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WAY TO GROW: Destinationens affärsplan – beskriver hur turismen 
till Göteborg ska ha fördubblats till 2030. Utvecklingen ska vara 
hållbar och med göteborgarnas bästa i fokus. 

WAY TO GO: Göteborg & Co:s affärsplan – beskriver hur bolaget 
på bästa sätt ska säkerställa att destinationens mål uppfylls och 
därigenom skapa värde för Göteborg.



VI HAR GJORT VÅRT VAL.
AFFÄRSPLAN FÖR EN NY TID.

I din hand håller du en kortfattad version av destinationen 
Göteborgs affärsplan WAY TO GROW för 2018–2020. 

BESÖKSNÄRINGENS FORUM

Att förutspå framtiden är aldrig enkelt. Men en sak vet vi säkert: resandet till 
Göteborg kommer att öka. Alla trender pekar på fortsatt stark global tillväxt 
och ambitionen är att Göteborg ska ta del av den positiva utvecklingen. 
Göteborg är en fantastisk destination. Vi har två decennier av obruten 
tillväxt i ryggen, besöksnäringen utvecklas, hotellen går bra, det skrivs om 
oss i världens mest prestigefyllda medier och besökarna hittar hit i allt större 
antal. MEN. Vi kan inte leva på gamla bedrifter. Vi har gett oss in på en 
arena som präglas av konkurrens och stor komplexitet. Det som gäller idag 
kan mycket väl vara irrelevant imorgon.

Destinationen arbetar långsiktigt och vi tar nu de första stegen mot 2030-målet om 
9 miljoner gästnätter och en besöksnäring som än mer vill bidra till Göteborgs lång-
siktiga utveckling. Huvudfrågan är inte om turismen till Göteborg ska öka utan hur 
den ska göra det. Och svaret är: hållbart och med göteborgarnas bästa för ögonen. 
Vi ska sprida besöken över året, gärna stanna en natt extra, satsa på besök som 
skapar mervärde och se till att utvecklingen gynnar många. Turismen spelar idag en 
nyckelroll i konkurrensen mellan storstadsregioner, för att bygga en positiv image 
och skapa attraktionskraft för oss som redan bor här, studenter, företag, investerare, 
ny talang och nya göteborgare. 2021 fyller Göteborg 400 år och jubileumsarbetet 
innebär en viktig milstolpe på vägen mot 2030, och mot att göra Göteborg ännu bättre.

Tillsammans gör vi skillnad.

Besöksnäringens Forum är en plattform för att utveckla destinationen Göteborg som drivs i 
samverkan mellan det offentliga, privata näringslivet och akademin och Göteborgsregionen. 
Gruppen fungerar som VD:s advisory board och representeras i Göteborgs & Co styrelse av 
de fyra näringsgrenarna boende, möten, handel och restaurang.
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Destinationen Göteborg ska till 
2030 ha fördubblat turismen 
genom att vara en internationell 
förebild och alltid utmana 
hållbarhetsbegreppen. 
På det här sättet vill besöksnäringen ta ett ökat ansvar för Göteborgs utveckling.

2030 
MÅLBILD FÖR DESTINATIONEN GÖTEBORG De senaste decennierna har turismen globalt 

visat ständig hög tillväxt och turismen är en av de 
viktigaste drivkrafterna bakom socio-ekonomisk 
utveckling i världen. Som ekonomisk sektor är 
turismen idag större än exempelvis oljeindustrin, 
livsmedelsindustrin, eller bil industrin.

TURISMEN – EN BASNÄRING
I den nya globala ekonomin har turismutvecklingen blivit 
en basnäring för städer, regioner och nationer. Synen på 
besöksnäringen som en del av serviceindustrin riktad 
mot besökande konsumenter har förändrats och ökad 
turistisk konsumtion är nu inte bara är ett mål i sig. 
Turismen har en erkänt viktig roll i samhällsutvecklingen 
vad gäller att skapa hållbar tillväxt, nya arbetstillfällen, 
utveckling av en större och mer attraktiv infrastruktur 
och ökad livskvalitet för invånarna. Möjligheterna finns 
framförallt i storstadsregioner som har den infrastruktur, 
attraktivitet, tillgänglighet och produkter/tjänster som 
krävs för att stå ut i konkurrensen. Göteborg är en att-
raktiv destination med stor potential att locka många fler 
besökare. Våra förutsättningar, med korta avstånd mellan 
stad, natur och skärgård är en stor tillgång som gör det 
möjligt att sprida våra besökare till fler platser samt att 
få dem att stanna en extra natt.

TURISMEN – EN GLOBAL  
JÄTTEINDUSTRI

TURISM MED  
ETT SYFTE

TURISM

Vart tionde jobb i världen återfinns inom turistindustrin

7 %
av all världens 

export

av global BNP    
10 %

Enligt FN:s turistorgan, UNWTO, väntas antalet internationella resor 
växa från cirka en miljard till nästan det dubbla fram till 2030. 
 Antalet resenärer till Europa kommer att öka från 550 miljoner år 
2016 till cirka 750 miljoner år 2030, enligt samma källa. Utöver detta 
visar statistiken att storstadsturismen ökar snabbare än all annan 
turism i Europa.

30 %
av världens  

samlade export         
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AFFÄRSPLAN  
FÖR EN NY TID

NÅGRA TUNGA FAKTORER ATT HA MED SIG:

1. En växande global medelklass – fler har råd att resa

2. Ökad globalisering – fler reser längre

3. Städer lockar flest besökare

4. Just nu är intresset för andrastäder stort

5. Städer som uppfattas som genuina och där invånarna trivs attraherar besökare

6. Större andel internationella besökare

Vår näring står inför en tid av enorma utmaningar 
i fråga om ökad konkurrens, förändrade köp-
beteenden, digitalisering och omvälvande 
innovationer. Dessutom måste vi också fokusera  
på näringens påverkan på klimatet.

ÖVERTURISM, HUR VÄXER VI HÅLLBART?
Flera populära städer i Europa har fått problem med för 
många turister. Göteborgsregionen har stor möjlighet att 
ta emot betydligt fler besökare än i dag, men tillväxten 
måste ske hållbart och får inte komma i konflikt med oss 
som lever och ver kar här. Att värdera vilka intressen som 
ska väga tyngst för att nå det långsiktiga målet om hållbar 
utveckling är en svår uppgift. 

FLYGETS KLIMATPÅVERKAN
Flygets expansion innebär en stor klimatmässig ut-
maning som måste hanteras. Vi behöver kontinuerligt 
uppmuntra till spårbunden trafik där det är möjligt. 
Men faktum kvarstår. Göteborgs geografiska läge gör 
att flyget kommer fortsätta vara av största betydelse för 
tillgängligheten från länder där tågförbindelser inte är 
tillräckligt konkurrenskraftiga.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, EN NYCKELFRÅGA  
FÖR UTVECKLINGEN AV TURISMEN
Ett ökat resande, mer beresta och pålästa resenärer och 
en ökad efterfrågan på upplevelser, varor och tjänster av 
hög kvalitet ställer också nya och högre kompetenskrav 
på besöksnäringen. Besöksnäringen befinner sig i en 

tid av stor efterfrågan och utveckling. Samtidigt saknas 
 kvalificerad arbetskraft, för få stannar inom näringen 
och för få söker till de branschrelaterade utbildningarna. 
Detta är ett hot mot tillväxten och en stor utmaning som 
många olika parter behöver adressera.

GÖTEBORG SKA VARA OCH UPPLEVAS SOM ETT  
HÅLLBART, TRYGGT OCH SÄKERT RESMÅL
De senaste åren har vi sett världen uppleva naturkata-
strofer, terrorism, klimathot med mera. Även om detta 
naturligtvis ligger utom vår kontroll måste vi följa och 
analysera läget i omvärlden och vidta de åtgärder vi 
råder över.

DIGITALISERING OCH FÖRÄNDRAT KÖPBETEENDE
Internationalisering, digitalisering och automatisering 
i kombination med ökade krav på hållbarhet och miljö-
hänsyn skapar nya möjligheter och stora utmaningar.  
Förr tävlade destinationer med varandra genom reklam-
kampanjer och tryckt material. I dagens splittrade 
medieklimat gäller det att skapa kommunikation som är 
mobil, social, autentisk och ”always on” (en marknads-
föringsstrategi som bygger på ständigt  innehållsskapande 
och närvaro snarare än enstaka kampanjinsatser). 
 Framgångsrik marknadsföring sker där kunderna finns 
och inte nödvändigtvis i destinationens egna kanaler. 
Dessutom kompletteras och utmanas existerande kom-
mersiella boenden av exempelvis AirBnb som genom 
plattformsekonomins utveckling driver fram nya beteen-
den och möjligheter.
 

STRATEGISKA 
UTMANINGAR
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Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. 
Besöksnäringen är här en naturlig och självklar del.  
Den berör flera olika samhällsområden och spelar en 
 viktig roll i utvecklingen av ett attraktivt och hållbart  
Göteborg för oss som bor här och våra besökare.

HÅLLBAR TILLVÄXT EN GRUNDSTEN
Destinationen Göteborg ska dubbla turismen genom att 
vara en internationell förebild och alltid utmana hållbar-
hetsbegreppen. Att tillväxten ska vara hållbar är grund-
stenen i allt vi gör. Och genomsyrar alla strategier.

En destination som inte är hållbar har på sikt ingen 
framtid. Lika stolta som vi är över resultatet av vårt 
hållbarhetsarbete, lika ödmjuka är vi inför  utmaningarna. 
Vi kommer aktivt bidra till en klimatsmart, attraktiv 
 destination med människan i centrum. Men att exempel-
vis värdera vilka intressen som ska väga tyngst för att 
nå det långsiktiga målet om hållbar utveckling är en svår 
uppgift. Flygets expansion är av största betydelse för till-
gängligheten samtidigt som det är en stor klimatmässig 
utmaning som måste hanteras.

RESAN MOT  
FRAMTIDEN  
HAR REDAN BÖRJAT

BESÖKSNÄRINGEN, EN POSITIV 
FÖRÄNDRINGSKRAFT

GÖTEBORG  
BÄST I 
VÄRLDEN

Miljö- och klimat

Vi skall göra miljömässigt 
omsorgsfulla val och visa 
omsorg om hav och natur.

Ansvarsfull ekonomi och  
rättvisa villkor

Vi skall verka för en diversifierad 
näring som gagnar alla oss som 
bor här.

Välkomnande och inkluderande

Vi skall erbjuda en jämställd, inklu-
derande och tillgänglig destination.

Bestående positiva effekter

Besöksnäringen kan bidra i positiv riktning 
i frågor som exempelvis utanförskap och 
integration. Genom att skapa jobb och 
möjligheter kan vi vara med och förändra 
samhället – och människors liv.

BESÖKARNA STÄLLER HÖGRE KRAV
I den globala konkurrensen behöver företag och desti-
nationer erbjuda exceptionella upplevelser, produkter 
och tjänster. När konsumenten har hela världen att välja 
på gäller det att erbjuda något som är unikt och genuint. 
Detta ställer krav på att besöksnäringens aktörssystem, 
såväl privata som offentliga aktörer, har en hög inno-
vationsförmåga som säkerställer utveckling av företag, 
produkter, tjänster och processer.

2016 och 2017 toppade Göteborg det högt ansedda 
hållbarhetsindexet för mötesdestinationer (Global 
Destination Sustainability Index).

Det är ett kvitto på att vi faktiskt är bäst i världen inom 
hållbara möten och evenemang – och en morot till att 
bli ännu bättre inom andra områden. Mycket av det som 
byggt våra framgångar inom mötes- och evenemangs-
industrin går också att applicera på andra områden. 

1

3

2

4

DESTINATIONENS  
HÅLLBARHETSARBETE

GÖTEBORG VÄXER OCH DET ÄR INTE BARA  
MÄNGDEN BESÖKARE SOM SKA ÖKA 
Fram till år 2035 ska staden ge plats för 150 000 nya 
 göteborgare, 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.  
Detta skapar utmaningar – men framförallt möjligheter  
för oss som destination. 

DIGITAL TEKNIK FÖRÄNDRAR VÅRT SAMHÄLLE  
I ALLT SNABBARE TAKT
Den ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på 
nya sätt. Det handlar om utveckling av nya tjänster, det 
handlar om effektivare sätt att organisera verksamheten 
och det handlar om att manövrera i ett helt nytt landskap 
för marknadskommunikation. Digitaliseringen och ett 
digitaliserat arbetssätt är en absolut förutsättning för 
fortsatt utveckling. 
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Här följer destinationens viktigaste verktyg och insikter inför resan 
mot målbilden 2030 och jubileumsåret 2021.

LYFT SAMVERKAN  
TILL EN NY NIVÅ
Göteborg är samverkan. Det är och har varit desti-
nationens viktigaste konkurrensfördel. Nu ska vi 
lyfta samverkan till en ny nivå. Genom att skapa 
bättre kontaktvägar och nya nätverk kan vi uppträda 
mer samstämmigt och skapa synergier. Olika delar 
av staden arbetar direkt eller indirekt för att under-
lätta för besöksnäringen och främja turism. Men det 
behövs samordning. En genomtänkt och långsiktig 
samverkan i etablerade och nya konstellationer är 
därför grundläggande i arbetet för att utveckla en 
hållbar destination. 

VI NÅR DIT GENOM ATT:

•  Vårda och utveckla redan etablerade nätverk  
och andra konstellationer.

• Initiera nya samverkansmodeller och prova  
innovativa arbetssätt.

• Inspirera unga och framtidens kreatörer att  
medverka i nya nätverk.

MANIFESTERA  
GÖTEBORG GLOBALT
I Sverige och i våra grannländer har Göteborg en stark 
ställning som resmål. Men det räcker inte. Vi vill ta 
en mycket starkare position internationellt som en 
attraktiv destination att  besöka, mötas, arbeta, studera 
och investera i. Göteborg ska bli en destination som är 
än mer värd att besöka vilken dag som helst, året runt. 
Här stannar man gärna en natt extra.

VI NÅR DIT GENOM ATT:

• Driva relevant digital synlighet för Göteborg  
på egna, globala och nischade plattformar.

• Lyfta fram (och stimulera till) unika tillgångar, 
evenemang och möten som skapar uppmärksamhet 
på en global marknad.

• Medverka till utveckling av upplevelser som håller 
mycket hög kvalitet.

DELA MED OSS AV ETT  
LEVANDE GÖTEBORG
I dagens informationsbrus är det allra viktigaste – och 
 svåraste – att sticka ut. Vår livsstil, kulturlivet, arenor, 
attraktioner och närheten till naturen i Göteborg är 
starka budskapsbärare och tillgångar som tilltalar 
besökare. Men att bygga ett starkt varumärke kräver 
mer än att ”bara” leverera bra produkter och tjänster. 
Hur och var vi för fram våra budskap för att nå ut och 
nå fram är lika viktigt. 

 
VI NÅR DIT GENOM ATT:

• Skapa äkta, genuina och engagerande berättelser 
om destinationens unika tillgångar och dela dem 
med världen.

• Mobilisera näringen och oss som lever här att skapa 
och sprida starka berättelser.

• Dra fördelar av framväxten av delningsekonomin.

FÖRBÄTTRA 
TILLGÄNGLIGHETEN
Det måste vara enkelt att komma till Göteborg och lätt 
att sig runt i staden och regionen. Det krävs också att  
det är enkelt att få relevant information i de olika faserna 
av en resa. Så enkelt är det. 

VI NÅR DIT GENOM ATT:

• Förbereda destinationen för en tid då Göteborg 
går igenom ett av norra Europas största 
stadsutvecklingsprojekt.

• Nyttja digitaliseringens alla möjligheter i en upp-
kopplad värld.

• Stödja Göteborg Landvetters expansion och utvecklings -
planer och verka för bättre tågförbindelser. 

SKAPA INNOVATION  
FÖR MORGONDAGEN 
Morgondagen kräver nya innovationer i kombination 
med ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta för att 
möta turismens och besöks näringens potential, tillväxt 
och utmaningar. 

VI NÅR DIT GENOM ATT:

• Utveckla nya metoder, koncept och lösningar som 
gör Göteborg än mer attraktivt.

• Gå från att vara ”genomförare” till att skapa 
organisering med fokus på att vara ”möjliggörare.”

• Ligga i digital framkant och nyttja ny teknik.

5 STRATEGIER FÖR ATT NÅ VÅRA MÅL
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NYCKELTAL OCH INDIKATORER
Mätetalen för destinationen består av en kvan-
titativ del där gästnätter, turismomsättning och 
sysselsättning är de centrala delarna. Dessa 
är indikatorer på destinationens attraktivitet 
och jämförbara med andra destinationer i både 
Sverige och utomlands. I tillägg till de kvantitativa 
indikatorerna som beskrivs här ovan införs från 

och med 2018 också två kvalitativa indikatorer för 
att mäta Göteborgs attraktivitet. Dessa bygger på 
under sökningar bland boende i Göteborgs regionen 
och bland besökare. Resultatet ska ligga till grund 
för beslut om destinationens utveckling och följas 
regelbundet som en kvalitativ indikator. 

KOMMERSIELLA  
GÄSTNÄTTER
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TURISMOMSÄTTNING 
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SYSSELSÄTTNING
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NO 1

MÅLBILD MOT 2030
Framtidstron är stark inom besöksnäringen 
och de medverkande aktörernas ambition är 
att näringen i än högre grad skall bidra till 
Göteborgs utveckling de kommande åren. 
Det gäller såväl sysselsättningseffekter som 
att stärka destinationens varumärke och 
därigenom dess attraktivitet, för både besökare 
och göteborgare, nya som gamla.

Fördubbling av antalet kommersiella 
gästnätter från 4,5 miljoner 2015 till  
9 miljoner 2030. Tillväxten i gästnätter 
per år blir då cirka 4,5 procent.

Andelen internationella gäst nätter  
ska öka från 1,35 miljoner till  
3,6 miljoner.

12 500 nya jobb på hel- eller deltid, 
motsvarande 8 500 nya årsverken 
till 2030. Vilket innebär en ökning 
med 50 procent.

I en skandinavisk jämförelse ska  
Göteborg uppfattas mer attraktiv än 
övriga storstäder att bo i och besöka.

KVANTITATIVA MÅL FÖR
DESTINATIONEN 2015–2030:

FLER INTERNATIONELLA  
BESÖKARE

VEM KOMMER ATT RESA TILL GÖTEBORG?
De allra flesta som besöker Göteborg idag är 
svenskar (70%) men med en ökad globalisering 
kommer vi att välkomna allt fler internationella 
resenärer.

2018
30 % 

70 % svenska 
besökare 

internationella 
besökare

2030
40 % 

60 % svenska 
besökare 

internationella 
besökare
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TACK TILL  
ALLA ER SOM...

Destinationens affärsplan har tagits fram i 
samverkan mellan flera hundra beslutsfattare, 
experter och representanter för olika delar av 
staden, regionen, akademin och näringen. 

Göteborgs Stad tror starkt på besöksnäringen och 
dess betydelse för såväl tillväxten som för det framtida 
samhällsbygget. Detta engagemang avspeglas inte 
minst i Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling fram till 2030, som antogs 2018. Det är i detta 
program som Göteborgs Stad formulerar sin målbild om 
en fördubbling av turismen till år 2030 och det är i detta 
program som destinationens affärsplan hämtar mycket 
av sin styrka. Här ryms en garanti för samverkan och 
strävan mot ett gemensamt mål.

Ett bevis på den kraftsamling som pågår även inom 
näringen är att Storhotellgruppen, Göteborg City 
Shopping och Göteborgs Restaurangförening utarbetat 
egna affärsplaner i syfte att stärka möjligheten att 
faktiskt nå destinationens mål och därigenom bidra till 
utvecklingen av besöksnäringen i Göteborg. 

Besöksnäringens Forum har fungerat som ett strategiskt 
bollplank, ett starkt bevis på det engagemang som finns 
i vår näring. Tillsammans skapar vi världens bästa 
destination!

Tack!
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I din hand håller du en kortfattad version av Göteborg & 
Co:s affärsplan WAY TO GO för 2018–2020. FRÅN GAMLA SANNINGAR  

TILL NYA INSIKTER

Med 25 års erfarenhet av destinationsutveckling, marknadsföring, möten 
och evenemang har Göteborg & Co byggt en stark och väletablerad platt-
form. Men gamla sanningar och sätt att arbeta fungerar inte lika effektivt 
som tidigare. Den starka globala tillväxten inom turism har inneburit att  
traditionell marknadsföring ersatts av kreativ destinations utveckling.  
Vi lever också i en extremt turbulent tid med hög förändringstakt. 

Besöksnäringens mål att fördubbla antalet gästnätter till 9 miljoner år 2030 ställer 
stora krav på både destinationen och bolaget. Vår framgång bygger på vår  förmåga 
att betrakta de snabba förändringarna i omvärlden som en källa till förnyelse. 
 Generellt ska bolaget bli tydligare med vad vi är bäst lämpade att göra, våga välja 
bort och se hur vi verkligen kan göra skillnad.

Besöksnäringens aktörer bidrar till destinationens samlade attraktionskraft medan 
Göteborg & Co:s roll är att staka ut riktningen, se till att vi alla går mot samma mål 
och inte glömmer vikten av att utvecklingen sker på ett hållbart vis.

Nu är det dags för oss att ta ett steg fram och göra ännu mer av det som vi på 
Göteborg & Co är allra bäst på. Att leda destinationens utveckling, att bidra till 
samverkan och skapa nya möjligheter. För våra partner, för destinationen, och  
för alla oss som lever här.

Till dig som gärna vill vara en temporär göteborgare – välkommen till oss! 

Camilla Nyman, 
VD Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred 
samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever  
och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang där Liseberg, Got Event och 
Göteborgs Stadsteater ingår.

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad och ingår i koncernen Göteborg Stadshus AB.



FEM ÖVERGRIPANDE STRATEGIER FÖR ARBETET

1. Göteborgs Stad ska verka för att säkerställa investeringar i de  
verksamheter som utgör motorer för besöksnäringens utveckling.

2. Göteborgs Stad ska utarbeta långsiktigt hållbara finansieringslösningar  
för åtgärder som syftar till att utveckla destinationen och staden.

3. Göteborgs Stad ska utveckla samverkansformerna för hållbar destinations-
utveckling mellan såväl stadens olika delar som med näringsliv och akademi.

4. Göteborgs Stad ska i stadsplaneringen beakta besöksnäringens behov.

5. Göteborgs Stad ska aktivt verka för ett gynnsamt närings livsklimat och en  
tryggad kompetens försörjning.

GÖTEBORGS STADS PROGRAM 
FÖR BESÖKSNÄRINGENS  
UTVECKLING FRAM TILL 2030 

I februari 2018 antog kommunfullmäktige det styrande 
dokumentet Göteborgs Stads program för besöks-
näringens utveckling fram till 2030. Programmet stakar 
på ett kraftfullt vis ut vägen framåt för besöksnäringen 
i Göteborg samtidigt som det markerar stadens starka 
engagemang i frågan. Göteborg är en stad där besöks-
näringen spelar roll. Inte bara för hållbar tillväxt och 
för att stärka den attraktiva bilden av Göteborg, utan 
för samhällsutvecklingen i stort. Den insikten är riktigt, 
riktigt betydelsefull.

Programmet utgår från den målbild som Göteborgs Stad 
och besöksnäringens intressenter tillsammans har for-
mulerat för destinationen. Den lyder:  

GÖTEBORGS STAD LOVAR  
KRAFT TILL NÄRINGEN

Destinationen Göteborg  
ska till 2030 ha fördubblat  
turismen genom att vara  
en internationell förebild  
och alltid utmana  
hållbarhetsbegreppen. 
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GÖTEBORG & CO KOMMER 2018-2020 UR  
ETT KLUSTERPERSPEKTIV FOKUSERA PÅ ATT:

Implementering av det nya 
ägardirektivet

Förstärkning av ägarstyrningen 
genom fördjupning av ägar
dialogsprocessen 

Ta initiativ till synergier och 
samordning mellan bolagen 

Genomföra översyn av dotter
bolagens ägardirektiv och vid behov 
lämna förslag till förändringar 

KRAFTEN I KLUSTRET 
TURISM, KULTUR OCH 
EVENEMANG

Göteborg är ingen världsmetropol. Vi har inget Eiffeltorn 
eller outsinliga marknadsföringsresurser. Ändå går det 
bra för destinationen. Varför? Svaret är starka motorer 
som Liseberg och Svenska Mässan, en historik av evene-
mang och möten, ett brett utbud med närhet stad och 
natur, men framför allt en unik förmåga till samverkan. 
En stark vilja och tro på att även som liten aktör kunna ta 
plats på den globala kartan. Besöksnäringen i Göteborg 
insåg tidigt nyttan i att samarbeta för bästa utväxling 
och på samma vis har Göteborgs Stad samlat bolagen 
Liseberg, Göteborgs Stadsteater och Got Event i det 

 gemensamma klustret Turism, Kultur och Evenemang 
med Göteborg & Co som moderbolag. Med sin bredd, sin 
spets och sin sammantagna kompetens har klustret en 
avgörande roll att spela för destinationens utveckling 
och förmåga att fördubbla turismen till Göteborg till år 
2030 och kunna vara en betydande aktör i att utveckla 
 Göteborg. I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige 
beslut om ett nytt ägardirektiv för det fusionerade bolaget 
Göteborg & Co AB. Ägardirektivet tydliggör förväntning-
arna på moder bolaget i dess roll som ägare av de tre 
bolagen.

Bolagets arbete ska leda till hållbar tillväxt och bidra till 
att stärka bilden av destinationen Göteborg

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs 
genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar 
destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang där Liseberg, 
Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

BOLAGETS UPPDRAG 

DÄRFÖR KOMMER GÖTEBORG & CO 2018-2020 UR 
ETT DESTINATIONS PERSPEKTIV FOKUSERA PÅ ATT:

Leda destinationens 
utveckling genom 
samverkan och kunskap

1

Få människor att mötas 
genom upplevelser, möten 
och evenemang

2

Dela berättelser och 
nyheter om Göteborg 
med världen

3

På så sätt bidrar vi till ett 
mer levande Göteborg.

MÅL



Det pågår ett intensivt miljöarbete i Göteborgs Stad. 
Ambitionen är att bli en föregångare i miljöfrågor 
och en av världens mest progressiva städer i att 
åtgärda klimat och miljöproblem. Som destination 
ska Göteborg vara en internationell förebild och 
alltid utmana hållbarhetsbegreppen. För Göteborg 
& Co innebär denna djärva målbild att kavla upp 
armarna, driva på förändring, utveckling och 
innovation, ställa krav på våra samarbetspartners 
och säkerställa att destinationen ligger i topp när 
det gäller hållbarhet. 

Konkret arbetar bolaget med miljödiplomering, råd givning 
och genomföranden där de egna evenemangen höjer 
ribban och agerar stolta förebilder för andra. Tack vare 
besöksnäringens aktörers hållbarhetsarbete kan mötes- 
och evenemangsarrangörer luta sig mot miljöanpassad 
infrastruktur, miljöcertifierade hotell och restauranger, 
klimatsmart logistik med mera. Vår gemensamma ut-
maning är att alltid försöka få våra besökare att stanna 
en extra natt.

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete utgår från tre 
bolagsövergripande strategier som växelverkar 
och stärker varandra.

Göteborg & Co har varit processägare för 
”Turista i sin egen stad” ett projekt med målet att 
göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad 
skall öka. I jämförelse med att turista på annan ort 
är det hållbart att turista hemma vilket också stärker 
det lokala utbudet. Det skapar också möjligheter att 
bemöta det vi ser på vissa europeiska destinationer 
där lokalborna blivit alltmer kritiska mot turismen 
och de negativa följder den kan medföra om man 
glömmer bort de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Istället för demonstrationer mot trängsel och kommer-
sialisering vill vi även fortsatt se stolta göteborgare som 
välkomnar besökarna till sin stad. Denna utveckling 
 garanterar vi genom att fördela besöken på ett håll-
bart sätt – över året och över stadens olika delar – och 
genom att visa göteborgarna på allt fantastiskt vår stad 
har att erbjuda vid sidan av de allra mest självklara 
attraktionerna. Genom att bidra till höjd livskvalitet för 
göteborgarna skapar vi också starka ambassadörer för 
destinationen. 

HÅLLBARHET:  
EN MÅLBILD SOM  
FÖRPLIKTIGAR

TURISTA I SIN  
EGEN STAD

HÅLLBARHETS-
STRATEGIER

Vi ska vara förebild och  
föregångare och visa vägen i  
det vi gör och har rådighet över

Vi ska uppmuntra och utmana  
destinationens aktörer och samarbets-
partners att utvecklas i hållbar riktning

Vi ska inspirera och hjälpa  
till hållbar konsumtion av  
destinationens utbud

ÅTGÄRDER:
• Våga testa nya sätt, ny teknik, nya modeller och 

processer för att utvecklas i hållbar riktning.

• Använda/implementera internationella ramverk  
och medverka i internationella sammanhang.

• Driva och påverka branschen i hållbarhetsfrågor  
– internationellt, nationellt, lokalt.

ÅTGÄRDER:
• Dela och utveckla kunskap och erfarenheter.

• (På olika sätt) stötta och motivera våra  
samverkanspartners.

• Tillsammans identifiera gemensamma utmaningar  
och utveckla hållbarhetslösningar och hållbara  
innovationer.

ÅTGÄRDER:
• Kommunicera ”hur vi gör i Göteborg”.

• Kommunicera destinationens hållbara alternativ.

• Dela goda exempel och vara generösa att dela  
våra erfarenheter.

1 2 3
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Göteborgs 400-årsjubileum 2021 innebär en 
fantastisk möjlighet för destinationen att bidra 
till positiv utveckling, visa upp sig för världen och 
nyttja kraften i en samlad besöksnäring. Jubileet 
fungerar som en katalysator och milstolpe för 
destinationen på resan mot 2030 och nu börjar den 
allra mest intensiva fasen i arbetet. Det är nu det 
stora utvecklingssprånget ska göras. 

2009 fick Göteborg & Co i uppdrag att ta fram en plan för 
Göteborgs 400-årsjubileum. Sedan dess har tusentals 
göteborgare varit delaktiga i processen och bidragit 
med idéer och tankar kring stadens utveckling. Många 
av dessa har redan förverkligats, till glädje för både 
besökare och boende. Exempelvis har det blivit lättare 

att ta sig från centrum till skärgården och numera kan 
man både bada och basta i Frihamnen. Stora satsningar 
som Lisebergs vattenpark och familjehotell, samt den 
planerade stadslinbanan kommer också att bidra till 
livskvalitet, attraktivitet och uppmärksamhet kring 
Göteborg.

Göteborg & Co leder, samordnar, kommunicerar och följer 
upp arbetet med jubileumsprocessen. Bolaget ansvarar 
även för att skapa synergier kopplade till destinationens 
långsiktiga utveckling. Allt arbete bottnar i göteborgarnas 
delaktighet och det som görs syftar till positiv och hållbar 
utveckling. Göteborgarna blir genom sin delaktighet 
också stolta ambassadörer för sin stad vilket bidrar 
till destinationens attraktivitet och förmåga att locka 
besökare.  

NU BANAR VI VÄG 
FÖR GÖTEBORGS 
400-ÅRSJUBILEUM 2021

FOKUSÅR 2018 – 2020

Med tre år kvar till Jubileumsåret 2021 formas nu  programmet för firandet. 
Hela staden kommer att  fungera som arena, och hela världen är inbjuden.

2018 års fokus ”Go Global” använder 
evenemangen Volvo Ocean Race, 
Nordea Masters, EuroPride 2018  
och Kulturkalaset som mötesplats.  
Där har göteborgaren möjlighet att vara 
delaktig bland annat genom aktiviteten 
100 bilder på temat ”Min resa” i 
”Hela stadens galleri”. Till program 
och aktiviteter läggs en internationell 
dimension, både genom samarbeten 
och innehåll. Göteborg lyfter särskilt 
fram innovationer och utmärkelser. 
På olika sätt förbereds staden på att 
välkomna till 400-årsjubileet i Göteborg 
– en stad där hela världen ryms. 

JUBILEUMSÅRET 2021

Det är dags att kraftsamla inför själva jubileumsåret 
som blir en fantastisk möjlighet och plattform för 
att manifestera destinationen Göteborg.  

Göteborgs 400-årsjubileum kommer att innehålla en  
mix av jubileumssatsningars förverkligande och gästspel 
från Göteborg och världen. En höjdpunkt blir själva 
”födelsedagen” den 4 juni med efterföljande helg, men 
många aktiviteter och händelser kommer att skapa 
uppmärksamhet. Det kommer att bli ett firande utöver det 
vanliga, ett firande som också bidrar till såväl stad, region 
och destination även långt efter jubileumsåret. Göteborg  
& Co har projektägarskapet av Jubileumsåret 2021.

2019 har fokus ”Kunskap och 
upplysning”. Kompetensförsörjning 
är en särskilt aktuell fråga och 
utbildning, akademi och science 
parks kommer att få viktiga 
roller. Vetenskapsfestivalen blir 
en betydelsefull plattform under 
året och Universeum kommer att 
uppmärksamma 50-årsjubileet av 
den första månlandningen genom 
en helt ny kunskapsupplevelse om 
rymden. 

2020 blir ett intensivt år med 
förberedelser inför Göteborgs 400-
års firande. Nu ska effekterna av alla 
satsningar samlas i fokusårets tema 
”Hållbart växande”. Samtidigt pågår 
festförberedelser i hela staden och när 
vi når nyårsafton invigs Jubileumsåret 
i hjärtat av Älvstaden Göteborg.

2018
GO GLOBAL

2019
KUNSKAP OCH 
UPPLYSNING

2020
HÅLLBART  
VÄXANDE

2021
GÖTEBORG

400 ÅR!
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MÅLBILD 2030  
GLOBALT LEDANDE 
DESTINATION FÖR  
HÅLLBARA MÖTEN
En effektiv och tät samverkan mellan akademi, näringsliv 
och Göteborg är idag en framstående destination för håll
bara möten genom stora investeringar, mötesanläggning
ar i toppklass och ett nära samarbete mellan  akademi, 
stad och näringsliv. Men den internationella mötesmark
naden förändras snabbt och konkurrensen om stora 
prestigefulla internationella möten ökar hela tiden.  
Nya destinationer med förstklassiga anläggningar och 
välorganiserade convention bureaus ger sig in i konkur
rensen samtidigt som ekonomiska incitament erbjuds 
mötesorganisationerna. Göteborg har kommit långt, men 
för att inte förlora mark måste vi fortsätta satsa på digital 
teknik och samarbete med såväl mötesorganisationer 
som våra lokala partner. 

VÅRT UPPDRAG:
Göteborg ska aktivt värva stora kongresser och före
tagsmöten som för samman akademi och näringsliv i 

regionen med forskning och utveckling på hög nationell 
och internationell nivå. Vi ska marknadsföra och sälja 
in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst 
internationella möten, politiska möten samt större före
tagsmöten. Kort sagt attraherar vi forskning, talang och 
beslutsfattare till Göteborg.

Vi ska värva möten med både volym och spets. Stora 
möten med många delegater har betydande turist
ekonomiska effekter och bidrar till att uppfylla desti
nationens kommersiella mål. Vi ska öka värvningen av 
möten i storlekssegmentet över 2 000 delegater och 
företagsmöten med över 500 delegater. Lägsta gräns för 
svenska möten ökas till nivån 1 000 delegater. 

Vi ska intensifiera samverkan med regionens näringsliv.  
Stora företag i regionen satsar mycket resurser på 
 forskning och utveckling och behöver därför rekrytera 
personal med spetskompetens. Vi ska identifiera och 
verka för att få hit möten som är strategiskt viktiga och 
av stor betydelse för det lokala näringslivet.

Vi ska nyttja Göteborg som arena för att utveckla nya 
mötes koncept. Vi behöver ta fram nya möteskoncept och 
helhetslösningar för att möta marknadens behov.

MÅLBILD 2030  
NORRA EUROPAS LEDANDE 
HÅLLBARA EVENEMANGSSTAD

Evenemang är en snabbt växande sektor med tydliga 
 synergier för turism och besöksnäring. Evenemang 
 skapar ökad tillväxt, gör destinationen mer attraktiv, 
 fungerar som kommunikationsplattformar för destina
tionens varumärke och växer i betydelse som verktyg i 
stads och samhällsutveckling. Samtidigt blir förutsätt
ningarna för att genomföra evenemang allt mer kom
plexa och konkurrensen stenhård. Alltfler städer runtom 
i världen väljer att satsa på evenemang och att bygga 
nya arenor. Det ställer höga krav på innovationskraft 
och utveckling av evenemangsarbetet. Vi ska bedriva ett 
dynamiskt värvningsarbete samt intensifiera arbetet med 
att stimulera till utveckling och skapandet av nya evene
mangskoncept. Dessa koncept ska skapa nytta för, och 
bidra till, en hållbar utveckling av Göteborg. 

VÅRT UPPDRAG:
är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad 
genom att strategiskt utveckla, möjliggöra och genom
föra hållbara evenemang inom kultur och idrott.  
Kort sagt levandegöra en hållbar evenemangsstad.

Vi ska göra nytt och göra nytta. Detta genom att utveckla 
nya evenemangskoncept, ha ett internationellt sikte och 
ett öppet förhållningssätt. 

Vi ska ha ett ökat destinationsfokus i värvnings- och  
utvecklingsarbetet och fokusera på evenemang med 
störst potential att föra ut destinationen i världen. 

Vi ska leda arbetet med hållbara evenemang. Göteborg 
& Co har under åren utvecklat arbetet med att  integrera 
hållbarhetsperspektiven inom ramen för framförallt 
Kultur kalaset. Detta arbete vill vi ta vidare i syfte att bli 
en ledande plattform för samverkan när det gäller håll
bara evenemang. Vi ska ställa högre krav – på oss själva 
och på våra partners.

Vi ska leda, driva och stärka samverkan i stadens 
evenemangs arbete. Göteborg byggs om och arbetet 
kommer att vara extra intensivt under de kommande 
åren. Därför behöver samverkansmodeller samt arbets
sätt med evenemangsfrågor utvecklas. Vi vill ta ansvar 
för att leda detta förändringsarbete med ett förhållnings
sätt som präglas av mod, ödmjukhet och generositet. 

Vi vet vart vi ska, vad vår målbild är och hur vi ska göra det. Nu är det dags att 
omsätta strategierna till praktiskt arbete i bolagets vardag. Här presenterar vi fokus 
för Möten, Evenemang, Marknad & Kommunikation samt Näringslivsgruppen för 
de närmaste tre åren mot målbilden för 2030. 

NU GÖR VI VERKLIGHET  
AV MÅLBILDEN
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MÅLBILD 2030  
SKANDINAVIENS MEST  
OMTALADE DESTINATION 

Med kommunikationen ska vi stärka bilden av varumärket 
och bidra till ett attraktivt Göteborg. Under det senaste 
 decenniet har vi sett en revolution inom marknads-
kommunikation. Idag sker de flesta resetransaktionerna 
på de globala plattformarna. Samtidigt har sociala medier 
 placerat konsumenterna i förarsätet med spridning av 
innehåll, personliga  rekommendationer och delning av 
restips. Plattformar som Facebook, Google och Wechat 
 dominerar och är de effektivaste kanalerna för att nå 
konsumenterna. Traditionella kampanjer har minskat i 
betydelse till förmån för en ständigt pågående dialog. 

Våra målgrupper blir också allt mer globala och kräsna. 
Det gäller därför att fånga upp trender och omsätta dem 
till smart destinationsmarknadsföring som går hand i 
hand med destinationsutvecklingen och skapar en god 
relation med både invånare och besökare. Vi ska attrahe-
ra besökare som vill vara temporära göteborgare.

VÅRT UPPDRAG:
är att utveckla teman, säsonger och reseanledningar 
samt ett värdskap i toppklass. Vi ansvarar för bolagets 
destinations kommunikation och ska säkerställa att den är 
digital,  innovativ och tillgänglig. Kort sagt ska vi vara en 
kreativ digital uppstickare, som bidrar till att stimulera till 
nya  reseanledningar och alltid skapar något att tala om.

Vi ska utveckla hållbara reseanledningar som skapar 
intresse för Göteborg som resmål året om.
Innovativa koncept och upplevelser skapar intresse för 
 Göteborg som resmål. Teman som exempelvis design,  
mat och natur samt säsonger som höststaden och jul-
staden gynnar hela destinationen och stärker samarbeten 
över kommungränserna.

Vi ska arbeta för global synlighet och räckvidd. Det nya 
kommunikationslandskapet är både utmanande och 
 lovande. Vi ska finnas digitalt där resenärerna är och 
 engagera vår publik i större omfattning på nya platt-
formar och i nya kanaler. 

Vi ska lyfta Göteborgs värdskap till nya nivåer med 
digitalt fokus. Ett bra värdskap med utvecklade digitala 
funktioner stärker verksamheten och destinationens 
attraktionskraft- och konkurrenskraft. Det ger nöjda 
besökare som sprider sina upplevelser digitalt. 

Vi ska göra göteborgarna till starka ambassadörer för 
varumärket. Alla som lever och verkar här är med och 
skapar bilden av destinationen. Vår roll är att under lätta 
för människor att dela med sig av sin känsla för hela 
destina tionen Göteborg. Därmed stärker vi varumärket 
tillsammans.

Vi ska medverka till ett djupare avtryck av evenemang 
och möten och bidra till att skapa nytta för staden efter 
det att strålkastarna slocknat. 

EN ATTRAKTIV OCH HÅLLBAR 
STORSTADSREGION DÄR 
IDÉER, VERKSAMHETER 
OCH MÄNNISKOR VÄXER 
TILLSAMMANS 
Näringslivsgruppen (NLG) ska verka för att kunskap och 
innovationer omsätts till nytta för regionens framtida 
konkurrensförmåga och hållbara välfärd. Genom att ut-
veckla och skapa nya strukturer för samverkan vill vi göra 
faktisk skillnad för människor, verksamhet och region. 

VÅRT UPPDRAG:
är att vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, 
organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att 
stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attrak-
tionskraft. Kort sagt säger vi att vi ska vara en aktiv, 
kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värde-
skapande och innovation. 
Genom initiativ och projekt ska vi stimulera till långsiktig 

kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till 
en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion. Projekt 
och satsningar inom kunskap, näringsliv, evenemang och 
kultur är medel i det arbetet. 

Vi ska utveckla samverkansformer. Näringslivsgruppen 
har med framgång utvecklat många projekt i samverkan. 
Nu ska vi förfina det arbetet genom att bättre nyttja resur-
serna och kompetenserna inom gruppen för att nå större 
effekt i våra satsningar. 

Vi ska initiera och facilitera nya projekt. Nya idéer och 
innovationer behöver tillvaratas i en växande storstads-
region. Näringslivsgruppen ska vara med och möjliggöra 
nya projekt och initiativ som stärker Göteborg som en 
innovativ och hållbar stad. 

Vi ska synliggöra och öka kunskapen om Göteborg.  
Vi ska informera om de olika projekt vi är engagerade i. 
Projekten är ett medel som bidrar till att öka medveten-
heten om Göteborg, regionen och dess attraktionskraft.
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UTVECKLA SAMVERKAN  
MED BESÖKSNÄRINGENS  
INTRESSENTER
En effektiv och tät samverkan mellan akademi, 
näringsliv och offentliga aktörer har varit ett signum 
för Göteborg och kanske den enskilt starkaste faktorn 
bakom destinationens framgång. En av bolagets 
viktigaste uppgifter är att leda och utveckla detta 
samarbete. 

• Vårda och utveckla de nätverk som redan finns.

• Delta i internationella nätverk för benchmarking.

• Formalisera strukturen för regional samverkan.

• Introducera flexibla och projektorienterade  
samverkansforum med fokus på unga. 

OMSTÄLLNING AV  
ORGANISATIONEN FÖR  
NYA KRAV   
Omvärldsförändringar och nya utmaningar ställer krav på 
högre kunskapsinnehåll, ny kompetens och innovations-
förmåga.   

• Fullfölja den påbörjade strukturomställningen  
av bolaget. 

• Säkerställa att bolaget har rätt kompetens, inte 
minst vad gäller digital kompetens. 

FORTSATT FOKUS PÅ  
TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är avgörande för en attraktiv 
 destination både vad gäller transporter och  
digital tillgänglighet. 

• Tillsammans med andra aktörer aktivt verka  
för Göteborg Landvetters expansion 

• Verka för hållbara transportlösningar. 

HUB FÖR ÖKAD KUNSKAP  
Destinationens arbete med analys och omvärlds-
bevakning ska utvecklas och samlas i en ny enhet.  

• Säkerställa väl underbyggda beslutsunderlag. 
• Förmedla besöksnäringsrelaterad kunskap internt 

och externt.  

UTVECKLA NYA  
FINANSIERINGSMODELLER  
Nya tider nya krav i kombination med ny lagstiftning, 
riktlinjer och policys har medfört att tidigare finansie-
ringsmodeller inte längre är gångbara. Därför behöver 
nya modeller utvecklas. 

• Utarbeta förslag till ansvarsfördelning inom  
staden för att bära de kostnader som krävs för 
grundläggande infrastruktur. 

•  Tillsammans med nationella aktörer och stor-
städerna verka för statlig finansiering av stora 
möten och evenemang.  

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i 
bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla 
som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är moderbolag i 
klustret Turism, Kultur & Evenemang där Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

Världen och vår bransch förändras allt snabbare och Göteborg & Co:s fem huvudstrategier stakar i mångt 
och mycket ut en ny väg för bolaget. En sak är säker: aldrig tidigare har behovet av samverkan, kunskap 
och innovation varit så stort som det är nu.

VI KAN, VI VILL, VI SKA 
– 5 STRATEGIER FÖR GÖTEBORG & CO 
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MEDARBETARE I FOKUS 

Göteborg & Co ska vara en attraktiv och mänsklig arbets-
givare med ledare och medarbetare vars värdegrund och 
samlade kompetens bidrar till att skapa ett destinations-
bolag för en ny tid och uppfylla destinationens långsiktiga 
målbild. 

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats där jäm-
ställdhet och mångfald är en självklarhet. Vi vill uppfattas 
som en nyskapande, kreativ och professionell organisa-
tion som arbetar aktivt och målfokuserat utifrån en tydlig 
värdegrund. Vår största tillgång är våra medarbetare och 
våra samverkanspartners. 

För att möta en ny tid för bolaget och möta ett ständigt 
förändringstryck behöver bolaget och medarbetarna 
ständigt jobba med att utveckla sig både på kort och 
lång sikt. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för 
olikheter. För att fullfölja vårt uppdrag krävs engagerade 
och motiverade ledare och medarbetare som tar ansvar 
för sitt uppdrag. 

För Göteborg & Co:s medarbetare är Göteborgs Stads 
förhållningssätt förankrade och speglas i mötet med 
kollegor, kunder och samarbetspartners – Vi vet vårt 
uppdrag och vem vi är till för – Vi bryr oss – Vi arbetar 
tillsammans – Vi tänker nytt.

Vår medarbetarfilosofi ligger till grund för hur vi ser på 
oss själva som medarbetare, ledare och arbetsplats. 

Affärsplaneperiodens arbete behöver fokusera på för-
mågan att möta framtidens krav på ett modernt desti-
nationsbolag och förmågan att skapa innovation och 
utveckling. 

VI SKA:

• Göra en kulturresa som skapar förutsättningar för 
gemensam organisationskultur och gemensamma 
förhållningssätt. 

• Skapa ett värdebaserat ledarskap som stödjer 
 innovation i en kommunal kontext.

• Skapa ny- och vidareutveckling av organisationen för 
nätverksbaserat arbetssätt som stödjer  innovation 
och helhetsperspektiv. 

• Vidareutveckla Göteborg & Co:s arbetsgivar-
varumärke. 

• Kompetensutveckla och kompetensväxla.

Våra kärnvärden ska genomsyra 
hur vi bemöter varandra och det  
vi gör – Mänsklig – Pluralistisk – 
Inspirerande.
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