
Fokusår 2018:  Go global 

med sikte på 2021  

 
• Så här hänger det ihop! 

• Alla kan vara med och bidra 
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Jubileumsprocessen 

• Idéer från medborgarna förverkligas – innovationsprocess 

• Fler aktörer tar sikte & staden kraftsamlar – öppen process 

• Fokusår på vägen – hela staden engageras – mobilisering 

 

Jubileumsåret 2021  

• Manifestera vad vi tillsammans åstadkommit 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileets huvudspår:  



Fokusår 
  

på vägen till 2021 



Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret.  
 

Varje år har ett särskilt fokus, vilket skapar något att samlas kring, berätta om, 

engagera hela staden i firandet och bjuda in fler på vägen. Resan präglas av 

viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Fokusåren kan 

vara ett startskott och mobilisering för områden som sedan kan utvecklas 

hela vägen till 2021 - och långt därefter. 
 

• Något att samlas kring och berätta om  

• Bjuda in fler och engagera stad och region 

• Anledning att sjösätta projekt 



Allt som sätts igång kan växa över tid 

och göra bestående avtryck för framtiden.  



 

Hela staden välkomnar världen till Göteborg 

Som hamnstad har Göteborg alltid utvecklats genom 

intryck, idéer och kunskap från hela världen.  

 

Ambitionen inför jubileet är att hela staden engageras i 

firandet och under 2018 fortsätter arbetet tillsammans i alla 

tio stadsdelar och den omkringliggande regionen bjuds in.  

 

Extra fokus sätts på att förbereda hur vi tillsammans 

välkomnar världen till 400-årsjubileet av Göteborg  

- en stad där hela världen finns! 
 

 

Fokusår 2018: Go Global - intention 



Jubileumsorganisationens strategier för 2018 

• Bärande jubileumssatsningar förverkligas och genomförs 

• Programarbetet för jubileumsåret startar - med hela staden som arena  

• Internationella samarbeten initieras och stärks 

• Kommunikation tillgängliggör och stärker bilden av Göteborg  

 

Andra exempel för att addera ett globalt perspektiv  

och bidra till en ännu bättre stad som en ansats inför 400-årsjubileet: 
  

- internationella samarbeten 

- lägg till en internationell dimension till er verksamhet / innehåll 

- bjud in bredare, nya och gamla invånare och besökare 

- bredda marknadsföring, pr och kommunikation 

- utökad tillgänglighet: språk, digitalt, bemötande 

- uppmärksamma Göteborg internationellt genom innovationer och utmärkelser 

- berätta om stadens historia, nutid  och framtid 

- …eller andra insatser 
 

 

Fokusår 2018: Go Global - arbetsmetod 
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År 2021 fyller Göteborg 400 år  

och det firar vi genom att 

tillsammans göra vår stad till en 

ännu bättre plats. Hela vägen fram 

till jubileumsåret. Och långt därefter. 

 

Mer än ett jubileum. 



Efter kraftsamlingen Grön och skön stad 2017 med satsningar som bland annat  Land art 

tar vi nu nästa steg tillsammans i utvecklingen för att göra Göteborg till en ännu bättre 

stad genom fokusåret Go global.  

Det handlar om att samla hela staden, fortsatt bjuda in övriga aktörer samt paketera och 

kommunicera med globalt fokus med sikte på 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fokusåret är ett viktigt steg på vägen till stadens vision för jubileet.  

 


