – Elissa – och 
succén var ett faktum. Nya målgrupper hade nåtts och 
människor som annars inte tog del av stadens kultur
utbud hade lockats att besöka en av Göteborgs största 
scener.

2016 upprepade Kulturkalaset framgångsreceptet – 
den här gången med den libanesiska stjärnan Najwa 
Karam. Genom direkta inbjudningar i sociala medier, 
 affischering på flyktingboenden, och andra riktade in
satser lyckades Kulturkalaset ännu en gång bidra till att 
göra staden tillgänglig för fler. Trots regn kom 18 000 per
soner till Götaplatsen för att se konserten.

Enligt årets publikundersökning hade 59 procent arab
iska som modersmål och många i publiken var nyan
lända. Enligt samma undersökning var det också många 
i publiken som annars inte tog del av stadens kulturhän
delser. Förhoppningen är att dessa fått en positiv bild av 
vad staden har att erbjuda och att de fortsätter ta del av 
utbudet.

TALL SHIPS REGATTA 
Tall Ships Regatta 2016 var en 500 sjömil lång seglings
tävling mellan Blyth i Storbritannien och Göteborg. Vid 
sidan av själva tävlingsinslaget är Tall Ships Regatta 
också en ungdomssatsning med syfte att utveckla indi
viden och främja kontakterna mellan unga människor, 
oberoende av nationalitet, kultur, kön eller social bak
grund. Inför seglingen rekryterades 61 ungdomar som 
trainees. 47 av dessa kom från Göteborgs 10 stadsdelar 
och 14 kom från övriga landet. Under de sex dagarna 
till havs fick ungdomarna lära känna varandra och öva 
sig i samarbete. 

Evenemangsområdet i Frihamnen hade fri entré och 
lockade 110 000 besök. Bredden i programmet hade 
stor betydelse för upplevelsen av ett öppet, välkom
nande och inkluderande evenemang. Provapåseg
ling för alla, rullstolsramper och tydlig skyltning på 
området, program på både svenska och engelska samt 
syn och teckentolkning av delar av programmet bi
drog till tillgängligheten. I samarbete med föreningen 
Passalen och Idrottplatsens dagliga verksamhet fick 
även unga med funktionsvariation möjlighet att vara 
volontärer.

EUROSKILLS BIDROG TILL ÖKAT INTRESSE 
FÖR YRKESUTBILDNING
Behovet av yrkesutbildade ökar och inom många  olika 
sektorer råder det stor brist på utbildad arbetskraft. 
Trots de goda jobbmöjligheterna behöver kännedo
men om yrkesutbildning öka och statusen höjas. Ur det 
pers pektivet var evenemanget Euroskills 2016 extra 
viktigt. Den 1 – 3 december 2016 samlades ungdomar 
från hela Europa i Göteborg för att tävla om EMtiteln i 
yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. Genom tävling
arna fick besökarna unika möjligheter att inspireras 
av de bästa, prova olika yrken och upptäcka sina egna 
talanger. Evenemanget hade fri entré och publiksiff
ran landade på svindlande 74 376 besök. Sannolikt har 
 Euroskills bidragit till att hjälpa ungdomar att hitta 
rätt yrkesväg vilket också kommer vara till stor nytta 
för samhället i stort. Tillsammans visade Göteborgs 
 Kulturkalas, Tall Ships Regatta och Euroskills hur 
evenemang, genom målmedvetet arbete, kunskap och 
vilja till förändring, kan bidra till ökad livskvalitet och 
social hållbarhet.

SÅ KAN EVENEMANG GÖRA VERKLIG SKILLNAD
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EUROSKILLS BLEV EN SUCCÉ
Att den europeiska yrkestävlingen Euroskills skulle bli ett av årets största evene
mang visste vi – men att det skulle bli så stort som det till slut blev slog de flesta 
med häpnad. Evenemanget ägde rum på Svenska Mässan 1–3 december, invigdes 
av statsminister Stefan Löfven och Hubert Romer, president i Worldskills Europe, 
och lockade hela 74 376 besök. Med 200 journalister på plats fick Euroskills medialt 
genomslag i hela Europa och undersökningar visar på mycket hög grad av nöjdhet 
hos både partner och besökare.

150 000 BESÖK PÅ BARNENS KULTURKALAS
Kulturkalasets barnområde ”Barnens Kulturkalas” är med sina 150 000 besök och över 
300 programstarter en av Nordens största barnkulturfestivaler. Syftet med Barnens 
Kulturkalas är att ge barn möjlighet att ta del av professionell konst och kultur, ge dem 
tillgång till det egna skapandet och låta dem upptäcka det kulturutbud som finns i staden 
året om. Tillgänglighet är en självklarhet och Kulturkalaset jobbar hårt för att göra det 
möjligt för alla barn att delta i samtliga aktiviteter på sina egna villkor.

E VENEMANGSÅRET 2016

EM I HANDBOLL FYLLDE  
SCANDINAVIUM
EM i handboll för damer arrangerades 
i fem svenska städer med slutspel och 
final i Göteborg. Sverige slogs dessvärre 
ut tidigare än vi hoppats men intresset 
förblev ändå stort och finalen mellan 
Norge och Holland spelades på ett full
satt Scandinavium. Norge vann match
en med 30–29.

GOTHENBURG GREEN WORLD – 
ETT ÅR AV GRÖNA UPPLEVELSER
Med ett stort utbud av programpunkter 
och utställningar visade Gothenburg 
Green World och Nordens främsta park
er upp ett helt år av gröna upplevelser. 
Evenemanget fungerade som ett kom
munikativt paraply för en rad ”gröna” ak
tiviteter – som Lisebergs Trädgårdsda
gar, utställningar i Trädgårdsföreningen, 
skördefester på Gunnebo och mycket 
mer. Gothenburg Green World var ett 
brett samverkansprojekt där flera fram
stående aktörer samlades kring målet 
att skapa Nordens främsta trädgårds
destination. Detta arbete fortsätter, 
bland annat genom jubileumsprojektets 
fokus på grön och skön stad under 2017.
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168
antal evenemang som  

affärsområdet varit involverat i.

35
evenemang värvades, utvecklades  

eller nyetablerades.

MÅL: 31

6
påbörjade processer mot 

evenemangsstråket.

MÅL: 6

6,1 / 7
besökarnöjdhet avseende de årligen  

återkommande evenemangen.

MÅL: 6,1

86 % 
av arrangörerna ansåg att samarbetet med 
Göteborg & Co bidragit till evenemangets 

utveckling i positiv riktning.

MÅL: 80%

11
antal evenemang vi samverkat med  

som har miljödiplomerats.

NYETABLERINGAR 2016 – ETT URVAL

Westgames 2017 / Scandinavian Man 2017 / Thrappathon 
2016 / Stampede Takeover 2016 / Rep Your Set 2016 / 
West Coast Riot Concert 2017 / Nöjesguiden 2017 / Hexis 
2016 och 2017.

FÖRLORADE KANDIDATURER
VM i Rubiks kub 2017 förlorades till Paris och Master 
VM i friidrott 2020 förlorades till Toronto.

 

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE  EVENEMANG 
SOM PRODUCERAS AV GÖTEBORG & CO

Göteborgs Kulturkalas / Julstaden Göteborg / 
Go to Sea / Vetenskapsfestivalen / Göteborgs-
priset för hållbar utveckling / Student Göteborg.

VÄRVADE EVENEMANG 2016 – ETT URVAL 

EM i 3D bågskytte 2018 / Europatour Beachvolleyboll 
2017 / P3 Guld 2017 / Sverigetouren streetbasket 3x3 
2016, 2017, 2018 / Club MTV 2016, 2017 

JULSTADEN BJÖD PÅ EXTRA MYCKET KULTUR 
Varje år tillförs Julstaden nya element och 2016 kunde man för första 

gången få en digital guidning längs ljusstråket genom appen Gothenburg 

Guides. En annan nyhet var den digitala julkalendern på goteborg.com 

som dagligen lyfte fram kulturhändelser runt om i staden. Kalendern 

togs fram i samarbete med Kulturförvaltningen och som en del av Göte

borgs 400årsjubileum. Vidare kunde man som vanligt njuta av nyårsfi

rande på Götaplatsen och den sjungande julgranen.
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Näringslivsgruppen (NLG) är en plattform för sam
verkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och 
 universitet och består av medlemmar från 26 företag och 
organisationer. 

Sedan starten för över 25 år sedan har NLG satsat drygt 
100 miljoner kronor i olika projekt. Allt för att stödja Göte
borgsregionens utveckling inom de tre fokus områdena 
 Näringsliv, Kunskap och Evenemang & Kultur. Här följer 
ett axplock av projekt som NLG stöttade under 2016. 

NÄRINGSLIV

Göteborgs Companipris

I februari mottog företagen Devicia AB och Bluetest AB  
2015 års Companipris. Companipriset instiftades 1994 
och syftar till att inspirera till företagande och visa upp 
det innovativa och kreativa Göteborg.
 
UF-företagande fortsätter öka

NLG stödjer Ung Företagsamhet (UF) som partner och 
 läsåret 2015/2016 startade 2 345 gymnasieelever 651 
UFföretag i  Göteborgsregionen. Andelen elever av en 
 årskull som  driver UFföretag ligger på hela 28 procent 
och i Göteborg har andelen ökat varje läsår de senaste  
elva åren – vilket är unikt för hela landet. 

Connect2Capital samlade investerare och företag

Näringslivsgruppen är medarrangör till det västsvenska 
riskkapitalforumet Connect2Capital som samlar 
 inve sterare och regionens lovande tillväxtföretag. Årets 
upplaga hölls på Clarion Hotel Post i februari och 570 
förbokade möten mellan entreprenörer och investerare 
genom fördes. Förutom individuella möten kunde del
tagarna ta del av seminarier och scenprogram på teman 
som socialt  entreprenörskap, Life Science och Grafén.

 

Gothenburg Startup Hack 2016
I maj arrangerades Gothenburg Startup Hack för tredje 
gången. Årets hackaton engagerade omkring 100 deltagare 
i 25 team som under tio timmar utvecklade prototyper av 
sina produkt och affärsidéer. Evenemanget fick stor upp-
märksamhet i media vilket bidrar till att sprida bilden av 
Göteborg som en stad där kreativitet och entreprenörskap 
frodas. Näringslivsgruppen är partner till Gothenburg 
Startup Hack.

KUNSKAP

Global mötesplats under Go Science  

Tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet 
 arrangerade Näringslivsgruppen Go Science, ett välkomst-
program för nya internationella gästforskare. Genom 
stadsturer, museibesök och studiebesök på Lindholmen 
Science Park fick forskarna upptäcka staden. Syftet med 
Go Science är att hälsa forskarna välkomna till Göteborg 
och skapa mötesplatser dem emellan. 

Fullbokat Student Göteborg

För att välkomna de nya studenterna vid Chalmers och 
 Göteborgs universitet genomfördes f lera aktiviteter  
– som exempelvis Välkomstkväll på Världskulturmuseet, 
Språkcafé och guidade visningar på Sjöfartsmuseet och    
Botaniska trädgården. Många av aktiviteterna blev 
 fullbokade. Näringslivsgruppen är tillsammans med de 
båda lärosätena och Göteborgs Förenade Studentkårer 
 huvudman för Student Göteborg. 

Vetenskapsfestivalen 20 år

Med över 77 000 besök, omkring 450 programpunkter 
och mer än 1 000 timmars vetenskap spelar Vetenskaps-
festivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för 
forskning och vetenskapliga ämnen. Näringslivsgruppen 
är huvudman för festivalen som är ett av Europas ledande 
populärvetenskapliga evenemang. 

Utifrån Näringslivsgruppens affärsplan gjordes det under  
2016 satsningar inom de  prioriterade områdena Näringsliv, Kunskap  

och Evenemang & Kultur. Under året har Näringslivsgruppens fokus på  
integrationsfrämjande satsningar varit extra tydligt.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN

Sverigefinal i Venture Cup 
I juni möttes Sveriges framtida entreprenörer under riksfinalen i 
Venture Cup som hölls i Göteborg. Venture Cup är en av världens 
största affärsplanstävlingar och 2016 var över 1000 affärsidéer 
med i tävlingen. För att lyfta fram entreprenörsstaden Göteborg 
och visa på regionens attraktiva klimat för kreativa och driftiga 
människor gav Näringslivsgruppen stöd åt Sverigefinalen. 
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Sommaravslutning för läxhjälpare och  
elever på Liseberg
Genom stiftelsen Läxhjälpen får hundratals universi
tets och högskolestudenter extrajobb och tusentals 
elever gratis läxhjälp. I Göteborg bedrivs verksamheten 
på sju grundskolor och läxhjälp ges åt elever som ligger 
långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till 
 gymnasiet. I maj gjorde Näringslivsgruppen det  möjligt 
för nästan 400 elever och läxhjälpare att avsluta det 
 gemensamma arbetet med en aktivitet på Liseberg.

Succé för Euroskills 
Den 1–3 december genomfördes YrkesEM, EuroSkills, 
på Svenska Mässan som resulterade i ca 74 000 besök.  
Inför arrangemanget var NLG enga gerade i flera olika 
grupperingar och i samverkan med  Göteborgsregionen 
initierade och bidrog NLG även till  pilotprojektet  
”praktik för grundskoleelever på yrkesgymnasiet”.

EVENEMANG & KULTUR

18 000 såg arabisk superstjärna på Götaplatsen
Näringslivsgruppen är huvudpartner till Göteborgs 
 Kulturkalas där ett av årets dragplåster var konserten med 
den  libanesiska sångerskan Najwa Karam. Tillsammans 
med  Libabröd och Västra Götalandsregionen möjliggjorde 
NLG konserten som sågs av 18 000 besökare. Konserten 
lockade många förstagångsbesökare till Kulturkalaset och 
är en del av en satsning för att motverka segregering och 
erbjuda ett utbud som fler kan identifiera sig med,  såväl 
språkligt som kulturellt.

MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021

Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla 
Göteborg till en av Europas mänskligaste och 
mest attraktiva storstadsregioner att leva och 
verka i samt besöka. NLG:s strategier för att 
uppnå målbilden:

  Arbeta för att Göteborgsregionen är  
attraktiv året runt.

  Verka för att Göteborg ska bli en mer 
inkluderande stad.

  Uppmärksamma och stödja utvecklingen 
av företag inom Göteborgsregionen.

  Medverka i utvecklingen av Göteborg  
som en stark entreprenörs och  
innovationsregion.

  Bidra till att utveckla Göteborg till en 
attraktiv student, forsknings och 
 kunskapsstad.

  Bidra till att tillsammans med  
Göteborg & Co värva och producera 
evenemang inom samtliga prioriterade 
områden.

  Medverka i utvecklingen av kulturprojekt  
i Göteborg.
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Ett brett kulturutbud

Det fria kulturlivet är ett prioriterat område för NLG och 
under 2016 fick en rad kulturevenemang i Göteborg med 
omnejd stöd. Exempel på evenemang som fått stöd är Eld-
festen 25årsjubileum, Klippandagarna, Göteborg Classic 
Jazz Festival och Festivalen Geggan. Under året fick 21 
 kulturföreningar/organisationer stöd av NLG.

NLG stöttar Idrott Utan Gränser

Satsningen på Idrott utan gränser (IUG) har fortsatt 
 under 2016. Idag finns verksamheten på nio skolor i 
 Göteborg och förhoppningsvis kan verksamheten växa 
till fler. IUG är, precis som i andra städer, i stort behov av 
kommunens stöd och NLG har hjälpt till i dialogen med 
sektorschefer och stadsdelsnämnder för att säkra fortsatt 
aktivitet och finansiering.

Stöd till Hammarkullekarnevalens barnverksamhet 

Den 27–29 maj gick årets Hammarkullekarneval av 
 stapeln och Näringslivsgruppen var med och stöttade 
 utvecklingen av Barnkarnevalen. Visionen är att barn 
från alla delar av staden ska ha möjlighet att delta.

NLG bidrar till värvning av evenemang

NLG bidrar, ekonomiskt och genom representation i affärs-
området Evenemangs styrgrupp, till  Göteborg & Co:s arbete 
med att värva evenemang till Göteborg. Under året värvades 
bland annat Europatour  Beachvolleyboll 2017, P3 Guld 2017 
och Club MTV 2016, 2017.

Genom Magasin Göteborg berättade 
Näringslivsgruppen och Business Region 
Göteborg om människor, företag och en 

stad i rörelse.

Fo
to

: F
ri

da
 W

in
te

r/
G

öt
eb

or
g 

&
 C

o



32 33

KOMMUNIKATIONS UPPDRAG
Att stärka och utveckla bolaget och destinationens varumär-
ken. Ansvara för bolagets externa och interna kommuni
kation i alla kanaler. Ansvara för PR och mediefrågor.

KOMMUNIKATIONS MÅLBILD

Med sikte på 2021 skall en tydlig bild av destinationen 
som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv skapas. För 
att  uppnå målbilden med sikte på 2021 arbetar Kommuni
kation utifrån fem huvudstrategier. Här går vi igenom och 
följer upp respektive strategi.

  Ökat fokus på digital kommunikation
I det förändrade medielandskapet spelar egna  kanaler 
som hemsida och sociala medier en allt större roll. 
 Behovet av digitala verktyg är stort och kommunika-
tionsavdelningen står för utveckling och produktion 
på området.  

Under året ökade destinationens digitala räckvidd 
markant. Årsmålet på 98 000 Facebook följare  nåddes 
redan i juli och i augusti hade sidan över 100 000 
 prenumeranter. Även antalet besök på  goteborg.com 
ökade (med 22,7 procent) – vilket går emot den inter-
nationella trenden för många destinationshemsidor. 
En förklaring till detta är att avdelningen implemen
terat ett integrerat  arbetssätt där innehållet på 
 hemsida, i sociala kanaler och i kampanjer samverkar 
och driver upp trafiken. Även det löpande arbetet med 
sökordsoptimering har haft betydelse och mängden 
trafik från Google ökade under året.

Vid sidan av arbetet med goteborg.com  utvecklade 
kommunikationsavdelningen hemsidor för Tall Ship 
Regatta, Go to Sea, Student Göteborg, Go Science, 
 Göteborgspriset för hållbar utveckling samt Team 
 Göteborg under 2016.

I början av året lanserades också den nya bolags
sajten goteborgco.se. Samtidigt  utvecklades en ny 
nyhetsportal i syfte att  effektivisera och förbättra 
hanteringen av bolagets nyhetsbrev och öka tillgäng-
ligheten. På goteborgco.se kan man också läsa mer och 
hitta fakta om besöksnäringens nyttoeffekter.

Som en del i arbetet med att stärka den digitala 
kommunikationen förbättrades också tillgänglig
heten på  goteborg.com för funktionsvarierade. Mer 
om detta  under rubriken Kommunicera en stark 
 hållbarhetsprofil.

 Stärka och utveckla bilden av destinationen
Goteborg.com är navet för all kommunikation och här 
skapas det dagligen berättelser om Göteborgs själ, 
 historia och kultur. Just kulturen var i särskilt fokus 
under 2016 eftersom det var årets övergripande tema 
inför 2021. En särskild ”kulturhub” med informa
tion om kulturhändelser i hela Göteborg skapades på 
 goteborg.com. Sidan fick 200 000 besök under året.

This is Gothenburg är ett lyckat exempel på hur 
 rörlig bild, sociala medier och användargenererat 
innehåll kan samspela i marknadsföringen och  under 
2016 producerade elva kulturpersonligheter egna 
filmer för This is Gothenburg. Genom att profilerna 

KOMMUNIKATION

Kommunikationsavdelningen arbetar i många olika kanaler för att nå ut med 
marknadsföring kring destinationen Göteborg. Under 2016 fick destinationen 

fortsatt stor internationell publicitet, antalet besök på goteborg.com växte 
 väsentligt mot föregående år och engagemanget i sociala medier fortsatte att 

öka. Dessutom försåg kommunikationsavdelningen resten av bolaget med  
kommunikationstjänster, digitala verktyg och strategisk rådgivning.

UTFORSKA
GÖTEBORG
Upptäck världen på hemmaplan.

GOTEBORG.COM

Klättring, Utby, 22 minuter från Göteborgs centralstation.
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Dansuppvisning, Milleniumplatsen, Göteborg.

UTFORSKA
GÖTEBORG
Upptäck världen på hemmaplan.

GOTEBORG.COM
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Rävholmen, 42 minuter från Saltholmen.

UTFORSKA
GÖTEBORG
Upptäck världen på hemmaplan.

GOTEBORG.COM
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Kajakpaddling, Marstrand, 43 minuter från Göteborgs centralstation.

UTFORSKA
GÖTEBORG
Upptäck världen på hemmaplan.

GOTEBORG.COM
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 ”Utforska Göteborg” producerades för publicering som utomhusreklamkampanj 
våren 2017 och är en del av satsningen ”Turista i din egen stad”.
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TVÅ KAMPANJER MED KOPPLING TILL  
”TURISTA HEMMA”
Ytterst syftar all kommunikation kring destinationen till att 
locka inresande besökare men med den lokala  kampanjen 
för Höststaden 2016 och genom kampanjen ”Utforska 
 Göteborg” uppmanades även göteborgarna att ta del av 
det rika utbudet i staden. Inför Höststaden skapades ett 
 grafiskt manér som gjorde det  möjligt att paketera höstens 
befintliga utbud på ett attraktivt sätt. Vid sidan av bolagets 
egen utomhuskampanj gjordes  manéret tillgängligt för 
partner (såväl inom staden som inom  besöksnäringen) så 
att de också kunde använda det i sin marknadsföring.

VI VÄLKOMNAR DIG TILL

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER 
HÖSTEN PÅ GOTEBORG.COM

 CREEPY SCIENCE  
PÅ UNIVERSEUM

GÖTEBORG 
SHOPPING 
DAYS 

LalehTHE CUREPAUL SIMON
M A T V A N D R I N G A R

F O O D  M A R K E T 
M A G A S I N S G A T A N 

BLAND VILDA 
VAMPYRER

FLADDERMÖSS I 
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

FÖRMÅNLIGA
HOTELL PAKET

 HAIR
ROCKMUSIKAL PÅ 

GÖTEBORGSOPERAN

G Ö T E B O R G S 

LAKRITS 
& DELIKATESS-
FESTIVAL

Choklad 

I STADSMUSEETS KÄLLARE

BUS & GODIS,  SKRÄCK OCH KALLA KÅRAR

HALL WEEN

I HAGA

GOTHENBURG 
GREEN WORLD

MYSRYS PÅ ALFONS 
ÅBERGS KULTURHUS

H A L L O W E E N F E S T E R

S P Ö K V A N D R I N G A R

MYSRYS 
ÅBERGS KULTURHUS

DAYSDAYS

MYSRYS 

DAYSDAYS

PAUL SIMON

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER 

PAUL SIMON

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER 

PAUL SIMON

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER 

PAUL SIMON

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER UNDER 

spred materialet i sina egna nätverk fick destinationen 
också tillgång till nya kanaler och målgrupper.

Kommunikationsavdelningen förser också aktörer 
inom besöksnäringen med texter, bilder och rörligt 
 material att sprida via sina egna hemsidor, nyhetsbrev 
och liknande. Den potentiella räckvidden i dessa  kanaler 
är stor och hjälper oss att nå ut med kvalitativa budskap 
om destinationen.  Under året togs det fram verktygs-
lådor för bland annat Höststaden, FEI EM i Ridsport, 
Julstaden, Gothenburg Green World med mera.

En av kommunikationsavdelningens delstrate-
gier är att stärka och utveckla PRarbetet interna-
tionellt. Resultatet av 2016 års insatser redovisas 
senare, men mycket pekar på att det varit ett fram-
gångsrikt år. 2015 renodlades PRarbetet och  sedan 
dess  koncentreras resurserna till de prioriterade 
länderna;  Norge, Storbritannien och Tyskland med 
USA och Kina som komplementmarknader.  Denna 
förändring ledde till en ökning med 48 procent 
jämfört med föregående år enligt Visit Sweden och 
analys företaget Whisprs årsrapport. Så gott som 
allt internationellt PRarbete sker i samarbete med  
Visit Sweden och Turistrådet Västsverige.

  Kommunicera en stark hållbarhetsprofil socialt, 
ekologiskt, ekonomiskt

Under året förbättrades ti l lgängligheten på 
 goteborg. com för funktionsvarierade rejält. Numera 
kan exempelvis personer med syn nedsättning få hela 
hemsidan uppläst för sig. Det har även gjorts gra fiska 
förändringar på sajten som förtydligar innehållet. 
 Inför temaåret 2017, Grön och skön stad, utökades ut-
budet av naturupplevelser också betydligt.

På Göteborg & Co:s hemsida, goteborgco.se, har 
informa tionen om det hållbarhetsarbete som görs 
på destinationen utvecklats och förbättrats. Affärs
området Mötens hemsida (goteborg.com/conven-
tionbureau) genomgick också en ordentlig kvalitets-
säkring ur hållbarhetsperspektiv.

Antal följare på Facebook  

(ökning med 12,1 %. Målet var ökning med 7 %)

102 755

LONGINES FEI EM I RIDSPORT 2017
Göteborg & Co ansvarar för marknads föringen av 
Longines FEI EM i ridsport 2017 och destinations
perspektivet. Under året har ett antal kampanjer 
gjorts mot olika målgrupper med syfte att driva 
biljettförsäljningen.

ÄLSKAR DU 
NÅGON SOM 

ÄLSKAR HÄSTAR?
Upplev EM-festen i Göteborg tillsammans 21-27 augusti, 2017

Göteborg står värd för en av ridsportens största mästerskap FEI EM i Ridsport. 
Se hoppning och dressyr på Ullevi, njut av en raffl ande fyrspannskörning 

genom stan till Slottsskogen och besök Heden med paradressyr, 
mässområde och massor av spännande aktiviteter. 

Läs mer på: www.gothenburg2017.com

FEI EUROPAMÄSTERSKAPEN I RIDSPORT GÖTEBORG 2017FEI EUROPAMÄSTERSKAPEN I RIDSPORT GÖTEBORG 2017

UTVECKLAD LOGOTYP ÅT GÖTEBORG & CO
Under året togs en ny logotyp för bolaget Göteborg & Co fram. 
Målet var att få bolagets och destinationens logotyper att skilja 
sig tydligare från varandra. Kommunikationsavdelningen fick 
i uppdrag att ta fram den grafiska formen och resultatet blev 
som på bilden.

Under året togs en ny layout för stadens nya infartstavlor fram.

Besökare goteborg.com 

(ökning med 22,7 % mot 2015)

VÄRLDSLEDANDE MEDIER  
NYFIKNA PÅ GÖTEBORG 
Under 2016 fortsatte det internationella PR 
arbetet att generera positiv publicitet och  stora 
medier som The Independent, The Times, The 
Evening Standard, National Geographic  T raveller, 
Lonely Planet Traveller, Conde Nast Traveller 
och Berliner Zetintung gav destina tionen synlig
het. Tre teman som fick mycket  uppmärksamhet 
under året var Julstaden Göteborg, Gothenburg 
Green World och Matstaden. 

2 211 906
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BAKGRUND
2009 får Göteborg & Co i uppdrag att leda,  samordna, 
kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 
400-årsjubileum. 2011 startar idéinsamlingen som 
 resulterar i tusentals idéer och förslag från göteborgarna 
själva och en rad expertgrupper. 2013–2014 prövas ett 
antal av dessa idéer i förstudier och 2015 lämnar jubi le
umsorganisationen in 20 rekommenderade jubileums-
satsningar till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. 
Varje  jubileumssatsning tilldelas en projektägare som 
får ansvar att ta satsningen vidare. Vid sidan av dessa 
 jubileumssatsningar välkomnas även andra  initiativ. Den 
öppna dialogen genomsyrar hela jubileumsarbetet och 
antalet aktörer som vill ta sikte på 2021 ökar för varje år. 

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET      

Göteborgarnas idéer har blivit till ett antal jubileums-
satsningar och bland de som fått mest uppmärksamhet 
hittills finns linbanan över älven och Jubileumsparken i 
 Frihamnen. Under året har utvecklingen gått framåt inom 
flera satsningar. Här berättar vi om några av dem:

  Vad gäller linbanan tog kommunfullmäktige i  oktober 
2016 beslut om att gå vidare och planera för en stom-
linbana mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och 
Wieselgrensplatsen. När linbanan står klar kommer 
den på ett effektivt och hållbart sätt att bygga samman 
staden över älven. 

  Under 2016  gjordes fler än 37 000 besök i Jubileums
parken. Idén till en park med bastu och bad mitt i 
 staden kommer från göteborgarna själva och den 

höga besökssiffran visar tydligt på hur bra den ur-
sprungliga idén faktiskt var. Under 2016 gick Sveriges  
 Arkitekters utmärkelse Planpriset till just Frihamnen. 
I  moti veringen lyfts medborgardialogen och det inklu-
derande arbetssättet fram. Beslut kring hur området 
ska fortsätta gestaltas kommer i början av 2017.

  En annan jubileumssatsning som engagerat många  
är jubileumslägret Side by side by El Sistema. Sedan 
starten 2014 har lägret  skapat mening och möten för 
tusentals unga människor. Under 2016 inleddes ett 
sam arbete med El Sistema Sweden Dream Orchestra 
– en ny bildad  orkester för ensamkommande flykting-
barn, med  sikte att skapa en ingång till det svenska 
 samhället och  kulturen genom musik.

  Demokratisatsning med ungt inflytande är en annan 
del av 400årsjubileet som har fokus på en ung mål-
grupp. I slutet av november arrangerade satsningen, 
tillsammans med ett 30tal föreningar, ett forum med 
panelsamtal, poesi, musik och workshops.  Forumet 
arrangerades av och med unga.

  Många kreativa människor söker sig till Ringön och 
 genom att stötta den verksamhet som redan finns där 
och addera nya värden kan platsen bli till en  viktig 
 kreativ oas. Under 2016 arrangerades  Öfesten som 
skapade uppmärksamhet kring området och det  första 
numret av tidningen Öposten kom ut.

Arbetet med Göteborgs 400årsjubileum startade på allvar 2011 och 2016  
innebar halvtid för projektet. Årets fokus låg på kultur och flera av de genom förda 
projekten bidrog till såväl ökad rörelse mellan stadsdelarna som ökad tillgång till 
kulturen. Att jubileumsåret närmar sig märks inte minst på att många projekt gått 
från idé till verklighet och att alltfler externa aktörer tar egna initiativ och kopplar 

sina satsningar till 400årsjubileet. På så vis fungerar jubileumsorganisationen 
som den katalysator den är tänkt att vara.

GÖTEBORGS  
400ÅRSJUBILEUM 2021

Stadens 400årsjubileum 2021 är ett sätt 
att i dialog med göteborgarna utveckla 
Göteborg till en ännu bättre stad att leva, 
bo i och besöka.”  
UTDRAG FRÅN GÖTEBORGS STADS BUDGET 2016   
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MEDBORGARDIALOGEN FORTSÄTTER 
Med frågan ”Hur vill du fira Göteborg 400 år 2021?” inled-
des en halvtidsdialog om jubileet och stadens  utveckling.  
I  jubileets paviljong under Göteborgs kulturkalas 
 presenterades jubileumssatsningarna för över 7 000 
aktiva besökare. Bland annat kunde man ta en  virtuell 
åktur med linbanan över älven vilket lockade många. 
 Jubileumsorganisationen samlade också in idéer och syn-
punkter och tillsammans med den dialog som fortsatte i 
bland annat Bergsjön och Biskopsgården under hösten 
kommer dessa att bli ett viktigt underlag i utvecklings
arbetet.

ÖKAT INTRESSE FÖR JUBILEET
Under 2016 publicerades 750 artiklar om jubileet, att 
jämföra med 2015 då 678 artiklar publicerades. Att 
 jubileumsorganisationens kommunikativa arbete har 
 effekt är viktigt eftersom det skapar förtroende och 
 förankring hos medborgarna. 

 
 
 

FLER TAR SIKTE PÅ 2021

Utöver stadens jubileumssatsningar finns det ett växande antal  initiativ som  
agerar i 400årsjubileets riktning.  Bolag och  förvaltningar, näringsliv och 

föreningar har i dialog med anställda, medlemmar och allmänheten utformat 
satsningar som stödjer visionen. 

BoStad2021 med 7 000 extra bostäder. För att möta 
de stora bostadsbehoven i staden gör fastighets
branschen tillsammans med Göteborgs Stad en 
unik satsning som ska ge 7 000 inflyttningsklara 
bostäder till och med år 2021.

Sätt färg på Göteborg är ett färg och syssel
sättnings projekt där flera aktörer arbetar tillsam
mans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb 
och för att binda samman staden.

Lisebergs Jubileumssatsning med vattenpark 
och upplevelsehotell tog under året flera steg i 
 beslutsprocessen.  Satsningen skulle innebära ett 
stort värde för destinationen.

Göteborgs födelse är en ny basutställning på Göte
borgs Stadsmuseum. Utställningen som ska hand
la om 1600talets Göteborg öppnar 11 mars 2017. 

Skanska Nya Hem tar sikte på Göteborgs 400års
jubileum genom att knyta an till de  olika fokus åren. 
Kultur året 2016 anordnade de en konst tävling där 
 vinnaren fick svara för  utsmyckning i området 
 Örgryte Torp där bolaget bygger  bostadsrätter och 
radhus.

NÅGRA EXEMPEL:

KULTUR 2016 – ETT FOKUSÅR SOM  
SKAPAT NYA MÖTEN

Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret och 
varje år har sitt eget fokus. Med hjälp av fokusåren gör   
stora delar av staden samtidiga insatser på viktiga områden. 
2016 låg fokus på kultur och samtliga stadsdelar fick extra 
medel för att kunna delta i arbetet. Invigningen av Kultur-
året skedde i samband med ett utökat Kulturnatta i januari. 
Att invigningen skedde på tolv olika platser, spridda över 
staden, illustrerade stadsdelarnas fördjupade samarbete 
och engagemang. 

Artscape

Sommaren 2016 genomfördes Skandinaviens största 
 gatukonstfestival i Göteborg. Att använda hela staden som 
galleri för en konsthändelse är något helt unikt och bakom 
projektet låg den konstnärsdrivna organisationen  Artscape, 
Göteborgs samtliga stadsdelar, partner från  näringslivet 
och Kulturförvaltningen. Under Julstaden och Kultur
kalaset och som en särskild skolsatsning genom fördes 
också guidade bussturer till konstverken. För att inspirera 
till generationsmöten ordnades extra turer med elever och 
 äldre från intilliggande äldreboenden. Konstverken  bidrar 
till bestående värden i staden och uppmärksamheten i 
 media har gjort avtryck såväl nationellt som internationellt.

Kultur under Julstaden

Under Julstaden Göteborg lanserades nyheten Julstadens 
julkalender. Varje dag mellan 124 december genomfördes 
en lucköppning med upplevelser i kulturens tecken, i flera 
stadsdelar och utan kostnad. Luckorna innehöll allt från 

filmpremiärer, buthodans, skulpturvandringar för barn och 
julklappsinsamling med Stadsmissionen. Under  Julstaden 
Göteborg ljussattes även tio av Artscape konstverken, ett i 
varje stadsdel, vilket blev väldigt uppskattat inslag i stads-
bilden och uppmärksammat i sociala medier. 

Kulturhubb på goteborg.com

Under året skapades en stärkt marknadsföringsplattform 
för kulturaktiviteter på goteborg.com. Syftet med ”kultur
hubben” har varit att hjälpa publiken att hitta kulturen 
och kulturen att hitta publiken. 2016 hade Goteborg.com/ 
kultur, som är adressen, drygt 200 000 sidvisningar.  
 Arbetet med sidan kommer att fortsätta under 2017.

Extra insatser för ett Jämlikt Göteborg

Jubileumsarbetet ska bidra till att stärka stadens ordinarie 
verksamhet och inför 2016 var den ökade flyktingmottag-
ningen en stor utmaning för hela staden. Utöver allt som 
 redan nämnts stärktes därför temat Bygga broar. Bland 
 annat arrangerades stadsvandringar på flera språk,  guidade 
turer i skärgården, kör och orkester för ensamkommande 
flyktingungdomar, musikaktiviteter, matupplevelser med 
mera. Med målet att ge varje barn en god start i livet har 
jubileet också engagerat sig i projektet ”Staden där vi läser 
för våra barn”. Sedan tidigare finns också satsningar som 
Alla kan segla och Vattenvana som bidrar till att motverka 
skillnader i livsvillkor mellan grupper och områden.
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MEDARBETARENKÄT VISAR PÅ  ENGAGERADE 
MEDARBETARE

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats. Bolaget 
vill uppfattas som en nyskapande, kreativ och professio-
nell  organisation som arbetar aktivt och målfokuserat med 
 tydlig värdegrund. Medarbetarenkätens resultat visar att 
bolagets medarbetare 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 viktigt eftersom det hjälper oss 
att vara en attraktiv arbetsgivare och att leverera mot såväl 
stadens som destinationens mål.

KOMPETENSOMSTÄLLNING OCH  
VERKSAMHETSUTVECKLING

Bolagets ledningsstruktur utvecklades under året med 
följd att fyra nya chefer rekryterades, varav två genom 
extern rekrytering. 

Strategiskt omställningsarbete har skett inom fram-
förallt organisationerna för kommunikation och privat
turism. Kommunikationsavdelningen har genomgått en 
kompetensväxling då digitaliseringen skapar nya möjlig
heter och krav på ny kompetens. Att privatresenärens kon-
sumentbeteende förändras ställer krav på att affärsområdet 
Privatturism fortsätter sitt påbörjade omställningsarbete 
och affärsområdet fokuserar nu alltmer på att stimulera till 
nya reseanledningar. Eftersom en av destinationens huvud-

strategier går ut på att bolaget ska gå från genomförare till 
möjliggörare har också produkten Skolresan överlåtits till 
extern part.

Då bolaget kommer att driva väsentligt färre evene-
mangsprojekt under 2017 gjordes också en anpassning av 
organisationen under hösten 2016

HÄLSOFRÅGOR OCH PERSONALVÅRD

Historiskt sett har bolaget alltid haft låg sjukfrånvaro och 
även om frånvaron ökade något under 2016 ligger den 
fortfarande på låga nivåer. För att detta inte ska föränd-
ras krävs ett aktivt arbete. Det kontinuerliga arbetsmiljö
arbetet innefattar arbetsmiljörond och medarbetarsamtal 
och i den årliga medarbetarundersökningen kartläggs 
bland  annat den psykosociala arbetsmiljön. Under 2016 
fick  chefer och arbetsmiljöombud också utbildning i 
 arbetsmiljö och ny arbetsmiljöföreskrift.  

ARBETSMARKNADSFRÅGOR  
OCH PRAKTIKPLATSER

Under 2016 tog bolaget emot strax under 20 praktikanter. 
Av dessa kom vissa från gymnasieskola, YHutbildning 
och universitet, medan andra kom via samarbeten med 
syfte att hjälpa grupper/personer som står långt från 
arbets marknaden. Bolaget har haft två ferieplatser för 
ungdomar inom ramen för Göteborgs Stads ferieprogram.

ORGANISATION

Bolagets verksamhet är beroende av en kompetent, lättrörlig och anpassningsbar 
organisation. För en samverkansplattform som Göteborg & Co är såväl  

motiverade medarbetare som engagerade samarbetspartner också extremt  
viktiga. Under 2016 bidrog 407 personer, genom både korta och längre insatser,  

till att fullfölja bolagets uppdrag.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN PRIVATTURISM MÖTEN EVENEMANG

STRATEGISK STABADMINISTRATION
Klusterfunktion

VD

KOMMUNIKATION

EKONOMI, HR

44
Medelåldern bland  

tillsvidareanställda.

3,4%
Sjukfrånvaron, totalt 2016 

(2,42% 2015)
(alla medarbetare)

67 
Nöjd Medarbetar Index 

Göteborgs Stads NMI: 55
(alla medarbetare)

81
Hållbart Medarbetar engagemang

Göteborgs Stads HME: 76

ORGANISATION GÖTEBORG & CO

Fördelning mellan män och kvinnor på Göteborg & Co

23  % MÄN

77  % KVINNOR
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STYRELSE GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB
Till och med 4/3 2016

Kerstin Billmark 
Suppleant, (S) 

Petra Gamerdinger 
personalrepresentant

Henrik Johansson 
Adj, (S) 

Camilla Nyman 
Vd Göteborg & Co 
Träffpunkt AB

Jan Persson 
Styrelsens sekreterare, 
Göteborgs Stad

Malin Frank 
Adj, representant 
 besöksnäringen,  
ordförande Storhotell
gruppen Göteborg

Dag Agård 
Adj, representant 
besöksnäringen, 
Göteborgs Köpmanna
förbund

Carin Kindbom 
Adj, representant 
besöksnäringen, VD och 
Koncernchef Svenska 
Mässan  

Bengt Linde 
Adj, representant 
besöksnäringen, 
ordförande Göteborgs 
Restaurangförening

Anca-Maria Dumitrescu, 
Suppleant, (M) 

Abo Moradi 
Suppleant, (S) 

Eva Flyborg, 
Ledamot, (FP) 

Gitte Caous 
Göteborgs Stad, (S)  
Ordförande

Helena Söderbäck 
Ledamot, förbunds
direktör Göteborgs
regionens Kommunal
förbund

Anders Pettersson, 
Ledamot, (M) 

Monika Djurner, 
Ledamot, (V)

Kia Andreasson 
1:a vice ordförande, 
(MP)

Pär-Ola Mannefred 
2:a vice ordförande, 
(M) 
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STYRELSE GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB
Från och med 4/3 2016

Monika Djurner, 
Ledamot, (V)

Pär-Ola Mannefred 
2:a vice ordförande, 
(M) 

Kerstin Billmark 
Ledamot, (S) 

Camilla Nyman 
Vd Göteborg & Co 
Träffpunkt AB

Jan Persson 
Styrelsens sekreterare, 
Göteborgs Stad

Helene Brynfeldt 
personalrepresentant

Anca-Maria Dumitrescu, 
Suppleant, (M) 

Sophie Kulevska 
Suppleant, (S) 

Malin Frank 
Adj, representant 
 besöksnäringen,  
ordförande Storhotell
gruppen Göteborg
t.o.m. juni

Kristian Andreasson 
Adj, representant 
 besöksnäringen,  
vice ordförande 
Storhotellgruppen 
Göteborg
fr.o.m. 2016

Dag Agård 
Adj, representant 
besöksnäringen,  
Göteborgs Köpmanna
förbund

Helena Söderbäck 
Adj, förbunds direktör 
Göteborgs regionens 
Kommunal förbund

Carin Kindbom 
Adj, representant 
besöksnäringen, VD och 
Koncernchef Svenska 
Mässan  

Bengt Linde 
Adj, representant 
besöksnäringen, 
ordförande Göteborgs 
Restaurangförening

Lennart Sjöstedt 
Suppleant, (S) 

Håkan Linnarsson 
Västra Götalands
regionen, (S)   
Ordförande

Eva Flyborg, 
Ledamot, (FP) 

Anders Pettersson, 
Ledamot, (M) 

Kia Andreasson 
1:a vice ordförande, 
(MP)
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO MÖTESSTADEN

Malin Boshuis 
SJ

Malin Franck 
Ordförande, 
Svenska Mässan 

Jessica Rivle 
Storhotellgruppen

Håkan Simonsen 
Chalmers

Olle Larkö 
Sahlgrenska  
Akademin

Malin Erlandsson 
Svenska Mässan

Gunilla Bökmark
Internationella avdel
ningen, Göteborgs Stad

Bert Saluäär  
Föreningen 
Göteborgshotellen

Christer Johansson 
Göteborgs  
Restaurangförening

Annika Hallman  
Göteborg & Co

Anki Frencken 
MCI

Katja Sihlbom 
Swedavia

Helena Lindholm 
Göteborgs universitet

Anders Sköld 
Storhotellgruppen
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Tina Resch 
Storhotellgruppen

Britt Pettersson
Föreningen 
Göteborgshotellen

Jill Söderwall 
Göteborgs Hamn

Terese Wibeck 
Föreningen 
Göteborgshotellen

Jerker Dellblad 
Storhotellgruppen

Lennart Johansson
Göteborg & Co,
t.o.m. okt

Anna Vieweg 
Göteborg & Co 
 

Anna-Carin Rasmusson 
Svenska Mässan 

Robert Arvidsson 
Liseberg

Ulrika Carlsson 
Ordförande, 
Nordstan

Isabella Nilsson 
Göteborgs konstmuseum

Maria Anderson
Svenska Mässan 

Erik Edblad 
Universeum 

Mats Persson 
Nordic Travel 

Vakant 
Stena Line 

Fredrik Duveskog 
Strömma Turism  
& Sjöfart 

Ulrika Kvarnhult
Göteborgs  
Restaurangförening

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO TURISTSTADEN

Birgitta Bergqvist
Göteborg & Co,
fr.o.m. nov 
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO NÄRINGSLIVSGRUPPEN

Anders Wennberg 
Chalmers

Malin Engelbrecht 
Castellum  
Ordförande

Jill Söderwall 
Göteborgs Hamn 

Eva-Lena Albihn 
Business Region 
Göteborg 

Jenny Sundqvist 
AstraZeneca

Max Markusson 
Göteborg & Co

Camilla Nyman 
Vd, Göteborg & Co
Vice Ordförande

Birgitta Hohlfält  
van Dalen 
Akademiska Hus

Mats Engström 
Nordea

Daniel Werme 
SKF 

Mats Dynevik 
Skanska Fastigheter 
Göteborg

Mats Ahdrian
Skandia

Vakant 
SCA Hygiene Products

Jibril Jallow
SEB

Jonas Eriksson 
Volvo Car Corporation

Mats Nilsson 
Volvo 

Mats Nydén 
TeliaSonera

Jennica Skånberg 
TeliaSonera

Helena Wiberg
Swedavia Göteborg

Anna-Karin Johansson
Swedbank

Lena T Alvling 
Stena AB 

Birgitta L-Öfverholm 
Näringslivsgruppen, 
t .o.m. nov

Anna Collby 
NCC 

Thomas Strindeborn 
Göteborgs  
Köpmannaförbund

Göran Sylvesten 
HIGAB

Lars Andersson 
Handelsbanken

Helena Söderbäck 
Göteborgsregionen 

Helena Lindholm 
Göteborgs universitet

Mathias Winberg 
BRA
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO EVENEMANGSSTADEN

Lotta Nibell-Keating 
Ordförande 
Got Event

Ulrica Ramstedt 
Svenska Mässan

Patrik Turnesjö 
Storhotellgruppen

Rikard Ljunggren 
Fastighetsägarna 
Göteborg

Stefan Eglinger  
Trafikkontoret 

Janne Johansson 
Föreningen 
Göteborgshotellen

Linda Abrahamsson 
Storhotellgruppen

Dennis Andersson 
Gothia Cup

Mats Dynevik 
Skanska,  
repr. Näringslivsgruppen

Ulrica Liss-Daniels 
Svenska Mässan

Marie-Louise Ljung 
Göteborgs Symfoniker
(t o m 1/6)

Anna-Carin Rasmusson 
Gothia Towers

Anna Rosengren 
Göteborgs Stads 
Kulturförvaltning

Johan Larsson 
Pustervik

Anki Sande
Göteborg & Co

Birgitta L-Öfverholm 
Göteborg & Co
Näringslivsgruppen

Max Markusson 
Göteborg & Co 

Vincent Hashimi 
Göteborgs Symfoniker
(fr o m 1/6)

Lennart Johansson
Näringslivsgruppen,
fr.o.m nov 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

2015 beslöt styrelsen om en omvänd fusion där Göteborg & 
Co Kommunintressent AB fusioneras med Göteborg & Co 
Träffpunkt AB. Fusionen är avhängig ett 100% ägande av 
Göteborg & Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har 
tillstyrkt beslutet. Fusionen är planerad att genomföras 
under tredje kvartalet 2017. 

 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB,  
RÄKENSKAPSÅRET 2016-01-01–2016-12-31

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs av

Göteborg & Co  
Kommunintressent AB ..........................99,2  %
Storhotellgruppen i Göteborg ...............0,8 % 

Göteborg & Co Kommunintressent AB 
ägs av Göteborgs Stadshus AB till 100%. 
Göteborgs Stadshus AB, organisations-
nummer 556537-0888, med säte i 
 Göteborg, upprättar koncernredovisning.

Verksamhetens art och inriktning

Göteborg & Co Träffpunkt AB marknadsför och medver-
kar i utvecklingen av Göteborg som turist, mötes och 
evenemangsstad. Sedan 1991 har det varit stadens bolag 
för att samordna och strukturera arbetet med att utveck-
la besöksnäringen i Göteborgsregionen i nära samverkan 
med staden, näringslivet och akademin. Göteborg & Co 
Träffpunkt AB ska vara en, i internationell jämförelse, 
 ledande samverkansplattform för destinationsutveckling.

Bolaget värvar och utvecklar större möten och evene-
mang, samt bidrar till att skapa reseanledningar. Detta 
gör Göteborg till en mer attraktiv destination för till fälliga 

besökare, men också som arbetskraftsregion. Ett ökat 
underlag för kultur och nöjesupplevelser såväl som fler 
arbetstillfällen inom besöksnäringen gynnar götebor-
garna och höjer deras livskvalitet.
Bolagets omsättning fluktuerar mellan åren beroende på 
mängden evenemang och uppdrag. 

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.

Strategiska och operativa mål 

I sin strategiska och operativa verksamhet utgår bolaget 
från kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv samt 
styrelsens mål och inriktningsdokument. Detta kom-
pletteras av destinationens treåriga affärsplan.

Väsentliga händelser och utveckling under  
räkenskapsåret

Besöksnäringen har upplevt ett mycket bra år med en 
ökning av kommersiella gästnätter med cirka 5 procent. 
Turismen gynnas generellt av ett lågt ränteläge och tren-
den att många reser till storstäder fortsätter stärkas. 
Detta ökar konkurrensen mellan städer och för att skil-
ja sig från mängden får effektiv marknadsföring större 
betydelse.

Destinationen Göteborg har unika attraktioner och 
ett läge där både stad och natur lätt kan kombineras 
vilket lyfts fram i all marknadsföring. De senaste årens 
investeringar i attraktioner, hotell och andra anlägg-
ningar har inneburit en ökad efterfrågan samtidigt som 
lönsamheten i branschen är god.

En bra sommarsäsong med flera stora evenemang 
följdes av en ny satsning på konceptet Höststaden med 
grund i Halloween på Liseberg. Avslutningen av året blev 
mycket stark med evenemang som Euroskills och EM i 
handboll samt Julstaden.

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER
•  Destinationens målbild fram till 2030 visar på stor 

framtidstro bland besöksnäringens aktörer

•  Göteborg utsågs till mest hållbara mötesdesti
nation i världen enligt ICCA:s Global Destinations 
Sustainability Index

•  Nya bolagsstrukturen och samverkansformerna 
med näringen har formaliserats och är redo för 
nästa steg

FÖR DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 
 PRIORITERAR BOLAGET
•   Bolagets förmåga att kombinera kluster med 

destinationsuppdraget.

•   Att efter fullföljd fusion implementera nytt ägar
direktiv.

•   Långsiktigt öka destinationens attraktivitet gen
om att bidra till nya reseanledningar och koncept, 
med särskilt fokus på lågsäsong.

•  Fortsatt omställning utifrån de förändringar som 
sker i omvärlden.

•  Slutföra arbetet med ”Stadens program för 
besöksnäringen fram till 2030”

•   Verka för att fler investeringar kommer till stånd 
inom besöksnäringen, både inom det privata och 
det offentliga.

•   Bidra till att genomföra FEI EM i ridsport 2017 på 
ett hållbart sätt.

REGIONAL OCH NATIONELL SAMVERKAN 
Göteborg är en stad med omgivningar som inbjuder till 
fantastiska naturupplevelser vilket är en konkurrens
kraftig kombination. Genom samverkansavtal med 
Göteborgsregionen har Göteborg & Co uppdraget att 
marknadsföra hela destinationen. För att växa och 
öka antalet internationella besökare finns också ett 

flerårigt samarbetsavtal med Turistrådet Västsverige 
och Visit Sweden. Syftet är att samordna resurserna 
på de utländska marknaderna för att få största möjliga 
effekt i marknadsföringen.

SÄRSKILDA UPPDRAG OCH PRIORITERADE 
MÅL INOM GÖTEBORGS STAD 
Göteborg & Co är processägare för fullmäktigemålet 
”Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad 
skall öka”. Under året har en strategi tagits fram som 
bygger på det stora utbud som staden har, att stärka 
arrangemangens attraktionskraft för fler och att bred
da kommunikationen till nya målgrupper. Under 2017 
kommer detta följas av en kampanj riktad till göteborg
arna. Jubileumsplanen 2021 fortsätter med temaåret 
”Grön och skön stad”.

RISKER OCH MÖJLIGHETER
Turismen påverkas i stor grad av faktorer i omvärlden; 
händelser av politisk, ekonomisk, säkerhetsmässig 
eller miljömässig art har ofta stor inverkan på resandet 
samtidigt som de är svåra att påverka. De senaste åren 
har den makroekonomiska utvecklingen varit mycket 
gynnsam för turismen och många framgångsrika des
tinationer har haft en god tillväxt.

Göteborg tillhör dem som lyckats bra, även i en inter
nationell jämförelse. Mycket tack vare lyckade inves
teringar under början av 2010talet som ökat utbudet 
av boende, anläggningar och attraktioner. Men också 
för att destinationen lyckats lyfta fram unika fördelar 
som kombinationen av stad och natur, förstklassiga 
mötesanläggningar, centrala arenor etc.

Investeringstakten är avgörande för att tillväxten 
ska kunna fortsätta. Stadens beslut om kommande 
invest eringar har betydelse för hur den privata delen 
av besöksnäringen agerar och kan fungera som en 
kataly sator för tillväxten. 
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PERSONAL
Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats. Bolaget 
vill uppfattas som en nyskapande, kreativ och professio
nell organisation som arbetar aktivt och målfokuserat 
med tydlig värdegrund. Medarbetarenkätens resultat visar 
att bolagets medarbetare är engagerade och motiverade 
samt upplever att de gör ett meningsfullt arbete. Att fort
satt utveckla arbetet med att skapa goda förutsättningar 
för medarbetare och ledare är viktigt efter som det hjälper 
oss att vara en attraktiv arbetsgiv are och att leverera tjän
ster och produkter av hög kvalitet.

Strategiskt omställningsarbete har skett framförallt 
inom kommunikation och privatturismorganisationen. 
Kommunikation har genomgått en kompetensväxling där 
digitaliseringen skapar nya möjligheter och också krav på 
ny kompetens. Inom affärsområdet Privatturism, i linje 
med huvudstrategin från genomförare till möjliggörare, 
har produkten Skolresan överlåtits till extern part. Dess
utom har anpassning av organisation skett under hösten 
utifrån att bolaget har en väsentligt mindre projektport
följ under 2017. Omställning har hanterats via vakanta 
tjänster samt genom att medarbetare på egen begäran 
gått vidare utanför bolaget. Det innebär att ingen över
talighet har uppstått. 

Sjukfrånvaron är historiskt sett låg och är så även i år 
även om en ökning kan noteras. Under året har utbildning 
i arbetsmiljö och ny arbetsmiljöföreskrift genomförts för 
chefer och arbetsmiljöombud. Årligen genomförs med
arbetarundersökning där bland annat den psykosociala 
arbetsmiljön kartläggs. Resultaten från medarbetar och 
chefsenkäten visar höga eller normala värden på samt
liga kvalitetsfaktorer. Svarsfrekvensen var 94%.

MILJÖ 
Bolaget ska genom ett långsiktigt och integrerat  miljö 
och hållbarhetsarbete sträva efter att förebygga och 
minimera negativ påverkan från verksamheten och som 
samverkansplattform bidra positivt till utvecklingen i stad 
och region. Bolaget är sedan 2008 miljödiplomerat. Göte
borg & Co’s verksamhet är inte tillstånds eller anmälning
spliktig enligt miljöbalken.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt utifrån Svensk Miljöbas 
nationella miljöledningsstandard och ska präglas av stän
diga förbättringar.

Resor och transporter är en förutsättning för bolagets 
uppdrag men är också en betydande miljöaspekt. Om
fattningen på påverkan från resor fluktuerar mellan åren 
beroende på mängden värvningsprocesser, evenemang 
och andra uppdrag. Tjänsteresorna klimatkompenseras 
genom Göteborgs Stads interna klimatkompensation. 

100 % förnyelsebar el används på bolagets båda kontor. 
Inköp av ekologiska, etiska och vegetariska måltider och 
livsmedel bedöms, genom förbättrade rutiner, ha ökat.

8 av de evenemang som Göteborg & Co producerat under 
året har miljödiplomerats enligt Svensk Miljöbas natio
nella miljöledningsstandard för events. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 11 755 498

Årets resultat 507 164

Kronor 12 262 662

Eget Kapital Aktie kapital Reserv-
fond

Balanserade  
vinstmedel

Årets 
resultat

Ingående balans 3 000 000 1 208 540 11 749 504 5 994

Vinstdisposition 5 994 5 994

Årets vinst 507 164

Utgående balans 3 000 000 1 208 540 11 755 498 507 164

TURISTUTVECKLING I GÖTEBORGSREGIONEN

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Total turistomsättning Mkr 27 500 25 600 22 900 22 100 21 700 21 500

Marknadsandel av kommersiella gästnätter 
på hotell och vandrarhem

11,1 % 11,0 % 10,7 % 10,4 % 10,4 % 10,4 %

Antal gästnätter, 1000tal 4 710 4 488 4 050 3 740 3 601 3 504

Antal sysselsatta inom rese och turistnäringen 17 400 17 100 16 700 16 100 15 900 15 800

För år 2016 redovisas prognosvärden, för övriga år redovisas utfall.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
i ny räkning överförs

12 262 662

Kronor 12 262 662

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

2016 2015 2014 2013 2012

Rörelseintäkter 241 755 249 874 199 933 265 748 197 281

Resultat efter finansiella poster 1 122 1 166 1 237 427 3 071

Balansomslutning 90 022 69 224 68 605 96 021 77 671

Soliditet * 21,2 % 26,7 % 28,6 % 19,7 % 24,5 %

Medelantal anställda 112 113 112 113 110

Omsättning per anställd 2 159 2 211 1 780 2 349 1 795

* Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/balansomslutning.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Bolagets utveckling vad gäller några centrala resultatmått och nyckeltal framgår av följande uppställning (belopp i tkr):
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RESULTATRÄKNING Not 2016 2015

Rörelseintäkter 1 241 755 386 249 873 548

Kostnad för sålda tjänster 25 493 207 16 351 798

Övriga externa kostnader  2–3 131 177 482 152 932 267

Personalkostnader  4–5 83 356 140 81 165 312

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 596 631 583 867

Summa rörelsekostnader -240 623 460 -251 033 244

Rörelseresultat 1 131 926 -1 159 696

Ränteintäkter 60 9 931

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 855 16 459

Resultat efter finansiella poster 1 122 131 -1 166 224

Bokslutsdispositioner 7 140 900 1 495 478

Skatt på årets resultat 8 474 067 323 260

Årets resultat 507 164 5 994

BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 4 392 958 1 363 649

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepapper 9 146 000 146 000

Summa anläggningstillgångar 4 538 958 1 509 649

Omsättningstillgångar

Varulager, handelsvaror 659 597 728 617

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 368 231 11 429 691

Fordringar bolag inom Gbg Stadshus AB 2 632 561 1 192 251

Skattefordran 2 693 971 2 844 762

Övriga fordringar 46 906 069 47 942 873

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 5 341 601 2 733 399

Summa kortfristiga fordringar 83 942 433 66 142 976

Kassa och bank 11 880 808 843 044

Summa omsättningstillgångar 85 482 838 67 714 637

Summa tillgångar 90 021 796 69 224 286

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (30 000 aktier, kvotvärde 100 kr/st) 3 000 000 3 000 000

Reservfond 1 208 540 1 208 540

4 208 540 4 208 540

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 11 755 498 11 749 504

Årets resultat 12 507 164 5 994

12 262 662 11 755 498

Summa eget kapital 16 471 202 15 964 038

Obeskattade reserver 13 3 344 022 3  203 122

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 46 571 761 20 004 120

Skulder till bolag inom Gbg Stadshus AB 2 324 055 3 569 248

Övriga kortfristiga skulder 1 389 679 1 321 301

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 19 921 077 25 162 457

Summa kortfristiga skulder 70 206 572 50 057 126

Summa eget kapital och skulder 90 021 796 69 224 286
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KASSAFLÖDESANALYS Not 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 122 131 1 166 224

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 596 631 583 867

Betald skatt 323 276 236 544

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 1 395 486 -818 901

Förändringar av rörelsekapital

Varulager 69 020 127 761

Kortfristiga fordringar 18 473 074 712 579

Kortfristiga skulder 20 149 446 1 423 879

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 140 878 1 445 318

Investeringsverksamheten

Investering i inventarier 3 625 940 289 739

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 625 940 -289 739

Årets kassaflöde -485 062 1 155 579

Likvida medel vid årets början, inkl. koncernkontot 46 555 997 45 400 418

Likvida medel vid årets slut, inkl. koncernkontot 15 46 070 935 46 555 997

Redovisningsprinciper
Göteborg & Co Träffpunkt AB tillämpar Årsredovis
ningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (”K3”). 

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 
bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdis-
position.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, 
d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärde har 
förstinförstutprincipen 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 intäkts-
förs det år 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 fak-
turerade dellikvider. I samband med bokslut görs en 
bedömning av uppdragets slutresultat. Om en förlust 
befaras och bedöms föreligga bokförs denna i sin helhet.

Övriga intäkter redovisas när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsak ligen 
alla risker och rättigheter som är förknippade med 
ägandet övergått till köparen, vilket normalt in träffar 
i samband med leverans av varor eller tillhanda-
hållande av tjänster.

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

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. Skillnaden 
 mellan dessa värden multipliceras med aktuell skatte
sats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatte-
fordringen/skulden. Uppskjutna skattefordringar 
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 transak-
tioner som medför in eller utbetalningar. Med likvida 
medel avses kassa och bank. Tillgodohavande på kon-
cernkonto redovisas som likvida medel.

Moderbolag
Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs till 99,2% av Göteborg 
& Co Kommunintressent AB (5564278751), som sedan 
18 december 2014 i sin tur ägs till 100% av Göteborgs 
Stadshus AB (5565370888).

Under året har Göteborg & Co Kommun intressent 
AB köpt VD tjänster av Göteborg & Co Träffpunkt AB’s 
VD. Dessa kostnader uppgår till 1 200 000 kronor. 
Intäkterna kommer till 6% (2015: 13%) från andra Göte-
borgs Stadshusbolag och 6% (2015: 9%) av kostnad-
erna för posterna ”kostnader för sålda  tjänster” samt 
”övriga externa kostnader” går till andra  Göteborgs 
Stadshus-bolag.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balans
dagen.
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Not 3 Leasing

De väsentliga leasingavtalen avser hyresavtal för bolagets lokaler på Mässans Gata och Kungsportsplatsen.  
I dessa avtal finns en indexuppräkning enligt KPI. Avtalet avseende Mässans Gata löper till och med 2017 och 
förlängs 36 månader om det ej sägs upp. Avtalet avseende Kungsportsplatsen löper till och med 2024 och 
förlängs med 36 månader om det ej sägs upp. Övriga leasingavtal avser tex kopieringsmaskiner. 

2016 2015

Räkenskapsårets betalda leasing 5 932 958 5 610 278

Avtalade framtida leasingavgifter:

Inom ett år 6 615 858 5 916 909

Två till fem år 9 273 688 10 353 605

Senare än fem år 6 861 600 0

Not 1 Rörelseintäkter 

2016 2015

Uppdragsersättning från Göteborgs Stad 119 102 868 118 892 000

Intäkter från tjänsteförsäljning 48 262 662 35 474 113

Marknadsföringsersättning, projektmedel och övriga intäkter från ägare 
och intressenter 74 389 856 95 507 435

241 755 386 249 873 548

Not 2 Arvode och kostnadsersättningar 

2016 2015

Revisionsuppdrag Ernst & Young AB 98 873 95 000

Revisionsuppdrag Stadsrevisionen 121 075 111 100

Revisionsverksamhet utöver

revisionsuppdrag Deloitte AB 0 47 115

Revisionsverksamhet utöver

revisionsuppdrag Ernst & Young AB 96 791 10 250

Skatterådgivning Deloitte AB 0 91 300

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 hän
förs till vare sig revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget eller skatterådgivning.

Not 4 Personal 

2016 2015

Män 31 33

Kvinnor 81 80

112 113

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, säsongs
anställning, vikariat eller uppdragstagare.

Antal årsarbeten 2016 Antal personer 2016

Tillsvidareanställd personal 80 108

Visstidsanställd personal / Uppdragstagare 32 299

112 407

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Styrelse, VD och vVD

Löner och andra ersättningar 1 892 641 2 464 294

Sociala kostnader 1 187 592 1 551 556

Varav pensionskostnader (500 159) (625 524)

Övrig personal

Löner och andra ersättningar 54 181 511 51 652 662

Sociala kostnader 22 665 641 21 999 209

Varav pensionskostnader (4 932 658) (4 803 935)

Totalt

Löner och andra ersättningar 56 011 152 54 116 956

Sociala kostnader 23 853 233 23 550 765

Varav pensionskostnader (5 432 817) (5 429 459)

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.

VD har en premiebestämd tjänstepension och är inte utlovad någon slutlig pensionsnivå. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2016 2015

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 7 43% 7 29%

Ledningsgrupp 11 27 % 11 27 %
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Not 6 Inventarier 

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 800 806 13 260 206

Inköp 3 625 940 289 739

Försäljning / utrangering 517 515 749 139

Utgående anskaffningsvärden 15 909 231 12 800 806

Ingående planenliga avskrivningar 11 437 156 11 602 428

Årets planenliga avskrivningar 596 631 583 867

Försäljning / utrangering 517 514 749 139

Utgående planenliga avskrivningar 11 516 273 11 437 156

Utgående planenligt restvärde 4 392 958 1 363 649

Not 7 Bokslutsdispositioner

2016 2015

Förändring av periodiseringsfond 571 800 1 460 000

Förändring överavskrivningar 712 700 35 478

-140 900 1 495 478

Not 8 Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt 474 067 323 260

Uppskjuten skatt 0 0

Skatt på årets resultat -474 067 -323 260

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 981 231 329 254

Skatt beräknas med skattesats 22% 215 871 72 436

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 259 344 244 589

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 4 147 0

Uppskjuten skatt 0 0

Schablonintäkt på periodiseringsfonder 2 999 6 235

Summa -474 067 -323 260

Not 9 Andra långfristiga värdepapper

2016-12-31 2015-12-31

Svensk Turism AB, 5564527157, Stockholm 146 000 146 000

Kvotvärde är för ovanstående aktier 100 kr / st och EK uppgick till  
6 579 000 kr 2015

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Personalrelaterade 118 295 101 231

Hyreskostnader 1 741 305 1 549 677

Projektrelaterade 1 894 837 0

Övrigt 1 587 164 1 082 491

5 341 601 2 733 399

Not 11 Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

Av posten utgör Resegaranti (Bankgaranti) 700 000 700 000

Not 13 Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 002 222 289 522

Periodiseringsfond 2010 0 1 290 000

Periodiseringsfond 2011 1 065 600 1 065 600

Periodiseringsfond 2014 358 000 358 000

Periodiseringsfond 2015 200 000 200 000

Periodiseringsfond 2016 718 200 0

3 344 022 3 203 122

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Personalrelaterade 8 397 561  6 832 580

Projektrelaterade 5 370 397 13 301 338

Övrigt 6 153 119 5 028 539

19 921 077 25 162 457

Not 15 Likvida medel 

2016-12-31 2015-12-31

Av posten utgör tillgodohavande på koncernkontot 45 190 127 45 712 953

Not 12 Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 11 755 498

Årets resultat 507 164

Kronor 12 262 662

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
i ny räkning överförs

12 262 662

Kronor 12 262 662

I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året, samt ställningen vid årets 
slut av efterföljande resultat och balansräkning.
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GÖTEBORG DEN 10 FEBRUARI 2017
Håkan Linnarsson, Ordförande
Kia Andreasson
Monica Djurner
Eva Flyborg
PärOla Mannefred
Anders Pettersson
Kerstin Billmark

Camilla Nyman, VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 februari 2017.
Ernst & Young AB

Hans Gavin, Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har angivits den 10 februari 2017.

Jan Lindblom, av kommunfullmäktige utsedd  
lekmannarevisor.

Annika Johansson, av kommunfullmäktige utsedd  
lekmannarevisor.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
GÖTEBORG & CO  

KOMMUNINTRESSENT AB

SYFTE MED KLUSTERBILDNINGEN

Genom att samla bolagen inom besöksnäringen i ett klus-
ter vill Göteborgs Stad förbättra förutsättningen för ägar-
styrning och uppföljning genom att göra bolagssektorn 
mer överskådlig. Syftet är också att klusterbolagen på en 
övergripande nivå och i nära samverkan ska medverka 
till att stärka och utveckla besöksnäringen i Göteborg och 
 Göteborgsregionen.

INSATSER UNDER ÅRET

Under 2016 har moderbolaget gått vidare i utvecklingen av 
destinationens erbjudande för att öka attraktiviteten för be-
sökare men också för göteborgarna. Detta ligger i linje med 
kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag att förbättra 
möjligheten för göteborgarna att turista i sin egen stad.

Under året togs också en ny målbild för destinationen 
fram i dialog med cirka 150 beslutsfattare inom både den 
privata och offentliga delen av besöksnäringen. Målbilden 
går i korthet ut på att fördubbla turismen till Göteborg till 
och med år 2030. Denna målbild ligger nu till grund för 
arbetet med att ta fram stadens mål för besöksnäringen 
till samma år. Ett arbete som påbörjades under hösten 
2016 och som ska fortsätta under 2017.

Moderbolaget har deltagit i diskussionerna kring Lise-
bergs stora jubileums satsning med hotell och äventyrsbad 
där planen är att 2017 ta de avgörande stegen mot att detta 
ska bli verklighet. En investering som kommer att betyda 
mycket för en fortsatt tillväxt inom besöks näringen i hela 
destinationen.

I nära samarbete har Got Event och Göteborg & Co 
 planerat genomförandet av FEI EM i Ridsport 2017. Ett 
arbete som också involverat flera andra delar av staden;  
i synnerhet Park och Natur.

Samverkansprojektet Höststaden lanserades stort 
under året. En lång rad aktiviteter för både besökare och 
göteborgare samlades och marknadsfördes under ett och 
samma koncept. Lisebergs stora satsning på Halloween 
utgjorde den bärande delen, men många olika aktörer 
 deltog med valda delar av sin verksamhet.

BESÖKSNÄRINGENS FORUM OCH STRATEGISKT 
ARBETE

En viktig roll för bolaget är att utveckla formerna för sam-
verkan med besöksnäringen. För detta har Besöksnäring-
ens forum bildats vars syfte är att företräda det privata 
 näringslivet, akademin och regionen samt vara ett språk-
rör för strategiska frågor som rör besöksnäringen i sin hel-
het. I forumet representeras olika delar av besöksnäringen 
(boende, möten, restaurang, shopping, transport) samt 
Göteborgs regionen. Fyra av medlemmarna är adjung-
erande till Kommunintressents styrelse.

I bolagets ägaruppdrag ligger även att planera och 
 genomföra strategiska ägardialoger med klusterbolagens 
styrelser samt att samordna klustrets verksamhet där det 
är möjligt och lämpligt.

Sedan januari 2015 är Göteborg & Co Kommunintressent AB moderbolag i 
klustret Turism, Kultur och Evenemang. I klustret ingår Got Event, Göteborgs 

Stadsteater, Liseberg och Göteborg & Co Träffpunkt.

STYRELSE GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Camilla Nyman 
Tf. vd Göteborg & Co 
Kommunintressent AB

Jan Persson 
Styrelsens sekreterare, 
Göteborgs Stad

Anca-Maria Dumitrescu, 
Suppleant, (M) 

Kerstin Billmark 
Ledamot, (S)

Eva Flyborg, 
Ledamot, (FP) 

Anders Pettersson, 
Ledamot, (M) 

Kia Andreasson 
Ledamot

Monika Djurner, 
1:a vice ordförande,  (V)

Pär-Ola Mannefred 
2:a vice ordförande, 
(M) 

Timo Strandeberg 
Personalrepresentant

Anastassios Grozos 
Personalrepresentant

Mikael Persson
Personalrepresentant

Anders Ingemarsson 
Suppleant personal
representant

Håkan Linnarsson 
Västra Götalands
regionen, (S)   
Ordförande

Lennart Sjöstedt 
Suppleant, (S) 

Sophie Kulevska 
Suppleant, (S) 



64 65

FÖRETAGETS UPPGIFT/VERKSAMHET

Bolaget har under 2016 fortsatt arbetet att bygga upp 
moder bolaget i klustret Turism, Kultur och Evenemang. 

Av ägardirektivet för Göteborg & Co Kommunintres-
sent AB framgår att bolaget i huvudsak har följande ar-
betsuppgifter: 

• Moderbolaget ska utarbeta förslag om stadens mål 
för besöksnäringen inom turism, kultur, evenemang 
samt möten/kongresser/konferenser. Målet ska fast-
ställas av kommunfullmäktige. 

• Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda 
bolag och nämnder och genomförs inom ramen för 
deras respektive uppdrag. Moderbolagets uppdrag 
är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer 
målen för besöksnäringen. 

• Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara för 
med vilket budskap staden ska marknadsföras som 
destination, nationellt och internationellt. Berörda 
bolag genomför marknadsföringen kopplad till bola-
gens egna uppdrag. 

• Moderbolaget ska på övergripande nivå svara för 
omvärldsbevakning och FoU och samverka med 
mot svarande organisationer på nationell och inter-
nationell nivå. 

• Moderbolaget fastställer i nära samverkan med be-
rörda kommunala bolag principer för värvning och 
genomförande av evenemang och svarar för en aktiv 
samordning och uppföljning av evenemangsverk-
samheten. 

• Moderbolaget ska utifrån ett hela staden perspektiv 
besluta om större och strategiskt betydelsefulla eve-
nemang och lämna förslag om finansiering. Ansvarar 
för prioritering av centralt avsatta medel för evene-
mangsverksamheten. 

• Moderbolaget beslutar om anslag/bidrag till Träff-
punkt AB och svarar för att medel anslås som är i 
överensstämmelse med bolagets ändamål. 

• På uppdrag av kommunfullmäktige ska bolaget  svara 
för beredning av ärenden som har samband med 
dest inationsnäringens utveckling. 

Bolaget har arbetat med de förekommande uppgifter som 
följer av ägardirektiv och rollen som moderbolag i klustret.

Under 2016 har Camilla Nyman tjänstgjort som tillför-
ordnad verkställande direktör för bolaget. Bolaget har inte 
haft någon anställd personal under 2016. Det operativa ar-
betet har skett inom ramen för Göteborg & Co Träffpunkts 
verksamhet.

Styrelsen bedömer att verksamheten är i linje med kom-
munens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget 
har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORG & CO 
 KOMMUNINTRESSENT AB,  
RÄKENSKAPSÅRET 2016-01-01–2016-12-31

KONCERN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

Göteborg & Co Kommunintressent AB är helägt av Göteborgs 
Stadshus AB (org.nr: 5565370888) till 100% med säte i Göteborg.

Göteborg & Co Kommunintressent AB äger 100% av aktierna i 
Got Event AB (org.nr: 5560159823), Liseberg AB (org.nr: 556023
6811) och Göteborgs Stadsteater AB (org.nr: 5560167875) samt 
99,2% av aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB (org.nr: 556428
0369). 

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB (org.nr: 5565370888) 
upprättar koncernredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA HÄNDELSER 2016

2015 fattade styrelsen beslut att förvärva näringsliv
ets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB i syfte att 
göra det 100% offentligt ägt. Göteborg Stads kom
munfullmäktige har tillstyrkt beslutet. Under 2016 
har bolaget förvärvat 49,2% av aktierna i Göteborg 
& Co Träffpunkt AB och äger nu 99,2 % av aktierna. 
Återstående 0,8% förväntas att förvärvas under första 
kvartalet 2017. Förvärven har i huvudsak finansierats 
genom lån från Göteborgs Stad. Köpeskillingen enligt 
avtal motsvarar aktiernas nominella värde. 

2015 beslöt styrelsen om en omvänd fusion där bo
laget fusioneras med Göteborg & Co Träffpunkt AB. 
Fusionen är avhängig ett 100% ägande av Göteborg & 
Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har tillstyrkt 
beslutet. Fusionen är planerad att genomföras under 
tredje kvartalet 2017. 

Under hösten 2016 tog Göteborg Stadshus AB beslut 
om ett nytt ägardirektiv för det fusionerade bolaget 
(Göteborg & Co Träffpunkt AB) som omfattar bägge 
bolagens nuvarande uppdrag. Ägardirektivet ska 
fastställas av kommunfullmäktige innan det blir 
giltigt för bolaget. Det förväntas ske under våren 
2017.

Bolaget har under året svarat mot ett flertal uppdrag 
från ägaren, Göteborgs Stadshus AB. Det mest om
fattande arbetet, som också involverat många av bo
lagets externa intressenter, har varit att utifrån en 
målbild för destinationens utveckling fram till 2030 
utarbeta stadens mål och strategier i ett program för 
besöksnäringens utveckling fram till 2030. 

BOLAGETS  PRIORITERADE FRÅGOR 2017

•   Fullfölja arbete med att utarbeta Stadens mål för 
besöksnäringen

•   Fortsätta arbetet med att etablera klustret ”Tur
ism, Kultur & Evenemang och utveckla samord
ning och synergier inom klustret

•  Förbereda för omvänd fusion med Göteborg & Co 
Träffpunkt AB

•  Fortsätta arbetet med att stärka samverkan med 
besöksnäringens intressenter och finna lång
siktiga finansierings och prioriteringsmodeller

•  Som en del i det fusionerade bolaget och förut
satt kommunfullmäktiges beslut implementera 
ägardirektivet
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 1 008 608 135

Årets resultat 3 729

Kronor 1 008 611 864

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 1 008 611 864

Kronor 1 008 611 864

Koncernbidrag har lämnats till kkr

Göteborgs Stadshus AB 71 200

Koncernbidrag har erhållits från kkr

Liseberg AB 71 200

Aktieägartillskott har erhållits från kkr

Göteborgs Stadshus AB 55 500

Aktieägartillskott har lämnats till kkr

Liseberg AB 55 500

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

2016 2015 2014 2013 2012

Rörelseintäkter 5 950 7 034 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 27 1 950 214 0 0

Balansomslutning 1 083 306 980 549 250 358 358

Soliditet * 93,1% 97,4% 57,6% 100% 100%

* Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/balansomslutning.

RESULTAT OCH STÄLLNING

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

RESULTATRÄKNING Not 2016 2015

Rörelseintäkter 5 950 000 7 034 000

Övriga externa kostnader  5 685 590 6 278 714

Personalkostnader 1 292 000 198 947

Summa rörelsekostnader -5 977 590 -6 477 661

Rörelseresultat -27 590 556 339

Resultat från andelar i koncernföretag 2 0 1 393 200

Ränteintäkter 424 957

Resultat före skatt -27 166 1 950 496

Bokslutsdispositioner 3 47 165 139 324

Skatt på grund av ändrad taxering 11 820 0

Skatt på årets resultat 4 4 450 44 582

Årets resultat 3 729 1 766 590

Eget Kapital Aktie kapital Reserv-
fond

Balanserad  
vinst

Årets 
resultat

Ingående balans 100 000  250 000 952 734 745 1 766 590

Disposition av föreg års resultat 373 390 373 390

Utdelning till aktieägarna 1 393 200

Årets resultat 3 729

Aktieägartillskott 55 500 000

Utgående balans 100 000 250 000 1 008 608 135 3 729
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BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 1 010 166 120 953 191 120

Summa anläggningstillgångar 1 010 166 120 953 191 120

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar bolag inom Gbg Stadshus AB 71 200 000 26 200 000

Övriga fordringar 1 940 039 1 157 878

Summa kortfristiga fordringar 73 140 039 27 357 878

Summa omsättningstillgångar 73 140 039 27 357 878

Summa tillgångar 1 083 306 159 980 548 998

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier, kvotvärde 100 kr/st) 100 000 100 000

Reservfond 250 000 250 000

350 000 350 00

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 1 008 608 135 952 734 745

Årets resultat 6 3 729 1 766 590

1 008 611 864 954 501 335

Summa eget kapital 1 008 961 864 954 851 335

Obeskattade reserver 7 92 159 139 324

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 195 160 578 963

Skulder till bolag inom Gbg Stadshus AB 72 778 125 24 928 594

Övriga kortfristiga skulder 8 1 200 000 0

Skatteskuld 60 851 44 582

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 000 6 200

Summa kortfristiga skulder 74 252 136 25 558 339 

Summa eget kapital och skulder 1 083 306 159 980 548 998

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga

Allmän information
Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning 
till undantaget till i Årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Redovisningsprinciper
Göteborg & Co Kommunintressent AB tilläm-
par Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget ka-
pital.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den 
ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och 
liknande avdrag.

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 bo-
lagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mell
an dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, 
vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordrin-
gen/skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas 
i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt 
att beloppen kan utnyttjas mot framtida skatteplik-
tiga resultat. 

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt när rätten till utdelning bedöms som säker 
och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar och skulder
Fordringarna och skulder är upptagna till nominella 
belopp om icke annat framgår av nedanstående not
anteckningar.

Försäljning till och från koncernföretag
Intäkterna kommer till 100% (2015 100%) från andra 
Göteborgs Stadshusbolag och 81% av posten ”övriga 
externa kostnader” (2015 63%) går till andra Göteborgs 
Stadshusbolag.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balans
dagen.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

2016 2015

Styrelse

Löner och andra ersättningar 229 971 151 288

Sociala kostnader 62 029 47 659

Varav pensionskostnader (0) (0)

Övrig personal

Löner och andra ersättningar 0 0

Sociala kostnader 0 0

Varav pensionskostnader (0) (0)

Totalt

Löner och andra ersättningar 229 971 151 288

Sociala kostnader 62 029 47 659

Varav pensionskostnader (0) (0)

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag

2016 2015

Utdelning 0 1 393 200 

Not 1 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Under verksamhetsåret har bolaget inte haft några anställda.

Not 4 Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt 4 450 44 582

Skatt på årets resultat -4 450 -44 582

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 19 999 1 811 172

Skatt beräknad med skattesats 22% 4 400 398 458

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 93 306 504

Skatteeffekt av tidigare års underskott 0 47 372

Schablonintäkt på periodiseringsfonder 143

Summa -4 450 -44 582 

Not 3 Bokslutsdispositioner

2016 2015

Erhållet koncernbidrag 71 200 000 86 000 000

Lämnat koncernbidrag 71 200 000 86 000 000

Förändring av periodiseringsfond 47 165 139 324

47 165 -139 324

Not 5 Andelar i koncernföretag

2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 953 191 120 250 000

Förvärv 1 475 000 893 141 120

Lämnat aktieägartillskott 55 500 000 59 800 000

Utgående Anskaffningsvärde 1 010 166 120 953 191 120

2016-12-31 2015-12-31

Antal  
andelar

Kapital  
andel %

Bokfört  
värde

Bokfört  
värde

Göteborg & Co Träffpunkt AB 
5564280369, Göteborg

29 750 99,2% 1 725 000 250 000

Liseberg AB 
5560236811, Göteborg

419 998 100% 937 788 000 882 288 000

Got Event AB 
5560159823, Göteborg

15 000 100% 44 461 000 44 461 000

Göteborgs Stadsteater AB 
5560167875, Göteborg

79 941 100% 26 192 120 26 192 120

1 010 166 120 953 191 120

Moderbolaget har bestämmande inflytande i Göteborg & Co Träffpunkt AB till följd av aktieägaravtal varför 
innehavet på 99,2% anses vara andelar i koncernföretag.

Not 6 Förslag till Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 1 008 608 135

Årets resultat 3 729

Kronor 1 008 611 864

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning balanseras 1 008 611 864

Kronor 1 008 611 864

Not 8 Övriga skulder

2016-12-31 2015-12-31

Lån Koncernbanken 1 200 000 0

1 200 000 0

Not 7 Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Periodiseringsfond 2015 85 459 139 324

Periodiseringsfond 2016 6 700

92 159 139 324
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GÖTEBORG DEN 10 FEBRUARI 2017
Håkan Linnarsson, Ordförande
Kia Andreasson
Monica Djurner
Eva Flyborg
Kerstin Billmark
PärOla Mannefred
Anders Pettersson

Camilla Nyman, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 februari 2017.
Ernst & Young AB

Hans Gavin, Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har angivits den 10 februari 2017.

Jan Lindblom, av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor.

MaiBritt Wilhelmsson, av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor.
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