
En del av Göteborgs Stad



Hållbarhetsramverk



KapitelrubrikHållbarhet integrerat i uppdrag och affärsplan

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. 

Bolagets affärsplan 2021 beskriver hur bolaget ska arbeta för att bidra till en hållbar tillväxt för destinationen och därigenom

skapa värde för Göteborg och göteborgarna. Affärsplanen är ett-årig med siktet inställt på 2030. 

”Göteborg & Co ska löpande driva på för en hållbar utveckling och bidra till en attraktiv stad, ett välmående näringsliv och ett

lokalsamhälle med människor som trivs. Tillsammans formar vi en mänsklig stad med en levande natur inom ramen för ett 

klimatavtryck som är nära noll.”

Bolaget är en viktig kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som en världsledande hållbar destination. Detta 

arbete fortsätter, integrerat och proaktivt. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, 

ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flyttar fram positionerna. Destinationens hållbarhetsarbete 

förutsätter engagemang av alla destinationens aktörer. 



KapitelrubrikHållbarhetsramverk

Hållbarhetsramverket ska driva på utvecklingen och vägleda bolagets verksamhet och medarbetare. Det skapar ramen för 

vad hållbarhet är och vad vi vill åstadkomma för såväl bolagets interna verksamhet som för destinationsuppdraget. 

Ramverket är således kompletterande och stödjande till exempelvis mötes- och evenemangsstrategierna.  Ramverket 

fungerar även vägledande och stödjande för destinationens aktörer. 

Utgångspunkten för destinationens hållbarhetsarbete är att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. FN:s Global Compact och 

Globala Målen/Agenda 2030 utgör grund, liksom stadens mål, planer och program. 

Fyra prioriterade hållbarhetsområden utgör den grundläggande ramen.

• Välkomnande och inkluderande destination

• Växande och välmående destination

• Miljö- och klimatsmart destination

• Schyssta villkor



KapitelrubrikVärldsledande hållbar destination 2030

Destinationen Göteborgs långsiktiga och övergripande mål, hållbar destination 2030, innebär att 

besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors och livsmiljöers utveckling. Det 

handlar om att bidra till att utveckla ett vitalt näringsliv i en robust och regenerativ destination 

och att vara en förebild för hållbar och smart destinationsutveckling.

Internationell samverkan är väsentligt för att driva en hållbar utveckling på och för destinationer. 

Övergripande mål

• Världsledande hållbar destination 2030

Delmål 

• Hållbarhetsarbete i världsklass 



KapitelrubrikHållbarhetsramverk

Växande och välmående destination
• Ekonomisk tillväxt genom besöksnäringen
• Jobbskapande och kompetensförsörjning
• Genom upplevelsen belysa viktiga samhällsfrågor

Välkomnande och inkluderande destination
• Brett utbud
• Tillgängligt och inkluderande
• Trygghet och säkerhet

Schyssta villkor
• God arbetsmiljö
• Affärsetik
• Hållbara upphandlingar och inköp

Klimat- och miljösmart destination
• Klimatsmarta resor 
• Resurseffektivitet 
• Hållbar konsumtion



KapitelrubrikVälkomnande och inkluderande destination

Välkomnande och inkluderande destination
• Brett utbud
• Tillgängligt och inkluderande
• Trygghet och säkerhet

Göteborg ska vara en mänsklig destination. Området gäller omtanken om människor. Alla som besöker eller lever i staden 
ska känna sig välkomna, trygga och bemötas med respekt på destinationen och i utbudet. Ett utbud av aktiviteter och 
upplevelser som är brett och tillgängligt. 

Delmål
• Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg
• Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna
• Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt

Koppling till styrande dokument Göteborgs Stad:
Göteborgs Stads program för en jämlik stad, 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism
Göteborgs Stads plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
Göteborgs Stads handlingsplan för de mänskliga rättigheterna
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program



KapitelrubrikVälkomnande och inkluderande destination – Agenda 2030

Välkomnande och inkluderande destination
• Brett utbud
• Tillgängligt och inkluderande
• Trygghet och säkerhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota alla former av våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor 
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.



KapitelrubrikVäxande och välmående destination

Växande och välmående destination
• Ekonomisk tillväxt genom besöksnäringen
• Jobbskapande och kompetensförsörjning
• Genom upplevelsen belysa viktiga samhällsfrågor

Besöksnäringen skapar arbetstillfällen, attraktivitet och ekonomisk tillväxt i staden. Området handlar om att skapa 
förutsättningar för en robustare destination med en diversifierad näring och välmående lokala leverantörer/aktörer. Området 
omfattar också synliggörandet av viktiga samhällsfrågor och möjliggörande till långsiktiga positiva samhällseffekter i 
samband med främst möten och evenemang. 

Delmål
• Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan
• Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt
• Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen
• Besöksnäringen erbjuder ett ökat antal arbetstillfällen

Koppling till styrande dokument Göteborgs Stad:
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Göteborgs Stads program för en jämlik stad



KapitelrubrikVäxande och välmående destination – Agenda 2030

Växande och välmående destination
• Ekonomisk tillväxt genom besöksnäringen
• Jobbskapande och kompetensförsörjning
• Genom upplevelsen belysa viktiga samhällsfrågor

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota alla former av våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor 
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i produktion och konsumtion
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.
12.b Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.



KapitelrubrikMiljö- och klimatsmart destination

Klimat- och miljösmart destination
• Klimatsmarta resor 
• Resurseffektivitet 
• Hållbar konsumtion

Göteborg är en grön stad, med parker, skog, sjöar och hav – en natur/miljö som bidrar till stadens attraktivitet. Området 
omhändertar avtryck på klimat och miljö, hur resurser hanteras smart och med omsorg, värnar levande och livskraftig miljö 
och omställning till cirkulära flöden. 

Delmål
• Besökarna gör hållbara val 
• Besöksnäringens miljö- och klimatpåverkan minskar

Koppling till styrande dokument Göteborgs Stad:
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
Regional avfallsplan



KapitelrubrikMiljö- och klimatsmart destination – Agenda 2030 

Klimat- och miljösmart destination
• Klimatsmarta resor 
• Resurseffektivitet 
• Hållbar konsumtion

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i produktion och konsumtion
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism
12.b Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.
12.3 Halvera matsvinnet
12.5 Väsentlig minska mängden avfall
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar
14.1 Minska föroreningarna i havet 
14.2 Skydda och återställ ekosystem 
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. 



KapitelrubrikSchyssta villkor

Schyssta villkor
• God arbetsmiljö
• Affärsetik
• Hållbara upphandlingar och inköp

Området handlar om ansvarsfullt företagande i förhållande till medarbetare, leverantörer, kunder, partners och ägare. 
Området omfattar villkor i avtalsrelationer, om att hantera offentliga och privata medel på ett ansvarsfullt sätt och 
naturligtvis en god arbetsmiljö som 
som bidrar till bolaget som en attraktiv arbetsgivare och framgångsrik verksamhet.

Delmål - bolagsinterna
• Nöjda medarbetare med gott välbefinnande
• Nolltolerans oegentligheter och diskriminering
• Ständigt utveckla och öka hållbara upphandlingar och inköp

Koppling till styrande dokument Göteborgs Stad:
Attraktiv arbetsgivare
Inköp- och upphandling



KapitelrubrikSchyssta villkor – Agenda 2030 

Schyssta villkor
• God arbetsmiljö
• Affärsetik
• Hållbara upphandlingar och inköp

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor



KapitelrubrikTre strategier

1. Vi ska vara förebild och 
föregångare och visa 

vägen i det vi gör och har 
rådighet över

2. Vi ska uppmuntra och 
utmana destinationens 
aktörer och samarbets-
partners att utvecklas i 

hållbar riktning

3. Vi ska inspirera och 
hjälpa till hållbar 

konsumtion av 
destinationens utbud



KapitelrubrikUppföljning och rapportering

• Göteborg & Co upprättar årligen en års- och hållbarhetsredovisning.

• Redovisningen upprättas i enlighet med Global Reporting Initiatives Standarder för 

hållbarhetsredovisning.

• Uppföljning och rapportering sker även genom årsrapportering till Göteborgs Stad.



KapitelrubrikDelmål och indikatorer – Välkomnande & inkluderande

Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg
• Ökad nöjdhet bland besökare (Besökarindex)

• Ökad rekommendationsgrad för destinationen Göteborg (NPS besökare)  

Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna
• Ökad rekommendationsgrad för destinationen Göteborg (NPS invånare) 

• Invånarna upplever att besöksnäringens utbud bidrar till ökad livskvalitet

Vissa indikatorer kan komma att justeras då de ska samordnas med det reviderade Besöksnäringsprogrammet.



KapitelrubrikDelmål och indikatorer – Växande & välmående näring

Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan
• Tillväxt kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

• Beläggningsgraden på hotell är i balans med efterfrågan

• Antalet övernattningar utöver boende på hotell, stugby och vandrarhem ökar

• Ökat antal besöksnäringsföretag i Göteborgsregionen

Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt
• Tillväxt i gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under lågsäsong

• Öka antalet evenemang under lågsäsong

Besöksnäringen erbjuder ett ökat antal arbetstillfällen
• Ökat antal sysselsatta (årsverken) till följd av turism till Göteborgsregionen

Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen
• Näringslivet och akademin upplever att samarbetet med besöksnäringen stärker utvecklingen av Göteborg som hållbar destination

• Näringslivet och akademin upplever att besöksnäringen bidrar till att stärka regionens attraktionskraft

Vissa indikatorer kan komma att justeras då de ska samordnas med det reviderade Besöksnäringsprogrammet.



KapitelrubrikDelmål och indikatorer – Miljö- & klimatsmart

Besökarna gör hållbara val och miljö- och klimatpåverkan minskar
• Ökad genomsnittlig vistelselängd på kommersiella boendeanläggningar 

• Ökat antal inhemska gästnätter på kommersiella boendeanläggning

• Besökarna upplever möjligheterna att agera hållbart under besöket som goda 

• Besökarnas klimatavtryck minskar (mätmetod/data saknas idag)

Besöksnäringens miljö- och klimatpåverkan minskar
• Fler besöksnäringsföretag ansluter sig till tredjepartsaktörers hållbarhetscertifieringar

• Besöksnäringsföretagens klimatavtryck på destinationen minskar 

Vissa indikatorer kan komma att justeras då de ska samordnas med det reviderade Besöksnäringsprogrammet.



KapitelrubrikUtveckling och revidering/uppdatering

Utvecklingsprocess

Hållbarhetsramverket bygger på en validerad och prioriterad väsentlighetsanalys som i sin tur utvecklats med utgångspunkt i tidigare års 

hållbarhetsarbete. Ramverket utgår också ifrån destinationens och bolagets påverkan, Göteborgs Stads mål, planer och program, FN:s Globala 

Mål/Agenda 2030, FN:s Global Compact och dess tio principer liksom omfattande omvärldsanalys och inte minst intressentdialog.

Inför affärsplaneperioden 2018-2020 genomfördes en väsentlighetsanalys genom intressentdialog för att ringa in vilka hållbarhetsfrågor som är 

viktigast att arbeta med och kommunicera kring. Ett tiotal representanter från de viktigaste intressenterna, såsom ägaren, 

evenemangsarrangörer, hotell, turistorganisationer med flera, intervjuades för att få deras syn. Resultatet från intressentdialogen diskuterades 

och nyanserades i en workshop med representanter från olika delar av verksamheten. Resultatet blev tolv väsentliga hållbarhetsfrågor för fyra 

prioriterade hållbarhatsområden.

Utvärdering, översyn och revidering görs utifrån dessa förutsättningar och med uppdaterade underlag i form av omvärldsanalyser, 

undersökningar och data samt dialog och konsultationer med intressenter. 

Revidering och uppdatering

Ramverket har ett långsiktigt perspektiv, 2030.  Översyn görs årligen i samband med bolagets affärs- och verksamhetsplaneprocess. Eventuella 

nödvändiga justeringar kan då också göras. Revidering och uppdatering görs vart tredje år och i samband med revidering av Göteborgs Stads 

Besöksnäringsprogram. Revidering och uppdatering görs även vid behov vid särskilda händelser i omvärld eller i bolaget.

Ramverket är senast fastställt av bolagets ledningsgrupp q4 2020.



KapitelrubrikIntressentdialog och viktiga frågor

Intressent Dialogformer Viktiga frågor för intressentgruppen

Ägare: Göteborgs Stad Bolagsstämma, styrelsemöten, ägardialog, års- och 
delårsrapporter, koncernråd.

Covid-19 – stöd till besöksnäringen, beredskap på och förberedelse 
för snabbats möjlig återhämtning. Långsiktigt: hållbar tillväxt, hållbar 
stad, attraktiv stad, budget i balans.

Medarbetare Medarbetarsamtal, avdelnings-/gruppmöten, 
internkonferenser, medarbetarundersökning m.m.

Covid-19 – säker och fungerande arbetsmiljö. Långsiktigt: 
arbetsmiljö, hållbara tjänster (evenemang, möten osv), bidra positivt 
till samhället.

Samarbetspartners: Besöksnäringens 
företag, lokala arrangörer, akademi 
och övrigt näringsliv

Besöksnäringens Forum, styrgrupper, 
samverkansgrupper, nätverksgrupper, medlemsmöten. 
Möten och workshops, intervjuer och 
enkätundersökningar.

Covid-19 – stöd för att hantera krisen, omvärldsbevakning, 
marknadsföring, förberedelse för snabb återhämtning. Långsiktigt: 
attraktiv destination - fler reseanledningar och varierat utbud, ökat 
samarbete med staden, kompetensförsörjning, marknadsföring av 
destinationen.

Besökare Sociala medier, besöksservice, intervju- och 
enkätundersökningar.

Covid-19 – säker destination och utbud, Långsiktigt: brett utbud, 
tillgänglighet.

Göteborgare SOM-undersökning, digitala kanaler, besöksservice, via 
ägaren.

Covid-19 – säkert utbud, information, öppna upp staden. 
Långsiktigt: utbud till för göteborgarna, hållbar stad, tillgänglighet, 
jämlikhet och minskad segregation, jobbmöjligheter.

Förvaltningar och myndigheter Samverkansgrupper och råd, möten och workshops.

Covid-19- omvärldsbevakning, kommunikation med näringen och 
göteborgare. Långsiktigt: Hållbar stads- och destinationsutveckling, 
utveckling av destinationen i enlighet med stadens mål, planer och 
program.

Klusterbolag: Liseberg, Got Event, 
Göteborgs Stadsteater Vd-råd och tematiska klusterråd.

Covid-19 – omvärldsbevakning och förberedelse på snabb 
återhämtning. Långsiktigt: samverkan, attraktiv stad, tillgänglighet till 
destinationen.



KapitelrubrikUtvecklingsprocess

HÅLLBARHETSRAMVERK

Omvärlden

Stadens mål, program 
och planer 

Väsentlighetsanalys

Global Destination 
Sustainability Index

Andra destinationer

Affärsplan

Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2030

Regionala program 
och planer och 

program

Forskning och trender

FN:s Globala mål / 
Agenda 2030

Utvärdering befintligt 
ramverk

Intressentförväntningar



Kontakt:
Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
katarina.thorstensson@goteborg.com
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