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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 från utvecklingsfunktionen som sitt 
eget yttrande till Göteborg & Co AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborg & Co AB att 
senast den 1 februari 2022 lämna synpunkter på en remiss om Göteborgs 
Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 (Dnr 0306/21). 
Härryda kommun har fått anstånd till den 28 februari 2022 med att lämna 
synpunkter. Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande, innehållande 
följande synpunkter i korthet:  
 
Härryda kommun välkomnar att destinationen Göteborg med tydlighet 
omfattar hela regionen. Härryda kommun kan och vill bidra till att utveckla 
destinationen. Inom kommunen finns många företag som är verksamma 
inom besöksnäringen, specifikt Landvetter flygplats som har stor betydelse 
för destinationen. Resande med flyg bör inkluderas tydligare i programmet 
och flygplatsen bör ses som en viktig aktör i arbetet med utveckling av 
destinationens infrastruktur.  
 
Härryda kommun pekar också på att Västtrafik bör skapa en gemensam 
taxezon för Göteborgsregionen, då dagens zonindelning motverkar så väl 
arbetspendling som att besökare enkelt reser mellan kommunerna. 
 
Sammanfattningsvis ser Härryda kommun positivt på Göteborgs Stads 
program och instämmer i att samverkan är en förutsättning för utveckling av 
destinationen Göteborg. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 13 december 2021 
 Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens 

utveckling 2022-2030 
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 Remissversion Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030 

 Bilaga 1 - Fördjupningsmaterial Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 

 
 
Ärendet 
Göteborgs kommunfullmäktige beslöt 2018 om Göteborgs Stads program 
för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Besöksnäringen, som andra 
näringar, behöver förhålla sig och anpassa sig till övergripande trender som 
påverkar konsumenters behov och beteenden. Flera globala trender som 
digitalisering och ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor påverkar bland 
andra besöksnäringens förutsättningar i stor utsträckning. Samtidigt har den 
globala pandemin förstärkt och accelererat trender kända sedan tidigare 
utöver att besöksnäringen drabbats speciellt av konsekvenserna av 
pandemin. Förändringarna har belyst behovet av en översyn och revidering 
av programmets målbild och strategier för att spegla och omhänderta den 
omställning och riktningsförändring som besöksnäringen står inför.  
Destinationen Göteborg består av Göteborgsregionens 13 kommuner där 
Göteborg har en central roll som drivkraft i destinationens besöksnäring. 
Programmet är Göteborgs Stads viljeyttring för att utveckla destinationens 
besöksnäring till 2030. Programmet ska främja en ökad samverkan mellan 
kommunerna och ses som ett gemensamt inriktningsdokument för att 13 
kommuner inom destinationen.  
 
Under arbetet med att ta fram programmet har Göteborg & Co fört dialoger 
med kommunerna och genom den regionala samverkansarenan, där samtliga 
kommuner i Göteborgsregionen ingår tillsammans med Business Region 
Göteborg, informerat om arbetets gång.  
 
För att nå framgång och måluppfyllelse i genomförandet av programmet är 
samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, 
samtliga GR-kommuner, andra städer och aktörer en förutsättning.  
 
 
Programmets målbild, mål och strategier för en hållbar destination  
Målbild: “Destinationen Göteborg välkomnar och inkluderar. De som bor 
här trivs och besökaren vill komma tillbaka. Både invånare och besökare är 
medskapare i upplevelserna som destinationen erbjuder. Upplevelser finns 
året runt, i såväl naturens lugn som stadens puls. Här mår näringslivet gott, 
tänker nytt och tar ansvar. Jobbmöjligheterna i besöksnäringen är många 
och arbetsvillkoren schyssta. Vi jobbar miljösmart och resurseffektivt för ett 
klimatavtryck nära noll. Destinationen Göteborg växer med staden, 
regionen och näringslivet i en global värld. Det gemensamma målet är att 
utveckla en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med omtanke om 
människor och miljö. “ 
 
Programmets målbild har tre huvudinriktningar som beaktar de tre 
hållbarhetsdimensionerna - social, ekonomisk och ekologisk. 
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 En välkomnande och inkluderande destination som erbjuder 
något för var och en och där alla får ett respektfullt bemötande.  

 En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till 
följd av en ökad efterfrågan. 

  En miljö- och klimatsmart destination där näringens aktörer tar 
hänsyn till miljön i hela sin verksamhet samtidigt som besökarnas 
klimatavtryck är nära noll. 

Dessa huvudinriktningar delas i sin tur upp efter tre perspektiv; besöka, leva 
och verka. 

 
Mål:  

1. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg 

2. Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar 

3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt 

4. Besöksnäringen tillför värde för invånarna 

5. Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar 

6. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan 

7. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på 
destinationen 

8. Hållbarhetsarbete i världsklass 

 
Strategier:  

1. Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och 
reseanledningar 

2. Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur 

3. Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 

4. Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring 

5. Agera föregångare och möjliggöra innovation  
Programmet knyter an till flera av de strategiska områdena i Göteborgs 
Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. Kommuner i 
Göteborgsregionen har liknade inriktning i sina näringslivsstrategier och 
samverkar i dag för att bidra till 120 000 nya jobb fram till 2035 i regionen. 
Det är viktigt att insatser som görs samordnas utifrån de båda programmen 
och i samverkan med kommunerna i Göteborgsregionen samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund.  

 

Synpunkter på Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 

Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande enligt den anvisade mallen, 
se bilaga till tjänsteskrivelsen. Yttrandet innehåller i korthet följande 
synpunkter:  
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Härryda kommun välkomnar att destinationen Göteborg med tydlighet 
omfattar hela regionen. Härryda kommun kan och vill bidra till att utveckla 
destinationen. Inom Härryda kommun finns många företag som är 
verksamma inom besöksnäringen, specifikt Landvetter flygplats som 
förbinder regionen med resten av Sverige, övriga Europa och internationellt. 
Detta har stor betydelse för destinationen då internationella besökare ofta 
medför stark köpkraft.  
 
Resande med flyg bör därför inkluderas tydligare i programmet. Samtliga 
transportsätt är viktiga och skapar förutsättningar för en hållbar destination 
på olika sätt. Som tillägg i programmet bör flygplatsen ses som en viktig 
aktör i arbetet med strategi 2: Stimulera utvecklingen av destinationens 
infrastruktur.  
 
Härryda kommun vill även lyfta fram att Västtrafik bör skapa en gemensam 
taxezon för Göteborgsregionen. Det finns idag stora tröskeleffekter som 
hindrar kollektivtrafikresandet och gör att kollektivtrafiken inte nyttjas 
optimalt. Detta påverkar både invånare och besökare då dagens 
zonindelning motverkar så väl arbetspendling som att besökare enkelt reser 
mellan kommunerna. 
 
En definition av begreppet hållbarhet bör finnas med i inledningen av 
programmet för att skapa samsyn om vad som räknas som hållbart.  
 
Den sammanfattande bilden över programmets perspektiv, mål och 
strategier kan upplevas som svårläst och bör illustreras på ett enklare sätt.  
Strategierna bedöms kunna leda till måluppfyllelse men det krävs en stark 
samverkan i regionen.  
 
Sammanfattningsvis ser Härryda kommun positivt på Göteborgs Stads 
program och instämmer i att samverkan är en förutsättning för utveckling av 
destinationen Göteborg. 
 
 
 
 
 

Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Härryda kommun har tagit del av remissversion och fördjupningsmaterial 
för Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030. 
Härryda kommun lämnar här sitt svar enligt remissmallen. 

 
Övergripande synpunkter på programmets innehåll och struktur 
Härryda kommun välkomnar att destinationen Göteborg med tydlighet 
omfattar hela regionen. Härryda kommun kan och vill bidra till att utveckla 
destinationen.  
 
Härryda kommun ser positivt på Göteborgs Stads program och instämmer i 
att samverkan är en förutsättning för utvecklingen av destinationen 
Göteborg. 
 
En definition av begreppet hållbarhet bör finnas med i inledningen av 
programmet. Dels för att ge en förklaring till vad som räknas som hållbarhet 
och dels för att undvika upprepningar i texten. 
 
Den sammanfattande bilden över programmets perspektiv, mål och 
strategier kan upplevas som svårläst och bör illustreras på ett enklare sätt. 
 
 
Eventuella förändringar eller tillägg av förslaget som anses nödvändiga 
ur verksamhetens/organisationens perspektiv 
Inom Härryda kommun finns många företag som är verksamma inom 
besöksnäringen, specifikt Landvetter flygplats som förbinder regionen med 
resten av Sverige, övriga Europa och internationellt.  
Internationella resenärer till destinationen är av mycket stort värde. 
Regionen har begränsad köpkraft lokalt och de internationella besökarna har 
stor betydelse genom att ofta medföra stark köpkraft.  
Resande med flyg bör därför tydligare inkluderas i programmet. Samtliga 
transportsätt är viktiga och skapar förutsättningar för en hållbar destination 
på olika sätt. Som tillägg i programmet bör flygplatsen ses som en viktig 
aktör i arbetet med strategi 2: Stimulera utvecklingen av destinationens 
infrastruktur.  
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Härryda kommun vill även lyfta fram att Västtrafik bör skapa en gemensam 
taxezon för Göteborgsregionen. Det finns idag stora tröskeleffekter som 
hindrar kollektivtrafikresandet och gör att kollektivtrafiken inte nyttjas 
optimalt. Detta påverkar både invånare och besökare då dagens 
zonindelning motverkar så väl arbetspendling som att besökare enkelt reser 
mellan kommunerna. 
 
Eventuella målkonflikter 
Härryda kommun ser inga målkonflikt i programmet.  
 
 
Om målen tydliggör riktningen för stadens gemensamma insatser 
Ja 
 
Om strategierna bedöms leda till måluppfyllelse 
Strategierna bedöms kunna leda till måluppfyllelse men det krävs en stark 
samverkan i regionen. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgángspunkterna för stymingen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
fürfattningar, den politiska viljan 
och stadens invänare, brukare och 
kunder. För att fürverkliga 
utgángspunkterna behövs 
fürutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de viii realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument für sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet für Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

Vára 
utgängspunkter 

Vär 
systematik 

Styrande dokument 

Förhällningssätt 

Organisation och samordning 

Roller och ansvar 

Resurser 
Vära 
förutsättningar 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är vära förutsättningar für att vi ska göra rätt saker pä rätt 
sätt. De anger vad nämnder/styrelser och fürvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det 
och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet für <lessa dokument. 

Stadens grundläggande principer säsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse für fürverkligandet av <lessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt bäde für organisationen och fr invänare, brukare, 
kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av 
fürvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund für att utkräva ansvar när vi 
inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

Styrande dokument 

Kommunala föreskrifter 

Normgivning 
mot ensklld 

Riktade 
styrande dokument 

Planerande och reglerande 
styrande dokument 

Planerande 
styrande dokument 

Reglerande 
styrande dokument 

J Dokumentnamn: Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022--2030 
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lnledning 
Syftet med detta program 
Destinationen Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Göteborg har en central 
roll som drivkraft i destinationens besöksnäring. Detta program är Göteborgs Stads viljeyttring 
för att utveckla destinationens besöksnäring till 2030. 

Programmet ska fungera som ett verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser och visa 
riktningen för hur besöksnäringen kan ges förutsättningar att växa och utvecklas. Programmet 
ska främja en ökad samverkan över kommungränserna och ses som ett gemensamt 
inriktningsdokument för alla 13 kommuner inom destinationen. 

Vern omfattas av programmet 
Programmet gäller för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Programmet gäller för 
perioden 2022 till 2030. 

Bakgrund 
Göteborgs kommunfullmäktige antog 2018-02-22 Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling fram till 2030. Göteborg & Co styrelse har i uppdrag att, i nära 
samverkan med berörda nämnder och styrelser, initiera och leda arbetet med att förverkliga och 
implementera programmet. Göteborg & Co uppdrogs ocksa att utveckla handlingsplaner samt 
att en gang per mandatperiod utvärdera programmet och vid behov föreslá anpassningar och 
förändringar. 

Koppling till andra styrande dokument 
Göteborgs Stads budget är överordnad alla andra styrande dokument. Förutsättningarna för 
besöksnäringens utveckling är beroende av manga av stadens verksamheter. De delar som 
Göteborgs Stad kan paverka och bidra till, omfattar fler aspekter än de som omhändertas i detta 
programs strategier. Ett exempel är omrádet kompetensförsörjning, en av besöksnäringens stora 
utmaningar. Kompetensförsörjning är ett strategiskt omräde i Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018-2035 och besöksnäringens behov omfattas av för det 
programmet framtagen handlingsplan. 

Nedan visas ett urval av styrande dokument inom Göteborgs Stad som besöksnärings 
programmet huvudsakligen relaterar till. En mer detaljerad beskrivning av hur programmets 
strategier kopplas till andra styrande dokument finns i bilaga I, kapitel 6. 

• Översiktsplan för Göteborgs Stad' 
• Strategi för utbyggnadsplanering 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 
• Trafikstrategin för en nära storstad 
• Cykelprogram för en nära storstad 
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
• Göteborgs Stads friluftsprogram 

Förslag till ny Oversiktsplan väntas beslutas under vären 2022 
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• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 
• 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 rättighetema 
• Kulturprogram för Göteborgs Stad 
• Göteborgs Stads innovationsprogram 
• Utvecklad Jubileumsplan 2021-2023 
• Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation 
• Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 

De styrande dokument som programmet har kopplingar till innehâller sammantaget ett stort 
antal mâl. Potentiella mâlkonflikter mellan detta program och övriga styrande dokument 
omhändertas inom ramen för det efterföljande arbetet med utveckling och utarbetande av 
handlingsplaner. Förutom Göteborgs Stads styrande dokument förhàller sig programmet till 
strategier och styrdokument pâ nationell och regional nivâ. 

• Nationell strategi för svensk besöksnäring, Näringsdepartementet2 

• Göteborgsregionens strategi "Hällbar tillväxt 2030" 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

Stödjande dokument 
Förutom styrdokument finns intemationella och nationella publikationer, rapporter, projekt och 
utredningar som pâ olika sätt har bäring pâ programmet och kan ge fördjupad kunskap om 
besöksnäringen. 

• Agenda 2030 med 17 globala mâl för hâllbar utveckling 
• Mot en mer hâllbar besöksnäring, Tillväxtverket, 2019 

Ett land att besöka En samlad politik för hâllbar turism och växande besöksnäring, 
sou 2017:95 

• Hällbar platsutveckling inklusive möten och evenemang, utlysning frän Tillväxtverket 
2021 

• European Capital of Smart Tourism 
• Global Destination Sustainability Index 
• Göteborgs Hotellrapport 2021, Annordia AB 
• Vägar till hâllbar tillväxt en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 

Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 

Genomförande av detta program 
Göteborg & Co har i uppdrag att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och 
Göteborgsregionen samt hidra till besöksnäringens utveckling i Västra Götalandsregionen. 
Göteborgs Stads nämnder och styrelser har en viktig roll och ansvar i nom ramen för de 
sammanhang och verksamheter som staden själv râder över. För att nâ mâluppfyllelse i 

2 Under beredning, väntas offentliggöras under 2021 
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programmet är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invánare, akademi, samtliga 
GR-kommuner, andra städer och aktörer en förutsättning. 

Göteborg & Co ansvarar für att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och 
implementera Göteborgs Stads program für besöksnäringens utveckling 2022-2030. Bolagets 
roll är att leda och koordinera arbetet inom och mellan programmets fem strategier. Arbetet sker 
gemensamt i nära samverkan med berörda nämnder, styrelser och andra aktörer. Arbetet drivs 
utifrän programmets mälbild, men kan variera i upplägg och metod utifrän egenskaper i 
respektive strategi. Det kan exempelvis handla om frägeställningar där ett etablerat arbete eller 
samarbete redan finns, medan andra omr~den är helt nya och där arbetet behöver byggas frán 
grunden. Göteborg & Co stöttar nämnder och styrelser i att utveckla arbetet med programmets 
málsättningar i den ordinarie verksamheten, sáväl som att i förekommande fall säkerställa 
framtagandet av handlingsplaner. 

I programmet identifieras nämnder och styrelser som har en särskild roll i respektive strategi. 
Nämnder och styrelser som benämns som "viktiga aktörer" är i olika grad särskilt berörda av, 
och räder över, omráden som är centrala för strategins framdrift. Att vara utpekad som viktig 
aktör innebär att, utifrän sitt grunduppdrag, över tid aktivt delta i det gemensamma arbetet med 
program met. 

Uppföljning av detta program 
Göteborg & Co ansvarar för att en gang per mandatperiod utvärdera programmet. I samband 
med denna utvärdering redovisas programmets máluppfyllelse. 

Programmet bestär av fem tvärgáende strategier som bidrar till programmets övergripande 
mälbild samt formulerade mal. Utifrän bolagets ansvar att leda och driva arbetet med 
programmet samlar Göteborg & Co, vid behov, in information till programmets indikatorer och 
begär underlag fr~n stadens verksamheter. 
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För en växande och välmäende 
destination 

Turism och besöksnäring - begrepp och sammanhang 
Begreppen turism och besöksnäring blandas ofta ihop. Detta kan fürklaras av att turism fin ns 
tydligare definierat, medan besöksnäring är betydligt svärare att definiera och avgränsa. FN 
organet UNWTO definierar turism som människors aktiviteter när de reser till och vistas pä 
platser utanför sin van liga omgivning, für kortare tid än ett är. Vistelsens syfte ska vara fritid, 
affärer el Ier annat.3 

För begreppet besöksnäring finns ingen enskild vedertagen definition, utan organisationer och 
destinationer väljer att uttrycka sig nágot olika. lnom destinationen Göteborg jämförs 
besöksnäringen med ett ekosystem, für att fürklara dess sammanhang och strukturer. En 
beskrivning och illustration av ekosystemet finns i bilaga I, kapitel 2. Sä, att definiera begreppet 
besöksnäring är svárt, men det finns tydliga skillnader frän begreppet turism. Besöksnäringen 
definieras generellt inte utifrän vem kunden är, utan utifrän vad kunden erbjuds det viii säga 
upplevelser. Besöksnäringens ekosystem omfattar säväl olika upplevelser som den infrastruktur 
som möjliggör für människor att ta del av upplevelser, sä som täg, kollektivtrafik, hotel I, arenor 
och anläggningar. Därtill kommer leverantörer och arrangörer som paketerar upplevelsema och 
utvecklar bokningssystem som gär det enkelt für konsumenter att ta del av utbudet. I detta 
ekosystem är alla viktiga für helheten. En annan skillnad mellan begreppen är att även invánare 
är en viktig málgrupp for besöksnäringen, dä de nyttjar och bidrar till ekosystemet lika väl som 
turister. 

Besöksnäringen ingär även i det allt oftare fürekommande och nägot vidare begrepp som kallas 
upplevelseindustrin. Begreppet omfattar en läng rad branscher som pä olika sätt bidrar till att 
skapa och iscensätta upplevelser, där upplevelsen fungerar som en stärkande del av, eller für, en 
produkt el Ier ett varumärke4. 

I den globala ekonomin är besöksnäringen en basnäring für städer, regioner och nationer. Synen 
pá besöksnäringen har fürändrats och näringen har en allt tydligare roll i samhällsutvecklingen 
vad gäller art bidra till hällbar tillväxt, nya arbetstillfällen, utveckling av en större och mer 
attraktiv infrastruktur och ökad livskvalitet för invänarna. Möjligheterna finns framfürallt i 
storstadsregioner som harden infrastruktur, attraktivitet, tillgänglighet och utbud med 
produkter/tjänster som krävs für att stá ut i konkurrensen.5 

Göteborg - en destination i utveckling 
Destinationen Göteborg bestär av samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen. Destinationens 
besöksnäring har under fiera decennier visat stabil tillväxt och fungerat som en hävstäng för 
kommunemas utveckling inom hällbarhet, intemationella relationer, utbildning, sysselsättning, 
näringslivsutveckling, kulturliv och integration6. Göteborg viii fortsätta att växa som destination 

3 UNWTO www.unwto.org 
4 Vägar till hällbar tillväxt - en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 
UNWTO www.unwto.org 

6 Bilaga I 
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och utveckla ett levande utbud av kultur, nöjen och fritidsaktiviteter som höjer livskvaliteten 
bäde für besökare, füretagare och invänare. En attraktiv destination bidrar till ett samhälle där 
alla kan känna sig välkomna och inkluderade. Möjligheten till en rik fritid och socialt umgänge 
med mycket att uppleva gör staden intressant att besöka, studera i, arbeta i el Ier etablera sig pá. 
Samtidigt attraherar stora vetenskapliga möten beslutsfattare, talang och spetskompetens och 
utvecklar forskning och akademi. Detta utgör grogrunden für besöksnäringens tillväxt. 

Detta program ska stötta destinationens utveckling med sikte pä en stark och hällbar tillväxt 
fram till ár 2030. Utveckling av destinationen fürutsätter en stark samverkan mellan offentliga 
verksamheter pä säväl kommunal som regional nivä, näringsliv, ideella organisationer, akademi 
och invánare. Att genom en gränsöverskridande samverkan se till hela destinationens 
gemensamma bästa har varit en del av Göteborgs framgáng som destination. 

Göteborgs Stads râdighet över besöksnäringen i Göteborg 
Göteborgs Stad räder i olika utsträckning över viktiga delar av destinationens besöksnäring. 
Genom att själv äga resurser som bidrar till besöksnäringen, genom att bedriva 
näringsverksamhet i stadens regi och genom att styra över samhällsutvecklande processer. 
Stadens nämnder och styrelser gör det möjligt für andra aktörer att utveckla verksamheter och 
füretag och bidra med kreativa och innovativa lösningar. Därmed är alla en del av en helhet som 
utgör destinationens attraktivitet. 

DIREKT RÄDIGHET 
Kvalitetssäkra stadens egna verksamhet 
Till exempel säkerställa att hällbar utveckling är i fokus inom alla 
stadens verksamheter kopplade till besöksnäring och destinations 
utveckling. 

INDIREKT RADIGHET 
Skapa förutsättningar för hällbart agerande 
Till exempel genom att underlätta för och uppmuntra att aktörer, 
invänare och besökare ska kunna gora hällbara val. 

RADIGHET GENOM PÄVERKAN 
Päverka aktörer, invânare och besökare att verka för hâllbar utveckling 
Till exempel genom att päverka och bidra i utvecklingen av lagstiftning 
och styrmedel pá lokal, regional, nationell och internationell nivá. 

Besöksnäringens utmaningar och möjligheter 
Precis som andra näringar behöver besöksnäringen anpassa sig till trender som pá olika sätt 
päverkar konsumenters behov och beteenden. 

Dessa fürändringar och förflyttningar päverkar besöksnäringens grundläggande strukturer och 
innebär säväl nya utmaningar som nya möjligheter, für besöksnäringens hela ekosystem. 
Utvecklingen av nya reseanledningar och anpassning till trender och förändring är en 
nyckelfräga for att destinationen ska vara attraktiv och val bar, hela äret om. 

Det globala utbrottet av coronaviruset covid-19 under 2020 har givit tydliga och allvarliga 
effekter pä besöksnäringen över hela världen. En av effektema har varit att redan tidigare kända 
trender som hemester, e-handel och utvecklingen av digitala upplevelser och möten förstärkts 
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och accelererats. Under coronapandemin har affärsresandet minskat kraftigt, vilket bidrar till ett 
större fokus pá privatsegmentet. 

Digitalisering 
Konsumenter har en hög förväntan pà bäde enskilda aktörers och en destinations digitala 
närvaro och service. Frän det att kunden gör sin bokning till realtidsinfo om köer pá besöksmäl, 
lediga parkeringsplatser och aktuell information dygnet runt, sásom tips pà väderanpassade 
aktiviteter eller pág~ende evenemang. 

En mycket snabb utveckling av digitala arbetssätt och verktyg, i kombination med 
coronapandemin, har lett till ett minskat affärsresande i hela världen. Osäkerheten kring 
affärsresandets áterhämtning till tidigare niv~er är stor. 

För näringens aktörer handlar det om att i större utsträckning erbjuda digitala lösningar som ett 
komplement till de fysiska vilket kräver nya samarbetspartners och intern kompetensutveckling 
for att vara uppdaterad. Nya tekniska lösningar som möjliggör interaktiva hybridupplevelser 
väntas ständigt introduceras pa marknaden. Hybridformatet innebär att det finos en livehändelse 
med deltagare bäde fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var man är'. 
Det är samtidigt viktigt att inte bara se denna utveckling som ett hot mot den fysiska 
besöksnäringen, utan som en möjlighet att nà ut till fler mälgrupper och hitta nya intäktskällor. 
En medvetenhet bör finnas om att det kan komma att ske ett maktskifte fr~n de traditionella 
evenemangs- och mötesarrangörerna till digitala plattformar som tillhandahäller och sprider 
upplevelser. 

Hällbar destinationsutveckling 
Ett hällbart förhällningssätt inom destinationsutveckling skapar värden tillbaka till destinationen 
och dess invänare. Göteborgs Stads arbete med hällbar utveckling och Agenda 2030 bygger pa 
ett aktivt deltagande frän säväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt náà de 
lokala och globala mäl som är kopplade till de tre hällbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk 
och ekologisk. 

Människors ökade medvetenhet kring den egna konsumtionens klimatavtryck kan komma att 
leda till färre längväga resor, vilket öppnar för ökad konsumtion av upplevelser pà nära hall. 
Medvetenheten leder ocksà till konsumenters ökade förväntningar pà hällbara alternativ 
gällande exempelvis boende, transport och hällbara upplevelser, sett ur alla tre 
hällbarhetsdimensioner. 

lnternationellt diskuteras just nu metoder att utvärdera och mäta värde och effekter av 
besöksnäringens hällbara utveckling och destinationers framgäng utifrän kriterier för hàllbarhet. 

Delningsekonomi 
Upplevelser och tjänster utgör en växande andel av hushállens konsumtion. Onskan om att 
utnyttja tillgängar mer optimalt driver pà utvecklingen inom delningsekonomin. Inom 
besöksnäringen märks detta genom användarvänliga digitala plattformar for att boka privat 
boende, transporter, upplevelser med mera. 

Detta innebär till viss del ökad konkurrens for destinationens kommersiella aktörer som fär se 
en del av intäkterna ga till formedlare av dessa tjänster. Samtidigt möjliggörs en ökad kapacitet 
for destinationen som helhet under högsäsong och i samband med större evenemang da 

7 Hybridupplevelser für evenemang och möten, Göteborg & Co 
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exempelvis hotell ofta är fullbelagda. Det gör ocksä att näringens aktörer fär möjlighet att locka 
tler, även mer priskänsliga besökare. 

Nya mälgrupper, reseanledningar och beteenden 
Till foljd av coronapandemins utbrott i början av 2020 syns en ökad medvetenhet bland 
besökare kring smittorisker samt högre krav pä hälsa och hygien vid till exempel resor och 
evenemangsbesök, jämfört med tiden fore pandemin. Ett förändrat köpbeteende syns ocksä, dä 
mänga har vant sig vid att planera med kort varsel, vilket päverkar framforhällningen vid 
köpbeslut och bokning, samt att forväntningarna har höjts pä generösa avbokningsvillkor hos 
arrangörer. Fier har fätt upp ögonen for hemester och semester i närregionen. Intresset for och 
utbudet av naturupplevelser har ökat kraftigt varför destinationer, särskilt storstadsregioner, 
behöver bredda sitt utbud bäde i form av paketering och genom kommunikation. Även 
utvecklingen mot ett minskat affärsresande kommer att kräva ett forstärkt fokus pä 
privatsegmentet och ett utökat utbud av reseanledningar under andra tider än traditionella 
semestersäsonger som sommaren, skollov och helger. 

Agenda 2030 och destinationens utveckling 
FN:s globala hällbarhetsmäl växer som ett betydelsefullt gemensamt ramverk for att uppnä ett 
längsiktigt hällbart samhälle, bäde pä global och lokal nivà. I de 17 mäl som utgör Agenda 2030 
integreras de tre hällbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. Mälen är odelbara 
och pä olika sätt beroende av, och direkt kopplade till, varandra. Det innebär att de kan päverka, 
forstärka eller stä i kontlikt med varandra. 

Destinationens utveckling utifrän programmets mälbild och strategier innebär bäde positiva 
effekter och ett ökat tryck pä samhälle och miljö. Utgángspunkten för programmet är att bidra 
med största möjliga positiva päverkan och samtidigt verka for att minimera de negativa 
effekterna. Genomförandet av Göteborgs Stads program for besöksnäringens utveckling mot 
2030 har som ambition att hantera bäda perspektiven samt pä olika sätt, direkt och indirekt, 
bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030. Samverkan är en viktig utgängspunkt for de globala 
hällbarhetsmälen. Stadens rädighet att pá egen hand styra utvecklingen är i mänga fall 
begränsad. Destinationens utveckling bygger pä att dess aktörer verkar i samma riktning. Pä sä 
sätt skapas förutsättningar för en högre päverkansgrad, vilket ocksä borgar for större möjlighet 
att bidra till mäluppfyllelse i Agenda 2030 och nà programmets mälbild om att vara en hällbar 
destination 2030. Programmets mäl och strategier bidrar framför allt till följande mäl: 
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Mälbild, mäl och strategier för en 
hällbar destination 
Göteborg är en hâllbar stad öppen für världen. Destinationen Göteborg ska vara välkomnande 
och inkluderande där varje människa kan känna sig trygg och respekterad. Besöksnäringen är 
beroende av invânarnas välmâende och acceptans, av en hälsosam livsmiljö och naturens 
tjänster. Arbetet med hällbar destinationsutveckling ska ge förutsättningar för mänga olika typer 
av ekonomiskt stabila verksamheter och bidra till tillväxt. Befintliga aktörer ska kunna se 
möjligheter, nya etableringar ska välkomnas och innovationer ska uppmuntras. Sâväl fysiska 
som digitala aktörer är viktiga für besöksnäringens framtid. 

Internationellt är destinationen Göteborg en füregângare inom hâllbar destinationsutveckling. 
Exempel vis har Göteborg under fyra är i rad (2016-2019) rankats som världens mest hâllbara 
destination i Global Destinations Sustainability Index. 2021 utsâg Lonely Planet Göteborg till 
den bästa, hâllbara staden i världen att besöka. Denna ledande position är härt konkurrensutsatt 
frän flera destinationer, främst i Europa. Städer som Köpenhamn, Zürich, Glasgow och Sydney 
har uttalat höga ambitioner och utmanar Göteborg. 

Destinationen Göteborg strävar mot att ständigt ligga i framkant inom destinationsutveckling für 
att bli en mer hâllbar och robust destination med ett vitalt näringsliv. Den globala 
coronapandemin har ytterligare tydliggjort vikten av att destinationer kombinerar flexibla 
processer med längsiktiga strategier für att pá ett framgängsrikt sätt möta besöksnäringens 
utmaningar och möjligheter. 

Mot bakgrund av mánga árs framgángsrikt arbete samt nyvunna kunskaper och insikter, har en 
övergripande mälbild för destinationen Göteborgs arbete med besöksnäringens utveckling 
formulerats. Mälbilden innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors 
och livsmiljöers utveckling. Det är utmanande och ambitiöst. 

Programmets mälbild: hällbar destination 2030 

"Destinationen Göteborg välkomnar ach inkluderar. De som bor här trivs ach besökaren vili 
komma tillbaka. Bade invanare och besökare är medskapare i upplevelserna som destinationen 
erbjuder. Upplevelser finns aret runt, i saväl naturens lugn som stadens puls. Här mar 
näringslivet gott, tinker nytt och tar ansvar. Jobbmöjligheterna i besöksnäringen är manga och 
arbetsvillkoren schyssta. Vi jobbar miljösmart och resurseffektivt för ell klimatavtryck nära 
noli. 

Destinationen Göteborg växer med staden, regionen ach näringslivet i en global värld. Det 
gemensamma malet är att utveckla en änmu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med 
omtanke om människor ach miljö. " 

Programmets mälbild har tre huvudinriktningar som beaktar de tre hâllbarhetsdimensionerna - social, 
ekonomisk och ekologisk. 

• En välkomnande och inkluderande destination som erbjuder nâgot für var och en och 
där alla fär ett respektfullt bemötande. 

• En växande och välmäende näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad 
efterfrägan. 

• En miljö- och klimatsmart destination där näringens aktörer tar hänsyn till miljön i 
hela sin verksamhet samtidigt som besökarnas klimatavtryck är nära noli. 
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Dessa huvudinriktningar delas i sin tur upp efter tre perspektiv; besöka, leva och verka. 

Besöka 

Leva 

Verka 

En besökare kan komma fr~n staden, närregionen eller vara hitrest som turist. 

En inváänare bor i nágon av de 13 kommunerna. Perspektivet inkluderar även 
destinationens attraktivitet som bostads- och studieort. 

En näringslivsaktör kan agera inom besöksnäringen eller tillhöra övrigt näringsliv 
pà destinationen. 

Inom varje perspektiv bryts mälbilden ned i mätbara mál där hänsyn tagits till de tre 
hàllbarhetsdimensionerna. För respektive mal finns indikatorer, där nuläge och mälvärde anges. 
Förutom mälbild och mäl innehäller programmet fem tvärg~ende strategier. Arbetet i 
strategierna relaterar och bidrar pà olika sätt till de tre perspektiven och dess mál. 

Sammanfattande bild över programmets perspektiv, mäl och strategier 

o 

HALLBAR DESTINATION 2030 
Välkomnande och inkluderande destination - Växande och välmäende näring - Miljö- och klimatsmart destination 

BESÖKA 
(besökaren) 

l. Alla ska känna sig välkomna till 
destinationen Göteborg 

2. Besökarna gör hällbara val och 
den totala klimatpáverkan 
minskar 

3. Destinationen Göteborg har ett 
attraktivt utbud äret runt 

LEVA 
(invänaren) 

1. Besöksnäringen tillför 
mervärde för inv~narna 

2. Anta let arbetstillfällen i 
besöksnäringen ökar 

Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och reseanledningar 

Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur 

Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 

Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring 

Agera föregängare och möjliggöra innovation 
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Programmets mäl och indikatorer 
Nedan presenteras programmets mál och indikatorer, med nuläge och mälvärde. lndikatorernas 
nu läge utgär frän 2019, vilket är att betrakta som ett normalàr för besöksnäringen. För flera 
indikatorer anges därtill även ett referensvärde för 2020 för att synliggöra coronapandemins 
effekt. I de fall data inte funnits tillgänglig via interna el Ier externa källor har undersökningar 
genomförts för att fastställa ett nuläge. Dessa undersökningar är genomförda under 
sommaren/hösten 2021. 

Givet den osäkerhet som under 2021 räder kring besöksnäringens äterhämtning efter 
coronapandemin har utgängspunkten vid mälsättning av flera av de utvalda indikatorerna varit 
att initiait ätergä till den nivä som noterades 2019. Dä bilden klarnar över äterhämtningen, 
specifikt för affärsresandet och det längväga resandet, planeras mälen att ses över för att 
eventuellt revideras. Göteborgs Stads tidigare uttryckta ambition om en fördubbling av antatet 
kommersiella gästnätter (basár 2015: 4,5 miljoner) kvarstär. Tidshorisonten för en sädan 
potentiell fördubbling är beroende av äterhämtningstakten och utvecklingen av efterfrägan och 
kommer därför att utvärderas i nästa revidering. 

Fördjupningsmaterial kring indikatorerna äterfinns i bilaga I, kapitel 4. I bilagan redogörs för de 
undersökningar och källor som ligger till grund för indikatorernas nuläge, utvecklade 
resonemang kopplade till respektive mäl samt definitioner av vissa av de begrepp som används. 

Perspektiv: Besöka 

l. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg 

Destinationen Göteborg är en välkomnande och inkluderande destination där varje besökare ska 
känna sig trygg och trivas. Anledningen till att destinationen Göteborg väljs varierar mellan 
olika besökare. Därför är det viktigt att destinationen erbjuder nägot för alla smaker och 
intressen oavsett vem besökaren är och vilka förutsättningar besökaren har. För att alla ska 
kunna ta del av upplevelseutbudet och känna sig inkluderade behövs även god tillgáng till 
anpassad information om destinationens samlade utbud av upplevelser och tjänster. 

lndikatorer Nuläge Malvärde 
NPS besökare* 2021: 36 2025:40 

2030:46 
Besökarindex** 2021: 80 2025: 82 

2030: 84 
NPS = Net Promotor Score. Ett matt som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i malgruppen. 
ardet kan sträcka sig frän -100 (dägst) till 100 (högst). Beskarna har fatt svara for om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Besökarundersökning. 

Besökarindex är ett sammanvägt matt baserat pa svenska besökares känsla av trygghet pd 
destinationen, attraktiviteten i utbudet, tillgangen pa information samt det upplevda bemtandet under 
vistelsen. Värdet kan sträcka sig fran -100 (dägst) till 100 (högst). Källa: Besökarundersökning. 

2. Besökarna gör hállbara val och den totala klimatpáverkan minskar 

Transporten till och frän destinationen utgör afta det största klimatavtrycket i samband med en 
resa. Ett sätt att skapa tillväxt i näringen, utan att öka antatet transporter till destinationen är 
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därför att öka vistelselängden for tillresande besökare. När besökare stannar längre pá 
destinationen konsumerar de mer av destinationens utbud samtidigt som befintlig infrastruktur 
utnyttjas mer effektivt. Pà detta sätt möjliggörs ekonomisk tillväxt i näringen, utan att det 
nödvändigtv is leder till fler transporter. Detta gäller särskilt för längväga resenärer. Ett annat 
sätt att minska klimatavtrycket till följd av besökarnas transporter är att i högre utsträckning 
vända sig till inhemska besökare och besökare frän närregionen som inte behöver göra en lika 
läng resa for att ta sig till destinationen Göteborg. 

Vid resa till en hällbar destination ska det även finnas forutsättningar att göra klimatsmarta 
konsumtionsval och ta del av hällbara upplevelser väl pä plats. Det forutsätter deis ett 
hällbarhetsengagemang hos näringens aktörer, deis att hällbara alternativ tydligt kommuniceras 
for att uppmuntra besökaren att konsumera hällbart under hela sin vistelse. Det kan till exempel 
handla om att övernatta pä ett miljöcertifierat hotell, äta pä restauranger som serverar 
lokalproducerad ekologisk mat eller delta pä hällbarhetsprofilerade evenemang. 

Indikatorer Nuläge Malvärde 
Genomsnittlig vistelselängd pà 2019: 1,66 nätter 2025: 1,69 nätter 
kommersiella boendeanläggningar* 2020: 1,66 nätter 2030: 1,71 nätter 

Antal inhemska gästnätter pà 2019: 3,6 miljoner 2025: 4 miljoner 
kommersiel la boendeanläggningar* 2020: 2, I miljoner 

2030: Árlig tillväxt fr~n 2025 
Andel besökare som upplever 2021: 57% 2025: 65% 
Göteborgsregionen som en hàllbar 
destination * * 2030: 70% 

* Källa: SCB lnkvarteringsstatistik. 
** Källa: Besökarundersökning. 

3. Destinationen Göteborg bar ett attraktivt utbud äret runt 

En attraktiv destination behöver kunna erbjuda ett varierat utbud av reseanledningar áret runt. 
Pä sä sätt ökar destinationens attraktivitet även under lägsäsong. Att arrangera evenemang och 
möten sä som konserter, vetenskapliga kongresser och mässor är ett effektivt sätt att driva 
besöksströmmar till destinationen äret runt. Med ett rikt utbud av reseanledningar ökar 
möjligheterna att locka säväl privat- som affärsresenärer att besöka destinationen samt att fa 
dem att forlänga sitt besök, exempelvis genom att kombinera olika typer av upplevelser under 
vistelsen. Genom att jämna ut besöksvolymerna över áret skapas även bättre möjligheter till god 
lönsamhet hos näringens foretag, vilket i forlängningen leder till fler arbetstillfällen pä 
helärsbasis. 

Indikatorer Nuläge Malvärde 
Antal gästnätter pá kommersiella 2019: 3,3 miljoner 2025: 3,3 miljoner 
boendeanläggningar utanför högsäsong 

2020: 1,8 miljoner 2030: Árlig tillväxt frán 2025 
Antal evenemang utanför högsäsong** 2019:37 2025: 37 

2020:9 2030: Árlig 6kning fr~n 2025 
Antal möten utanför högsäsong** 2019:40 2025:40 

2020: 5 2030: Arlig ökning frán 2025 

* Källa: SCB lnkvarteringsstatistik. 
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Avser perioden januari t.o.m. maj samt september t.o.m. december, dvs. utanför högsäsongsmanaderna 
juni, juli och augusti. For definition av vilka möten och evenemang som ingar i sammanställningen, se 
bilaga I, kapitel 4. Källa: Göteborg & Co/Gothenburg Convention Bureau. 

Perspektiv: Leva 

l. Besöksnäringen tillför mervärde för invánarna 

Destinationen Göteborgs viktigaste ambassadörer är de egna invânama. Besöksnäringen ska i 
sin tur verka for att tillfora mervärde och livskvalitet for de som bor pà destinationen. De egna 
inváänarna stär ofta for en betydande andel av besöken pâ exempelvis museum, restauranger och 
kulturscener och är därfr en viktig del i att skapa omsättning och lönsamhet hos 
besöksnäringsforetagen pâ destinationen. Ett rikt utbud av upplevelser inom bland annat kultur, 
nöjen och aktiviteter skapar en levande stad och tillfor värde för invánarna. Det stärker även 
Göteborgs attraktivitet som bostadsort. 

lndikatorer Nuläge Malvärde 
NPS invänare 2021: 54 2025: 57 

2030: 60 
Andel invänare som anser att besöksnäringens utbud 2021: 87% 2025: 88% 
tillför värde für dem** 2030: 90% 

NPS = Net Promotor Score. Ett matt som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i malgruppen. 
Värdet kan sträcka sig fran -100 (ägsty till 100 thögst). Invanarna har fatt svara for om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Imvanarundersökning. 

Källa: Inv~narundersökning. 

2. Antatet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar 

En växande besöksnäring bidrar med fier arbetstillfällen för invänarna. Besöksnäringen 
sysselsätter mánga människor och erbjuder i flera fall unga och utlandsfödda ett insteg pá 
arbetsmarknaden. För att fier invänare ska kunna forsörja sig pä att arbeta i besöksnäringen är 
det viktigt att det finos arbetstillfällen under hela äret. 

lndikatorer Nuläge Malvärde 
Antal anställda i besöksnäringsintensiva branscher* 2019: 29 200 Ârlig ökning 

2020: 28 300 
* Enligt utvalda SNl-koder, seförtydligande i bi/aga I, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 

Perspektiv: Verka 

1. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrágan 

En ekonomiskt hâllbar destination kännetecknas av ett lokalt näringsliv med god lönsamhet som 
skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. En balans mellan efterfrägan och utbud 
uppnâs genom att näringens aktörer driver efterfrägan genom nya reseanledningar, ökad 
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tillgänglighet samt ett stärkt destinationsvarumärke. Samtidigt bör etablerade och nya aktörer 
ges förutsättningar att utvecklas i ett näringslivsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och 
innovation. 

Under läng tid har gästnätter pá kommersiella boendeanläggningar använts som det främsta 
máttet pá besöksnäringens utveckling. I takt med att fler besökare önskar övernatta pà andra 
sätt, exempelvis i privatuthyrda lägenheter, gästhamn eller pa camping, finns behov att 
komplettera med nya mätt för att mäta besöksnäringens tillväxt. Det är samtidigt viktigt att det 
kommersiella boendeutbudet fortsatt tillgodoser efterfragan som kan tluktuera över säsonger 
och veckodagar. 

För hotell är beläggningsgraden (kapacitetsutnyttjande hotellrum) ett vedertaget mätt pà hur väl 
utbudet tillgodoser efterfrägan. En genomsnittlig ärlig beläggningsgrad pà över 70% pà 
destinationsnivà har historiskt antytt att det under perioder ráder kapacitetsbrist, dvs. att det inte 
finns tillräckligt antal lediga hotellbäddar i staden för att möta efterfrägan. En destination bör 
därför sträva efter att ha en genomsnittlig ärlig beläggningsgrad strax under 70% fr att pá 
helársnivà ha en god balans mellan utbud och efterfrägan pá hotell. 

lndikatorer Nuläge Malvärde 
Antal gästnätter pä kommersiella 2019: 5, I miljoner 2025: 5, I miljoner 
boendeanläggningar* 2020: 2.5 miljoner 2030: Árlig tillväxt frän 

2025** 
Genomsnittlig beläggningsgrad pä 2019: 72,5% 2025: Strax under 70% 
hotell i Göteborgs stad* 2020: 36% 2030: Strax under 70% 

Antal övemattningar pä 2019: 418 000 2025: 430 000 
campingplatser* 2020: 220 000 2030: 460 000 

Antal övemattningar genomförda i 2019: 277 000 2025: 300 000 
privatuthyrda stugor och lägenheter 2030: 340 000 
via förmedl ingssajter* * * 

Antal företag (arbetsställen) 2019: 11500 Ârlig ökning 
verksamma i besöksnäringsintensiva 2020: 11 600 
branscher* * * * 

* Källa: SCB lnkvarteringsstatistik. 
** Att utvärdera i nästa revidering. 

Avser övernattningar i Eurostats definition av storstadsomr@de Göteborg, vilket inkluderar 
kommunerna Göteborg ach Partille. Källa: Eurostat. 
**** Enligt utvalda SNl-koder, se /örtydligande i bi/aga I, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 

2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi pá destinationen 

Intemationella möten, konferenser och evenemang stärker destinationens unika kompetenser 
och varumärke. Besöksnäringen bidrar ocksà till näringsliv och akademi pá destinationen 
genom ett brett utbud av hotell- och konferensmöjligheter, restaurang- och nöjesutbud. Genom 
att bidra till att stärka destinationens attraktionskraft spelar besöksnäringen en viktig roll für att 
skapa förutsättningar att locka talang, arbetskraft, forskning och investeringar till regionen. 
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Gränsöverskridande samarbeten mellan besöksnäring, offentlig verksamhet, näringsliv och 
akademi ger goda möjligheter att främja utvecklingen av Göteborg som en hällbar destination. 
Strategisk och strukturerad samverkan dem emellan skapar ocksa ytterligare möjligheter till 
varaktiga positiva samhällseffekter, vilket blir allt viktigare som konkurrensmedel. 

lndikatorer Nuläge Malvärde 
Näringslivet och akademins upplevelse (mätmetoder under 2025: 
av besöksnäringens förmäga att stärka utveckling, i samrad med 2030: 

regionens attraktionskraft BRG) 

3. Hàllbarhetsarbete i världsklass 

Göteborg har en internationellt stark position inom hällbar destinationsutveckling. Framgángen 
är ett resultat av ett engagerat och aktivt hällbarhetsarbete. Positionen bekräftas i den 
intemationelltjämförande studien Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg 
har varit i topp samtliga fyra ar som rankingen genomförts. Indexet är ett viktigt verktyg i 
konkurrensen om intemationella möten och evenemang. Verktyget speglar destinationens arbete 
med hällbarhet ur samtliga tre dimensioner samt ledning, styrning och utveckling av 
destinationen. 

Destinationens hällbarhetsarbete förutsätter ett engagemang inom alla tre dimensionerna hos 
respektive aktör. Den globala klirnatutmaningen paverkar besöksnäringen i star omfattning och 
förväntningama ökar pa att näringslivet ska agera. Parallellt med denna utveckling riktas ökat 
fokus pà företagens arbete med social hällbarhet. Att till exempel verka för och uppmana 
aktörer i besöksnäringen att ansluta sig till tredjepartsaktörers certifieringar driver hällbar 
utveckling i hela näringen. Givet de arnbitioner sorn finns inom Göteborgs stad har 
destinationen goda förutsättningar för att bedriva ett hällbarhetsarbete i världsklass. 

Indikatorer Nuläge Malvärde 
GDSI hällbarhetsranking 2019:#1 Ârligen topp 3 placering 

Andel miljöcertifierade hotellrum** 2019: 95% 2025: 96% 
2021: 91% 2030: 98% 

Andel miljöcertifierade 2019: 100% 2025: 100% 
konferensan läggn ingar 2021: 100% 2030: 100% 

* Källa: GDS!. 
** Källa: Göteborg & Co. 
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Strategier 
Stadens verksamheter har en viktig roll i att uppmuntra och skapa forutsättningar for näringens 
aktörer att stärka Göteborg som en hällbar destination. Göteborgs Stad har även möjlighet att 
främja utvecklingen genom att aktivt bidra inom ramen for de verksamheter och omräden som 
staden räder över. Genom en nära samverkan och dialog med näringens företr~dare, en aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsdelning fär staden insikt i besöksnäringens utmaningar och 
möjligheter. 

Baserat pa detta kan staden skapa forutsättningar for näringens aktörer och möjliggöra resan 
mot en hällbar destination 2030. För att tydliggöra hur mälbilden ska näs har fem strategier 
forrnulerats. Strategiema är tvärgäende och bidrar pä olika sätt till säväl den övergripande 
mälbilden som till de formulerade mälen. Samverkan, digitalisering, kommunikation och 
innovation är centrala byggstenar och framgängsfaktorer i alla fem strategier. 

Strateg i 1: Utveckla och skapa förutsättningar för fier attraktiva 
upplevelser och reseanledningar 
En framgángsrik besöksnäring bygger pà förmägan att fà fler att upptäcka och välja Göteborg. 
Det görs genom att uppmuntra och bidra till utvecklingen av hällbara kvalitativa upplevelser 
och produkter som stärker destinationens attraktivitet. Ett rikt och varierat utbud av exempelvis 
konst, kultur, mat, nöjen, handel och aktiviteter höjer livskvaliteten för invánarna och ökar 
regionens forrnäga att attrahera nya invänare, ny kompetens, nya foretagsetableringar, fler 
studenter och forskare. 

Hàllbar destinationsutveckling innebär ocksà att besöksströmmar balanseras genom ett levande 
och tillgängligt utbud äret runt som ger tillresande fler anledningar att besöka nya platser, stanna 
längre och konsumera mer pa destinationen. Destinationen Göteborg bör stärka och värda sitt 
befintliga utbud, i kombination med att uppmuntra och möjliggöra utveckling av nya 
reseanledningar, koncept och affärsmodeller. Utvecklingen av reseanledningar under det som 
digger utanför traditionella högsäsonger är en prioriterad fräga för att jämna ut besöksvolymerna 
under äret och därrned bidra till en jämnare beläggning pa exempelvis nuvarande och 
kommande arenor och anläggningar. Att arbeta aktivt med mälgruppsanalys for att forstä 
potentialen i efterfrägan gör att destinationens utbud breddas och attraherar fler. Till exempel 
kan en inhemsk dagsbesökare omvandlas till en weekendbesökare och en intemationell 
mötesdelegat kan stanna kvar pa destinationen i privat syfte. Genom att jämna ut 
besöksvolymema över äret skapas även bättre möjligheter till god lönsamhet hos näringens 
foretag, vilket i forlängningen leder till fler arbetstillfällen pa helärsbasis. 

Det finns ocksä stor potential i att öka rörligheten mellan olika delar av destinationen genom att 
synliggöra och marknadsfora lokala arrangemang. Mindre evenemang utanfor stadens centrala 
delar kan skapa ökat intresse och nyfikenhet hos bäde besökare och invánare. Pà s sätt bidrar 
besöksnäringen till sociala värden som trygghet, inkludering och integration, dä invänare fàr 
möjlighet att upptäcka andra platser och träffa nya människor. 

Destinationens utbud av naturupplevelser i parker, skärgärden och grönomräden ska vara 
tillgängligt for alla besökare och inváänare. Samtidigt behöver 
naturupplevelser och kulturarv värdas och omhändertas. Att bevaka och 
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balansera potentiellt överutnyttjande av platser är vitalt för en hällbar destinationsutveckling, 
som ska ske med omsorg om platsen och i takt med platsernas bärkraft och förmäga. 

Genom kommunikation har destinationens samtliga aktörer möjlighet att paverka besökaren till 
att göra hällbara konsumtionsval inför och under vistelsen. Stadens samverkan med 
besöksnäringens befintliga och nya aktörer i processema med produkt- och konceptutveckling 
är därför en viktig komponent i ett längsiktigt hällbart perspektiv. 

Destinationen Göteborg har ett gott renommé som arrangör av möten och evenemang, och har 
genom ären varit värd för mánga av världens stora evenemang och prestigefulla möten. En 
viktig del i denna framgáng har varit att arbeta med hällbarhet i fokus, i säväl värvningsfasen 
som vid genomforandet. 

Aven de internationella och nationella ärligen äterkommande kultur- och idrottsevenemangen är 
en central del i destinationen Göteborgs attraktivitet och en motor for destinationens 
besöksnäring. Evenemang och möten används även afta för att jämna ut besöksströmmama över 
aret och forlänga en säsong. För en stad eller en region kan evenemang och möten fungera som 
kommunikativa plattformar för stadsutveckling, fr hàllbarhetsambitioner, för 
samhällsutveckling och for kompetensutveckling. Allt fler destinationer världen över nyttjar 
värdet av evenemang och möten som drivkraft for samhällsutveckling, varfor värvning av 
evenemang och möten sker i en allt härdare internationell konkurrens. 

Offentliga aktörer kan genom engagemang och samverkan skapa forutsättningar for att 
attraktiva upplevelser och nya reseanledningar skapas i syfte att forbättra destinationens 
konkurrenskraft och bidra till en längsiktigt hällbar samhällsutveckling. 

Det gör Göteborgs Stad genom att: 

• Stödja och uppmuntra säsongsutjämning och etableringen av nya reseanledningar och 
besöksmäl (fysiska, digitala och hybrida) samt att värda de befintliga. 

• Bidra till att utveckla och stärka destinationens konkurrenskraft och förmäga att 
attrahera och genomföra hällbara möten och evenemang som förstärker och efterlämnar 
best~ende värden för destinationen. 

• Stödja och uppmuntra destinationens evenemangs- och mötesarrangörer i <leras 
utvecklings- och hällbarhetsarbete. 

• Fördjupa kunskapsinhämtningen gällande resmönster, drivkrafter och 
konsumtionsbeteende och medverka i utvecklingen av metoder och system for analys. 

• Stärka destinationens varumärke mot befintliga och nya málgrupper genom effektiv och 
aktiv kommunikation. 

Viktiga aktörer: Liseberg AB, Got Event AB, idrotts- och foreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, fastighetsnämnden, Business Region 
Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborg & Co AB. 

Strategi 2: Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur 
En destinations infrastruktur utgörs av exempelvis arenar och anläggningar for möten, boende, 
kultur, idrott, handel, restauranger, aktivitetsytor, parker, vägar och transporter. Det innefattar 
ocksà tillgäng till natur, ren luft och rent vatten. Att investera i en välbalanserad och genomtänkt 
infrastruktur, med moderna och flexibla anläggningar och arenar, är en forutsättning for att 
Göteborg ska kunna möta en ökad och förändrad efterfrägan. Infrastrukturen som bygger och 
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omger Göteborg är säledes ett grundfundament für besöksnäringens hällbara tillväxt och en 
förutsättning för destinationens starka konkurrenskraft. 

God tillgänglighet till destinationen via land, hav och luft är grundläggande fr att möjliggöra 
besök. Klimatpáverkan frän olika transportmedel utgör en av besöksnäringens största 
utmaningar. Som offentlig aktör pä en destination, finns möjligheter att stödja expansionen av 
hällbar infrastruktur. Det gär Göteborgs Stad till exempel genom att stödja och ställa krav pà 
exempelvis transportaktörers, arenaägares eller konferensanläggningars hällbarhetsarbete. 
Göteborg Stad kan även stimulera utvecklingen av smart mobilitet och skapa incitament für 
hällbara resor, säväl till som pà destinationen och inkludera besöksnäringens och besökarens 
perspektiv, i stadens och regionens arbete med omställning till ett fossilfritt transportsystem. 

Vidare är kollektivtrafiken inom destinationen en nyckelfräga für ettjämlikt utbud och likvärdig 
tillgänglighet, för säväl invänare som besökare. En välutvecklad kollektivtrafik pä land och 
vatten bidrar till god mobilitet och framkomlighet som möjliggör für aktörer att etablera sig och 
für fier besökare och invänare att ta del av hela destinationens utbud. En nära samverkan mellan 
Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen kring utvecklingen av en hällbar och 
välfungerande kollektivtrafik är därför av stor vikt. 

Den digitala infrastrukturen tillgängliggör destinationen och binder samman destinationens 
utbud. Digitala plattformar möjliggör utvecklingen av nya intäktsmodeller für hybridupplevelser 
och digitala evenemang och tillgängliggör fysiskt otillgängliga upplevelser. En destinations 
digitala infrastruktur är även ett verktyg für att exempelvis förutse besöksströmmar, öka 
säkerheten och styra inforrnationstlöden. 

Offentliga investeringar kan vid sidan om, eller i samverkan med, privata investeringar bidra till 
att utveckla destinationens attraktivitet och skapa förutsättningar för besöksnäringens utveckling 
och konkurrenskraft. Offentliga aktörer kan genom att beakta säväl medborgarnas som 
besöksnäringens behov genomföra samhällsnyttiga investeringar som b~de ökar livskvaliteten 
für medborgarna och skapar hällbar tillväxt inom besöksnäringen. 

Det gär Göteborgs Stad genom att: 

• Utveckla stadens utbud av arenor, scener och anläggningar för säväl idrott som kultur, 
für bredd och spets, für daglig verksamhet och enstaka eller äterkommande evenemang 
och möten. 

• Stimulera och främja utvecklingen av hällbar infrastruktur och omställningen till 
hallbart resande. 

• Yerka für att möta efterfrägan pä nya hotellrum och andra kommersiella boendeformer 
som camping och gästhamnar. 

• Agera pä regional och nationell nivà för att förbättra destinationens tillgänglighet främst 
viajärnväg, men ocksà via väg, vatten och tlyg samt kollektivtrafik. 

• Stärka och utveckla destinationens digitala infrastruktur som en förutsättning för en 
attraktiv, konkurrenskraftig och smart destination. 

Viktiga aktörer: trafiknämnden, byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, park- och naturnämnden, Göteborgs Hamn AB, fastighetsnämnden, Higab AB, 
Göteborgs Stads Parkerings AB, miljö- och klimatnämnden, Business Region Göteborg AB, 
Got Event AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Spärvägar AB, Liseberg AB, Intraservice, 
Göteborg & Co AB. 
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Strategi 3: Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 
I arbetet med hällbar destinationsutveckling finns det mycket att vinna pä en utvecklad, 
tvärsektoriell och öppen samverkan mellan stadens verksamheter och övriga samhällsaktörer. 
Genom att involvera näringsliv, akademi, civilsamhälle och invánare skapas gemensamma mäl, 
känslor av tillhörighet och gemenskap, ökad tillit och framtidstro samtidigt som det ger 
synergieffekter och nytta for invänare och besökare. Genom en närmare dialog med invánare 
och besökare kan efterfrägan analyseras och effekter inom exempelvis tillgänglighet, utbud och 
kvalitet mätas. Pà sà sätt ökar den gemensamma forstäelsen for nytta, värde och 
utvecklingsbehov kopplat till destinationen. 

För att bredda delaktigheten och fordjupa kunskapen kring hur staden kan bidra till 
destinationens hällbara utveckling, behöver nämnder och styrelser i Göteborgs Stad pä ett mer 
aktivt sätt samverka med varandra och med näringslivet, i besöksnäringsfrägor. Samverkan bör 
ske i säväl det dagliga arbetet som pä en strategisk och längsiktig nivá. Samverkan ska omfatta 
och inkludera hela destinationen, det viii säga samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen och 
ska vila pä begrepp som innovation, experimenterande och omställning. 

Göteborgs Stad har god erfarenhet av att utveckla nya gränsöverskridande samverkansformer 
genom exempelvis arbetet med Jämlik stad, Näringslivsstrategiska programmet och Göteborgs 
400-ärsjubileum. Nya samverkansmodeller har initierats och nya nätverk har skapats över hela 
staden, där medborgare i olika äldersgrupper och med olika bakgrund, engagerats och bidragit 
till stadens utveckling. Utvecklingsarbetet även har skett över stadens organisatoriska gränser 
samt parallellt med andra strategiska utvecklingsprocesser. Med lärdomar och forhällningssätt 
hämtat frän dessa processer kan en bredare, mer möjlighetsinriktad och öppen samverkan 
utvecklas inom destinationens besöksnäring. En ökad samsyn mot ett gemensamt mäl, är till 
nytta och värde för säväl invänare, besökare och näringslivets aktörer. 

För att främja besöksnäringens hällbara utveckling i Göteborg behöver den innovativa 
samverkan ytterligare utvecklas och fordjupas pä säväl lokal, regional, nationell som 
internationell nivá. 

Det gär Göteborgs Stad genom att: 

• Utveckla metoder for att stärka invänar- och lokalsamhällesperspektivet inom 
destinationsutveckl ing. 

• Förtydliga besöksnäringens och destinationsutvecklingens perspektiv i stadens nämnder 
och styrelser. 

• Utveckla och fordjupa samverkan över kommungränserna inom Göteborgsregionen. 
• Yerka for ett öppet samverkansklimat, präglat av innovation och nytänkande, där nya 

och redan etablerade aktörer kan mötas i breda partnerskap. 
• Stärka destinationens närvaro och deltagande i strategiska samverkanssammanhang och 

utvecklingsprojekt i säväl offentlig som privat regi, nationellt och internationellt. 

Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, 
kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Göteborg & 
Co AB. 
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Strategi 4: Stärka samspelet mellan stadsutveckling och 
besöksnäring 
Göteborg befinner sig i det största utvecklingsspránget i modern tid ach ska göra plats for 150 
000 nya inváänare till 2035. Ur ett besöksnäringsperspektiv innebär en växande region ett allt 
större underlag for ach utbud av handel, hotell, restauranger, kulturupplevelser, fritidsaktiviteter 
ach nöjen. Det innebär vidare att attraktiva miljöer ach arkitektur av hög klass kan bidra till 
destinationens ökade attraktionskraft ach nya stadsdelar, omrâden eller byggnader kan utgöra en 
besöksanledning i sig. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv kan evenemang ach möten fungera som 
kommunikativa plattformar dâ exempelvis en ny anläggning ska etableras eller en plats 
marknadsforas. Att i stadsutvecklingen pâ olika sätt ta hänsyn till forutsättningar for 
besöksnäringens utveckling ger plats for en växande destination. Hänsynstaganden omfattar 
exempelvis möjliggörande genom markupplâtelse, tillgâng till el, fiber, vatten ach toaletter, 
renhällning, tillgänglighet ach skyltning. För att möta en forändrad ach utvecklad efterfrâgan pâ 
nya upplevelser och besöksmäl bör destinationens offentliga aktörer uppmuntra ett tillätande 
ach öppet forhâllningssätt kring ett flexibelt behov ach anpassat användande av destinationens 
platser, parker ach naturomrâden. 

För en destination är det en star fordel att det finns centrait ach strategiskt belägna platser for 
rekreation, aktiviteter ach möten mellan människor. När destinationen Göteborg stâr värd for 
större evenemang utgör ofta dessa platser en forlängning eller utökad del av själva 
evenemangsarenan. Det gör evenemanget tillgängligt for fler ach skapar en unik upplevelse ach 
en tydlig synlighet, vilket är en omtalad konkurrensfordel för exempelvis Göteborg som 
evenemangsstad. För mänga av destinationens ärligen äterkommande stora internationella 
idrottsevenemang är även nyttjandet av stadsrummets ytor avgörande for evenemangens 
varumärke ach framtid. Vid genomforanden av evenemang ställs krav pá berörda aktörer att 
planera for ach hantera stara besöksflöden med god framkomlighet ach säkra ach trygga platser. 

I arbetet med stadsutveckling ach besöksnäring kan mâlkonflikter uppstä mellan exempelvis 
fortätning av innerstadens omräden ach genomforandet av evenemang, el Ier mellan en komplex 
tillständsprocess och ambitionen att tillgängliggöra kulturupplevelser som exempelvis tillfällig 
konst. 

Genom en nära ach aktiv samverkan mellan olika offentliga instanser ach besöksnäringens 
aktörer finns forutsättningar for att utarbeta hällbara lösningar ach for att stärka samspelet 
mellan besöksnäring ach stadsutveckling. 

Det gör Göteborgs Stad genom att: 

• Ta hänsyn till besöksnäringens forutsättningar ach beakta besökarperspektivet i 
utvecklingen av en levande destination. 

• Nyttja besöksnäringen som en plattform att öka omrâdens attraktivitet vid etablering 
ach utveckling av exempelvis stadsdelar, platser ach miljöer. 

• Förbättra samordningen ach fortydliga riktlinjerna kring planering ach nyttjandet av 
centrait ach övrigt strategiskt belägna platser lämpliga for evenemang, säväl enstaka 
som äterkommande. 

• Yerka for att forbättra ach forenkla processer gällande tillständ för 
besöksnäringsrelaterad tillfällig verksamhet sä som exempelvis evenemang, serveringar 
ach konstutställningar. 
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Viktiga aktörer: byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- ach natumämnden, 
Got Event AB, kultumämnden, Higab AB, fastighetsnämnden, miljö- ach klimatnämnden, 
Business Region Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborgs Stads Parkerings AB, kretslopp- & 
vattennämnden, Renova AB, Göteborgs Spärvägar AB, Göteborg & Co AB. 

Strategi 5: Agera föregângare och möjliggöra innovation 
Göteborg har en tydlig position som innovationsledande region, med en stark innovationskultur 
inom näringslivet generellt. Genom en öppen attityd till hällbar utveckling, nyetablering av 
företag, till nytänkande ach kreativitet skapas en attraktiv region für investerare, företag, 
akademi, arbetskraft ach studenter. Här ska besöksnäringens involvering ach bidrag stärkas ach 
förtydligas. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan offentliga aktörer, akademin ach 
näringslivet. Det krävs ocksä en öppenhet für nya aktörer ach nya idéer. Dessa aktörer kan 
samverka für kunskap, innovation ach forskning, som möjliggör fördjupad och utvecklad 
kunskap om besöksnäringen samt dess päverkan ach bidrag till samhällsutvecklingen. 

Göteborg ska vara en kreativ testmiljö für nya metoder, lösningar ach perspektiv som stärker 
hela destinationens fürmäga att längsiktigt ta tillvara besöksnäringens värden, med fokus pä att 
utveckla affärsmodeller ach innovationer som bidrar till hàllbar tillväxt, fler arbetstillfällen ach 
en ökad attraktionskraft. 

En bred samverkan över stadens ach regionens verksamheter öppnar upp für ytterligare 
forskning ach utveckling där besöksrelaterade data kan bidra till övrigt hällbarhetsarbete inom 
exempelvis renhällning, trygghetsskapande aktiviteter eller transport- ach trafikplanering. 

Att vara ledande i utvecklingen av att inhämta, analysera ach dela kunskap om besökarsegment 
samt besökares konsumtions- ach rörelsemönster stärker destinationens fürmäga att väl 
underbyggt forma ach utveckla säväl marknadsföring, varumärkesstrategier ach affärsmodeller 
som produkter ach koncept. 

Denna förmäga, som är avgörande für utvecklingen av destinationens längsiktiga ach hällbara 
attraktionskraft, kan endast stärkas genom en innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi 
ach offentliga aktörer. 

Det gör Göteborgs Stad genom att: 

• Sidra till att nationellt ach intemationellt positionera destinationen Göteborg avseende 
utbildning ach forskning inom besöksnäring, destinationsutveckling ach 
upplevelseindustri. 

• Yerka for ach bidra till utvecklingen av en besöksnäringens kunskapshubb genom 
vilken destinationen Göteborg blir füregängare inom data- ach kunskapsdriven 
destinationsutveckl ing. 

• Uppmuntra ach stödja processer som leder till att möten ach evenemang kan agera 
testmiljö für lösningar ach verktyg für att katalysera samhällsnytta. 

• Uppmuntra ach stödja nya etableringar inom besöksnäringen ach synliggöra 
besöksnäringen i regionala ach nationella stödstrukturer für näringslivsutveckling ach 
innovation. 

Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, Göteborgs Stadshus AB, Johanneberg Science 
Park AB, Lindholmen Science Park AB, lntraservice, Göteborg & Co AB. 
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1. Besöksnäringen i Göteborg 
Göteborg inság tidigt potentialen i en växande ekonomi baserad pâ tjänster, upplevelser och turism. 
Det är grunden till Göteborgs stabila utveckling som destination sedan tidigt 1990-tal med ärlig 
tillväxt ända fram till pandemiâret 2020 dà antalet övemattningar pâ destinationens 
boendeanläggningar halverades jämfört med âret innan. Ande len intemationella gästnätter har under 
mánga ár legat stabilt omkring 30% av den totala gästnattsvolymen pà destinationen, men även denna 
andel minskade kraftigt och uppgick till 15% under 2020 till följd av intemationella reserestriktioner. 

Destinationens boendeanläggningar har historiskt varit starkt beroende av affärsresandet som statt für 
över hälften av övemattningama de senaste áren. Aven affärsresandet säg en nedgäng under 
pandemiâret 2020 dà privatturismen stod für majoriteten av gästnättema. 

Gästnätter pà kommersiella boendeanläggningar 
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Källa: SCB Inkvarteringsstatistik. Avser gästnätter pa hotell, stugbyar och vandrarhem. 

Stadens och regionens satsningar pá kulturliv och evenemang, möten och mässor kombinerat med 
unika attraktioner som Liseberg fungerar som motorer och skapar förutsättningar för investeringar, 
som i sin tur driver tillväxt. Nya hotell, restauranger, scener, butiker och allt annat som utgör 
besöksnäringen bidrar ocksà till en mer levande och attraktiv storstadsregion vilket gynnar alla som 
lever här. Samspelet mellan staden, regionen, besöksnäringens alla aktörer, akademin och övrigt 
näringsliv är destinationen Göteborgs viktigaste framgângsfaktor. 

Ett hällbart förhällningssätt inom destinationsutveckling skapar värden tillbaka till destinationen och 
dess invánare. Göteborgs Stads arbete med hâllbar utveckling och Agenda 2030 bygger pâ ett aktivt 
deltagande frän säväl näringsliv som offentlig verksamhet für att gemensamt nâ de lokala och globala 
mâl som är kopplade till de tre hâllbarhetsdimensionema; social, ekonomisk och ekologisk. 
Destinationen Göteborg har länge haft en stark position inom hâllbar destinationsutveckling 
intemationellt. I destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, 
med inställningen att ständigt förbättra och tlytta fram positionema. 

2. Beskrivning av besöksnäringens ekosystem 
En stor del av det som gär Göteborg till en attraktiv och levande destination skapas av 
besöksnäringen. Ett välmâende och brett utbud av t.ex. kultur- och nöjesaktiviteter, handel och 
restauranger höjer livskvaliteten för invánarna och ökar samtidigt regionens attraktivitet. En plats med 
möjlighet till en rik fritid med mycket att uppleva gär platsen intressant att besöka, att studera pä, att 
arbeta eller att etablera sig pá. 
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Att skapa en attraktiv destination för besökare bidrar till en öppen och hàllbar samhällsutveckling. En 
destinations utveckling vi lar pa en god samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet, 
ideella organisationer och akademin. Det är synergierna mellan ekosystemets olika delar och vinsterna 
av att se helheten för destinationens bästa som gär att Göteborg kommer att kunna sta ut i det myller 
av destinationer som sláss om att vara morgondagens attraktiva resmäl. 

Destinationens hällbarhetsarbete är beroende av stadens när det gäller grundläggande service, 
infrastruktur och andra hällbara insatser. En framgángsrik samverkan mellan stadens verksamheter 
och besöksnäringens olika aktörer är en förutsättning för och bidrar till en hällbar destination 2030. 
Illustrationen nedan visar besöksnäringens samspel med samhället. 

Möt besökarens behov & skapa värde för alla 
Aga P 

• • • 

Kommer du med eget tordon finns got om 
platser att stalla din bit, bât, husb,I eller MC. - 

För passagerare àr kommunikationerna bra 1n ¿ 

planerade - vare sig det är fr~n flygplatsen, 
med tàget, bàten eller ángfärdsbussen. 

EA mm, 
9E»l E 

Elion&n g.ir att Ludda a7"AI 

Det miljövänliga boendet är enkelt att bka. 
0ch att boka om. Du kan tätt trstà personalen 

- pà vandrarhemmet, campingen, hotellet 
eller prvatuthyraren. 

tiri'i erre 
Bord pà restauranger kan du boka och gà tilt oavsett 
tid pà dygnet. Barernas uteserveringar hàller öppet 

àret om. Kaféer bjuder in till fika och paus. Food 
trucks ser till att det finns gött käk for en billig peng. 

• De mänga boendeanlaggnungarna sysselsatter tusen 
tals invánare. 1 omrádena dar de ligger bidrar de tull 
en tryggare och mer tevande miljò, dygnet runt 

ÄTA 
Här skapas minga jobb - tramtr allt tor unga. 
Invnarna blir glada, som ocksà kan äta ute och ta 
en drink dygnet runt, àret om. Food trucks skapar 
trivsel pà annars tomma torg. 

Reser inom staden gór du sömlöst mellan kollek 
tivtrafik, skärgàrdstrafik. tau. hyrcyklar och annan 
mikromoblitet. Du betalar resan smidigt. avsett 
vket spràk du pratar kan du ta del av intormation. • . l svois4 os ra4 

"os9o9w to«ro 

--v •.. ~. Vem du än är och när det än är finns det nàgot att göra 
Shoppa i innerstaden eller vandra i naturen. Grotta ner 
dig i historiska milj@er eller st~pp toss p Liseberg. Gà 

pà massa eller museum, kongress eller konsert. Upplev 
skog eller skarg~rd. Eller vartor inte helt nya ptatser? 

Inv~narna kan enkett ta sig runt i sin stad. 
Och upptäcka platser de inte varit pà tidigare. 

lnvànarna fàr ett bredare utbud av kultur, nöje 
och fritidsaktiviteter. Nya korpetenser vll etablera 
sig. Bes@ksn~ringen blir ett verktyg for att utveckla 
staden och regionen - att etablera platser som 
resmàl gor dem attraktNva även tr irvánare. 

EM 

- 

HJr skap.1s jobb och röratse i destlnatlonan. 
Â A .._ En god upplevelse kan leda till att tter fir höra om gg !l!U&.F. _,,_ __ .. , _.· · ,.__ __ ::_rvík_l~_~:_~_":_:_~,º_.;_hoch_til_l :..._u_:_~~-invi_:~_k~_:;_'•_h_••·_vt_'lk~et--- 

- - 
K 

Kalla Göteborg & Co. 

Page 577 of 871



Besöksnäringen utgörs av mánga olika sektorer och aktörer. Bilden nedan visar pà ett förenklat sätt 
det som kan kallas besöksnäringens ekosystem. Ett ekosystem med máänga inbördes beroenden och 
páverkan. Om exempelvis efterfrägan pä evenemang och hotellrum minskar sä päverkar detta 
restaurangema och upplevelsebranschen. Om utbudet av aktiviteter och reseanledningar minskas eller 
inte anses intressant, sä päverkas stadens attraktionskraft. Konsekvensen kan vara färre besökare, 
kortare vistelser och att potentiella besökare väljer andra destinationer i Sverige eller utomlands. Om 
tillgängligheten är begränsad, som begränsad tlygtrafik under pandemin, päverkar detta efterfrägan 
inom besöksnäringens övriga delbranscher. 
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3. Omvärldsanalys hösten 2021 
!nom ramen för arbetet med Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 har 
omvärldsbevakning genomförts löpande och hänsyn har tagits till fenomen, trender och 
konsumentbeteenden som pá olika sätt far effekt pá efterfrägan inom besöksnäringen. 

Precis som andra näringar behöver besöksnäringen förhälla sig till omvärlden och till övergripande 
trender som päverkar konsumenters behov och beteenden. Fiera större trender, exempelvis 
digitalisering och ett ökat globalt engagemang för hällbarhetsfrägor, päverkar besöksnäringens 
förutsättningar i stor utsträckning. Bland annat har <lessa fenomen lett till en framväxt för 
delningsekonomin som fätt stort genomslag i besöksnäringen. Trender inom stadsutveckling fär 
samtidigt effekt pà besöksflöden i stadskärnan och pà vilken potential som finns att attrahera besökare 
till de centrala delama av destinationen likväl som övriga stadsdelar och omräden. 

Syftet med detta arbete har varit att pá ett övergripande plan kartlägga besöksnäringens nuvarande 
(2021) och framtida utmaningar och möjligheter. Analysen ska ocksä bygga förstäelse kring hur 
strukturella förändringar kan komma att päverka förutsättningama för besöksnäringens utveckling. 
Nedan redogörs i kortfattad form för ett anta! utvalda trender och fenomen samt pa vilket sätt de leder 
till utmaningar och möjligheter för besöksnäringen pà säväl destinationsnivá som för enskilda 
näringsidkare. Den globala coronapandemin har samtidigt förstärkt trender kända redan fore ár 2020 
som kan antas leda till bestäende förändringar i konsumentbeteenden och resmönster. Därför har en 
mer detaljerad kartläggning med fokus pà konsumentbeteenden och <less effekter för besöksnäringens 
aktörer genomförts, varav utvalda delar presenteras i denna bilaga. 

Dà detta dokument färdigställts (september 2021) befinner sig Sverige i vad som tycks vara slutet av 
den mest akuta fasen av pandemin. Majoriteten av den svenska befolkningen är fullvaccinerade och 
samhället har börjat öppna upp i takt med att smittspridningen minskat. Besöksnäringen har sakta men 
säkert börjat äterhämta sig och i juli mänad 2021 uppgick andelen gästnätter pà kommersiella 
boendeanläggningar i Göteborgsregionen till cirka 85% av 2019 àrs niv~er under samma mänad. 
Besöksvolymerna bestär till stor del av svenska besökare som reser inom landets gränser. 
Aterhämtningstakten är än sä länge betydligt lángsammare för intemationella besökare. Även 
affärsresandet, som stod för en betydande andel av gästnattsvolymen pa helärsbasis före pandemin, 
har en läng väg kvar till tidigare niv~er. 

Nedan sammanställning av omvärldsanalysen bör läsas med hänsyn tagen till att det fortfarande rader 
stor osäkerhet kring äterhämtningen samt en medvetenhet om att förutsättningama snabbt kan 
förändras. Det gäller speciellt äterhämtningstakten för affärsresandet, flygtillgängligheten och det 
internationella resandet säväl till som frän Sverige. 

Digitalisering 
Digitala bokningsplattformar fick tidigt genomslag i besöksnäringen. Numera är de flesta 
konsumenter vana vid att själva boka bland annat flygresor, hotellövemattningar och teaterupplevelser 
digitalt. Faktum är att allt större del av var interaktion med andra människor och företag numera sker i 
digitala kanaler. Det noterades även en tydlig ökning dä det under coronapandemin uppmanades till 
social distansering. Utöver den dialog som dagligen sker med vänner och bekanta i sociala medier och 
de arbetsmöten som halls pà digitala mötesplattformar är det även mánga upplevelser som setts flytta 
över till digitala kanaler. Det kan handla om släktens päskfirande eller världsartister som haller 
konserter i form av digitala avatarer i spelmiljöer online. Ofta sker dessutom dialoger med företags 
kundtjänst via chatbotar, helt utan mänsklig kontakt. 
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I besöksnäringen pâverkar digitaliseringen konsumenters fürväntningar pâ digital närvaro under alla 
steg i kundresan. Frän bokning till realtidsinfo om köer pâ besöksmâl eller lediga parkeringsplatser 
samt aktuell information dygnet runt, sâsom tips pâ väderanpassade aktiviteter eller pâgâende 
evenemang. Allt fier hotell har börjat erbjuda digital incheckning och ett stort antal restauranger har 
tillgängliggjort sina menyer digitalt für beställning online, sâväl pâ plats i restaurangens lokaler som 
pâ distans. Konsumenternas ökade förväntningar ställer högre krav pâ näringens aktörer att tillgodose 
servicebehovet i olika steg av kundresan med hjälp av digitala verktyg. Detta fürutsätter i mänga fall 
nya samarbetspartners med kunskap och erfarenhet av digitala tjänster, vilket i sin tur innebär ökade 
kostnader i utvecklande eller inköp av system. Men det kan även leda till minskat behov av 
servicepersonal, vilket kan innebära kostnadsbesparingar som kan pâverka lönsamheten für näringens 
aktörer positivt. 

Att ta del av upplevelser och innehâll pâ distans via digitala kanaler har blivit en del av vardagen für 
mânga. Gränserna suddas ut mellan vad om sker fysiskt och vad som är digitalt samt det vi gör pâ 
fritiden och det vi gör i arbetet. Konsumtion sker överallt hela tiden och upplevelser äger ofta rum 
parallellt i den fysiska och digitala världen samt i ett mellanting av dem som innefattar säväl fysiska 
som digitala inslag, till exempel Virtual Reality eller Augmented Reality. Digitala besökare, i form av 
personer som exempelvis följer evenemang och möten pà distans istället für att resa till en destination, 
kan komma att fà betydande konsekvenser für besöksvolymerna pâ destinationen. Detta i sin tur 
páverkar möjligheten für boendeanläggningar, restauranger, detaljhandeln, med fiera att generera 
omsättning till följd av turism. Det kan även komma att pâverka hur begreppen turism och besökare i 
framtiden kan komma att definieras. 

Digitala besökare viii inte bara se och höra innehäll frän en destination eller ett evenemang. De viii 
kunna delta och interagera med andra besökare, fysiska som digitala. För näringens aktörer blir det 
därfr allt viktigare att erbjuda digitala lösningar som ett komplement till de fysiska, vilket kräver att 
nya samarbetspartners hittas och att företagen ägnar sig ät intern kompetensutveckling für att vara 
uppdaterade. Det blir viktigt für näringsidkare och destinationer att hitta sin rätta mix av fysiskt och 
digitalt utbud som möter kundens behov och förväntningar för att kunna erbjuda relevanta och 
attraktiva upplevelser. Nya tekniska lösningar som möjliggör interaktiva hybridupplevelser väntas 
ständigt introduceras pà marknaden. Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse med 
deltagare bâde fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var deltagaren befinner 
sig. Det är samtidigt viktigt attinte bara se denna utveckling som ett hot mot den fysiska 
besöksnäringen, utan som en möjlighet att nâ ut till fler mâlgrupper och hitta nya intäktskällor. En 
medvetenhet bör finnas om att det kan komma att ske ett maktskifte frän de traditionella evenemangs 
och mötesarrangörerna till digitala plattformar som tillhandahäller och sprider upplevelser. 

En mycket snabb utveckling av digitala arbetssätt och verktyg, i kombination med coronapandemin, 
har även lett till ett minskat affärsresande i hela världen. Osäkerheten kring affärsresandets 
äterhämtning till tidigare nivâer är stor dâ mânga, bâde füretag och individer, upptäckt fördelarna med 
distansmöten och distansarbete som innebär bâde kostnads- och tidsbesparingar. Frän företagens 
perspektiv är ett minskat resande für anställda även ett sätt att visa att företaget tar hänsyn till miljön 
och det klimatavtryck verksamheten bidrar till. En möjlig utveckling är att resepolicys kommer 
uppdateras som uppmuntrar till fier distansmöten samt en önskan om att anställda opti merar sin 
reseplanering och exempelvis bokar in fier möten per resa. Tröskeln att göra en affärsresa eller att 
fysiskt delta pâ en större kongress eller mässa kommer med stor sannolikhet att vara högre och 
dagsresorna minska kraftigt, jämfört med tiden före coronapandemin. Dock kommer vissa möten även 
fortsättningsvis behöva hällas fysiskt av olika skäl, men en nedgäng är troligen att vänta. 
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Affärssegmentet är generellt mer lönsamt dä <let i större utsträckning innebär exempelvis bokning av 
enkelrum, förstaklassbiljetter, representationsmiddagar, med mera. Bortfallet inom affärsresandet kan 
därmed bli svärt att kompensera rent intäktsmässigt. Färre transporter och övernattningar, främst pä 
vardagar ställer krav pa näringen att i större utsträckning än tidigare, rikta sig till privatsegmentet 
även utanför högsäsong, lov och helger für att höja sin beläggning. De besöksnäringsaktörer som 
tidigare haft en hög andel affärsresenärer som kunder, behöver överväga sin affärsmodell för att hitta 
nya intäktsmöjligheter. Likasä väntas konkurrensen härdna bland mötesarrangörer och -anläggningar, 
säväl nationellt som internationellt, om mötesvolymerna minskar, vilket innebär ytterligare 
utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. 

Hällbar destinationsutveckling 
Pà ett internationellt plan ökar rörelsen kring hällbar destinationsutveckling. Att som tidigare ensidigt 
utvärdera besöksnäringens utveckling utifrän kvantitativa mäl sá som gästnätter och 
turismkonsumtion är numera starkt ifrägasatt. Ett hällbart förhällningssätt inom destinationsutveckling 
skapar värden tillbaka till destinationen och <less invänare. Diskussionerna kring effekterna av 
destinationsutveckling har breddats till att även inkludera faktorer sä som livskvalitet för 
destinationens invánare, utbudskvalitet, rättvisa inkomstvillkor, längsiktig ekonomisk hällbarhet i 
branschen samt effekter av överturism. Att balansera <lessa värden och säkerställa att besöksnäringen 
bidrar positivt till lokalsamhället är heta ämnen samtidigt som även klimatfrägan är starkt 
dominerande i diskussionerna, särskilt efter det att IPCC presenterat sin klimatrapport under 
sommaren 2021 som understrykte klimatkrisens allvar. Under 2020/2021 har givetvis även 
äterhämtningen av besöksnäringen frän de omfattande konsekvenserna av coronapandemin varit högt 
upp pa agendan. lnternationellt diskuteras nya, mer nyanserade, metoder für att utvärdera och mäta 
värde och effekter av besöksnäringens utveckling och destinationers framgäng utifrän kriterier för 
hàllbarhet. 

FN :s globala hällbarhetsmäl växer som ett betydelsefullt gemensamt ramverk för att uppnä ett 
lángsiktigt hällbart samhälle, bäde pá global och lokal nivá. I de 17 mäl som utgör Agenda 2030 
integreras de tre hällbarhetsdimensionerna. Malen är odelbara och pa olika sätt beroende av, och 
direkt kopplade till, varandra. Det innebär att de kan päverka, förstärka el Ier sta i kontlikt med 
varandra. Göteborgs Stads arbete med hällbar utveckling och Agenda 2030 bygger pa ett aktivt 
deltagande frän säväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt nà de lokala och globala 
mál som är kopplade till de tre hàllbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. 

Global Destination Sustainability Index 
Global Destination Sustainability Index (GDSI) är ett internationellt benchmarkingsystem som rankar 
destinationers hällbarhetsprestanda. Indexet utvecklas och hanteras av organisationen Global 
Destination Sustainability Movement, som är uppbackat av etablerade internationella 
besöksnäringsorganisationer säsom International Congress and Convention Association (ICCA) och 
European Cities Marketing (ECM). Syftet med GDSI är att bidra till och säkerställa att städer och 
regioner blir mer regenerativa, robusta och välmäende platser att besöka, leva och verka i. ldén om ett 
index föddes pa ett branschmöte i Göteborg 20 I O och 2016 lanserades GDSI i Skandinavien. ldag 
använder drygt 70 destinationer frän alla kontinenter ramverket för hällbar destinationsutveckling. 
Indexet har även integrerat FN:s globala mäl för hällbar utveckling i ramverket. 

Destinationens och besöksnäringens utveckling samspelar med stadens utveckling och insatser. Ur ett 
hällbart destinationsperspektiv är GDSI därför ett relevant verktyg som bäde förutsätter och speglar 
denna samverkan i de fyra omräden som mäts: 
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• stadens miljömässiga hällbarhet 
• stadens sociala hällbarhet 
• besöksnäringens aktörers hällbarhet 
• ledning, styming och utveckling av destinationen 

lndexet, som revideras regelbundet, pekar pä väsentliga omräden och insatser och blir pä sä sätt även 
ett utvecklingsverktyg. Att använda ramverket för destinationsutveckling ska gynna hela det lokala 
turismekosystemet; frän besökare, till invänare, till leverantörer och lokala myndigheter och bygger 
pà samverkan mellan destinationens aktörer för att skapa mätbar förbättring och en robust destination. 
Ramverket omfamnar även besöksnäringens möjligheter till att bidra till övrigt näringsliv liksom 
samverkan för att skapa längsiktigt positiva samhällseffekter. 

Förutom samverkan pä destinationen, skapar ramverket förutsättningar för att stödja och driva pä 
aktöremas eget hällbarhetsarbete. GDSI ger ocksä möjligheter till att synliggöra destinationen och 
goda exempel och lösningar i ett intemationellt perspektiv. 

Indexet blir allt viktigare i den intemationella konkurrensen om möten, kongresser och evenemang 
liksom ur ett positionerings- och marknadsföringsperspektiv. Som relativt liten destination i världen 
stärker en bra placering i indexet destinationens konkurrenskraft. 

GOS-Index: What do we benchmark? 
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69 Criteria, closely aligned to UN Sustainable Development Goals and to the GSTC Destination Criteria. 

For more detail visit: www.gds index.com/methodology 

Konsumenters och företags hällbarhetsengagemang 
Ett ökat fokus pä hällbarhet päverkar konsumenters beteenden och efterfrägan i besöksnäringen. 
Människors ökade medvetenhet kring den egna konsumtionens klimatavtryck kan komma att leda till 
färre längväga resor, vilket öppnar för ökad konsumtion av upplevelser pä nära häll. Medvetenheten 
leder ocksà till konsumenters ökade förväntningar pä hällbara alternativ gällande exempelvis boende, 
transport och hällbara upplevelser, sett ur alla tre hällbarhetsdimensioner. 

Samtidigt som konsumenters efterfrägan pä hällbara produkter och upplevelser ökar, sä ökar även 
behovet av hällbara investeringar för att möta efterfrägan. Näringsidkare förväntas i större 
utsträckning än tidigare agera hällbart för att kunna locka till sig investeringar och även för att vara 
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attraktiva som arbetsgivare. Att satsa pà hällbarhet är numera en självklarhet för mänga företag, 
myndigheter och organisationer. Detta dels pà grund av ökade lagkrav men även till stor del pà grund 
av att det av mänga anses vara en av vär tids stora frágor som engagerar och berör. En studie frän 
Tele2/Kantar Sifo (2021) visar att 8 av I O beslutsfattare pa svenska företag anser att hällbarhet är 
kritiskt för verksamheten och hela 9 av I O uppger att de i nom sitt bo lag har en högre ambitionsnivä än 
vad lagen kräver. Det ställer stora krav pa efterlevnad och uppfyllande av interna hällbarhetsstrategier 
och policydokument gällande till exempel jämlikhet, utsläpp, resursanvändning, tjänsteresor, med 
mera. 

Det globala flygresandet minskade kraftigt under 2020 till följd av coronapandemin och de 
reserestriktioner som infördes. Det väntas dröja innan flygandet kan vara uppe pa samma niväer som 
före coronapandemin dà flera fiygbolag fortfarande har begränsat antalet avgängar och rutter jämfört 
med hur det säg ut innan. Detta, i kombination med en ökad miljömedvetenhet, gör att det finns skäl 
att tro att flygresandet inte kommer ätergä till samma niväer som tidigare. Atminstone inte inom en 
överskädlig framtid. I WWF:s Klimatbarometer 2021 svarade mer än varannan svensk att de 
planerade att minska pa sitt fly gresande efter coronapandemin, jämfört med innan. En slutsats som 
kan dras av detta är att antalet resor per är samt reslängd kan komma att päverkas. Det väntas i sin tur 
päverka möjligheten att locka längväga besökare. Förde aktörer i näringen som tidigare haft en hög 
andel intemationella (längväga) besökare innebär detta att erbjudanden kan komma att behöva 
anpassas och möjlighetema att vända sig mot nya mälgrupper ses över. Samtidigt finns även potential 
i att öka vistelselängden hos de besökare som faktiskt reser till destinationen, dä tröskeln att göra en 
Iängre resa är överstigen. Det blir därmed viktigt att erbjuda fier anledningar att stanna och uppleva 
destinationen. lntensifierade samarbeten mellan olika aktörer för att paketera upplevelser utifrän 
resenäremas behov väntas bli viktigt. Att känna sina besökare och förstä <leras intressen och 
drivkrafter är nyckeln till att maximera intäktsmöjlighetema för destinationen som helhet. 

Ett potentiellt minskat intemationellt resande leder ä andra sidan till ökade möjligheter att attrahera 
inhemska besökare, som i större utsträckning än tidigare väntas undvika att göra lika mänga lángresor 
som tidigare. Under coronapandemin upptäckte fier svenskar utbudet av upplevelser och besöksmäl i 
sin närmiljö, b~de regionalt och nationellt. Detta intresse väntas i nägon män leva kvar och ta 
marknadsandelar frän det mer längväga resandet även efter coronapandemin. I en nyligen genomförd 
studie av Visit Sweden (varen 2021) uppgav 33% att de viii resa mer i hem landet även efter 
coronapandemin är över. Försäljningen av fritidshus och bätar i Sverige ökade även under 2020, 
vilket pa sikt medför inläsningseffekter när människor viii nyttja sina investeringar under semestem, 
högtider och helger. En allt högre medvetenhet kring (det längväga) resandets effekter pa miljön 
bidrar även till ett ökat intresse för att konsumera upplevelser pa hemmaplan med gott samvete. 

Effekten för näringen blir troligtvis en högre andel regionala eller nationella turister, som inte har 
samma behov som mer längväga turister. Medan längväga besökare vanligtvis övemattar 
kommersiellt och stannar längre pa destinationen kan regionala och nationella besökare oftare 
övematta hos släkt och vänner eller resa enbart över dagen. Här blir det viktigt för näringen att hitta 
fier sätt att göra sin produkt attraktiv för lokala och regionala besökare som kan ha andra drivkrafter 
än de intemationella besökama. Det kan till exempel i större utsträckning bli aktuellt med 
affärsmodeller som innefattar prenumeration eller abonnemang pa upplevelser som riktar sig till 
lokalbefolkningen. Oavsett om man är en nöjes-/kulturarena, hotellanläggning eller transportaktör. En 
förflyttning av insatser och resurser till transportsätt som exempelvis tág, och pá sà sätt öka 
tillgängligheten till destinationen som helhet, blir viktigt för att möjliggöra ett fortsatt flöde av 
besökare. 
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Delningsekonomi 
Upplevelser och tjänster utgör en växande andel av hushällens konsumtion. Onskan om att utnyttja 
tillgängar mer optimalt driver pà utvecklingen inom delningsekonomin. Inom besöksnäringen märks 
detta genom användarvänliga digitala plattformar for att boka privat boende, transporter, upplevelser, 
med mera. 

Delningsekonomin innebär till viss del ökad konkurrens for kommersiella aktörer som fär se en del av 
intäktema ga till formedlare av dessa tjänster. Samtidigt möjliggörs en ökad kapacitet for 
destinationen som helhet under högsäsong och i samband med större evenemang da exempelvis hotell 
ofta är fullbelagda. Det gör att näringens aktörer far möjlighet att locka fler kunder, även mer 
priskänsliga besökare. 

Stadsutveckling 
Historiskt har stadskämors utbud i mangt och mycket präglats av handel och konsumtion. E-handelns 
starka tillväxt i kombination med ökat hemarbete och forändrade resmönster gör att det finns behov av 
ett mer nyanserat utbud i stadskämoma som lockar till besök. En mer holistisk syn pa stadskärnan har 
börjat utvecklas där citykärnans innehäll och utbud behöver breddas för att möta förväntningarna hos 
dagens och morgondagens invänare och besökare. 

För stadskämor och köpcentrum innebär detta allt högre krav pa att positionera sig som mer än en 
plats for shopping for att fortsatt locka besökare. Butiksytor ställs om till mötesplatser for besökare 
och ger varumärken möjlighet att visa upp sina innovationer istället for att primärt utgöra 
försäljningsyta. Stadsutveckling präglas allt oftare idag av just innovation, hällbarhet och fokus pá 
hälsa och välbefinnande för invänarna. Omr~den för rekreation och motion samt grönomr~den där 
människor kan mötas i sociala sammanhang utan att nödvändigtvis vara konsumenter är allt vanligare 
forekommande i moderna städer. 

I takt med att städer växer och förtätas skapas ministadskärnor i staden. Detta är inget nytt fenomen i 
sig. Sinnebilden for detta är att i princip det mesta som en invänare behöver i sitt dagliga liv bör 
finnas inom 15 minuter med cykel frän bostaden. En annan benämning pà detta är "I5 
minutersstaden". 

Förändringar i konsumenters efterfrágan till följd av coronapandemin 
Aven efter det att coronapandemin kan ses som över, väntas vissa beteenden kvarstà, ätminstone hos 
en del av befolkningen. Att till exempel ga till arbetsplatsen trots sjukdomssymtom var inte helt 
ovanligt förekommande före coronapandemin, men manga anser att man även fortsättningsvis bör 
hàlla sig hemma av hänsyn till sin omgivning om man känner sig krasslig. Nedan listas ett antal 
sädana beteenden eller förändringar i efterfrägan som har koppling till besöksnäringen och som i 
nágon mán kan väntas bli mer best~ende. Alla attityder och beteenden gäller givetvis inte alla 
konsumenter och besökare, men de väntas ändà fà nägon effekt pà efterfrágan. 

Besökares ökade behov av trygghet och säkerhet 
Att hantera säkerhet kring stora evenemang och möten har länge primärt fokuserat kring fr~gor om 
terrorhot, brandsäkerhet och att forhindra trängsel. Under pandemin ökade konsumenters rnedvetenhet 
om riskerna med nära kontakter med främmande människor, och vikten av att hälla god handhygien. 
Även efter en omfattande vaccinering i befolkningen, kvarstár risken for andra sjukdomar och virus 
som kan spridas dà mänga människor möts. Stora evenemang och resande innebär ofta trängsel varför 
höga krav pà säkerhet, hygien och avständ kommer att ställas vid genomförande av större evenemang 
el Ier vid byggnation av till exempel nya arenar, köpcentrum el Ier flygplatser, for att säkerställa att 
besökarna kan känna sig trygga. 
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Detta väntas päverka arrangörer av större evenemang och möten, samt för besöksmál som samlar 
mänga människor pà liten yta samt även transportaktörer. Att bygga ut för att skapa mer utrymme 
el Ier minska sin besökarkapacitet är en väg att gà. Digitala kösystem kan även vara behjälpliga für att 
hantera besöksflöden mer optimalt och undvika onödig trängsel. Ett ökat säkerhetsfokus kan innebära 
ökade kostnader für näringens aktörer, vilket kräver att de hittar vägar till motsvarande intäkter. Det 
finns även möjlighet für mindre aktörer, med mindre besökskapacitet, att blomstra. Vissa 
konsumenter kommer helt enkelt füredra att se artister uppträda i en mindre lokal framfür att besöka 
en stor konsertarena el Ier besöka ett mindre gal Ieri pä landsbygden framfür ett konstmuseum. 

Ökat intresse für natur och landsbygd 
Med en önskan om att undvika trängsel och folksamlingar fick utomhusaktiviteter sä som 
fjällvandring, längfärdsskridskor och golf ett uppsving i Sverige under pandemin. Allt fier har fätt upp 
ögonen für naturupplevelser och aktiviteter utan für städerna. Troligen kommer behovet av 
miljöombyte, aktivitet och rekreation finnas kvar hos befolkningen, även om aktiviteter som 
konsertbesök och shopping i städerna givetvis ocksä kommer att locka besökare. 

För storstäder innebär detta ökade intresse för naturen och fysisk aktivitet en ökad konkurrens med 
andra, mer naturnära destinationer. Städer har historiskt sett statt für de stora volymerna av besökare 
och en viss nedgáng är inte helt osannolik dá upplevelsebehoven kan komma att skifta till mer 
folktomma platser och aktiviteter. Det kan samtidigt innebära en fördel für nordiska destinationer som 
ärmer glesbefolkade och generellt har god närhet till naturupplevelser även i anslutning till större 
städer, i jämförelse med vára internationella motsvarigheter. Destinationer som kan erbjuda bäde och, 
dvs. stadspuls och naturens lugn, blir troligtvis mer attraktiva och kan locka till sig fier besökare, 
oavsett <leras behov. Det ökade intresset för naturupplevelser och aktiviteter utanfür städerna leder 
ocksä till affärsmöjligheter för aktörer som kan paketera erbjudanden för att möta behoven. 

Planering och bokning i sista minuten 
Den globala pandemin gjorde att manga konsumenter avvaktade med att boka och planera bland annat 
semesterresor och kulturbesök till sista minuten. Främst drivet av en oro för sena avbokningar och att 
dä inte fä tillbaka sina pengar. Detta har gjort att vissa konsumenter vant sig vid att planera sin fritid 
och semester med kortare varsel än tidigare samt att vissa söker tryggheten i att själv kunna avboka 
med kort varsel. 

För näringen väntas detta innebära att konsumenter, framfürallt i äterhämtningsfasen men till viss del 
även fortsättningsvis, förväntar sig generösa avbokningsvillkor och tillgäng till upplevelser sä som 
teaterbesök och övernattningar pá spa i sista minuten. Detta kan fà päverkan pà hur avtals- och 
fürsäkringsvillkor formuleras für näringens aktörer och <leras samarbetspartners. Det finns samtidigt 
mycket att vinna pa att paketera erbjudanden für att möta behoven hos konsumenter som deis söker 
trygga bokningar med god framförhällning samt deis fanga intresset hos dem som är ute efter en 
upplevelse i sista minuten. 
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4. Fördjupningsmaterial: Programmets mâl och indikatorer 

Följande utgör fördjupningsmaterial gällande mäl och indikatorer i Göteborgs Stads programför 
besöksnäringens utveckling 2022-2030. lnom ramen för programmet har âtta mâl med totalt 20 
indikatorer formulerats. Dessa indikatorer möjliggör uppföljning för att säkerställa mâluppfyllnad 
gällande den övergripande mâlbilden "Hâllbar destination 2030". För att säkerställa att destinationen 
beaktar alla tre dimensioner av hällbarhet har tre övergripande mâlformuleringar skapats: 

• Välkomnande och inkluderande destination 
• Växande och välmâende näring 
• Miljö- och klimatsmart destination 

Mâlen och indikatorerna presenteras nedan under de tre perspektiven; Besöka, Leva och Yerka. I 
programmet presenteras även ett nuläge samt ett mâlvärde för respektive indikator. Det nuläge som 
programmet utgâr frân är i flera fall satt till ar 20 19, som är att betrakta som ett normalâr för 
besöksnäringen. För fiera indikatorer anges därtill även ett referensvärde för 2020 för att synliggöra 
pandemins effekt. 

I de fall data inte funnits tillgänglig via interna eller externa källor har egna undersökningar 
genomförts för att fastställa ett nuläge. Dessa undersökningar är genomförda under sommaren/hösten 
2021. Det har gjorts deis en undersökning med invânare i Göteborgsregionen (lnvânarundersökning), 
deis en undersökning med svenska besökare (Besökarundersökning). Bâda undersökningarna har 
genomförts via webbenkät med ett slumpmässigt urval av svenskar i âldern 18-75 är. Besökare 
definieras som personer som besökt destinationen nâgon gâng under de senaste tre áren. I vardera 
undersökning uppgick antatet svarande till minst I 000 personer. 

Samtlig statistik som avser övernattningar pâ hotel I, stugbyar och vandrarhem är hämtad frän SCB:s 
lnkvarteringsstatistik som mânatligen redovisar bland annat antatet genomförda gästnätter pâ 
kommersiella boendeanläggningar, kapacitetsutnyttjande, vistelselängd samt besökarnas 
nationalitetsfördelning. SCB ansvarar även för sammanställningen av statistik gällande övernattningar 
pâ campingplatser. 

Givet den osäkerhet som under 2021 râder kring besöksnäringens äterhämtning efter pandemin har 
utgângspunkten vid mâlsättning av fiera av de utvalda indikatorerna varit att initiait âtergâ till den 
nivà som noterades 2019, vilket anses vara ett normalâr. Dâ bilden klarnar över âterhämtningen, 
speciellt för affärsresandet och det längväga resandet, planeras mälen att ses över för att eventuellt 
revideras. 

Perspektiv: Besöka 

l. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg 

Destinationen Göteborg ska vara en välkomnande och inkluderande destination där varje besökare 
känner sig trygg och respekterad. Destinationen präglas av mângfald och besökarna väljer Göteborg 
av fiera olika anledningar. Det kan vara för att ta del av konst- och kulturupplevelser, musikfestivaler 
e lier idrottsevenemang, for att shoppa eller för att äta gott. Det görs ocksâ mânga besök i syfte att 
utbyta erfarenheter, presentera ny forskning och fördjupa sin kunskap till exempel genom besök pâ 
internationella kongresser och mässor. Mänga besök är knutna till lärande, nätverkande och utbildning 
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inom akademi och forskning. En annan besöksanledning är rekreation och att vistas i naturomräden 
samt att besöka kulturarv. Därtill kommer manga till Göteborg för att besöka släktingar och vänner, 
destinationens alla invänare. Göteborg erbjuder nägot för alla smaker och intressen. 

Göteborgs stads arbete mot uppsatta màl om ökad jämlikhet, tillgänglighet, jämställdhet, antirasism 
och icke-diskriminering bidrar till att destinationen blir en mer attraktiv och tryggare plats att besöka. 
En hällbar destination ska upplevas som en trygg och säker plats där det finns möjligheter att röra sig 
fritt och delta i destinationens breda utbud av upplevelser. Deltagandet sker utan rädsla för att utsättas 
för brott riktade mot sina tillhörigheter säväl som diskriminering pä grund av till exempel kön, 
trosuppfattning, hudfärg, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ytterligare ett perspektiv pä 
säkerhet och trygghet är den lärdom som dragits under pandemin som krävt särskilda insatser för att 
förhindra och förebygga smittspridning. Att ha beredskap för eventuella framtida liknande händelser 
blir viktigt för att skapa trygghet hos besökare. 

Ett incitament för att möjliggöra för besökarna att förlänga sin vistelse pä destinationen samt att skapa 
ökad nöjdhet, är att de känner till destinationens breda utbud. Destinationens utbud behöver därför 
tillgängliggöras genom information och anpassad kommunikation. Att synliggöra destinationens 
breda utbud av upplevelser bidrar till inkludering. 

En av de indikatorer som används för uppföljning av detta mal är NPS (Net Promotor Score) som är 
ett väletablerat mätt för att mäta nöjdhet. Med NPS stills en central frága; om besökaren är villig att 
rekommendera destinationen till andra. De svarande fär ange sin rekommendationsgrad pä en skala 
frän 0-1 O. Yärdet kan teoretiskt variera mellan -100 (lägst) till I 00 (högst) och värdet som 
presenteras är summan av den andel som svarat 9 eller I O pä skalan minus den andel som svarat 0---6. 
NPS är ett vedertaget mátt som används av mánga varumärken, företag och destinationer, sáväl 
nationellt som internationellt. Det möjliggör för enskilda näringsidkare pä destinationen att jämföra 
sin egen kundnöjdhet med den för destinationen som helhet. 

Därtill mäts besökarindex, som är ett sammanvägt mátt av fyra frägor som ställs till besökarna 
avseende den upplevda känslan av; trygghet, tillgáng till information, attraktiviteten i destinationens 
utbud samt bemötandet pä destinationen. Dessa fyra frägeställningar har, efter rensning för dem som 
svarat "vet ej" vägts samman ti 11 en ind i ka tor - besökarindex. Aven detta tal kan som lägst I igga pä - 
I 00 och som högst I OO. Yid analys av underlaget tas även hänsyn till bakgrundsvariabler sä som 
exempelvis kön, alder, etnisk bakgrund och ekonomisk situation för ökad förstäelse av besökarnas 
upplevelse. Därtill ställs i samma undersökning fragor om hur nöjda besökarna är med destinationens 
utbud inom ett antat utvalda omräden (till exempel boende, transporter, aktiviteter, nöjen, mat) som 
ytterligare kan öka förstäelsen för besökarnas upplevelse av destinationen samt synliggöra 
förbättringsomräden. 

I besöksnäringsprogrammet har följande tvä indikatorer valts för uppföljning av detta mäl: 

• NPS besökare (Källa: Besökarundersökning) 
• Besökarindex (Källa: Besökarundersökning) 
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2. Besökarna gör hállbara val och den totala klimatpáverkan minskar 

Pä en hällbar destination ska det vara enkelt att göra klimatsmarta val och ta del av hällbara 
upplevelser. En viktig parameter att ta hänsyn till för att nà mälet om en hällbar destination 2030 är att 
begränsa det miljö- och klimatavtryck som besökare ger upphov till i samband med sin resa och 
vistelse. Det är därför av stor vikt att besökama säväl pä destinationen som vid resa till och frän 
destinationen i sä stor utsträckning som möjligt gör hällbara och klimatsmarta konsumtionsval. 

Transporten till och frán destinationen utgör ofta det största klimatavtrycket i samband med en resa. 
Ett sätt att skapa tillväxt i näringen, utan att öka antalet transporter till destinationen är därför att öka 
vistelselängden for tillresande besökare. När besökare stannar längre pä destinationen konsumerar de 
mer av destinationens utbud samtidigt som befintlig infrastruktur utnyttjas mer effektivt. Pä detta sätt 
möjliggörs ekonomisk tillväxt i näringen, utan att det nödvändigtvis leder till fler transporter. Detta 
gäller särskilt für längväga resenärer. Ett annat sätt att minska klimatavtrycket till följd av besökamas 
transporter är att i högre utsträckning vända sig till inhemska besökare och besökare frán närregionen 
som inte behöver göra en lika läng resa för att ta sig till destinationen Göteborg. Genom att fler 
besökare väljer klimateffektiva transportsätt sá som tág eller elbil där det är möjligt kan den totala 
klimatpäverkan till följd av turism till destinationen minska. 

Vid resa till en hällbar destination ska det även finnas förutsättningar att göra klimatsmarta 
konsumtionsval och ta del av hällbara upplevelser väl pä plats. Det förutsätter dels ett 
hällbarhetsengagemang hos näringens aktörer, deis att hällbara alternativ tydligt kommuniceras für att 
uppmuntra besökaren att konsumera hällbart under hela sin vistelse. Det kan till exempel handla om 
att övematta pä ett miljöcertifierat hotell, äta pä restauranger som serverar lokalproducerad ekologisk 
mat el Ier delta pä hällbarhetsprofilerade evenemang. Det ställer krav pä besöksmäl och arrangörer av 
evenemang till exempel avseende förekomst av engängsartiklar eller hantering av matsvinn. Hällbara 
konsumtionsalternativ bör vara standard i utbudet sä att besökarna har goda möjligheter att göra 
hällbara val under vistelsen. 

I besöksnäringsprogrammet har följande tre indikatorer valts för uppföljning av detta mäl: 

• Genomsnittlig vistelselängd pà kommersiella boendeanläggningar (Källa: SCB 
lnkvarteringsstatistik) 

• Antal inhemska gästnätter pä kommersiella boendeanläggning (Källa: SCB 
Inkvarteringsstatistik) 

• Andel besökare som upplever Göteborgsregionen som en hàllbar destination (Källa: 
Besökarundersökning) 

3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud áret runt 

Ett brett utbud av upplevelser bidrar till en mer hällbar destination som kan locka besökare äret runt. 
Under 2019 genomfördes 35% av de kommersiella gästnätterna pä hotell, stugbyar och vandrarhem 
under sommarmänademajuni till och med augusti. För Göteborg är det viktigt att skapa fler 
besöksanledningar utanfür högsäsong. Pä sä sätt kan befintliga faciliteter och infrastruktur utnyttjas 
mer resurseffektivt och bidra med bättre lönsamhet für näringens aktörer. Samtidigt päverkar det 
besökarnas bild av Göteborg som en destination som alltid har nägot att erbjuda dem. Genom att 
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fortsätta stärka stadens utbud av reseanledningar, främst under andra tidsperioder utanfor traditionell 
högsäsong, möjliggörs for fler att upptäcka Göteborg. 

I Göteborg finns bäde stadspuls och nära till naturupplevelser. Destinationen erbjuder ett rikt 
kulturutbud med allt ifrän hällristningar och lokala festivaler till museum, teaterscener och 
konstgallerier. Destinationen har även stora reseanledningar i anläggningar som Liseberg, Ullevi och 
Svenska Mässan samt de mänga evenemang som ärligen genomfors. Att arrangera evenemang och 
möten sä som konserter, vetenskapliga kongresser och mässor är ett effektivt sätt att driva 
besöksströmmar till destinationen. Med ett rikt utbud av reseanledningar ökar möjligheterna att locka 
säväl privat- som affärsresenärer att besöka destinationen samt att fà dem att förlänga sin vistelse här. 

En indikator for evenemang har skapats och baseras pä statistik frän Göteborg & Co som avser 

evenemang som genomförs utanför den traditionella högsäsongen for besöksnär ingen (juni - augusti). 
De evenemang som ingár i beräkningen är publika evenemang med fysiska inslag som ligger utanfor 
destinationens ordinarie utbud. Evenemang sä som löpande föreställningar pà teatrar eller seriespel i 
olika idrotter ingär alltsä inte i sammanställningen dä dessa ordinarie evenemang sker inom ramen for 
det lokala kultur- och foreningslivet. De evenemang som omfattas i sammanställningen är hällbara 
evenemang som tillfor staden identifierade värden utifrän ett destinationsperspektiv. Det handlar om 
exempelvis gästnätter, biljettintäkter, medialt genomslag och arbetstillfällen, säväl som 

varumärkesstärkande värden. Evenemangen varierar storti inriktning, upplägg, innehäll, deltagarantal 
och besökare. Det kan vara bäde enstaka och ärligen äterkommande evenemang. Exempel pä 
evenemang som omfattas av indikatorn är musikfestivaler, stadsfestivaler som drar en större publik, 
större konserter, mästerskap, motionslopp och ungdomscuper. 

De möten som inkluderas i indikatorn är möten med minst 200 delegater och minst en övernattning, 
där Gothenburg Convention Bureau (Göteborg & Co) har varit drivande e lier rädgivande i 
beslutsprocessen, samt även inkommande möten där Gothenburg Convention Bureau haft en aktiv 
roll. Gothenburg Convention Bureau prioriterar i sitt arbete möten som skapar hällbar tillväxt och som 
gagnar den lokala forskningen. Sammanställningen omfattar främst internationella och nationella 
vetenskapliga möten, politiska möten samt större foretagsmöten med genomforande utanfor den 
traditionella högsäsongen for besöksnäringen (juni - augusti). Utöver att generera gästnätter och 
turistekonomiska effekter, har möten positiva effekter pä destinationen kopplat till bland annat 
kunskapsspridning, kompetenshöjning och talangattraktion, samt bidrar med längsiktiga värden for 
samhället samtidigt som de är varumärkesstärkande for destinationen. 

I besöksnäringsprogrammet har foljande tre indikatorer valts for uppfoljning av detta mäl: 

• Antal gästnätter pä kommersiella boendeanläggningar utanfor högsäsong (Källa: SCB 
Inkvarteringsstatistik) 

• Antal evenemang utanfor högsäsong (Källa: Göteborg & Co) 

• Antal möten utanfor högsäsong (Källa: Göteborg & Co) 

Perspektiv: Leva 

1. Besöksnäringen tillför mervärde för invánare 

Destinationen Göteborgs viktigaste ambassadörer är de egna invánarna och besöksnäringen ska verka 
for att tillfora mervärde och livskvalitet for dem som bor här. De egna invänarna stár ofta for en 
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betydande andel av besöken pa exempelvis museum, restauranger och kulturscener och är därför en 
viktig del i att skapa omsättning och lönsamhet hos besöksnäringsföretagen pa destinationen. Ett rikt 
utbud av upplevelser inom bland annat kultur, nöjen och aktiviteter skapar en levande stad och tillför 
värde för invánarna. Det stärker även Göteborgs attraktivitet som bostadsort. Stadens universitet och 
lärosäten far bättre möjligheter att locka till sig studenter och näringslivets möjligheter att attrahera 
arbetskraft utifrän förbättras. Destinationens viktigaste ambassadörer är de egna invänama. När de är 
nöjda med destinationens utbud av upplevelser bidrar de till en välkomnande atmosfär för besökare 
och rekommenderar vänner och bekanta att besöka Göteborg. 

Möten mellan människor och <leras upplevelser av konst och kultur öppnar dörrar till nya världar och 
hjälper människor att skapa sin identitet. Det bidrar till samhörighet och utgör grunden för framtidens 
historia och kulturarv. Även idrottsevenemang samt idrotts- och föreningslivet har en väldigt stor 
betydelse i invänamas liv, dels utifrän ett hälsoperspektiv men även det samhällsengagemang som 
finns i föreningslivet bidrar till samhörighet vilket stärker invänama. 

Publiken som deltar i konstnärliga, idrotts- eller nöjesupplevelser efterfrägar även övrigt 
besöksnäringsutbud sä som transporter, mat och dryck. De är alla viktiga delar i besöksnäringens 
ekosystem. För invänarna, som nästan dagligen kommer i kontakt med nágon av besöksnäringens 
aktörer, är det avgörande att de känner av det mervärde som besöksnäringen tillför. De hinder som 
förhindrar människor att ta del av destinationens mängfacetterade utbud av upplevelser och tjänster 
bör därför förebyggas. Malet är en helt tillgänglig destination - bäde fysiskt, psykosocialt och 
socioekonomiskt. 

Liksom bland besökama mäts NPS (Net Promotor Score) hos invänarna. Med NPS ställs en central 
fr~ga; om man är villig att rekommendera andra att besöka destinationen Göteborg. De svarande fär 
ange sin rekommendationsgrad pa en skala frän 0-1 O, precis pä samma sätt som besökama. Vid 
analys av svaren frän Invänarundersökningen studeras särskilt hur olika grupper invánare upplever 
destinationen samt vilka delar av besöksnäringsutbudet man är nöjd eller mindre nöjd med. Det kan 
till exempel handla om undergrupper baserade pa stadsdelstillhörighet, hushällets ekonomiska 
situation altemativt kön, alder eller etnisk bakgrund. Svaren kan ge en fingervisning över vilka 
omräden som har störst förbättringspotential. 

I besöksnäringsprogrammet har följande tvà indikatorer valts för uppföljning av detta mal: 

• NPS invänare (Källa: Invänarundersökning) 
• Andel invänare som anser att besöksnäringens utbud tillför värde för dem (Källa: 

Invänarundersökning) 

2. Antal arbetstillfällen i besöksnäringen ökar 

Arbete utgör en betydande del av invänamas livsvillkor genom att skapa försörjningsmöjligheter. Det 
stärker känslan av att ha kontroll över sin livssituation och ökar känslan av delaktighet i samhället. 
Fr mänga är arbetet dessutom en bas för det sociala livet. Samtidigt har kraven pà arbetsmarknaden 
höjts i takt med att samhället har förändrats. Ofta är utbildning en förutsättning för att fà ett arbete och 
därmed kunna försörja sig. 
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Besöksnäringen sysselsätter manga människor och erbjuder i flera fall unga och utlandsfödda ett 
insteg pa arbetsmarknaden. För unga innebär till exempel sommarjobb och extrajobb under 
studietiden ökade försörjningsmöjligheter. För att fler invänare skall kunna försörja sig pà heltid 
genom arbete i besöksnäringen är det viktigt att det även finns arbetstillfällen under hela äret. 

I besöksnäringsprogrammet har följande indikator valts för uppföljning av detta mäl: 

• Antal anställda i besöksnäringsintensiva branscher (Källa: Business Region Göteborg) 

Med besöksnäringsintensiva branscher avses företag med verksamheter inom nedan listade SN-koder. 
Definitionen av besöksnäringsintensiva branscher avgränsas primärt till reseanledningar, boenden, 
restauranger samt arrangörer ochförmedlare. Branscher som drar nytta av turism, bl.a. detaljhandel och 
transportörer, är inte inkluderade. 

Bransch 

55.1 O I hotell med restaurang 
55.102 konferensanläggningar 
55. 103 hotell utan restaurang 
55.201 vandrarhem m.m. 
55.202 stugbyar m.m. 
55.300 campingplatser m.m. 
55.900 andra logier 
56.100 restauranger och barer 
56.21 0 cateringföretag fr enskilda evenemang 
56.299 övriga cateringföretag 
79. 1 I O resebyrâer 
79. I 20 researrangörer 
79.900 turistbyrer o.d. 
84.125 myndigheter som administrerar program für kultur, miljö, boende 
90.0 I O producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk 
90.020 stödföretag till artistisk verksamhet 
90.030 enskilda artister, författare, journalister m.fl. 
90.040 teater- och konserthusföretag o.d. 

91.020 museer 
91.030 kulturrninnesinstitutioner 
91. 040 botan i ska trädgärdar, d j urparker och naturreservat 
93.111 skidsportanläggningar 
93.112 goltbanor, golfklubbar 
93. I 13 motorbanor 
93.114 trav- och galoppbanor 
93. I 19 sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
93 .120 sportklubbar och idrottsföreningar 
93 .191 tävlingsstall 
93. I 99 professione! la idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer 

93 .21 0 nöjes- och temaparker 
93 .290 övriga fritids- och nöjesanläggningar 
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Perspektiv: Verka 

l. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrágan 

En ekonomiskt hâllbar destination kännetecknas av ett lokalt näringsliv med god lönsamhet som 
skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. En balans mellan efterfrágan och utbud uppnás 
genom att näringens aktörer driver efterfrâgan genom nya reseanledningar, ökad tillgänglighet samt 
ett stärkt destinationsvarumärke. Detta samtidigt som etablerade och nya aktörer ges forutsättningar 
att utvecklas i ett näringslivsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovation. Pà en hâllbar 
destination râder goda forutsättningar for alla typer av verksamheter i besöksnäringen att utvecklas 
och skapa tillväxt. För att möjliggöra en hâllbar tillväxt behöver bâde befintliga aktörer ges 
möjligheter att utvecklas och nya aktörer välkomnas att etablera sig pâ destinationen. Sâväl fysiska 
som digitala aktörer är viktiga for besöksnäringens framtida utveckling. 

Under läng tid har gästnätter pâ kommersiella boendeanläggningar använts som det främsta mâttet pâ 
besöksnäringens utveckling. I takt med att tler besökare önskar övematta pâ andra sätt sä som 
exempelvis privatuthyrda lägenheter eller camping finns behov av att komplettera med nya mâtt for 
att mäta besöksnäringens utveckling. Det är samtidigt viktigt att det kommersiella boendeutbudet 
fortsatt tillgodoser efterfrâgan som kan tluktuera över säsonger och veckodagar. 

För hotel l är beläggningsgraden (kapacitetsutnyttjande hotellrum) ett vedertaget mâtt pâ hur väl 
utbudet tillgodoser efterfrâgan. En genomsnittlig ârlig beläggningsgrad pâ över 70% pâ 
destinationsnivà har historiskt antytt att det under perioder râder kapacitetsbrist, dvs. att det inte finns 
tillräckligt antat lediga hotellbäddar i staden for att möta efterfrâgan. En destination bör därför sträva 
efter att ha en genomsnittlig ârlig beläggningsgrad strax under 70% for att pâ helârsnivâ ha en god 
balans mellan utbud och efterfrâgan pâ hotell. Nivân om 70% kan komma att behövajusteras i 
framtiden for att möta eventuella forändrade resmönster, t.ex. om nedgângen i affärsresandet skulle 
visa sig vara bestâende. 

En boendeform som blivit mer populär pâ senare âr är privatuthyrda stugor och lägenheter, som 
formedlas via digitala plattformar. Eurostat har börjat sammanställa statistik över denna typ av 
övemattningar, primärt baserat pà data frân plattformama Airbnb, Booking.com, Tripadvisor och 
Expedia Group. I nuläget klassas denna källa som experimentell, varför det kan komma att ske 
forändringar i hur statistiken presenteras. Eurostat definierar storstadsomrâdet Göteborg som 
kommunema Göteborg och Partil le. Det är med andra ord övemattningar i dessa tvâ kommuner som 
ingär i Eurostats sammanställning av statistiken och den indikator som presenteras. 

I besöksnäringsprogrammet har foljande fem indikatorer valts for uppfoljning av detta mât: 

• Antal gästnätter pâ kommersiella boendeanläggningar (Källa: SCB lnkvarteringsstatistik) 
• Genomsnittlig beläggningsgrad pâ hotell i Göteborgs stad (Källa: SCB lnkvarteringsstatistik) 
• Antal övernattningar genomforda i privatuthyrda stugor och lägenheter via formedlingssajter 

(Källa: Eurostat) 
• Antal övernattningar pà campingplatser (Källa: SCB Campingstatistik) 
• Antal foretag (arbetsställen) verksamma i besöksnäringsintensiva branscher (Källa: Business 

Region Göteborg) 
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2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi pä destinationen 

En levande stad med en besöksnäring i ständig utveckling som samverkar med näringsliv och 
akademi bidrar till att stärka hela regionens attraktionskraft. Intemationella forskningskonferenser är 
ett verktyg för att tillvarata och profilera styrkeomráden och bygga en destinations varumärke samt i 
förlängningen attrahera nya invánare. Genom att bidra till att stärka destinationens attraktionskraft 
spelar besöksnäringen en viktig roll för att skapa förutsättningar att locka talang, arbetskraft, 
forskning och investeringar till regionen. Besöksnäringen bidrar ocksä till näringsliv och akademi pà 
destinationen genom ett brett utbud av hotell- och konferensmöjligheter, restaurang- och nöjesutbud. 

Pä manga destinationer i Europa skiftas fokus mot ett mer strategiskt och kvalitativt förhällningssätt 
till möten och konferenser där man fokuserar pä att visa upp och stärka städemas unika kompetenser 
inom särskilda omräden. Gränsöverskridande samarbeten mellan besöksnäring, offentlig verksamhet, 
näringsliv och akademi ger goda möjligheter att främja utvecklingen av Göteborg som en hällbar 
destination. Strategisk och strukturerad samverkan dem emellan skapar ocksä ytterligare möjligheter 
till varaktiga positiva samhällseffekter, vilket blir allt viktigare som konkurrensmedel vid t.ex. 
värvning av möten och kongresser. 

Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande regioner och befinner sig i en utvecklingsfas 
som innebär stora investeringar i form av forskning och utveckling. Här kan besöksnäringen fungera 
som ett verktyg där internationella möten, konferenser och evenemang kan stärka Göteborgs 
varumärke som en destination där kunskap värdesätts samtidigt som destinationen ytterligare etableras 
som en mötesplats och kunskapshubb för akademi och näringsliv. Pä en hällbar destination används 
ocksä besöksnäringen som en kommunikativ plattform för att uppnä strategiska mäl och för atti 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademin lyfta destinationens styrkor och 
fokusomräden. 

I besöksnäringsprogrammet har följande indikator valts för uppföljning av detta mäl: 

• Näringslivet och akademins upplevelse av besöksnäringens förmága att stärka regionens 
attraktionskraft (Källa: mätmetoder under framtagande) 

3. Hällbarhetsarbete i världsklass 

Göteborg har en stark position intemationellt inom hllbar destinationsutveckling. Framgängen är ett 
resultat av ett engagerat och aktivt hällbarhetsarbete. Positionen bekräftas i den intemationellt 
jämförande studien Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg har varit i topp 
samtliga fyra är som rankingen genomförts. Indexet är ett viktigt verktyg i konkurrensen om 
intemationella möten och evenemang. Yerktyget speglar destinationens arbete inom stadens 
miljömässiga hällbarhet, stadens sociala hällbarhet, besöksnäringens aktörers hällbarhet, samt ledning, 
styming och utveckling av destinationen. 

GDSI kan sägas ge en god indikation för arbetet mot programmets övergripande mälbild - Hällbar 
destination 2030. Indexet, som revideras regelbundet, pekar pà väsentliga omräden och insatser och 
blir pä sä sätt även ett utvecklingsverktyg. 
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Destinationens hällbarhetsarbete förutsätter ett engagemang inom alla tre dimensionerna hos 
respektive aktör. Den globala klimatutmaningen paverkar besöksnäringen i stor omfattning och 
förväntningarna pà näringslivet att agera ökar. Parallellt med denna utveckling riktas ökat fokus pà 
företagens arbete med social hällbarhet. Att till exempel verka för och uppmana aktörer i 
besöksnäringen att ansluta sig till tredjepartsaktörers certifieringar, sasom t.ex. Svanen, Green Key 
eller Krav, driver hällbar utveckling i hela näringen. 

lndikatorema som avser andelen miljöcertifierade hotellrum och konferensanläggningar pa 
destinationen bygger pà uppgifter frän anläggningarna som samlats in och sammanställts av Göteborg 
& Co under perioden april-juli 2021. Samtliga hotell med över 50 rum har tillfragats och för 
konferensanläggningar har en begränsning gjorts till att enbart inkludera de anläggningar som är 
dedikerade till möten, inte konferenshotell. Andelen som presenteras är den andel av 
hotellrummen/konferensanläggningama som själva uppger att de innehar nágot miljöcertifikat för sin 
verksamhet. Nägra exempel pà utförare av certifikaten är Svanen, Green Key, SamCert 
Miljödiplomering och ISO 20121. 

Givet stadens ambitioner och málsättningar har destinationen goda förutsättningar för ett 
hällbarhetsarbete i världsklass. Tillsammans med Göteborgs Stad kan besöksnäringens aktörer även 
bidra till att uppná stadens mäl, säsom mäl om full delaktighet, mäl om jämlik stad, etc. 

I besöksnäringsprogrammet har följande tre indikatorer valts för uppföljning av detta mal: 

• GDSI hällbarhetsranking (Källa: GDSD) 
• Andel miljöcertifierade hotellrum (Källa: Göteborg & Co) 
• Andel miljöcertifierade konferensanläggningar (Källa: Göteborg & Co) 

5. Specifikation programmets bidrag till Agenda 2030 

Specifikation mál och delmäl 

SDG:s Mäl och Delmäl med koppling till 
Besöksnäringsprogrammet 

SDG 8: Verka för varaktig, inkluderande och hällbar direkt 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla 

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala direkt 
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen 
samt sträva efter att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med 
det tioäriga ramverket för hällbar konsumtion och 
produktion, med de utvecklade länderna i täten. 
8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik for direkt 
hällbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala produkter. 
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SOG 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, direkt 
säkra, motständskraftiga och hällbara 

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga direkt 
världens kultur- och naturarv. 
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpäverkan direkt 
per person, bland annat genom att ägna särskild 
uppmärksamhet ät luftkvalitet samt hantering av 
kommunalt och annat avfall. 
11.7 Senast 2030 tillhandahälla universell tillgäng till direkt 
säkra, inkluderande och tillgängliga grönomräden och 
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 
11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och direkt 
miljömässiga kopplingar mellan stadsomräden, 
stadsnära omräden och landsbygdsomräden genom att 
stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 

SOG 12: Säkerställa hällbara konsumtions- och direkt 
produktionsmönster 
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom direkt 
ätgärder för att förebygga, minska, äteranvända och 
ätervinna avfall. 
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och direkt 
multinationella företag, att införa hällbara metoder och 
att integrera hällbarhetsinformation i sin 
rapporteringscykel. 
12.7 Främja hällbara offentliga upphandlingsmetoder, i direkt 
enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar. 
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka direkt 
hur en hällbar utveckling päverkar en hällbar turism 
som ska par arbetstillfällen och främjar lokal kultur och 
lokala produkter. 

SOG 17: Stärka genomförandemedlen och direkt 
ätervitalisera det globala partnerskapet för hällbar 
utveckling 
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hällbar direkt 
utveckling och komplettera det med partnerskap mellan 
fiera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, 
expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till 
att mälen för hâllbar utveckling nâs i alla länder, i 
synnerhet utvecklingsländer. 
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och direkt 
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom 
det civila samhället vilka bygger pâ erfarenheterna frân 
and ra partnerskap och deras finansieringsstrategier. 
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SOG 5: Uppnâ jämställdhet och alla kvinnors och Indirekt 
flickors egenmakt 

5.2 Avskaffa alla former av väld mot alla kvinnor och Indirekt 
flicker i det offentliga och privata rummet, inklusive 
människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer 
av exploatering 

SOG 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder Indirekt 
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla Indirekt 
människor, oavsett älder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
an nan ställning, blir inkluderade i det socia la, 
ekonomiska och politiska livet. 

SOG 13: Vidta omedelbara âtgärder för att bekämpa Indirekt 
klimatförändringarna och dess konsekvenser 

13.2 Integrera klimatätgärder i politik, strategier och Indirekt 
planering pà nationell nivà. 

SOG 15: Skydda, âterställa och främja ett hâllbart indirekt 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hâllbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av 
biologisk mängfald 

15.5 Vidta omedelbara och betydande ätgärder för att indirekt 
minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda 
förlusten av biologisk mängfald och senast 2020 skydda 
och förebygga utrotning av hotade arter. 
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6. Programmets kopplingar till andra styrande dokument 

Styrande F astställa re Giltighet Anknytning till program Koppling till 

dokument für besöksnäringens strategier i 
utveckling 2022-2030 program für 

besöksnäringens 
utveckling 

Göteborgs Stads KF 2021 Tvärgäende strategier som I, 2, 3, 4, 5 
miljö- och 2030 inbegriper att driva pà 
klimatprogram utvecklingen av hällbara 

transporter, utvecklingen av 
hällbart byggande samt att 
skapa förutsättningar för att 
leva hällbart. Strategierna 
omfattar vidare att agera 
föregängare, planera für en grön 
och robust stad och driva pà 
utvecklingen av cirkulär 
ekonomi. 

Göteborgs Stads KF 2018 Syftar till att bedriva en mark- I, 2, 3, 4, 5 
näringslivsstrategiska 2035 och lokalfürsörjning med insikt 
program om näringslivets etablerings- 

och expansions-behov. Att 
erbjuda bra lokaler och 
verksamhetsmark i rätt lägen 
och att stärka och utveckla 
strategiska lägen som möter 
näringslivets behov av tillväxt. 
Programmet har vidare som 
fokus att utarbeta en 
välutvecklad process für att 
attrahera investeringar och 
stödja 
füretagsetableringar. Vidare 
innefattar dess strategier att 
stödja omställningen till en 
smart stad genom att tillvarata 
digitaliseringens 
möjligheter. Programmet syftar 
till att Göteborg ska vara en 
attraktiv plats att verka och bo 
i, samt att besöka, och att 
marknadsfüra staden genom att 
utveckla berättelsen om 
Göteborg. Vidare finns 
mälsättning om att fürenkla 
stadens processer ur ett 
näringsl ivsperspektiv. 
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Programmet syftar till att stärka 
näringslivets förutsättningar für 
innovation, att till varata och 
attrahera kompetens samt att 
positionera staden som en 
ledande testmiljö för hâllbara 
lösningar. 

Göteborgs Stads KF 2018- Programmets mäl och strategier I, 2, 3, 4 
program för en jämlik 2026 inbegriper god och likvärdig 
stad tillgäng till service i hela staden 

samt ett 
jämlikt basutbud av 
hälsofrämjande arenor och 
mötesplatser. Programmet 
syftar till samverkan för jämlik 
tillgâng till hâllbara livsmiljöer 
och att stadens fysiska miljöer 
ska skapa förutsättningar för 
socio-ekonomisk integration, 
trygghet och samman-hällning. 
Programmet syftar vidare till att 
utveckla en strukturerad och 
strategisk samverkan med 
akademi, näringsliv och 
civ i lsamhälle. 

Kulturprogram för KF 2013- Programmet syftar till att I, 4 
Göteborgs Stad 2021 främja delaktighet, 

interkulturell dialog och 
människors lust och motivation 
att ta del av och utöva konst 
och kultur. Programmet syftar 
vidare till att skapa en attraktiv 
livsmiljö i staden. 

Göteborgs Stads KF 2018- Programmets mäl omfattar att 3,5 
innovationsprogram 2023 Göteborgs Stad har ett 

strukturerat arbetssätt som 
säkerställer effekt och nytta i 
gemensamma prioriteringar där 
innovation är ett verktyg, att 
medarbetare i Göteborgs 
Stads förvaltningar och bolag 
har goda förutsättningar att vara 
innovativa och utveckla 
verksamheten och att Göteborg 
ska vara erkänd som 
innovationsledande stad. 

Programmet belyser vidare att 
innovation skapar nytta för 
boende, besökare och näringsliv 
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och bidrar till ett jämlikt och 
hällbart Göteborg 

Göteborgs Stads Park- och 2014- Strategins mälsättningar I, 2, 4 
Grönstrategi - for en natur-nämnden 2035 handlar om att Göteborg är en 
grön och tät stad tät och grön stad där de 

offentliga platserna bidrar till 
ett rikt och hälsosamt stadsliv. 
Strategin lyfter vikten av att 
säkerställa god tillgäng till 
parker och naturomräden och 
skapa ett varierat innehäll i 
parker och naturornräden. 

Göteborgs Stads Trafik- 2014- Programmets strategier för 2,4 
Trafikstrategi för en nämnden 2035 stadsrum inne fattar mäl om att 
nära storstad omdisponera gaturummet och 

skapa mer yta där människor 
vili vistas och röra sig. 

Översiktsplan för KF väntas fatta 2022- Planen be lyser att de ökande I, 2, 4 
Göteborgs Stad beslut om 2050 turistströmmarna behöver 

förslag till ny mötas av ett större utbud av 
Översiktsplan boende i olika former och 
under vären prisklasser. Andra nödvändiga 
2022. investeringar handlar om arenar 

och anläggningar, infrastruktur 
och transporter, kulturutbud och 
kommersiella ytor, 
naturupplevelser mm som alla 
är viktiga för besöksstadens 
attraktivitet pä olika sätt. 
Planen belyser vidare att den 
nära tillgängen till parker, natur 
och vatten bidrar till ökad hälsa 
och människors känsla av 
välmäende. Kollektivtrafiken 
behöver säkerställa god 
mobilitet, tillgänglighet och 
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framkomlighet till 
evenemangsplatser och 
attraktioner. Fysisk planering 
für besöksnäringen i Göteborg 
innebär i hög grad att skapa 
attraktivitet genom 
reseanledningar och 
tillgänglighet. 

Göteborgs Stads KF väntas fatta 2022- Planen belyser att det finns en 2,4 
Fördjupad beslut om 2050 stark koppling mellan kulturella 
översiktsplan centrum förslag till ny och kreativa företag och 

Översiktsplan besöksnäringen, där 
under vären upplevelsen och verksamheten 
2022. kan vara direkt bunden till en 

plats och de största 
kundgruppema är turister och 
privatpersoner. Planen talar 
vidare om vikten att främja en 
tillâtande atmosfär när det 
kommer till spontana och 
äterkommande kulturyttringar, 
festivaler och evenemang 
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