Systemet
bakom
attraktiva
kommersiella
stadsrum
EN INSPIRATIONSHANDBOK FULL AV
SJÄLVKLARHETER & AHA-UPPLEVELSER
LAURA F. STÅL / CECILIA WINDH / HENRIK OLSSON / DAVID GRIFFITH-JONES

Laura F. Stål
Cecilia Windh
Henrik Olsson
David Griffith-Jones

Innehållsförteckning
Begreppsförklaringar

4

Intro

6

Förord

12

Systemet

15

En attraktiv bottenvåning

20

Omvärld & evolution

24

Innovationer

60

Systemfel

67

Aktörskort

72

Slutsats

91

Appendix

94

Referenser
Mars 2022

Begreppsförklaringar
I denna rapport kommer vi att gå in i detalj kring systemet som
tillsammans skapar en attraktiv kommersiell stadskärna. Bilden på
nästa sida visar en gatumiljö där de olika aktörerna smälter samman
och fungerar som ett. Mellan den kommunalt ägda gatan till den
privatägda fastigheten och den enskilda butiken finns ett intrikat
system av fysiska gränser, avtal, samarbeten, ansvar och underhåll i
en ständigt föränderlig mekanism. Någonstans där i systemet finns
arkitekten, samhällsplaneraren, cityutvecklaren och servicedesignern
som nyfiket fokuserar på dessa fyra grupper.

KONSUMENTER
& STADSBESÖKARE
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KOMMERSIELLA
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FASTIGHETSÄGARE
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MAKTHAVARE
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Begreppsförklaringar
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Stadsbesökaren
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Intro
Denna studie bygger på en fråga som
fyra olika personer, med olika
kompetens och ansvar, ställde sig vid
samma tidpunkt:
Varför är det så svårt att skapa
levande stadscentrum med ett
attraktivt och resilient kommersiellt
innehåll trots att det är ambitionen i de
flesta centrala planprojekt?
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Intro

Problemställning
Arkitekten Laura Fogarasi Stål har arbetat med kommersiella
lokaler och handel i många år och ritar detaljerna som får
verksamheter att fungera. Cecilia Windh är samhällsplaneraren
som suttit med i otaliga detaljplaneprojekt där det har ställts
krav på aktiva bottenvåningar, centrumverksamhet och lokaler.
Henrik Olsson är centrumutvecklaren som dagligen sitter med
fastighetsägare, kommunala tjänstemän och verksamheter i
Göteborgs city för att utveckla stadskärnan. Servicedesignern
David Griffith-Jones är en engagerad aktör i Göteborgs
kulturliv, som driver det stadsromantiska Instagramkontot
”This is Gothenburg” och som förstår design utifrån ett
systemperspektiv. Tillsammans har dessa fyra studerat vilka
aspekter som får kommersialiserade stadskärnor att fungera
med ett viktigt syfte:

Att överbrygga kunskapsglapp mellan
kommunala politiker, stadsplanerande
tjänstemän, olika typer av fastighetsägare
och den bredd av hyresgäster och
kommersiella aktörer som fyller stadskärnan
med innehåll.
Studien har genomförts under Covid-19 pandemi vilket
förändrat stadsbilden, eskalerat trender och satt innehållet
i stadskärnan på sin spets. Vi har intervjuat personer
från Göteborgs kommun, olika typer av fastighetsägare,
köpcentrumutvecklare, olika verksamhetsutövare och
arkitekter. Vi har dessutom läst branschrapporter,
forskningsrapporter, examensarbeten och trendspaningar.
Vi har inte minst varit ständigt nyfikna och öppna för allas
erfarenheter som har stärkt vårt arbete.

7

Intro

Laura F. Stål

ARKITEKT / LILJEWALL
Laura är arkitekt och studiochef på Liljewall med
lång erfarenhet inom kommersiell arkitektur.
Med sin breda portfolio från handel, kontor och
stadsbyggnad har hon ofta hållit i föredrag samt
deltagit i lärorika dialoger kopplat till attraktiva
bottenvåningar. Hon delar sina insikter för att öka
medvetenheten i den gemensamma synen för en
givande stadskärna.

Cecilia Windh

SAMHÄLLSPLANERARE / LILJEWALL
Cecilia Windh är samhällsplanerare på Liljewall med
vana att jobba i tidiga skeden med stadsutveckling.
Hon har jobbat både kommunalt och privat med
planering i olika komplexa urbana miljöer och ofta
stött på problematiken med levande bottenvåningar
och kommersiella stadsrum.

Henrik Olsson

CITYLEDARE / CITYSAMVERKAN GÖTEBORG
Henrik är utbildad civilekonom och floristmästare och har
tidigare varit verksam centrumutvecklare i Falkenberg,
Kungsbacka och på stadsdelstorg i Göteborg. Henrik
har förärats titeln Årets Centrumutvecklare i Sverige
och är en aktiv röst om platssamverkan nationellt genom
sitt engagemang i intresseorganisationen Svenska
Stadskärnors ledningsgrupp.

David Griffith-Jones

BUSINESS DESIGNER / SERVICED
David är en tjänstedesigner som arbetar med organisationer
för hjälpa dessa att förnya sina tjänster och affärsmodeller.
ServiceD använder människocentrerad design för att hitta
affärsvärde, teknisk genomförbarhet och vad konsumenterna
själva vill ha och behöver.
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Intro
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Intro

Avgränsning

Vad som är Göteborgs innerstad eller stadskärna har inte definierats i studien.
Däremot har Göteborgs Citysamverkan sitt samarbetsområde inom Vallgraven,
Vasa, Avenyn och Centralenområdet enligt kartan.

I denna rapport tydliggörs och framhävs det som alla
inblandade behöver veta för att få en bättre förståelse för
sin och andras roll i systemet som skapar kommersiella
stadsmiljöer, med fokus på bottenvåningar och publika
verksamheter. Vi använder Göteborgs innerstad som referens
och studieobjekt, men i stort sett alla teman och information
är generella för Sverige.
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Intro

Vi vill bidra till att odla en ödmjukhet
som kommer av att bättre förstå
varandra och kunna prata med
varandra utifrån gemensam kunskap.
Vissa saker som är självklara för några
är helt nya för andra.
Rapporten kompletteras med en
workshopmetod som låter dig
och dina goda grannar synliggöra
systemet ni befinner er i och hitta de
viktigaste hävstångseffekterna för
positiv förändring!
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Förord

Vad är en stad utan en levande
attraktiv och kommersiellt stark
gatumiljö? Är det ens en stadsmiljö
och vad finns det för incitament för
människor att röra sig i en sådan
kontext? Det är lätt att säga att
gaturummet ska planeras med
människan i centrum, men vad vi
försöker påvisa är att ”människan”
är kunden, affärsbiträdet,
projektutvecklaren, politikern,
planarkitekten, receptionisten och
busschauffören som alla är själva
livet i den levande gatumiljön.

Vi har lovat varandra tidigt i projektet att inte fastna
vid ordet ”Samverkan” allt för ofta, eftersom det bara
är början på en rad konkreta åtgärder som krävs för
stadens levande gaturum. Vad vi i stället använder är ordet
”System”. Att se stadskärnan som ett system, där olika
delar sömlöst vävs in i varandra för att få hjulen att snurra.
Det kräver kunskap om systemets alla beståndsdelar.
Stadsplaneraren förstår detaljplanens mekanismer och
styrmedel. Fastighetsägaren ser huskroppens ytor och
funktioner. Hyresgästen styr över sitt utbud, tjänst och
kundbemötande. Politikern ser stadskärnan som en motor
i kommunens attraktivitet, tillväxt, näringslivsutveckling
och social trygghet.
Men vet stadsplaneraren vilka butiker som vill ha en
eller två entréer? Vet fastighetsägaren vilka strategiska
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Förord

kommunala styrdokument som direkt påverkar områdets
utveckling? Förstår caféägaren varför det tar tid att få ett
skyltlov? Välmenande åtgärder för att smörja systemet
behöver se konsekvenserna för alla parter. En konsert
drar folk till gallerian men blockerar ingångar till butiker
och ger inte nödvändigtvis en högre försäljning av
konfektionsvaror. ”Kulturnatta” levandegör stadskärnan
men främst efter butikers stängningstid. Planbestämmelse
om lokaler i bottenvåningar i fel läge skapar ödsliga gator
som ökar otryggheten.
Och vad hände egentligen under pandemin? Vadå
digitalisering? Påverkar e-handel stadsplaneraren och vad
kan vi lära oss av hur restriktionerna påverkade olika typer
av verksamheter?
Kanske kommer du undra varför vi inte skriver mer om
hållbar konsumtion i denna rapport? Vi skriver egentligen
inte alls om vad som säljs och konsumeras, om det är
återbrukat, ekologiskt eller masstillverkat eller ens om det
är dyrt eller billigt. Vi skriver om vilka ytor och lägen som
behövs för olika verksamheter. Och är det inte lite fult att
prata om kommersiella stadskärnor?
Bryr vi oss inte om alla ideella organisationer,
föreningslivet och kulturverksamheter? Det gör vi
verkligen, och de är alla viktiga för att stadsrummet ska
vara en demokratisk plats med variation och ett utbud för
alla! Men även de ska ha en lokal där hyra ska betalas.
Därmed är de en del i en kommersiell transaktion med
staden som arena och ingår i rapporten utan att vi går in i
detalj på hur man löser ytor för verksamheter med
lägre betalningsförmåga.
Bredden av kommersiella aktörer som kan skapa innehåll i
en stadskärna är enorm, vi har försökt tänka på helheten.
Trots att många stadskärnor står inför tuffa utmaningar
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Förord

som tvingar till förändring där innehållet utmanas och
byts ut, så finns goda förutsättningar inför framtiden om
vi har en ödmjukhet inför varandra och använder hela
verktygslådan. Aktörernas förmåga att förstå systemet
och att samverka är en framgångsfaktor.
När du har läst hela denna rapport har du förhoppningsvis
en bättre förståelse för olika aktörers behov,
drivkrafter, försvårande omständigheter samt deras
egna verktyg. Kanske kan du i ditt dagliga arbete göra
systemförbättringar och bidra till positiva spiraler som får
stadsmiljön att fortsätta leva!
/ Laura, Cecilia, Henrik och David
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Systemet
Genom linsen av systemtänkande kan
en kommersiell stadsmiljö ses som en
uppsättning enheter eller element som
är sammankopplade. Det innebär att
förändringar i vissa element eller deras
relationer ger förändringar i andra
delar av systemet.
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Sytemet

Samverkan

Element eller grupper av element i ett system
som har en oproportionerligt stor inverkan på
systemet som helhet kallas hävstångspunkter.
Likt ett korthus där alla korten balanserar
på varandra är de starka tillsammans, men
en hävstångspunkt kan fälla hela huset. Ett
systemperspektiv möjliggör hantering av
komplexa orsak och verkan -förhållanden
mellan aktörer i systemet.
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Systemet

KONSUMENTER & STADSBESÖKARE
Alla som rör sig i stadskärnan och därmed är
själva folklivet. Ibland handlar de, ibland inte
– oavsett så är det dem som stadskärnans
utbud ska locka.

KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Alla verksamheter som säljer en vara, en
tjänst eller en upplevelse. De är hyresgästen i
lokalen, de är skyltfönstren och utbudet.

FASTIGHETSÄGARE & -UTVECKLARE
Alla som äger ett hus med lokaler i och som är
hyresvärd åt de kommersiella verksamheterna.
Fastighetsägaren kan vara privat, kommunal,
statlig, en stiftelse eller börsnoterad – oavsett
så är det deras hus som ska fyllas med
verksamhet och liv.

MAKTHAVARE & STADSPLANERARE
Alla offentliga verksamheter och myndigheter
som påverkar stadsplanering. Politiker,
tjänstemän och deras konsulter på olika nivåer
i olika förvaltningar som tillsammans sätter
ramarna för stadskärnans utveckling.
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Systemet

Stadsplanerarna är vana vid att i kartnivå jobba med
kommersiell stadsmiljö utifrån stråk, täthet och man
markerar i karta var man vill se aktiva bottenvåningar.
De är inte lika vana att tänka på husdjup, förutsättningar
för uteserveringar, inlastning, risken för oäkta
bostadsrättsföreningar och bra skyltlägen. I tidig planering
görs handelsutredningar baserat på statistik gällande
köpkraft och beteenden, men man pratar sällan med
verksamheter om vilka lägen de tror är bäst eller vad de vill
skapa på platsen. Det ser bra ut på karta men kanske inte
funkar fullt ut i praktiken.
Fastighetsägaren är bra på att leta hyresgäster, göra
hyresgästanpassningar och höja sitt eget kvarter
med trygghetsskapande åtgärder och utsmyckningar.
Strategierna skiljer sig åt mellan ägandeformerna och
företagens affärsidéer. Vissa vill bara slippa vakanser
och andra väljer hyresgäster noga, vissa genererar vinst
till sina aktieägare och andra fördelar medel till små
kulturverksamheter. Oavsett så har de möjlighet att
påverka sin fastighet och sitt kvarter men är beroende
av att grannarna gör det samma. De behöver kraften av
stadens planering för att skapa goda förutsättningar för
sina fastigheter och engagemanget hos hyresgästerna för
att skapa attraktiva lägen.
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Systemet

Fastighetsägaren och stadsplaneraren är beroende av
verksamhetens bemötande, service och utbud vilket kan
levandegöra en hel gata eller döda ett kvarter. Bakom
de fysiska stadsrummen finns lagstiftning, momsregler,
planbestämmelser, arbetsrättsregler och ett osynligt
ramverk av möjligheter och hinder för olika verksamheter.
Verksamheterna har sina egna visioner och drivkrafter
och främst ska de försörja sig själv och sina anställda. De
kan vara stora och små i en mängd olika branscher och
behöver engagerade hyresvärdar och tillmötesgående
kommuntjänstemän för att få sin verksamhet att fungera.

Alla dessa aktörer har olika
förmågor, verktyg och tidsperspektiv.
Stadsplaneraren tänker förändring på
10 år, fastighetsägaren 1 år, hyresgästen
1 månad. De är tätt sammanflätade
och vi rör oss sömlöst mellan dem i
stadsmiljön och här vill vi synliggöra det
dolda systemet som får en kommersiell
stadskärna att fungera.
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En attraktiv
bottenvåning
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En attraktiv bottenvåning

Platsidentitet
Marknadsföring
Digital närvaro
Långsiktighet

Makrotrender
Typ av hyresvärd
Rimlig hyra

Trogna kunder
Trevlig personal

Förändringsbenägenhet
Ett starkt koncept
Rätt utbud
Rätt öppettider
Affärsplanen

Tillstånd
Moms- och skattesystemet
Lagar och regler
Förvaltning och underhåll
Hyresavtal
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En attraktiv bottenvåning

Läget
Platsen

BID/Samverkan
Mikroklimatet

Lokalstorleken

Goda grannar
Motverka kriminalitet
Tryggheten

Skylten
Skyltfönstret
Entréläget
Belysningen

Rent och snyggt

Tillgängligheten

Träd och grönska
Dekorationer
Gatumöblerna
Uteserveringen

Kommunikationer
Trafikmiljön
Logistikflödet
Parkeringsplatserna
Gångflödet
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Omvärld &
evolution
24

Systemet relaterar till sin omvärld
och behöver reagera på förändrade
förutsättningar. En global pandemi,
digitaliseringstrender eller nya
planföreskrifter ruckar ordningen och
bara det starkaste systemet överlever.
I detta kapitel diskuterar vi några av de
största omvärldsförändringarna som
tvingat in stadskärnans system i en
evolution.
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Hur har Covid-19 pandemin påverkat
Göteborgs stadskärna?
Pandemin har påverkat stadskärnan genom restriktioner och
beteendeförändringar. Det är mänskliga vanor och politiska
regelverk som skapat såväl vinnare som förlorare under
pandemin.
För hela Sverige sågs en ökad omsättning i livsmedelshandeln
i början på 2020 (både i fysisk butik och på nätet), bygghandel
och trädgårdsväxter, elektronik, heminredning samt sport
och fritid. Sämst gick det för kläd- och skohandeln som
minskade med 19% respektive 26% enligt SCB. Kanske var
det hemmajobbandet som inte nötte tillräckligt med sulor.
Inte heller tog vi på oss skorna till restauranger i samma
utsträckning. Enligt SCB minskade restaurangomsättningen
totalt med nästan 40 % under kvartal två och med drygt 15 %
under kvartal tre av 2020.
Stadskärnan är dock sitt eget kommersiella universum. Många
järnaffärer och färgaffärer har flyttat ut ur centrala Göteborg.
Mycket av sport och fritidsartiklar handlas i stora köplador
längs trafiklederna. Elektronik köps på nätet eller i externa
handelsområden. Bristen på bostäder i centrum har minskat
behovet av livsmedelsbutiker och skrymmande heminredning
kommer från det blågula palatset utanför staden, även om just
IKEA inlett en utveckling med centrumbutiker.
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Pandemins nya köpvanor
Samtidigt som den fysiska handeln har haft utmaningar
under året har e-handeln i hög grad gynnats av den sociala
distansering som rått under pandemin. Under 2020 uppgick
försäljningen i den svenska e-handeln till 130 miljarder kronor,
en ökning med 40 procent sedan år 2019 enligt Handeln i
Sverige. 41 % säger sig, enligt HUI och Postnord, handla mer på
nätet än innan pandemin. Det är människor som introducerats
till e-handel eller skalat upp sina internetköp. Kommer de
komma tillbaka till de fysiska butikerna? Vad kan i så fall locka
dem tillbaka?
En stor dragare till stadskärnan är restauranger vilka har
fått vara öppna under hela pandemin men behövt anpassa
sig till begränsade besöksantal, öppettider, ytmått och
möbleringskrav. De som har haft lokaler som kunnat anpassas
efter restriktionerna har gynnats över de som haft lokaler
som varit omöjliga att möblera om eller husera tillräckligt med
kunder. En uteservering, take-away lucka eller anslutning
till matleveransföretag kan ha räddat vissa restauranger.
En regel som kom sent in i pandemin var regeln om max
en person per bord i restauranger som låg i köpcentrum och
gallerior. Då uppdagades en fördel för de restauranger som
hade både entré från gatan och från gallerian, vilket tidigare
inte varit önskvärt när man velat samla kundströmmen till
en entré. Restriktionerna kring öppettider missgynnade de
som gör stora delar av sin försäljning efter klockan 20.30,
exempelvis barer och fine dining. Lunchrestauranger däremot
drabbades snarare av att människor jobbat hemma i betydligt
större utsträckning. Nu när restriktionerna är borta och
restaurangbesöken ökar ser branschen i stället utmaningar
med att hitta personal då flera skolat om sig och lämnat
restaurangyrket.
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En trend som tagit fart under pandemin är ghost kitchens även
kallat dark kitchens; en restaurang utan sittplatser, som bara
lagar mat för hemkörning eller avhämtning genom beställning
via digitala plattformar. Med tanke på att många koncept till
slut blir hybrider (Amazon öppnar fysiska bokaffärer och det
säljs sladdar till Apples sladdlösa Airpods) så dröjer det nog
inte länge innan ghost kitchens ställer ut några bord och
bänkar vilket också levandegör gatan.

29

Omvärld & evolution

Besöksnäringens svältår
Göteborg påverkades av att nöjesfält och tivolin faller under
ordningslagen och förordningen om allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar, vilket inte tillät fler än 50 personer
i början av pandemin. När Liseberg stängde drabbade det
hotell- och besöksnäringen och färre turister shoppade och åt
i centrum. En negativ spiral skapades utifrån ett lagrum som få
göteborgare tidigare reflekterat över.
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Landvetter flygplats är en tillgång för Göteborg med ett
inflöde av både turister och affärsresenärer vilka konsumerar
i stadskärnan. Under 2020 minskade både utrikesresandet
och inrikesresandet med 76 % till Landvetter flygplats enligt
Swedavia. Minskningen av flygresandet i Sverige under 2020
var tillbaka på nivåer från tidigt 1980-tal. Gästnätterna på hotell
sjönk totalt med 70% och för utländska gäster med 91% i juni
2020 jämfört med 2019 enligt Göteborg&Co.
För en stad som är van vid att vara ett semesterparadis
med turister köandes runt stadskärnan har pandemin varit
ett hårt slag.
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Hjälpa eller stjälpa
Med nya beteenden kommer nya trender. ”Hemester” blev ett
nyord som beskrev svenskarnas utökade intresse av att turista
i sitt eget land. Gästnätterna i Göteborg för svenska turister
ökade snabbt från 120 000 i juni 2020 till 235 000 samma tid
2021, betydligt mer än de utländska gästnätterna. En annan
trend är ett ökat intresse av lokala inköp då man vill kunna
handla, äta och göra ärenden nära sin bostad. Detta är en
utmaning för Göteborg som har få bostäder just i stadskärnan.
Handelns största utmaning har varit likviditeten, alltså deras
betalningsförmåga. Leverantörer har behövt stötta genom att
ge längre betalningstid vilket i sin tur drabbar leverantören.
Vissa har fått statligt ekonomiskt stöd gällande permitteringar
och anstånd med arbetsgivaravgifter men regelverken har
varit krångliga och det har tagit tid att få ut medel. Att hålla
nere sina kostnader har varit en labyrint för olika verksamheter
med olika förutsättningar. Vissa har hyra att betala, andra äger
sin fastighet, vissa har lån, andra har höga driftkostnader och
så vidare. Köpcentrumägare har agerat olika, vissa har gett
uppskov och stöd till sina hyresgäster, andra har bötfällt dem
för kortare öppettider än avtalet säger. De som hyr lokal av
en bostadsrättsförening är beroende av en god relation med
privatpersonerna som utgör ens hyresvärd. Restriktionerna
på hur många kunder som får vistas i en lokal samtidigt kan
innebära både förlorade intäkter och högre utgifter i form av
väktare eller kontrollsystem.
Restauranger lades ner och butikslokaler stod tomma, men
nya aktörer fyllde i viss mån tomrummen. Den japanska
butikskedjan Uniqlo öppnade i Kompassen och skapade köer
runt kvarteret. Restaurangen Tavolo var fullbokad i månader
innan öppning. Filmfestivalen blev en hemmafestival (och
förvandlade en fyr till en privat salong).
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De verksamheter som var kreativa, agila, hade rätt
lokalförutsättningar, en robust affärsplan och trogna kunder
red ut stormen. Restauranger som började leverera matkasse,
hotell som hyrde ut kontorsrum, butiker som kunde ta intäkter
från sin e-handel för att finansiera butiksläget, blomsterbutiker
som börjat med bukettprenumeration och caféer som började
sälja kaffeprenumerationer eller vår favorit: pizzabagaren som
öppnade drive-in-lucka. Även privatpersoner anpassade sina
vanor, från onlinebröllop till avancerat inredda hemmakontor
och nya former hittades för att socialisera och konsumera.

En av de viktigaste lärdomarna från
pandemin är att inget förändrades rent
fysiskt i stadsmiljön. Inga hus revs, inga
nya gator anlades. Det var vårt beteende,
politiska beslut och affärsmodeller som
förändrades. På samma sätt kan vanor,
beslut och finansiella stöd skapa positiva
spiraler för en levande och attraktiv
stadskärna.
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”
Covid accelererade en pågående utveckling
men tömde både kontor, turistmål och
restauranger. Stadskärnan är mest påverkad av
att kontoren stängt. Retail har låga marginaler
och klarar inte så lång tid utan intäkter.
Omsättning fungerar, men lönsamhet går
ner. Kommunerna är långsamma och butiker
behöver snabba stöd. Krisen förvärrades av alla
samspelande parters brist på förståelse av vad
som krävs.
FASTIGHETSUTVECKLARE

Vi har sett nya dragare i köpcentrum så som
paketutlämning och varuskåp till mataffärer.
Det intressanta med pandemin är att det har
påskyndat förändringen och man kan se vilka
koncept som går i graven – det var de som ändå
var på väg ut.
CENTRUMUTVECKLARE
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”
Stadskärnans roll som mötesplats har
förändrats under pandemin. Det har funnits
ett digert arbete med att se stadskärnan som
ett besöksmål kopplat till evenemangsarbetet
vilket har fallit bort detta år. Hur bygger man upp
nya typer av mötesplatser? Det som vi byggt
upp hittills har varit sårbart. Vi behöver lyfta
betydelsen av det offentliga rummet och se till
att det innehåller de kvaliteter man behöver för
att leva bra.
KOMMUNTJÄNSTEMAN, TRAFIKKONTORET
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Vad innebär egentligen digitalisering
och e-handel i relation till attraktiva
stadskärnor?
Hotfulla siffror över ökande e-handel, rynkade pannor som
pratar om digitalisering och häftiga bilder på butiksrobotar –
vad är det egentligen vi pratar om?
Skillnaden mellan att handla från en katalog eller från
en hemsida kanske inte ter sig så olika. Vi har länge handlat
varor bortanför butikernas lokaler och förväntansfullt tittat mot
brevlådan. Postorder, likt e-handel, har varit viktiga komplement
för butikskedjor eller möjliggjort helt och hållet butikslösa
varumärken.
Shopping på avstånd har öppnat ett internationellt
utbud av varor och märken som aldrig hade kunnat etablera
sig i svenska städer. Att ha tillgång till hela världens produkter
gör att du kan bo och jobba i en stad med ganska litet utbud
och ändå ha tillgång till allt du kan behöva (och helt ärligt
verkligen inte behöver men köper ändå). Det är ett faktum
som bör gynna svenska städer som inte kan mäta sig
med internationella shoppingdestinationer. Samtidigt som
stadskärnor i samma svenska städer kämpar med att behålla
en attraktivitet när de klassiska klädkedjorna, som tidigare
dominerade stadens näringsliv och sociala tillhörighet, numera
står utan vinstmarginaler.
Omnikanalstrategin blir alltmer dominerande - att
blanda fysiska och digitala kanaler. Tidigare renodlade
e-handelsföretag öppnar fysiska butiker för att ha möjlighet
att ge sina kunder en uppfattning om varors material,
storlek och utseende samtidigt som de lär känna sina
kunder bättre. Traditionellt fysiska aktörer utvecklar å sin
sida en alltmer förfinad e-handel för att kunna möta sina
kunder som i allt högre grad befinner sig i digitala kanaler.
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I våra intervjuer med svenska klädkedjor har det
resonerats om vad som händer om företagen
tjänar mer på sin e-handel än i sina fysiska
butiker? Först och främst krävs en affärsmodell
där e-handelns och butikernas intäkter i
slutändan räknas samman. På så sätt kan de
rädda varandra i stället för att konkurrera inom
samma företag.

Nu börjar skandinaviska kedjor se sig om i världen och
ansluta till internationella tredjepartsplattformar. Danska
damklädesbutiken VeroModa, svenska Monki och Dr Denim
finns på e-handelsplattformar som Zalando och ASOS.
Samtidigt har postorderföretaget Ellos öppnat två
centrala heminredningsbutiker och det sker en växelverkan
mellan varumärkens fysiska och digitala marknader. Detta
ger upphov till en mängd nya typer av fysiska butiker från
utlämningsställen till pop-up butiker och självbetjäning. Numera
konkurrerar de mest unika konceptinnehållen om de fysiska
attraktiva lägena snarare än kedjorna.
I intervjuer framgår att varumärken börjar tänka om gällande
sina butikslägen och inte längre ser behovet av att ha en
likvärdig butik i varje stadsdel. Då koncentrerar man hellre sin
flaggskeppsbutik i ett riktigt bra skyltläge och delar upp sitt
utbud i konceptbutiker så som dam, herr, barn, underkläder,
hem eller skönhet. Det ställer helt nya krav på mindre städer
som eventuellt tappar kedjorna som tidigare attraherat
besökare till centrum.
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”
Andelen e-handel har skjutit i höjden. Vi har
tappat mest på damkläder, så vi är tacksamma
att vi har barnkläder och underkläder, det
är needs mer än wants. Barnkläder funkar
bäst i externhandel vilket gör att man kanske
prioriterar de lägena för butiker. Men vår
e-handel räddar våra fysiska butiker så det
gäller att affären hänger ihop i ett slutet system
AFFÄRSUTVECKLARE KLÄDKEDJA
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Växelverkan mellan fysiskt och digitalt
E-handeln har framför allt gett oss ett nytt shoppingbeteende.
Vi är vana att kunna filtrera och sortera bland produkter med
ett knapptryck. Är du bara intresserad av vita skjortor i storlek
38 behöver du inte se något annat. Du blir en målsökande och
jämförande konsument. Är de vita skjortorna från en annan
butik billigare? Vilken kan levereras snabbast? Onlinebutikerna
slåss om dina köp med riktande annonser, sponsrade
ambassadörer och kundklubbar med rabatter.
Att de fysiska butikerna ska nå dig med samma riktade
marknadsföring och sökbarhet är omöjligt utan en digital
kanal. En av de vanligaste frustrationerna bland konsumenter
gällande butikshandeln är svårigheten att hitta exakt det
man letar efter. Du kan lägga fem minuter på att söka runt
på olika hemsidor och hitta rätt eller åka över hela stan och
kanske ändå inte komma hem med rätt vara. Hur kan du då få
konsumenterna att ändå göra valet att åka in till butiken?
Hybrider mellan e-handel och lokala butiker har börjat
etableras just för att öka synligheten för produkter i den
fysiska handeln. Borås har genom centrumföreningen Borås
City investerat i en digital plattform för e-handel ur butiker
i den egna stadskärnan. Projektet går ut på att boråsarna
ska kunna e-handla från lokala butiker i stadskärnan, betala
online och sen få en gemensam leverans av beställningarna
hem till dörren samma dag, dessutom med hållbara
transporter. Lösningen bygger på samverkan mellan Borås
Stad, butikerna, centrumföreningen, ett leveransföretag och
e-handelsplattformen. På så sätt får butikerna i stadskärnan
fler kanaler, etablerar sig digitalt i en samlad plattform och gör
det tydligt för kunden att man stöttar lokal handel.
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Relationen mellan varumärkens fysiska och digitala
arenor bidrar till den totala kundupplevelsen.
Att hitta en vara på hemsidan, se om den finns i
butik, kanske beställa den på nätet men hämta i
butiken (Buy online pick up in store) – allt ingår i
köpupplevelsen. Bekvämligheten och effektiviteten
som vi har vant oss vid på nätet har börjat
plantera sig i fysiska butiker. Exempelvis har
klädkedjan Zara, Pressbyrån och mataffärer
etablerat självscanningskassor som komplement till
bemannade kassor.

Köplust & bekvämlighet
Handel bygger mycket på beteendeekonomi och att vi lockas
till köp genom olika knep. Teorin om nudging grundar sig på att
människan har en begränsad rationalitet vid beslutsfattande,
där information, återkoppling och sociala normer har en stor
påverkan på individens agerande. Olika metoder används
så som planlösningen av en butik, sättet att skylta varor,
lockpriser eller REA-kampanjer. Den digitala handeln har fått
hitta egna knep - och kanske kan man lära av varandra?
Ett vanligt fenomen är tidspress och små meddelanden
om att det finns ”Få exemplar av varan kvar” eller ”Bara ett
hotellrum kvar i denna prisklass”. Digitala nyhetsbrev som
framhäver vissa varor och tidsbegränsade erbjudanden.
Precis som att det vid kassan i butiken ligger småvaror som
lätt plockas ner i korgen medan man väntar brukar en rad
erbjudanden dyka upp när du går vidare till den digitala kassan.
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På samma sätt som en hemsida för e-handel designas för
att ingjuta förtroende och köplust kan butiksutformning,
skyltfönsterdesign och butikers egna hemsidor lära av samma
beteendeforskning.
Digitaliseringen har skapat en möjlighet för fysiska butiker
att rationalisera och kapa kostnader. Detta kan exempelvis
innebära att helt nya, obemannade butiker öppnas, att butiker
är öppna och obemannade efter ordinarie stängningstid eller
under dygnets alla timmar. Gällande betalmedel har Swish och
kortterminaler som iZettle möjliggjort för enklare köp vilket
gör att butiker och restauranger inte behöver investera i ett
fullskaligt kassasystem. Trenden är tydlig i Kina där i regel alla
köp sker med mobilen och digitala transaktioner dominerar. En

Att bygga relationer med kunden
viktig del av den digitala arenan är sociala medier.
I våra intervjuer framgår att sociala medier och
direktmarknadsföring är både det mest lönsamma och
effektiva sättet att nå sina kunder. Det är demokratiserande att
ett varumärke kan skaffa ett gratis konto på Instagram och nå
ut till sin kundbas i stället för att köpa dyra annonsplatser.
Om man dessutom investerar i marknadsföring från
sociala medieprofiler eller riktade annonser till sin målgrupp
kan man locka fram ett köp på några sekunder. Tidigare läste
vi om en vara i ett månadsmagasin, lade det på minnet till
nästa tur till stan, letade bland butikerna tills vi hittade rätt
och kom hem med varan flera dagar efter att vi exponerats
för den. Livesänd shopping där en profil visar upp varor
och för en dialog med kunderna som shoppar i realtid är en
köpupplevelse som upplevs personlig och interaktiv utan att
man har besökt en butik.
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Friluftsmärket Norrøna interagerar
med sina kunder digitalt genom
att filma runt i butiken, visa olika
produkter och hjälpa kunden hitta
rätt och skickar sedan valda varor
hem till kunden – en hybrid mellan
butikshandel och e-handel med en
nära relation till kunden.
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Ett fenomen som börjar testas på marknaden just nu är
virtuella kläder. Kläderna läggs på likt ett filter i en kameraapp
och de ser mer eller mindre realistiska ut på personen.
Företaget DRESSX säljer, ganska dyrt, virtuella
kreationer som kan vara hur fantasifulla som helst då de aldrig
kommer att sys i verkligheten. Lyxmärket Gucci har släppt ett
par virtuella sneakers som bara kan bäras genom augmented
reality. Även H&M har börjat testa denna marknad. Dessa
kläder håller oss inte varma på vintern, men för de som lever
på att publicera bilder på sina kläder på sociala medier kan
kanske framtidens virtuella kläder vara ett snabbare och mer
hållbart val än att köpa hem nya fysiska kreationer?

Begagnat – från skam till glam
Digitalisering och hållbarhetstrenden syns tydligt i
begagnatmarknaden. Köp-och-sälj grupper på nätet är ett
växande fenomen som sköts av privatpersoner på Facebook.
2020 omsatte begagnathandeln i Sverige 20 miljarder
kronor. Lyxloppis, ett kluster bestående av fyra olika köp- och
säljgrupper på Facebook har tillsammans cirka
130 000 medlemmar. De bygger ett ”community” och en stark
gruppkänsla som kommer när de tusentals medlemmarna som
frågar om tips och delar råd med varandra, diskuterar märken
och resonerar om trender.
”Pre-loved” konceptet Arkivet har i dagsläget tre, snart
fyra, fysiska butiker för begagnade kläder och skor men
kompletterar med en stark digital närvaro på Instagram. Där
sker dagliga uppdateringar, liveshopping och inspiration. Att
handla begagnat har ”gått från skam till glam” konstaterar
Svensk Handel i en rapport – och det blir allt vanligare, inte
minst bland unga.
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En annan sida av samma mynt är outlets likt Åhléns, Zalando
eller Boozt Outlet. Det är företagens lågpriskoncept med
varumärkesvaror inom mode, hem och skönhet med upp till
70 % rabatt. Syftet är att butikskoncept kan erbjuda låga priser
som kan konkurrera med e-handelns pressade priser medan
e-handel aktörer kan sälja av överskott.

Den nya handelns baksidor
Den negativa spiral som kan utlösas av e-handel är såklart
färre besök i stadskärnan. Det påverkar framför allt
restauranger, caféer och verksamheter som kräver fysiska
besök och höga flöden av människor på stadens gator. En
cafékedja som vi har intervjuat menar på att stationslägen var
deras bästa läge innan pandemin men att digitala möten och
minskade resor helt har förändrat landskapet. För cafékedjan
har den egna digitala utvecklingen bland annat handlat om
förbeställningar i deras mobilapp vilket minskat köer och
effektiviserat köpet för kunden.
En tydlig trend som e-handel och hemlevererad mat
spär på är godstransporter och paketutlämning. Vi har gått
från postkontor till postombud till hemleverans och vår
shopping behöver inte generera ett enda steg i stadsmiljön.
Till och med läkarbesök görs i mobiltelefonen. Vad det gör för
vår hälsa, köpbeteende och stadsmiljö bör problematiseras.
Med paketboxar som etablerar en infrastruktur för att skicka,
leverera och returnera paket för alla transportbolag kanske
Postombuden snart är ersatta?
Digitalisering är i dagsläget omöjligt att separera från
traditionell handel, restaurangbesök eller service. Den digitala
och fysiska upplevelsen är helt integrerad vare sig det handlar
om att beställa mat på restaurang via en app, kolla upp tillgång
till en vara i butik eller betala med Swish.
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Det vänliga butiksbiträdet kanske kompletteras med en
livesänd shoppingprofil så att nya affärsmodeller och
innovationer i stort och smått tvingas fram.
Platser som erbjuder enbart handel kommer att få det
allt tuffare och mindre aktörer med e-handel konkurrerar
fortfarande med jättar som Amazon om kunderna. Framtidens
handelsplatser, såväl i stadskärnor som externhandelsplatser,
kommer i hög grad att kombinera detaljhandel med
restauranger, nöjen, kultur, idrott samt kommersiell och
offentlig service.
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En viktig förutsättning är att staden
erbjuder blandade upplåtelseformer,
funktionsblandning i kvarter och på
gatan samt att de enskilda byggnaderna
redan från början är byggda för flexibel
och blandad användning. I tät innerstad
är det mycket troligt att funktionen i
bottenvåningar förändras över tid. Kontor,
boende, förskola, restaurang och handel
är alla tänkbara funktioner som ska kunna
komma och gå.

Hur planerar vi för kommersiella
lokaler i Göteborg?
En planarkitekt eller samhällsplanerare har stor påverkan på
framtidens kommersiella utbud när nya detaljplaner tas fram.
De mått och regler som fastställs i plankartan är avgörande
för om kvarteret blir kommersiellt gångbart eller ej. I Göteborg
finns det en politisk vilja att planera in aktiva bottenvåningar
i detaljplaner. Detta kräver kunskap om hur man skapar ett
kommersiellt läge utifrån stråk, orienterbarhet, närhet till
kollektivtrafik eller parkering och kluster av verksamheter.
Gatumiljön, förgårdsmarken och angöringsparkering är lika
viktigt som vilka bjälklagshöjder, lokalmått och ytor som krävs
för olika verksamheter att fungera.
När vi i detaljplanering sätter ramarna för ett kvarters innehåll
leder det i förlängningen till en lyckad kommersiell verksamhet
eller inte. Om en bostadsrättsförening planeras med lokaler
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”
I Nya Hovås tog vi fram en gestaltningsbok
tillsammans i byggaktörskonsortiet, och det
villkorades att det ska vara publika lokaler i
bottenvåningarna. Så varje exploatör byggde
lokalen i sitt kvarter, och i vissa fall visste man
vem som skulle hyra och kunde anpassa direkt.
I vissa fall gjorde man en standardlösning.
Vi föredrar att veta direkt vem man ska
hyresgästanpassa för, men vill vara flexibla med
ventilation, avlopp etc så det kan vara både
butikslokal och restaurang. Det är ett pussel att
lägga en perfekt handelsgata.
UTHYRNINGSANSVARIG

i bottenvåningen kan det leda till att privatpersonerna i en
styrelse tvingas vara hyresvärd, och om det är tillräckligt stor
andel lokaler i fastigheten blir man en så kallad oäkta förening.
Att 3D-fastighetsbilda har därför blivit en mer etablerad
process som vissa fastighetsutvecklare förespråkar och andra
är tveksamma till.
När en fastighetsägare säljer av en del av sin fastighet,
ofta bottenvåningen, till en annan part blir den en professionell
hyresvärd som samplanerar lokalutbudet. I Göteborg finns flera
områden som planeras och byggs utifrån den principen, bland
annat Nya Hovås och Lindholmshamnen. Principen används
även i mindre skala, som att Serneke och Gårdstensbostäder
delar på ett bostadshus och galleria i Gårdsten.
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Stadsplanering för smarta lokaler
Lokalerna bör ligga i stråk och kluster för att skapa en
kritisk massa av kunder och besökare och generera spillover-effekter mellan verksamheterna. Om lokalerna ligger
utspridda i hörnen på varje kvarter blir det svårt för en
aktör att blockförhyra alla lokaler och agera professionell
hyresvärd. Då skulle det innebära avtal med flera olika
bostadsrättsföreningar.
I Göteborg stads övergripande handelsutredning utförd
av WSP har stadens ytbehov för handel och restaurang
reviderats från den tidigare utredningen 2016. Ytbehovet för
restaurang och café har räknats upp från 25% till 45% av det
totala ytbehovet och sällanköpsvaror reducerats med över
hälften av tidigare uppskattning.
Fel ytmått gör det svårt för verksamheter att fungera. I modern
stadsplanering är det de små lokalerna som blivit norm.
50-70 m2 i smala huskroppar och en våning verksamhetsyta
är vanligt för nya lokaler som tillkommer i detaljplaner. Så var
tar de ytkrävande verksamheterna vägen? De som kanske
låter, luktar eller bara behöver lite mer plats? Nordstan
i Göteborg brukade vara ett kluster av hantverkare och
småskalig industri blandat med handel och kommers. Idag
är det svårt att hitta annat än konfektionshandel och tjänster
som frisörer och mäklare i nybyggda områden i Sverige. Till
och med restaurangverksamhet kan vara komplicerat att få
till i nya detaljplaner och ofta landar det i koncept som juiceoch salladsbarer eller caféer som inte behöver varmkök och
avancerad köksutrustning.
Det är en fin balans mellan lokaler som är små nog
att bära sig ekonomiskt och stora nog att fungera praktiskt.
Butiker behöver i regel spara pengar och mindre ytor blir
populärt, inte bara den synliga ytan utan även bakytor som
personalrum och lager. E-handeln kan få konsekvenser
på butikers lokalbehov om det krävs yta för packning,
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logistikhantering och ett ökat sortiment till e-handeln. Att
lägga centrumverksamhet intill varandra i detaljplanen kan
möjliggöra delade kostnader om de kan samnyttja bakytor,
lager och miljörum. Det bör också gå att slå ihop eller dela upp
lokaler så långt det är möjligt. På de stråk och vid de platser
där man bedömer att det finns förutsättningar för publika
verksamheter kan denna planering för flexibilitet ha företräde
framför andra i sig viktiga funktioner såsom cykelgarage,
tvättstugor etc.

Läge, läge & läge
Gatumiljön kan ge plats för verksamheternas behov genom en
förgårdsmark som kan användas för skyltläge, uteservering
eller exponering av varor. Dörren ska gå att öppna utåt utan
att ställas upp i cykelbanan. Sockelhöjd och skyltfönster kan
regleras i detaljplan och bör ha verksamhetens behov i åtanke.
Angöring, kundparkering med både bil och cykel, inlastning och
avfallshantering är avgörande för alla typer av verksamheter.
Gällande kundparkering är det viktigt att ha en blandning
mellan lång- och korttidsparkering för att hålla en rotation.
För restauranger krävs särskilt fettavskiljande avlopp och
svartplåt med rökkanaler. Ett skyltprogram, belysningsprogram
eller planteringar intill fasaden kan öka attraktiviteten för en
verksamhet.
Och så har vi läget. Och läget. Och läget. Betydelsen av det
fysiska läget ökar i takt med digitaliseringen. Detta påverkar
stadsmiljön och stadsplaneringen eftersom tidigare sanningar
om ankarbutiker och butikmixen utmanas med nya lokalbehov
och målpunkter.
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Att i stadsplaneringen skapa bra lägen
är en av de viktigaste faktorerna för att
locka kommersiella aktörer. Framför
allt handlar det om att generera
flöden av människor genom en gen
och orienterbar stadsväv och placera
ut målpunkter i ett logiskt mönster.
Utöver gatuintegration kan man mäta
hur upplevelserika stadsmiljöer är,
hur långt det bör vara mellan entréer,
hur långa avstånd en människa kan
uppfatta stadsmiljön på och hur breda
gatumått som faller inom en mänsklig
skala. Att göra komfortanalyser och
nyttja goda sollägen till uteserveringar
eller motverka vindtunnlar i gångstråk
är också en viktig aspekt.
Stadsutveckling i den befintliga stadskärnan handlar även om
utveckling av allmän plats, skötsel av parker och gator, bygglov,
skyltlov och vissa ändringar av detaljplaner. Innerstaden består
av olika lokala kontexter som kan kräva olika kommunala
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insatser för att uppmuntra en attraktiv stadsmiljö. Inom
Vallgraven utgörs över häften av den totala omsättningen
av sällanköpshandel. Avenyn har å andra sidan en hög andel
restauranger. Även i Haga/Linné står restaurangerna för en
stor del av omsättningen men här har man betydligt högre
andel dagligvaruhandel än inom Vallgraven (33% jämfört med
11% enligt Göteborgs handelsutredning). Skillnaderna beror på
de olika andelarna boende, arbetande och turister
i stadsdelarna.

”
Kommunens riktlinjer för handelsplaneringen är
ett underlag för att skapa förståelse för vad som
krävs för att få handel att funka. Vi identifierar
lägen och jobbar med noder och stråk. Man vill
ha handel i bottenvåningar överallt - men det
funkar ju inte överallt.
KOMMUNTJÄNSTEMAN, STADSBYGGNADSKONTORET
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Stadskärnans sammansättning
Fördelningen mellan bostäder, kontor och kommersiella
lokaler i en stadskärna påverkar balansen mellan marknad
och utbud. Just bostäder i Göteborgs stadskärna är ett
hett ämne. Göteborg har lägst andel bostäder i city av de
svenska storstäderna. De boende bör utgöra ett väsentligt
köpkraftunderlag för verksamheterna som finns i stadskärnan
då det är vanligt att handla i nära anslutning till bostaden. De
boende i ett område vistas dessutom ofta i närområdet under
kvällar och helger vilket bidrar till att skapa en tryggare miljö.
		
Att det saknas bostäder innebär att stadskärnan
ska hållas levande främst av dagbefolkning och besökare.
Under pandemin då fler jobbat hemma och rört sig i sitt lokala
bostadsområde har Göteborgs stadskärna tappat ett stort
underlag. Det märks på det kommersiella och kommunala
utbudet i stadsmiljön att city är glest på bostäder; mataffärer,
förskolor och vardagens målpunkter är få. På Norrmalm i
Stockholm finns 14 mataffärer från de stora kedjorna (inte
inräknat speceributiker). Inom Vallgraven i Göteborg finns 4
mataffärer.
En studie i England har samlat statistik för att kartlägga
innehållet i de stadskärnor som blomstrar, och de som halkar
efter. Manchester och Leeds har framgångsrika levande
stadskärnor mycket tack vare ett högt antal arbetsplatser och
bostäder i centrum. Städer med blomstrande stadskärnor ser
både fler arbetstillfällen och en större och yngre befolkning.
Viss framgång kan även härledas till fastighetspriser då
exempelvis Manchester kunnat erbjuda rimliga bostadspriser
och många nybyggda lägenheter till unga välutbildade som
velat etablera sig i stadskärnan.
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Stadens politiker och tjänstemän har ett intresse av ett levande
kommersiellt centrum och har flera verktyg för att möjliggöra
detta; från kompetent detaljplanering till tillmötesgående
bygglovshantering och politiska visioner som sätter tonen för
marknaden. Men för kommunen är staden en demokratisk
arena, en plats till för alla, vare sig de har med sig plånboken
eller ej. Det är en drivkraft som inte delas av handlare och
fastighetsägare. Därmed har kommunen ett ansvar att
väga upp stadsmiljön med offentliga och icke kommersiella
platser. Ett konst- och kulturutbud, fritidsgårdar, bibliotek,
föreningslokaler, medborgarkontor, Folkets hus, offentliga rum
och parker – allt detta behöver investeras i för att få en balans i
stadskärnan och öppna upp miljön för alla.

Tillväxt har skett i framgångsrika
stadskärnor främst på grund av deras
förmåga att locka till sig jobb. Dessa jobb
har i sin tur skapat ytterligare fottrafik
för butiker, barer och restauranger och
tillsammans har utvecklingen skapat
attraktiva boendemiljöer i centrum. En
positiv spiral på detta sätt har lyft engelska
stadskärnor tack vare strategisk planering
av bostäder och arbetstillfällen.
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”
Tillgänglighetsperspektivet är viktigt i
stadskärnor. Du ska ha kvaliteter i ditt
närområde för att du ska få ett gott liv. Men
de resurser som går att få ska alla kunna nå.
Det handlar inte om att utforma stadskärnan
så att den passar vissa grupper utan
möjliggöra för alla.
KOMMUNTJÄNSTEMAN, TRAFIKKONTORET
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Varför pratar alla om trygghet?
I alla våra intervjuer har trygghet kommit upp som ett viktigt
tema. Kommunen vill ha en trygg stad där invånarna kan
leva rika liv utan att vara oroliga för brott eller övergrepp.
Fastighetsägarna vill ha trygga kvarter utan skadegörelse,
inbrott eller klotter. Verksamheterna vill att deras besökare och
personal ska vara trygga i deras lokaler och både kunna åka
dit och hem utan problem. Den enskilde stadsbesökaren vill
våga gå på gatan oavsett tid på dygnet och inte oroa sig för
att bli utsatt för våld eller stöld. Att våga parkera cykeln utanför
restaurangen, ta spårvagnen ensam hem från krogen eller
kunna lämna en väska vid cafébordet medan man går på toa –
trygghet sitter i detaljerna även om det är ett samhällsproblem
i större skala. Ett tryggt samhälle leder till trygga stadsmiljöer
och en attraktiv stadskärna. Systemet bakom detta är oerhört
komplext och inget vi kommer hitta lösningar till här. Vi kan
dock diskutera den negativa spiral som skapas när platser
börjar anses vara otrygga.
Visst står det i tidningen varje gång ett våldsbrott begåtts i
Göteborg, och de allvarligaste händelserna hamnar till och med
i internationell press. Det blir tydligt när släktingar utomlands
ringer och frågar göteborgare om det verkligen är så bra att
bo här? Denna stad som låter så farlig med explosioner och
gängvåld? Vad gör det med turismen när denna bild av staden
sprids? Om färre turister väljer Göteborg, får vi färre besökare
till våra hotell, nöjesparker, restauranger och butiker.
Kanske börjar en plats få dåligt rykte. Kanske har man
sett något skumt när man går förbi, och det står ju faktiskt
i tidningen att det förekommer knarkhandel här. Då är det
naturligt att inte vilja gå tillbaka vilket leder till att platsen får
färre och färre besökare som är där med hederliga intentioner.
Till slut blir det en självuppfyllande profetia där man skapat
otryggheten på grund av de som begår brott och de som
inte längre befolkar platsen med positiva trygghetsskapande
aktiviteter.
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Kriminella nätverk och grupperingar kan använda stadens
lokaler för att begå brott och kontrollera en plats. När
kriminell verksamhet maskeras i rumsrena sammanhang blir
det svårt för gemene stadsbesökare att urskilja vad lokalen
egentligen används till. Från pengatvätt till narkotikaförsäljning,
svartklubbar, spelverksamhet, bordellverksamhet eller
människohandel – en vanlig frisersalong eller restaurang kan
dölja en mörk baksida. Vissa verksamhetsutövare utsätts för
utpressning, hyresvärdar hotas när kontrakt ska sägas upp
och oseriösa hyresvärdar missköter sina lokaler. Att som
enskild aktör hantera kriminalitet är en stor och farlig utmaning.
Exempelvis professionell hantering av säkerhetsfrågor,
ett organiserat samarbete med olika myndigheter och
tillsynsverksamheter samt stöd från grannar och hyresvärdar
är viktiga faktorer för rumsrena stadsmiljöer.

Rörelse i stadsrummet kvällstid
Idén om Business Improvement Districts (BID) kommer från
sub-urbanisering i USA, där stadskärnor utkonkurrerades som
kommersiella centrum och alltmer behövde investeringar för
att vända trenden. Trygghet har varit en av de grundläggande
faktorerna för att förbättra ett område och genom det starka
samarbete som skapas inom ett BID finns verktyg för att jobba
systematiskt med trygghetsskapande åtgärder. Det nämns
ofta hur viktigt det är med bättre belysning i utemiljöer och att
tänka på belysta platser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Fixing Broken Windows är en amerikansk sociologisk och
kriminologisk teori där det viktigaste är att återställa ordning
på allmän plats och i bostadsområden. Teorin menar att
ifall man tillåter vissa avvikande beteenden kommer hela
den lokala kontrollen falla samman. I våra intervjuer med en
nattklubbsverksamhet har man nämnt hur svårt det är att
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strypa den mindre kriminaliteten som droganvändning på
klubbar när polisen är upptagen med den grövre brottsligheten.
Nattklubbschefen pekar även på trygghet som en av de
viktigaste faktorerna för verksamheten. Både gäster och
personal måste kunna vara trygga när de är på en nattklubb
eller går hem sent på kvällen – annars förtar man nöjet i
nöjeslivet och folk vågar inte gå ut.
Och på tal om nattklubbar, en annan samverkansmodell
som finns i Göteborg är Purple Flag som är en
kvalitetscertifiering. Det grundläggande målet för Purple
Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats
med ett variationsrikt kvällsutbud för alla. Vilket leder till att
fler människor i större utsträckning känner sig trygga att vilja
använda stadskärnan kvällstid. Med begreppet kvällsekonomi
menas stadens och stadskärnans utbud av tjänster, aktiviteter
och upplevelser efter kontorstid.

Trygghet skapas genom frånvaron av
olagliga, skrämmande eller hotfulla
aktiviteter och närvaron av positiva,
inkluderande och trygga aktiviteter. Lika
mycket som det behöver sluta begås våld
och övergrepp - lika mycket behöver det
ökas en närvaro av positiva
sociala aktiviteter.
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Att verka tillsammans
Det engagemang från samhällets många olika instanser som
krävs för ständig brottsprevention, polisiär närvaro, hela rena
stadsmiljöer och trygga kollektivtrafikresor innebär en konkret
samverkan i stort och smått. Det offentliga samhället behöver
resurser, som dessutom är sammankopplade, och kan använda
hela sin verktygslåda för att jobba med trygghetsskapande
åtgärder.
Fastighetsägare behöver erbjuda lokaler till kvällsöppna
verksamheter, verksamheter som låter och är lite störande men
som bidrar med positiva rörelser i staden som kulturutövare
eller restauranger. Verksamheterna behöver bidra med trygga
platser där man kan handla, dansa, äta, titta på film eller gå en
kurs utan att behandlas illa eller diskrimineras. Stadsbesökarna
får inte ge upp och ödelägga staden för att man hört talas om
skrämmande händelser.
Vad händer när man lyckas skapa en ökad trygghet på en plats
och otryggheten flyttar till en annan? Längs Avenyn i Göteborg
har det länge funnits samverkan mellan fastighetsägarna,
kommunens olika förvaltningar, polisen, räddningstjänst och
verksamheterna vilket haft positiv effekt för tryggheten. Men
vad händer nu när polisen vittnar om att problem i stället
uppstått vid Järntorget? Här finns inte någon upparbetad
samverkan, det är spridda fastighetsägare och att bygga upp
en organisation för trygghet och brottsprevention tar tid.
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Ett tryggt samhälle som kan verka
brottsförebyggande och ha beredskap
för de situationer som uppstår är
en politisk fråga på alla nivåer vilket
kräver myndigheter som jobbar aktivt
och långsiktigt. Vi kan bara konstatera
att stadskärnan är beroende av en
trygg och säker miljö men att frågan
behöver ett eget forum, där man kan
gå ner i detalj i vad trygghet innebär
för olika grupper och vad det innebär
för stadsmiljön.
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Pizzeria Hawaii i Laholm märkte
att kunderna inte ville komma in i
restaurangen under Covid-19 pandemin
och pizzorna behövde levereras på ett
annat sätt. Tack vare restaurangens
fysiska förutsättningar och en tomt
som går att köra runt med bil kunde de
installera en drive-in lucka och pizzan
levererades säkert och effektivt.
En liten lucka som gav stor effekt!
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För oss är innovationer allt som ökar
kundupplevelsen, skapar bättre
affärsmöjligheter och bidrar till
gatulivet och en levande stadsmiljö.
Här är några vi älskar!
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Blomsterbutiker har varit ganska lika varandra och förutom
personlig service och läge har det varit svårt att sticka ut ur
mängden. Blomsterföretaget Bunches by Blomrum har gjort
två smarta innovationer. Först och främst förpackningen av
blommorna. Något som egentligen inte spelar någon roll, den
ska ju ändå återvinnas? Men deras sätt att slå in blommorna
i en trendkänslig pappstrut har revolutionerat sättet vi köper
blommor. Nu börjar kundresan med deras stylade varudisplay,
sedan ett väl utvalt sortiment av moderiktiga blommor, när
man får dem levererade i pappomslaget kan man sedan bära
buketten stolt över stan och till sist arrangera blommorna
hemma och ta en bild till Instagram. Den andra innovationen
är att etablera sig inne i inredningsbutiken H&M home och
dessutom sälja torkade blommor som blir en permanent del
av inredningen.
En annan innovatör inom blomsterindustrin är
Indra blommor i Oskarshamn, som under Covid-19
pandemin började leverera fredagsbuketter på prenumeration
till kunder som satt hemma isolerade och längtade efter något
vackert till helgen. På så sätt kunde affärerna blomstra och
butiken ligga kvar i centrum.
Hur maximerar man sin affär och gör det bästa av den yta
man har? ICA i Bovallstrand bygger nytt varuhus
och planerar för flera extra tjänster till det lilla samhället. En
delikatess, fisk och charkdisk planeras och ska kompletteras
med hyllor för försäljning av lokala råvaror. Eftersom det
saknas pizzeria på vinterhalvåret kommer ICA baka pizzor i
butiken, redo att hämta upp när man handlat klart. De planerar
även för en samlingslokal på ovanvåningen som allmänheten
kan boka, vilket är en stor tillgång i mindre orter. Vi ser fram
emot att se hur många idéer som realiseras när butiken är klar!
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BRIS, Barnens rätt i samhället, har haft telefonverksamhet

i 50 år och sedan chattrum på internet men lanseras
Brismottagningar för att kunna träffa barn och familjer
fysiskt. I Göteborg öppnade nyligen en mottagning på Södra
Hamngatan vilket kompletterar den kommersiella stadskärnan
med ett viktigt socialt arbete och som tillgängliggör city för fler.
Att levandegöra gatan handlar inte alltid om att sälja varor
och tjänster, det kan också handla om dansglädje och musik.
Rörelsen Lunch Beat Gothenburg tar över olika platser i
staden med en timmes dans med DJ, vilket fyller gatan med
folkliv och bidrar till att göra Göteborg mer inkluderande, roligt
och attraktivt.

Milajki är ett selfiemuseum som poppade upp i Göteborg

under Covid-19 pandemin. Likt konceptet Museum of
Ice Cream som dök upp i USA för några år sedan har
Milajki skapat ett färgglatt och fotovänligt universum med
utklädningskläder och rekvisita. Mot en inträdesbiljett får man
föreviga sig och sina vänner i en magisk miljö och konceptet
bidrar till stadskärnan både med sin fantasifulla skyltning och
genom att locka människor till en helt ny typ av upplevelse.
En restauranginnovation är Teatern i Ringens köpcentrum
i Skanstull. En lyxig foodcourt där man sitter på bord i en stor
gradäng och äter mat av kända kockar och konditorer mitt i ett
centrumnära köpcentrum. Restaurangen har öppet från tidig
morgon till kväll och Teatern lockade en ny typ av gourmeter
till Skanstull. Lokalens utformning skapar en naturlig arena för
evenemang och kurser som förlänger användningen.
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De restauranger som inte bara får gäster med sina unika
koncept och vällagade mat utan dessutom förlänger sina
öppettider eller lockar människor till nya delar av staden gör en
extra insats för stadsmiljön. Restaurang Salut och vinbaren
Bar Bulot har båda flyttat in i Stora Saluhallen men eftersom
de behöver stänga kl. 18 får de bygga upp en kundkrets
som äter och dricker som på kvällen - fast på dagen. En
avsmakningsmeny till lunch, privata bokningar efter saluhallens
stängningstid och möjlighet att öppna riktigt tidigt så att
gästerna får uppleva varuleveranserna in till handlarna är några
av innovationerna som bidrar till stadslivet.
Vi lovade ju att komma tillbaka till IKEA och deras citybutiker!
Ett nytt IKEA varuhus öppnar i Gallerian i Stockholm i juli
2022 och den 8 000 m2 stora butiken kommer att ha en
ingång direkt från tunnelbanans blåa linje i Kungsträdgården.
Sedan tidigare har IKEAs köksplaneringskontor etablerats
i städer och mindre IKEA butiker har faktiskt funnits länge
internationellt. Fler människor än någonsin flyttar till
stadskärnor och fler handlar på nätet. För att vara tillgängliga,
prisvärda och hållbara måste IKEA anpassa sig.
I Berlin har en arkitekt agerat byggherre och skapat
kvarteret Feldfuenf för en bostadsrättsförening. I
bottenvåningen erbjuder föreningen 400 m2 lokalyta som
är tillgängligt för allmänheten att hyra. Lokalen innehåller
en scen, workshoprum, kontor och en flexibel yta. Lokalen
används till kultur- och demokratiarrangemang och fungerar
för att bostadsrättsföreningen får intäkter av hyran och är
engagerade i samhällsfrågor och vill erbjuda en plattform för
olika aktörer.
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Vid Järnvågsgatan i Göteborg har International house
etablerat sig i en lokal nära Järntorget. International House
kommer erbjuda individanpassad rådgivning, välkomstevents,
seminarier och workshops, språkcafé, service till arbetsgivare
och utbildningar. Dit ska man vända sig för att få hjälp med allt
det praktiska som inte är myndighetsutövning när man flyttat
till Göteborg. Att detta får ta plats i stadsmiljön och vara en
fysisk plats för att träffa människor är viktigt för innerstaden
som demokratisk plats.
Den populära och välbesökta tygaffären Stoff & Stil
byter namn till Selfmade och flyttar in i 970 m2 i
entréplan på Rosenlundsgatan. Det innebär att de flyttar från
externhandelsområdet Bäckebol till innerstaden. Selfmade
blir ett koncept där man inte bara säljer tyger utan i butikernas
nya workshop-områden kommer det att finnas systationer
tillgängliga för alla. Besökarna kommer att kunna delta i
kreativa workshops, rådfråga personal och hitta inspiration
från modeshower, utställningar, böcker med mera.
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När Aranäs fastigheter planerade kvarteret Elegansen
i nya området Valand i Kungsbacka, beslutade man att
föregå framtiden och investera i flexibla lokaler. Man tog
in handelskunniga arkitekter i tidiga skeden, redan vid
programhandlingar och systemhandlingar, som optimerade
de kommersiella lokalerna för att möjliggöra olika typer
av verksamheter. I delar av bottenvåningarna utförde man
installationer såsom exempelvis fettavskiljare i en kulvert,
IM-kanaler och andra essentiella funktioner för att kunna nyttja
lokalerna som både restaurangverksamheter såväl som butiker.
Samtliga våningar, från bottenvåningar till kontorsplaner, har
noggrant planerats utifrån en flexibel indelning av hyresgäster
för att underlätta uthyrning i kommande varierande efterfrågan.
På kontorsvåningarna möjliggjorde man en indelning
från en hyresgäst per våningsplan upp till fyra genom att bland
annat fixera våtutrymmen, med avlopp och vattenrör på ett
sätt som tillät flexibla indelningar. Undertak placerades på en
tillräckligt rymlig installationshöjd som förberedde tänkbara
omdragningar av ventilation och el om lokaler delas upp i
framtiden.
Bakutrymmen för verksamheter i bottenplan placerades
för en lokalindelning som kunde växa och krympa med tiden
utan att logistik och lager påverkas. Man förberedde lämpliga
skyltplaceringar i fasad som var fixerade med gängstavar efter
en noggrant planerad skyltmanual som tillåter en variation
av skyltar och logotyper utan att behöva borra upp nya hål
vid namnbyten eller byte av hyrgäster. Man byter bara ut
skyltarna utefter de gängstavar som finns på plats. På samma
sätt har man förberett för julbelysning och dekorationer med
förinstallerade krokar i fasaden – allt för att huset ska kunna
leva med förändringar i åtanke.
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Berättelser ur verkligheten
Planhandläggaren vill försäkra sig om att den nya stadsdelen
har ett rikt gatuliv med öppna fasader och många entréer
enligt måtten man har fått lära sig av Jan Gehl och andra kloka
personer. Här ska inga dörrar öppnas rakt ut i cykelbanan
och inga fula skyltar ska förstöra fasaden. Så i detaljplanen
ställs krav på centrumverksamhet i bottenvåningen runt
hela kvarteret (i lite för grunda husmått men det vet inte
planarkitekten än), ett visst mått mellan entréer, minsta
andel genomsläppliga fasader, en bjälklagshöjd på 3,6 m i
bottenvåning men ingen angöringsparkering tillåts eftersom
bilar inte ska vara i tät stadsmiljö.
Huset byggs sedan av en privat fastighetsägare
som tänker sälja lägenheterna som bostadsrätter.
Bostadsrättsstyrelsens alldeles nya ordförande måste fylla
lokalen i bottenvåningen med en verksamhet för att få in
hyra till föreningen. Ordföranden har aldrig hyrt ut lokaler
tidigare. Till slut får de tag på en mataffär som kan tänka sig
att hyra, men hur de är försöker så går det inte in en mataffär
om hela fasaden ska bestå av skyltfönster och entréer, och
ingen lastbrygga eller avfallshantering får plats heller. Kanske
tröttnar bostadsrättsföreningen och säljer av bottenvåningen i
en 3D-fastighetsbildning.
En professionell aktör tar över och försöker hitta
attraktiva verksamheter. De får tag på en folkölsbutik som
skulle vara perfekt, men de får inte tillstånd att sälja alkohol
utan att sälja mat och lokalen är inte anpassad för varmkök.
Det hade gått att få plats med både butik och restaurang om
man kunde slå ihop lokalen med den bredvid, men den ägs av
en annan bostadsrättsförening. Till slut blir det en mäklarfirma
som flyttar in och fyller fönstret med annonser. I skyltfönstret
är det bara flitens lampa som lyser från mäklaren som säljer
ännu en bostadsrätt, men den ligger i Gamla stan där allt varit
tillåtet sen medeltiden.
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Fastighetsägaren har en charmig
källarlokal i sin portfölj och funderar
på vad som skulle levandegöra
det historiska området som ligger
så centralt men ändå känns öde
på kvällarna. Telefonen ringer och
det är stjärnkocken som just synts
på tv med en svartkyckling i ena
handen och misopasta i den andra.
Fastighetsägaren vet inte ens vad det
är för ingredienser så det bådar gott!
Krögaren älskar lokalen och de börjar skissa på
hyresgästanpassningar. För att få restaurangen att gå runt
behövs alla 25 sittplatser. Men när kommunens tillsynsman
kommer på besök konstateras det snabbt att det behöver
byggas en ramp. Och en handikapptoalett. För att få till
rätt lutning på rampen skulle 10 sittplatser behöva tas bort.
Krögaren vill väldigt gärna välkomna alla till sin restaurang,
även de som behöver använda ramp, men med så få bord går
inte kalkylen ihop. Fastighetsägaren försöker hitta en lösning
med att bygga en hiss på andra sidan huset, men bygglovet
får avslag eftersom byggnaden är kulturminnesmärkt och en
sådan förändring inte är godkänd. Krögaren behöver hitta en
ny lokal, varje vecka är dyrbar. Samtidigt går grannen förbi på
gatan utanför och tittar mot den mörka lokalen och skyndar på
stegen för att slippa vara ensam på den tomma gatan.
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Den stora restaurangkoncernen har
metodiskt köpt upp lokaler vid ett torg
eller stråk och börjat planera för ett
antal restaurangkoncept som andas
internationell karaktär. De enskilda
verksamheterna får flytta på sig, och
skräddaren som alltid funnits här
förlorar sin kundbas.
På invigningsdagen slår fyra- fem restauranger
upp portarna och välkomnar besökarna in i ett väl kurerat
universum. Platsen lever upp, besökarna strömmar till och
plötsligt har en helt ny del av staden blivit attraktiv. Det
stärker Göteborgs varumärke och turisterna älskar det. Så
länge restaurangkoncernen går bra och kan behålla sina
verksamheter och så länge nyhetens behag lockar folk
är allt frid och fröjd. En misskött bokföring, ett indraget
alkoholtillstånd eller social skandal kan dock påverka hela
torget nu när alla restauranger ligger under samma koncern.
I en annan del av stan finns ett stråk med bara olika
fastighetsägare. De pratar sällan med varandra och gatan
har ett brokigt innehåll i bottenvåningarna. En tatuerare
ligger bredvid en mäklarfirma vilket angränsar till en italiensk
restaurang som envisas med att fritera zucchiniblommor precis
när köpekontrakten ska skrivas på. Folk vet inte riktigt vad de
ska förvänta sig när de går längs gatan utan smiter oftast in
dit de har ärenden. Utbudet har vuxit fram organiskt och varje
verksamhet får göra sitt för att locka kunder och gäster. En
specialbutik som säljer troféer och prisrosetter till hästtävlingar
flyttade för ett tag sedan men det påverkade inte dykbutiken
som ändå säljer mest på nätet. Charmen ligger i det spretiga
stadsrummet som inte är särskilt sårbart, men heller inte starkt
nog att kommas ihåg.
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Systemfel

Bostadsrättsföreningen har länge
haft ett café i bottenvåningen som
stänger kl 19 och som sällan gör
några oväsen ifrån sig, förutom när
det ska återvinnas glas eller dras
in skramlande vagnar med varor.
Caféägaren behövde få in större
intäkter för att kunna betala hyran
och har nu byggt ut sin verksamhet
med trubadurkvällar, ölservering och
dans. De boende börjar få svårt att
sova på kvällarna, hittar skräp på sin
gård och det börjar lukta misstänkt av
ammoniak i porten.
Miljöförvaltningen kallas in för att mäta decibelnivåerna
samtidigt som ett glatt gäng slinker in i lokalen. ”Vad fantastisk
den här gatan har blivit med det nya utestället” tänker de
medan de slår sig ner vid ett bord. Bostadsrättsföreningens
styrelseordförande hinner knappt svara på alla arga mejl från
medlemmar men när hen tittar ut ser hen de trevliga grannarna
från 2B sitta och skåla i baren och tidningarna skriver om det
nya innestället. Styrelseordföranden kliar sig i huvudet och
inser att det finns inget sätt att göra rätt.
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Aktörskort
I detta kapitel beskrivs de
huvudsakliga aktörer som ingår i
systemet vilka bygger en kommersiell
och attraktiv stadskärna. Syftet är
att bättre förstå varandra och hitta
gemensamma nämnare, konstruktiva
olikheter och förstå sin egen roll i
systemet. Aktörskorten kan användas
som ett uppslagsverk för att lära sig
mer om olika verksamheter.
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Aktörskort

Varje aktör får ett aktörskort som
förklarar utifrån fyra koncept.

MOTIVATION

UTMANINGAR

HOT

MÖJLIGGÖRARE

VERKTYG
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Aktörskort

KONSUMENTER & STADSBESÖKARE
Samma människa kan på bara några minuter och några väl
valda steg gå från att vara invånare, medborgare, besökare,
publik, patient, kund eller ägare. När du rör dig från gatan in
i en butik förändras din roll och förväntningarna på dig. När
du kliver ur bilen, går på bussen eller hoppar på cykeln blir du
olika typer av trafikanter. Hur du väljer att spendera din tid och
pengar får effekter i någon form på hela samhället. En levande
stadskärna är upp till alla oss som kan välja att köpa varor i
butikerna, äta på restaurangerna eller ta spårvagnen till stan.
Utan dig och mig – ingen levande stad.

MOTIVATION

Ärendet och det nödvändiga besöket:
Nödvändiga aktiviteter som lockar oss till
stadskärnan kan vara att vi har vår arbetsplats
där. Det kan också vara bokade tider hos
sjukvård, frisören eller att hämta/lämna varor hos
skräddare, urmakare eller skomakare.
De sociala besöken i stadskärnan: Kanske
är det en teaterpjäs, konsert, biobesök eller
restaurangmiddag som lockar till stadskärnan.
Kanske är det att demonstrera, gå i en parad,
närvara vid ett stadskalas, vara med om ett
idrottsevenemang, gå på nöjespark eller träffa
vänner på picknick. De sociala besöken kräver
sammanhang där människor träffas, umgås och
upplever saker tillsammans.

UTMANINGAR

Att resa till Göteborgs stadskärna kan vara mer
eller mindre utmanande beroende på trafikslag.
Att det finns kollektivtrafik, parkeringsplatser,
cykelvägar eller trottoarer som är breda nog
för en barnvagn – oavsett trafikant behöver det
vara lätt att ta sig till stadskärnan om det ska
konkurrera med externhandel och e-handel.
Tidsbrist i vardagen gör det ofta enklare att
beställa varor på nätet eller åka till en extern
galleria och handla allt inom gångavstånd.
Göteborgs stadskärna är utspridd och att
klara av alla julklappar från Nordstan till
Magasinsgatan och Järntorget är en utmaning
som kräver sin kämpe. Framtidens konsument
förväntas vara ännu mer bekväm och tidspressad
än dagens. Att stå i kö eller att besöka olika
butiker och jämföra varor och priser kommer att
locka allt färre konsumenter.

74

Lusten och det frivilliga besöket: Att handla mat
i saluhallarna, strosa i klädbutiker, äta lunch på
restaurang eller promenera i stadsmiljön görs
på eget initiativ och kräver en upplevelserik och
givande stadsmiljö.
När man får besök från andra orter är det inte
sällan man vill visa upp sin stad och därmed även
turista i sin egen stad. Det är först då vi upplever
sådant som resenärer brukar uppleva och oftast
ger det oss nya ögon på staden vi bor i och lär
oss att uppskatta.

Utbudet i butiker behöver matcha kundens
behov och förväntningar. När hela världen finns
i din smartphone behöver butikerna locka med
ett välsorterat utbud – vilket är oerhört svårt för
butikerna att kalibrera.
Brist på information är en utmaning med flera
dimensioner. Jag vill veta vilka butiker som finns,
vara säker på att min vara finns inne, att butikerna
har öppet och vilka tjänster jag kan ta del av
under besöket. Det går ganska lätt att ta reda på
från kedjorna, på hemsidan till ett köpcentrum
eller i näthandeln. Stadskärnan är mer osäker
och har inte samma informationsutbud.

Aktörskort

MÖJLIGGÖRARE

Ett brett utbud av mobilitet möjliggör besök och
konsumtion i stadskärnan. Kanske tar man sig in
på en Styr&Ställ-cykel för att sen åka hem med
den tunga kassen på bussen? Eller varför inte
erbjuda en tjänst som miljövänligt transporterar
hem dina varor åt dig, så att du kan stanna kvar
och äta middag på en restaurang? Att ha nära till
hållplatser, snabba restider och hög komfort på
resan är viktiga möjliggörare.
Kluster av butiker och verksamheter underlättar
möjligheterna att hitta det man söker. Att samla
restauranger gör att man kan besöka flera i
rad eller välja utifrån ett brett utbud. Spill-over
effekter sker när inredningsbutiker fångar kunden
som både behöver en tavla och en vas och så
vidare.
Igenkänning och vanor. Att känna igen
sig i stadens utbud och veta vad man kan
förvänta sig från butiker, restauranger och
kulturverksamheter är en viktig faktor i hur vi
konsumerar. Trygga varumärken och möjlighet att
se och känna produkten i butik är en fördel med
fysisk handel.

HOT

E-handel är ett hot om den inte är integrerad med
stadskärnans utbud och butiker på ett positivt
sätt. E-handel minskar incitamenten att ta sig till
stadskärnan för att konsumera varor. Att köpa
exempelvis en bok kan göras i fysisk butik, via
e-handel eller som ljudbok direkt i telefonen.
All e-handel är inte ett hot mot stadskärnans
kommersiella utbud, men det påverkar
köpmönster.
Covid-19 pandemin har accelererat befolkningens
digitala mognad och samtidigt gjort oss mindre
benägna att åka kollektivtrafik med andra
människor – två aspekter som talar till e-handelns
fördel.

Välj att konsumera i stadskärnan, både varor,
tjänster och restaurangbesök. Rösta med
plånboken och nyttja stadens utbud.
VERKTYG

Tydliga gatustråk, ett gent stadsnät och logiska
länkar mellan målpunkter i staden gör det lättare
att orientera sig. Göteborg ser höga flöden runt
Nordstan, på Hamngatorna och Avenyn men
tappar snabbt bort fotgängarna på sidogatorna.
Att planera stadskärnan utifrån lägen, dragare
och flöden underlättar för besökarna.
Trygghet handlar bland annat om en trygg och
säker stadsmiljö där man inte utsätts för brott
och trakasserier. För någon kan trygghet vara
att komma in i alla lokaler med rullstol, för någon
annan handlar det om belysta och befolkade
gator sent på kvällen. En städad, välskött
och omhändertagen stadsmiljö är en viktig
möjliggörare. Verksamheters öppettider behöver
skapa en kedja av verksamheter som befolkar
våra gator över dygnet.

Otrygghet och dålig tillgänglighet kan hindra
oss både fysiskt och mentalt från att besöka
stadskärnan.
Osäkerhet och stök. Mentala hinder kan uppstå
när trafik- och byggprojekt gör det svårt att
ta sig till stadskärnan eller att spårvagnslinjen
är indragen eller om det är hopplöst att hitta
parkering. Om alternativen är enklare, snabbare
och ger högre utdelning är stadskärnan hotad av
externhandel och e-handel.
Tid. Våra liv tenderar att fyllas med jobb,
fritidsaktiviteter och familj eller vänner. Med
otillgängliga öppettider väljer vi bort staden på
grund av tidsbrist.

Bidra till en trygg och omhändertagen miljö
genom att inte skräpa ner och befolka staden i
den omfattning det är möjligt.

Välj att handla i lokala e-handelsbutiker från
aktörer som också finns representerade i
stadskärnan, på så sätt gynnas deras verksamhet
även om köpet skett på nätet.
Välj att förlägga kontor och arbetsplatser i
stadskärnan om möjligt.
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Aktörskort

KONSUMENTER & STADSBESÖKARE

Vi gjorde en undersökning via
Instagramkontot This is Gothenburg
där göteborgare fick svara på vad
de önskar utveckla med Göteborgs
stadskärna.

”
Med allt digitalt runt omkring oss tror jag att det kommer att finnas
ett behov av känslan av jordnära och organisk miljö runt omkring
oss. Ge människor en chans att hitta balans, att stressa ner i en stad
– vattnet skapar en fantastisk möjlighet för detta.
Små lokala butiker som har råd med hyran i centrum. Vi vill ha en
stad som är inbjudande, intressant och med en unik atmosfär.
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Aktörskort

Egna reflektioner

”
Gott om små specialiserade butiker, showrooms, restauranger och
även att det är tryggt och säkert att gå runt på kvällen.
Det handlar om att ha rätt mix av saker i en stadskärna så att det får
alla att känna en anknytning och vilja komma in till stadskärnan.
Kommer vi fortfarande att behöva ett kommersiellt centrum medan
planeten brinner mer och mer? Vilken roll kommer huvudstäderna
att ha i den ekologiska frågan?
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Aktörskort

MAKTHAVARE & STADSPLANERARE
En kommunal organisation påverkar kommersiella stadsrum på
alla plan - från politiska visioner till strategisk stadsplanering,
alkoholtillstånd, regler kring tillgängliga uteserveringar och
dagligt underhåll och skötsel. Kommunen sätter ramarna
med detaljplaner, bygglov och trafikplanering men har mindre
påverkan på privatägda fastigheter och kan inte styra innehållet
i lokaler. Från vardagens ärendehantering av skyltlov till den
långsiktiga översiktsplanen kan en kommun underlätta, eller
motverka, kommersiella etableringar. Regional planering landar
även den ner i stadskärnan med ansvar för kollektivtrafiken eller
som näringslivslots.

MOTIVATION

UTMANINGAR

Attraktiva miljöer för handel, studier, boende
och upplevelser leder till en tryggare stadsmiljö,
ökad inflyttning och turism och ökade behov av
varor och tjänster. Detta leder i sin tur till fler
företagsetableringar och investeringar, vilket ger
ökade skatteintäkter för kommunen, regionen
och staten.

Stadskärnan är alla göteborgares stadsdel
från ett kommunalt perspektiv och en viktig
demokratisk miljö.

Det finns målkonflikter mellan de planerande
förvaltningarna och deras styrdokument. Varje
förvaltning har sin egen budget och styrmedel
vilket gör det svårare att jobba med hela
verktygslådan samtidigt.

Årliga budgetar gör det svårare med långsiktiga
investeringar.

Kommunikation och samsyn. Planer,
översiktsplaner och andra offentliga
styrdokument når inte alltid ut till den privata
sektorn vilket utmanar det gemensamma
målarbetet.
Myndighetsutövning har en inneboende
långsamhet med långa processer och det är
svårt att vara snabba i beslut eller budget.
I den långsiktiga planeringen är det svårt att ta
höjd för trender och samhällsförändringar och
vara redo med kommunala resurser för plötsliga
förändringar likt en pandemi.
Kommunen behöver ha en jämlik planering och
det är svårt att sätta mer resurser till innerstaden
än någon annan stadsdel.
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Mycket av myndighetsutövningen i stadskärnan
är lagstyrd och följer rutiner för exempelvis
bygglov eller alkoholtillstånd.

Rätt nivå av styrning och att hitta balansen
mellan att skapa goda kommersiella lägen för
stadsdelen och vara flexibel nog för att inte styra
i detaljplan vilken verksamhet som ska finnas i ett
kvarter.
Att både ha resurser till att underhålla och
utveckla befintliga miljöer, samtidigt som det
byggs nytt över hela staden med krav på allmän
plats och nya handelsplatser gör det svårt för
kommuner att fördela resurser över staden.
Man jobbar i regel med ett utpekat planområde,
men köpkraft och flöden ändras hela tiden.
Lösningen sitter ibland utanför planområdet
men finns det inget pågående projekt att koppla
på har man liten påverkan. Många frågor ska
dessutom lösas inom detaljplaneområdet trots
att det vore bättre att förlägga en funktion ett
kvarter bort.

Aktörskort

MÖJLIGGÖRARE

En stark politisk vision, tilldelad budget och
tydliga uppdrag till förvaltningar och tjänstemän
möjliggör både arbete och samarbete för den
kommersiella stadskärnan. I Göteborg har det
funnits lösningar med gemensam budget mellan
förvaltningar och kick-starter medel som inte
längre finns kvar.
Eftersom stadskärnan faller under många olika
förvaltningars ansvar (och avdelningar inom
förvaltningar) är ett tydligt samarbete viktigt för
att möjliggöra förändring – stort som smått.
För att öka tryggheten i staden är polis,
socialtjänst och trygghetsvärdar en viktig
möjliggörare.
För att låta stadskärnan ha icke kommersiellt
innehåll och vara en demokratisk arena krävs
draghjälp från kulturlivet, föreningar och
myndigheter.
Satsningar som Stadsleveransen underlättar
logistikflödet i den tätt bebyggda stadskärnan.

HOT

Trots att man från politiskt håll i Göteborg
är emot ny externhandel hindrar det inte
kranskommuner att bygga både köpcentrum
och externhandelsområden. Vissa av dessa har
som strategi att skapa stadsliknande upplevelser
med samma kvaliteter som en stadskärna.
Externhandel behöver inte vara ett hot beroende
på vilken typ av varor som säljs och om det är ett
komplement till stadskärnan.
Brister i kompetens om handel och dess
kundflöden, logistikflöden och behov för
lönsamma etableringar, är vanligt hos
makthavare och samhällsplanerare. Det gör att
förutsättningar för bra etableringar saknas och
högre krav ställs på fastighetsägarna.
Logistik i stadskärnan gör det svårt för
verksamheter att både ta emot och skicka varor.
Mindre och/ eller nystartade aktörer kan tvingas
att välja mellan att etablera sig utanför staden
med bättre logistikmöjligheter.

Kulturinvesteringar i scenkonst, teater,
utsmyckningar och evenemang kan både göras
från kommunalt håll och via evenemangsbolag,
rikstäckande kulturinstitutioner och museer.
Turistattraktioner och besöksmål som lockar
människor till staden är en viktig förutsättning
för att kommunens visioner ska realiseras.
Från det kommunalägda Liseberg till rederier
med kryssningsturister och kursgårdar för
specialintressen – alla bidrar de till en levande
stadskärna.
Statliga investeringar i infrastruktur och
tågförbindelser, flyglinjer till Landvetter och
regional kollektivtrafikplanering är nycklar i hur
människor reser till Göteborg och därmed kan
befolka och konsumera i stadskärnan.
Citysamverkan och intresseorganisationer för
fastighetsägare och handel som samverkar för
ett attraktivt city möjliggör även kommunens
vision.

Politisk instabilitet och föränderligt väljarstöd
kan påverka vilka frågor som får fokus i den
kommunala verksamheten och som kan
skapa osäkerhet mellan mandatperioder
och budgetförhandlingar. Samtidigt kräver
stadskärnans utveckling ett långsiktigt och stabilt
arbete.
Samhällskriser likt finanskriser eller pandemier
–omfattande förändringar som drastiskt ändrar
förutsättningarna för fastighetsutveckling,
kommunal planering eller konsumtion är hot som
kan ske plötsligt.
Behovet av parkeringsplatser leder till stora
markparkeringar som annars kunde varit torg och
sociala ytor, eller dyra parkeringshus som kan bli
otrygga och tråkiga i stadsmiljön.
Otillgängliga öppettider som hotar tryggheten
på gatorna och möjligheten till ett kulturliv under
längre tid på dygnet. Glappet mellan stängning
av butiker och öppning av teaterföreställningar
är för stor för att invånare ska slå ”två flugor i en
smäll”. Risken är hög att en av dem väljs bort.
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Aktörskort

MAKTHAVARE & STADSPLANERARE

VERKTYG

Viktiga verktyg är översiktsplaner och
strategidokument på övergripande nivå. I
övergripande planering finns kartanalyser som
bidrar till bättre förståelse för stadens struktur
och var det finns goda lägen för handel och
verksamheter. Det kan vara Space Syntax
analyser och täthet- och flödesanalyser.
Handelsutredningar kan ge indikationer om
köpkraft, lokalbehov och resmönster med mera.
Regional planering och näringslivsstöd sker
via exempelvis Business Region Göteborg,
Västsvenska handelskammaren eller
Göteborgsregionen utöver kommunens egna
näringslivsstrategier.
Detaljplaner upprättas för nya områden som ska
byggas men också för ändrad användning av
kvarter eller byggnader. Välgjorda detaljplaner
som förstår vilket innehåll man sätter ramarna
för är ett väldigt viktigt verktyg för kommersiella
stadsmiljöer.
Bygglov, skyltlov och marklov som styr
förändringar på en fastighet är kommunala
verktyg. Det kan också finnas skyltprogram
eller policy kring belysning och fasadutformning
att ta hänsyn till. Detta hanteras av
bygglovsavdelningen vilket inte är samma som
strategisk stadsplanering och detaljplaner.
För exempelvis 3D-fastighetsbildning involveras
lantmätare och exploateringsingenjörer från
Fastighetskontoret.
En tillmötesgående hantering av tillstånd
som rör verksamheter likt alkoholtillstånd,
livsmedelsverksamhet, hygienisk verksamhet, att
få sälja tobak, driva barnomsorg eller bygga en
uteservering. Vissa tillstånd ges av kommunen
och andra av polisen. Utöver tillstånden sker
tillsyn beroende på verksamhet.
Staden anlägger de parker och torg som är så
viktiga komponenter i stadskärnan och skapar
sociala mikroklimat med sin egen karaktär och
användning. De offentliga och gröna rummen
är nödvändiga komponenter i en attraktiv
stadskärna och möjliggör för många andra
verksamheter att finnas.
Allmän plats är exempelvis gator, torg och
parkeringsplatser som ägs av kommunen. Att
se till att det finns möblemang, papperskorgar,
belysning, planteringar och är städat och
klottersanerat är ett viktigt verktyg för
trivseln i stadskärnan och hanteras främst av
Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen.
Snöröjning är en viktig faktor som kommunen
behöver hantera.

80

En investering från staden är att kunna erbjuda
service till stadsbesökare såsom allmänna
toaletter, lekplatser och dylikt stöttar även
handlarna.
Evenemang, kampanjer, kulturfestivaler och
aktiviteter i stadskärnan som lockar besökare
kan arrangeras av Kulturförvaltningen eller
kommunalägda Göteborg&Co. De största
evenemangen och konserterna går i regel genom
kommunalägda GotEvent tillsammans med
stadens arenor. Dessa tillfällen lockar tusentals
besökare till stadskärnan som konsumerar både
hotellnätter, restaurangbesök och shopping.
För att blanda upp stadskärnan med olika
verksamheter har kommunen möjlighet att
etablera kontor för sin verksamhet samt
utbildnings- och kulturverksamhet. Det faller på
olika förvaltningar och nämnder att genomföra.
Kommunalägda Parkeringsbolaget har en stor
påverkan på parkeringsanläggningar i staden och
påverkar både avgifter och anläggningar vilket
är ett viktigt verktyg för att hantera målkonflikten
mellan parkeringsbehov och sociala stadsrum.
Att stänga av biltrafik eller sänka hastigheten
på en gata kan bidra till en lägre trafikbullernivå,
säkrare trafikmiljö och en bättre upplevelse på
gatan, vare sig man passerar förbi eller sitter på
en uteservering.
Kommunala temporära åtgärder kan ge ett
område nya förutsättningar att fungera som
mötes- och handelsplats. Sommargator där man
stänger av biltrafik är ett vanligt exempel som
ökar gångflöden och låter verksamheter ta över
gatumiljön (tänk bara på att leveranser och avfall
fortfarande måste fungera). Parking Day har
spridits över världen där man temporärt möblerar
upp bilparkeringsplatser. ArkDes har bland
annat projektet Street moves med interaktiva
byggsatser så att kommuner eller invånare
snabbt kan skapa plats för lek, utegym, odling,
sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.
I gränslandet mellan olika fastighetsägare
kan avtal som servitut eller
gemensamhetsanläggningar skapas för att
reglera hur marken får användas. Det kan
underlätta för verksamheter som behöver
samsas om ledningar, brunnar, infartsvägar eller
vill hindra varandra från att exempelvis blockera
en utsikt.

Aktörskort

”
Vi kan inte ha soldränkta paradtorg i bästa lägen som vi ställer bilar på när vi
vill attrahera fler till stadskärnan.
KOMMUNTJÄNSTEMAN, TRAFIKKONTORET

Satsar man på centrum så är målet att tillgängliggöra centrum för fler och
att det är en attraktiv miljö för fler. Inte bara för boende utan även besökare.
Centrum ska vara tillgänglig för alla stadsdelar - kronjuvelen i kommunen
som är allas.
KOMMUNTJÄNSTEMAN, TRAFIKKONTORET

Egna reflektioner
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FASTIGHETSÄGARE &
FASTIGHETSUTVECKLARE
En fastighet med kommersiella lokaler kan ägas av
en privatperson, bostadsrättsförening, en stiftelse,
Fastighetskontoret på kommunen, ett börsnoterat
fastighetsbolag, ett statligt eller kommunalägt fastighetsbolag
– ja listan kan göras lång. Deras gemensamma nämnare är att
de har ansvar för att hitta en hyresgäst, anpassa lokalen efter
dennes behov, förhandla avtal och hyra och göra en god affär.
Fastigheterna är själva stadens väggar. Varje fasad, skyltfönster,
fasadbelysning eller dekoration bidrar till upplevelsen av
gaturummet – och stadens hela ekosystem börjar på gatan.
Tillsammans utgör detta nät av fastighetsägare grunden till den
kommersiella stadskärnan och varje butik, restaurang eller konstgalleri är möjligt tack
vare att en fastighetsägare upplåter sin yta till dem. Det ständiga utvecklingsarbetet
som det innebär att skapa attraktiva stadsrum kräver en organisation som har
resurser att nästan dagligen hantera förändringar i fastigheten. Hur engagerad,
kunnig och innovativ varje fastighetsägare är påverkar stadens utbud och allas vår
livsmiljö i centrala staden.

Motivationen är ett bra läge i en attraktiv och
trygg stadsmiljö som höjer fastighetsvärdet och
ökar möjligheten att hyra ut till bra hyresgäster
och ta ut hyra.
MOTIVATION

Andelen uthyrd yta i fastigheten med betalande
hyresgäster är den främsta inkomstkällan.
Att hitta starka eller unika koncept för
hyresgäster som fungerar affärsmässigt och på
sikt är en motivation.
Vissa fastighetsägare hyr bara ut till
kommersiella aktörer, andra motiverar ett
kommersiellt utbud i exempelvis bottenvåningen
med att det ger ökade kvaliteter till bostäder och
verksamheter i samma hus.

”

Att ha fastigheter i trygga kvarter och slippa
skadegörelse och nedskräpning innebär lägre
kostnader för fastighetsägaren.
Beroende på fastighetsbeståndet finns
det olika motivation gällande bevarande av
kulturfastigheter, att utveckla destinationer eller
att skapa förutsättningar för en särskild typ av
verksamhet.
Beroende på vilken ägandeform
fastighetsbolaget har finns det olika
affärsmodeller och motivationer. Ett börsnoterat
bolag ska leverera avkastning till sina aktieägare
medan ett kommunalägt bolag ska realisera
politiska visioner och förvalta kommunala medel.
En bostadsrättsförening behöver få en intäkt
för sin lokalyta och kan välja att hyra ut den eller
omvandla den till en bostad vilket är vanligt.

För att bidra till gatulivet hjälper det om man är en större fastighetsägare
som utvecklar hela kvarter. Om det går att räkna hem affären i ett större
perspektiv kan man ta minus för att tillföra något i området. Genom att skapa
viktiga noder med starka dragare kan man ur ett större strategiskt tänk binda
ihop stadsdelar. Det är inte hyresgästen som betalar fastighetsägaren det är
konsumenten.
FASTIGHETSUTVECKLARE
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Att hitta rätt hyresgäster och locka verksamheter
att etablera sig i sin fastighet är en löpande
utmaning då utbud och efterfrågan ständigt
förändras.
UTMANINGAR

Att dessutom hitta rätt mix av hyresgäster som
stärker varandra, stannar kvar och utvecklas är
en extra stor utmaning.
Att hitta rätt mix blir ännu svårare om lokalerna i
området ägs av olika fastighetsägare. Det kräver
samverkan med andra i samma kluster för att
hitta verksamheter som stöttar varandra. Att
hitta formerna för ett samarbete är en utmaning
eftersom alla kan ha olika drivkrafter och
engagemang. Och vem kommer vilja ställa upp
med den lägre betalande hyresgästen men som
har en dragande effekt?
Vissa öppettider styrs av kommunen som
fastighetsägare och verksamheterna får förhålla
sig till. Exempelvis när det gäller öppettider för
restauranger är det kommunen som bestämmer
vilken tid som krogarna ska stänga. Om inte
kommunen beslutar annat får servering av
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa
alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan
11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.
När kringmiljö, gator och torg i anslutning till
ens fastighet ägs och förvaltas av kommunen,
utmanas fastighetsägarens möjlighet att påverka
hyresgästernas efterfrågan av tillgänglighet och
andra nödvändigheter.

MÖJLIGGÖRARE

En trygg, attraktiv stadsmiljö intill sin fastighet
är avgörande för verksamheter som bygger på
att få besökare i centrum. Trygghet är lika väl en
känsla som det är en miljö som är hel, ren, väl
belyst och befolkad. Polis och trygghetsvärdar
kan bidra för att minska brottslighet och lika
viktigt är den där blomkrukan och julbelysningen.
Utöver att en plats ska vara väl omhändertagen
kan det krävas en identitet och profil kopplat till
platsen. Magasinsgatan är ett väl marknadsfört
och kurerat koncept till skillnad från
Drottninggatan precis intill.
Starka stråk, ett gatunät med hög integration
och genhet och ett högt flöde av människor är
möjliggörare som sätts på en övergripande nivå
i stadsplanering och som respektive fastighet
infinner sig i. Tillgänglighet till fastigheten
med olika trafikslag, nära hållplatslägen,
parkeringsplatser, cykelparkering och
framkomliga trottoarer.

En större fastighetsägare behöver balansera
utbudet i hela sin portfölj och kanske jobba med
kluster av olika identiteter och utbud. De kan
fördela risker men behöver vara engagerade i
olika stadsdelar. De mindre har utmaningen att
alla lokaler är beroende av att just deras stadsdel
är attraktiv, trygg och tillgänglig så att deras
hyresgäster är lönsamma.
Nya krav och regler kan ge förödande
konsekvenser till vissa fastighetsägare.
Ett exempel, viktigt men utmanande, är
tillgänglighetskraven som påverkade lokaler
”en halv trappa ner” och stora delar av centrala
bottenvåningar tömdes.
Vid nyproduktion påverkar priset man betalat
för marken den totala kalkylen och möjlighet till
avkastning vilket i sin tur påverkar hyressättning.
Utifrån hyressättning behöver man hitta
hyresgäster som har råd att hyra. (Många andra
faktorer än markpris påverkar den totala kalkylen,
men det är en viktig utgångspunkt).
Alla fastigheter ligger inte i så kallade A-lägen.
Att bygga och investera i sämre lägen med lägre
fastighetsvärde och köpkraft är en utmaning då
man har samma kostnad för material och arbete
oavsett läge, men kan räkna med lägre vinst.
Oavsett fastighet är det en utmaning att möta
hyresgästers behov av lokalanpassningar,
digitala system och eventuella krisstöd
vid konjunkturförändringar. Att hålla sig
uppdaterad och vara en agil fastighetsägare
kräver en organisation kan tänka snabbt när
förutsättningarna förändras.

Sollägen, plats för uteservering, ett gott
mikroklimat och vackra utblickar möjliggör
verksamhet i bottenvåningen. Särskilt i
ny stadsplanering behöver man tänka på
förutsättningar för verksamheter och hur
fastighetsägarna ska kunna hyra ut
attraktiva lokaler.
Kultur och kommunal service som dragare till
stadskärnan – från operabesöken till ärenden hos
Stadsbyggnadskontoret – allt som drar människor
till stadskärnan och ger spill-over effekter på
kommersiella verksamheter är möjliggörare.
Tydlig politisk styrning och gemensamma mål
om en attraktiv stadsmiljö som gör att både
offentliga och privata aktörer drar åt samma hål
möjliggör en positiv utvecklingl. Ett långsiktigt
engagemang i området ökar incitamenten för att
fastighetsägaren ska vara villiga att investera i
platsen och verksamheterna.

En blandning av bostäder, kontor, hotell och
verksamheter i centrala staden en förutsättning
för all kommersiell verksamhet i och med att man
får tillgång till fler kundgrupper.

Näringslivsnätverk, centrumföreningar och goda
grannar som också satsar på sitt handelsutbud
och miljön mellan kvarteren är viktiga
möjliggörare.

För fastighetsägaren är lokaler som är utrustade
för olika verksamheter likt ventilation, avlopp,
inlastning, entréer, skyltfönster och tillgänglighet
en möjlighet för att byta ut hyresgäster vid behov.

Längre öppettider för handlare som kan befolka
staden under större delen av dygnet och skapa en
kedja av verksamheter och aktiviteter som tar vid
efter varandra över dygnet utan avbrott.
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HOT

Begränsande detaljplaner som inte tillåter den
verksamhet man vill ha eller den byggnadsvolym
som krävs för att få ekonomi i ett kvarter. Det kan
handla om att inte olika typer av verksamheter
tillåts enligt detaljplan eller att det finns för
styrande bestämmelser kring exempelvis allmän
platsmark, entréer eller lokallägen som inte
fungerar i praktiken.

Minskad tillgänglighet kan ske i stort och
smått. Stora infrastrukturarbeten som
leder om trafiken under många år, eller en
byggnadsställning som blockerar trottoaren i
några månader. Att öka friktionen för kunden
att ta sig till butiken, som behöver kunder för att
betala hyra, påverkar fastighetsägaren i nästa
led.

Även om man vill ha ett kvarter med stark
identitet kan kulturhistoriskt skyddade och
Q-märkta lokaler göra det svårt att få bygglov,
skyltlov eller att anpassa fastigheten efter nya
verksamheter.

Verksamheter med dåligt utbud, service eller
fel koncept som inte går runt och kan betala sin
hyra drabbar fastighetsägaren. Att coacha sina
hyresgäster blir vanligare och att stötta med
affärsmässighet och budgetkompetens.

Även om den fysiska miljön är väl planerad, kan
andra faktorer påverka kundflöden. Som att
Centralstationen var full av människor som köpte
kaffe i farten till att resandet minskade drastiskt
under Covid-19 pandemin och läget plötsligt blev
sämre.

Vakanser och tomma lokaler både i den
egna och närliggande fastigheter som
minskar platsens attraktivitet är ett hot
för fastighetsägaren. Vi kallar detta
brunpappsfaktorn.

Värdesänkande aspekter runt den egna
fastigheten kan vara stökiga otrygga
miljöer, ökända verksamheter eller nedlagda
verksamheter med tomma lokaler.

Egna reflektioner

84

Aktörskort

”
Vi är noga med att ha ett skyltprogram, enhetlig möblering på gatan så
att bänkar och soptunnor hänger ihop samt dekorera med blommor och
belysning. Det gör stor skillnad för attraktiviteten på en kommersiell plats.
FASTIGHETSUTVECKLARE

VERKTYG

Lokalförbättringar, renoveringar och dekorationer
som förbättrar gatumiljö och ger ökade
stadskvaliteter vid den egna fastigheten är viktiga
verktyg för att både öka sitt fastighetsvärde och
möjligheter för sina hyresgäster att lyckas.
Investera i fasadbelysning, skyltfönster,
fasadmaterial, färgsättning, arkitektur,
planteringar m.m. Ett viktigt verktyg är
hyresgästanpassningar av lokaler som ger
verksamheterna ökade chanser att lyckas med
sin affär. Tillgänglighetsanpassning kan vara en
nyckelfråga och att se till att alla kunder kan
besöka hyresgästerna på lika villkor.
Grundavtal och förhandlingar för hyresavtal
påverkas bland annat av läge, verksamhetens
omsättning och potential. Det är möjligt att ställa
kvalitetskrav på hyresgästen mot bättre hyra/
läge.

Kampanjer och evenemang kan bidra till
hyresgästernas försäljning och synlighet.
Att initiera och arrangera evenemang och
kampanjer kan bidra till att både skapa områdets
identitet och locka kunder till hyresgästerna.
Utfört på rätt sätt kan man locka besökare till en
höstmarknad, livekonsert eller matmarknad som
faktiskt också konsumerar på plats.
Proptech är en förkortning för Property
Technologies och innebär en digital utveckling av
flera delar av fastighetsägarens affär. Uthyrning,
fastighetsförvaltning, visualisering, drift och
underhåll samt dokumenthantering är några av
de områden som nu håller på att digitaliseras.
En enkel lösning för att underlätta i
hyresgästernas vardag kan vara digitala
plattformar för avtal, kommunikation och
felanmälan.

3D-fastighetsbildning och ett samlat ansvar för
handelslokaler är ett kraftfullt verktyg. I vissa
stadsdelar har man tagit fram en gestaltningsbok
tillsammans med andra byggaktörer och
villkorar att det ska vara publika lokaler i
bottenvåningarna.

Skötsel och underhåll av fastigheten är så
viktigt för att platsen ska kännas trygg och
omhändertagen. Varje krossad ruta, klottrad
vägg eller öde skyltfönster bidrar till en otrygghet
som sprider sig i området och påverkar andra
fastigheter negativt.

Pop-up verksamheter och Showroom för att
motverka tomma lokaler och förhöja ett område.
Dessa kan planeras in med syfte att testa nya
koncept eller visa upp säsongsvaror.
Vissa fastighetsutvecklare och
centrumutvecklare jobbar med ett
bedömningsråd, som en jury för att bedöma
hyresgästers potential. Verksamheter får
presentera sina koncept, affärsplan och
målgrupp innan de erbjuds kontrakt på en lokal.

Fastighetsägaren som hyr ut en lokal kan mäta
verksamheters OCR-tal. Det innebär i enkelhet
hur stor del av intäkterna/försäljningen som går
åt till hyresbetalningen i %.
Olika branscher ”tål” olika beroende på
marginaler på varorna och även lönekostnader.
Det finns ett hälsosamt intervall per bransch som
talar om hur butiken mår. OCR-talen ser olika
ut för butiker med egen produktion än de som
är återförsäljare, återförsäljare har det generellt
tuffare att få till bra marginaler.

Flera fastighetsutvecklare är väldigt engagerade
i sina hyresgästers koncept och kan på eget
initiativ verka för en ny typ av verksamhet.
Exempelvis att engagera duktiga kockar för nya
restaurangkoncept eller uppvakta butiker och
erbjuda dem anpassade lokaler i goda lägen.

Specialiserade fastighetsägare kan ha lättare
att leva i symbios med sina hyresgäster.
Exempelvis hotell- och nöjeskomplex som ingår
i fastighetskoncerner med fokus på just dessa
aktörer har lättare att utveckla sina verksamheter
tillsammans.

Att instifta en gemensam marknadsföringsbudget
för hyresgäster i ett område och sköta
professionell marknadsföring kan ge en tydligare
identitet och starkare budskap än om varje aktör
ska marknadsföra sig själv.
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KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
& HYRESGÄSTER
En stadskärna eller centrumområde behöver en mix av det
väntade, det oväntade, de stora dragarna, de små specialisterna,
något för alla och lite för några –attraktiviteten ligger i både
det vi kan planera och det som uppstår spontant. Butiker och
restauranger är inte bara en handelsplats, det är en stor del av
stadens arbetsplatser och särskilt viktig som första jobb för
många. Vad som är en kommersiell verksamhet och hyresgäst är
en oändlig lista, ändå upplever vi att man fastnar i de klassiska
aktörerna; livsmedelsbutik, kläd- eller skoaffär, restaurang och
kontor. Ofta benämns det i tidig stadsplanering som ”levande
bottenvåningar” utan närmare kategorisering. Vi hävdar att vi
behöver bryta ner olika verksamheter mer detaljerat för att förstå
deras lokalbehov och förutsättningar för att lyckas. Denna sida beskriver generellt
vad kommersiella verksamheter behöver och sedan följer beskrivningar av nio olika
kommersiella verksamhetskategorier.

MOTIVATION

Motivationen är en passion för sin vara eller tjänst
och att kunna erbjuda en särskild upplevelse eller
produkt, att på egna ben få bedriva sitt yrke och
i slutändan tjäna pengar. För en skräddare, frisör
eller tjänsteutövare är lokalen en förutsättning. .
För många stora butikskedjor har butiken
till viss del gått från att vara den främsta
försäljningskanalen till ett skyltfönster som
kompletterar e-handeln. Motivationen är att
synas, komma i personlig kontakt med kunden
och etablera sitt varumärke. En klädkedja vittnar
om att e-handeln går upp från en viss ort när de
etablerar en ny butik där. Man söker synergier
mellan e-handel och fysiska butiker.
Att träffa kunder fysiskt innebär att man kan
leverera en vara eller tjänst direkt och man
minskar förhoppningsvis logistiken med byten
och felköp. Att prova rullskridskorna direkt i butik,
klämma på soffkudden eller mäta storleken på en
tavla möjliggör att kunden kommer hem med rätt
sak.
För restauranger och caféer är lokalen en given
faktor, men valet av lokal motiveras bland annat
av antalet sittplatser som ryms och vad det
kräver i förhållande till försäljning och personal.
Restaurangverksamheter ligger gärna intill
andra restauranger, kulturverksamhet, arenor,
tågstationer eller höga flöden människor
och vackra miljöer. Beroende på koncept
och målgrupp är stadskärnan (och var inom
stadskärnan man etablerar sig) en mer eller
mindre attraktiv lokalisering.
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Att göra sina erbjudanden tillgängliga för walkby/ drop-in oavsett om det är varor eller tjänster.
Om du har ett mindre känt varumärke kan
det underlätta att potentiella kunder går förbi
skyltfönstret och blir nyfikna. Du kan också vilja
nå kunder som inte är vana eller intresserade av
e-handel.
Att kunna erbjuda en nivå av service och känsla
som inte går online. Exempelvis det svenska
lyxmärket Totême började som e-handel och
har nu etablerat ett showroom och butik på en
dyr adress i Stockholm för att komma närmare
kunden och erbjuda en helhetsupplevelse.
Vissa verksamheter måste ha en lokal, så då
handlar det snarare om vad som motiverar dem
att ha lokalen i stadskärnan? I våra intervjuer
hänvisar de flesta till footfall – alltså antalet
gångtrafikanter som går förbi lokalen. Detta
är i regel högre i centrala staden är i perifera
stadsdelar. För kontor, tandläkarkliniker och
guldsmeder kan det handla om arbetsmiljön för
sina anställda och att det uppskattas att jobba
centralt med ett stort utbud. Att finnas på en
viss gata, i en viss galleria kan vara värdehöjande
för ett varumärke och indirekt påverka deras
prissättning. Skomärket Axel Arigato började
online men har haft showroom på NK vilket bidrar
till deras varumärkesbyggande.
I stadskärnan finns i regel ganska små lokaler
som sällan passar för ett stort byggvaruhus
eller lågprislada. De mest ytkrävande i city
är kulturverksamhet som operan, biografer,
bibliotek, museer eller kyrkor. Att det också finns
stora utrymmen för ytkrävande verksamheter är
viktigt för mixen i stadskärnan.

Aktörskort

En gemensam utmaning är att få balans mellan
utgifter av hyra, personal och investeringar i
relation till försäljning. Att väga storlek på lokal
mot försäljningsmöjligheter är en balansgång.
UTMANINGAR

Varje aktör har ett ansvar för att skapa miljöer
och lokaler som lockar kunder och ger ett
mervärde till stadsdelen vilket är en utmaning
för de som inte har expertstöd eller kunskap
om såväl skyltning som inredning, belysning och
dekorationer.
Att ha ett utbud som är konkurrenskraftigt
och lockar kunder och ger ett mervärde till
stadsdelen är en stor utmaning för de flesta
verksamheter. Vissa blir sådana succéer att folk
reser långväga (exempelvis pizzerian Lilla Napoli
i Falkenberg) medan andra kan gå obemärkta
förbi.
Att anpassa sin verksamhet efter säsonger och
hög- och lågperioder är en utmaning gällande
personal, investeringar, skyltning, utbud och
kampanjer.
För många branscher är det en utmaning
att hitta personal, särskilt efter Covid-19
pandemin. För andra kan det vara svårt att hitta
hantverksutbildad personal eller erfarna säljare
som kan leverera den service man kräver.
Tillgängliga öppettider som kan möjliggöra fler
kundbesök på en dag kan vara en utmaning då
det kräver personal på plats vilket är en kostnad.

MÖJLIGGÖRARE

Lokaler planerade i goda lägen i staden är
möjliggörare för verksamheten. Ett bra läge är
olika beroende på verksamhet och målgrupp.
Men starka stråk, gena gatunät, närhet till
kollektivtrafik och höga flöden fotgängare gynnar
de flesta verksamheter med fysisk butik.
En trygg, attraktiv och identitetsstark stadsmiljö.
Utan en attraktiv stadsmiljö vid din lokal krävs en
verksamhet som är så lockande att kunder väljer
att besöka den trots en ogästvänlig miljö.
Att kunna utöka eller minska sin lokalyta
beroende på säsong kan möjliggöra vissa
verksamheter, vanligast är kanske uteserveringen
till restauranger som innebär fler gäster
under sommarhalvåret eller pop-up ytan i ett
köpcentrum där butiker kan visa upp ett särskilt
sortiment under en period.

Att vara först in i ett nytt område eller
köpcentrum kan vara en utmaning innan området
har etablerat sig. På lång sikt kanske man kan
räkna med höga kundflöden, men tills allt är
färdigbyggt och inflyttat behöver man kunna hålla
ut ekonomiskt.
Otrygga miljöer intill sin verksamhetslokal
är en utmaning. Både personal och kunder
ska känna sig trygga att vistas där. Det är en
utmaning som påverkas av vilken stadsdel man
har sin verksamhet i, vilka öppettider man har
och om personalen jobbar ensam eller i grupp
exempelvis.
Transporter och tillräckliga lagerutrymmen kan
vara en utmaning. Ibland når inte transporter fram
i tid eller budet kommer i en för stor lastbil som
inte är tillåten på gatan. Ibland säljs inte tillräckligt
med varor när nya säsongsvaror kommer och
skapar trängsel i lagret.
För alla olika verksamheter finns olika regelverk,
tillstånd, skatteregler och skyldigheter gällande
arbetsgivaransvar för att bara nämna några.
Under Covid-19 pandemin har många haft svårt
att få statligt stöd och regelverken har exkluderat
vissa verksamheter och bolagsformer.
Det är en utmaning att hantera och betala för
allt ifrån kassasystem till miljöinspektioner och
sophämtning.

Fungerande logistik, sophämtning, att parkering
för både kunder och leverantörer fungerar är en
viktig möjliggörare för de flesta verksamheter.
För restauranger och caféer är mikroklimatet
särskilt viktigt och de uteserveringar eller
takbarer med både sol, lä och vacker utsikt är i
regel populära.
Digitala kassa- och redovisningssystem som
Swish eller iZettle har möjliggjort för många
handlare som inte längre behöver investera i ett
dyrt kassasystem.
Moms- och skatteregler som möjliggör och
stöttar ens verksamhet. För många verksamheter
är just momsregler en viktig nyckel för att kunna
bedriva sin affär.
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KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
& HYRESGÄSTER

HOT

För butiks- eller restaurangkedjor innebär
varje läge en ny hyresvärd. Och med varje
hyresvärd kommer olika avtal, en relation och
förutsättningar för att bedriva verksamheten. Det
kräver mycket av verksamheten att förhandla
avtal och se till att allt fungerar i varje lokal.

Ett hot mot verksamheter är brott och kriminalitet
i olika former. Från ett krossat skyltfönster som
är dyrt att laga, inbrott och stulna varor eller att
området får dåligt rykte och ökad otrygghet –
som verksamhet kan man vara utsatt om man har
lokal i bottenvåningen på en otrygg plats.

För butiks- eller restaurangkedjor innebär
dessutom varje läge en ny kommun, med
egna lokala visioner, policys och rutiner
som man behöver anpassa sig till (även om
myndighetsutövningen bör vara likartad).

Ett hot mot många verksamheter är stöld
och snatteri som slår hårt mot verksamheten
och de anställda. Det som kallas kriminellt
svinn ökar i Sverige enligt undersökningar av
HUI och handlar inte bara om ungdomar som
snattar småsaker utan systematiska stölder
av organiserad brottslighet. Värst drabbade är
dagligvaruhandeln, kläder, skor och accessoarer
samt hemelektronik även om få branscher är
skonade.

Olika hyresvärdar och fastighetsägare ställer
olika krav på sina hyresgäster. Köpcenter kan
ägas av internationella ägare med krav på
nyckeltal som skapar press på varje verksamhet.
Däremot kan bostadsrättsföreningar ha svårt att
ha koll på all juridik och ansvar som hyresvärd.
Beroende på vilken hyresvärd man har kan
svårigheten att bedriva verksamhet se olika ut.
Om en verksamhet behöver byta lokal pga.
fastighetsägaren eller förändringar i stadsmiljön
(som stora byggarbeten, omledning av trafik eller
dylikt) innebär det en tappad kundkrets och ett
stort arbete med att bygga upp sin närvaro igen.
Detta drabbar särskilt hårt mindre aktörer som
erbjuder tjänster som bygger på en personlig
relation och närhet till kunden, exempelvis en
skräddare.
Ett hot mot en verksamhet kan vara att de
positiva aspekterna med ens läge försämras. En
solig uteservering som skuggas av ett nytt hus,
utsikten mot ett grönområde som bebyggs eller
att biltrafiken ökar utanför lokalen. Förändringar
i närområdet kan ha direkta konsekvenser för
verksamheterna om fördelar försvinner.
Återförsäljare har det generellt tuffare att få till
bra marginaler än de butiker som säljer sina egna
varor.
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Det finns olika sätt att förhandla om hyra och
beroende på vilken lönsamhet och omsättning
man har kan de olika alternativen vara mer
fördelaktiga. Att ha en för hög hyra eller att i avtal
ha krav man inte kan uppfylla är ett hot mot ens
verksamhet.
Om man behöver ändra sin verksamhet, bygga
ut, sätta upp nya skyltar eller börja med livemusik
eller alkoholservering kan man behöva öppna ett
ärende hos kommunen. Enligt förvaltningslagen
ska en myndighet se till att kontakterna med
enskilda blir smidiga och enkla samt utan onödigt
dröjsmål. Ett ärende ska dessutom handläggas
så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Men
några veckors handläggningstid är kort tid för
en kommun, men betydligt längre tid för en
verksamhet som behöver snabba svar. Det kan
vara ett hot mot verksamheter att man har olika
tidsramar än myndigheter.

Aktörskort

VERKTYG

Att analysera sin målgrupp noga och anpassa
utbud och tjänst utifrån läge är ett viktigt verktyg
för alla verksamheter. En butikskedja vittnar
om att Nordstan och Centralstationen är helt
olika lägen för dem med olika köpbeteenden
som matchas med olika butikskoncept från
samma företag trots att det bara skiljer några
hundra meter mellan lägena. På samma sätt
behöver varje verksamhet förstå sitt läge och
kundbeteenden, vilket service design kan stötta
med.
Hur man presenterar sin verksamhet genom
skyltning, inredning, ljussättning, hemsida,
personalens kläder och grafiska profil är
självklart för de stora aktörerna – men gemene
florist, frisör eller specialbutik är inte utbildad
i kommunikation och marknadsföring. Många
verksamheter hade mått bra av att uppdatera
sin inredning, damma av lite i skyltfönstret och
skruva till sin meny för att locka fler kunder.
Kanske kan kommunen, centrumnätverk
eller fastighetsägare erbjuda lokala handlare
utbildningar och stöttning i detta?
Gällande skyltfönster påverkar det stadsmiljön
och gatulivet väldigt mycket. Det finns oändliga
möjligheter att skylta och jobba med allt ifrån
humor, konst, digitala installationer och grönska
för att nämna några. Men exempelvis många
mataffärer täcker för sina skyltfönster för att
ljus inte ska skada produkter och man inte vill ha
insyn. På samma sätt tar gymkedjor upp stora
bottenvåningar med täckta fönster – ett annat
tänk kring hyllors placering och att se fönstren
som skyltlägen hade öppnat upp många fasader
i staden.
Säsongserbjudanden och att uppdatera sitt
utbud är ett verktyg för att hålla kunderna
intresserade och engagerade. För frisören kan
det vara kampanj på studentfrisyrer i juni, för
caféet kan det vara glöggfika i december och
hotell erbjuder i regel säsongspriser.
Under Covid-19 pandemin har många
verksamheter varit innovativa och utvecklat sina
tjänster. Restauranger har börjat erbjuda lagahemma-kasse, take-away rätter eller catering.
Butiker erbjuder att lämna ut varor utanför
butiken eller särskilda öppettider för riskgrupper.
Denna innovationskraft har varit en styrka för
många verksamheter.

Ett verktyg som inte är att underskatta är
öppettider. Att ha öppet när det finns som mest
intresse hos kunderna är något som behöver
analyseras i relation till personalbehov och
utgifter. I köpcentrum har butiker i regel samma
öppettider för att kunderna ska veta vad de
kan förvänta sig och passa på att handla i hela
centrumet samtidigt. I stadskärnan finns inte
samma krav, men om butiker ska tävla mot
e-handel kan just frågan om öppettider vara en
nyckelfaktor. I dagsläget är det svårt att göra
ärenden i stadskärnan innan arbetstid kl. 08
och inte heller är det lätt att hinna med ärenden
efter arbetstid när butiker stänger vid kl. 1819. Öppettiderna behöver sättas i relation till
arbetsmiljön och personalkostnader.
Sammanslå transporter till butiker med
gemensamma budfirmor och terminaler för
att minska antal transporter i stadskärnan.
I synnerhet där transporter sker genom
huvudentréerna, oftast i de lokaler i äldre hus
som inte har ”bakutrymmen” planerade på
samma sätt som man gör idag. I moderna lokaler
separerar man kundflöde och logistikflöde i olika
delar av lokalen.
Service till kunder såsom laddning av telefoner,
gratis wifi, barnpassning, hemkörning, personlig
shopping eller liknande är verktyg som kan
stärka verksamhetens attraktionskraft. Ett gym
med barnpassning kan nå en större målgrupp än
gymmet utan.
Att använda e-handel som ett komplement till
butikslokalen och utveckla digitala lösningar som
ökar kundupplevelsen och gör det lättare för
kunden att konsumera är en förutsättning för alla
verksamheter. Plattformar som Boka Direkt har
gjort det möjligt för frisörer och serviceutövare
att effektivt ta bokningar vilket underlättar för
både verksamheten och kunden. En gemensam
e-handelsplattform för stadskärnan som
beskrivits i vår trendspaning är en stor satsning
men som kan ha stor effekt. Smidig betalning
via Swish eller en app med restaurangens bästa
recept – alla verksamheter kan stärkas av en
digital kanal anpassad efter de egna behoven.
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”
Ju fler butiker vi har desto mer lager och logistik behöver vi vilket
påverkar miljön och motverkar våra hållbarhetsmål. Vi vill slimma
processen mellan produktion, lager, logistik och butik vilket är
ett svårt dilemma. Om vi minskar utbudet i butiker för att undvika
överproduktion försvagar vi butiksläget. Om vi tar tillbaka restpartier
från butiker skapar vi fler leveranser och mer logistik.
STRATEG & AFFÄRSUTVECKLARE

Vårt café har ganska unga kunder och låga trösklar blir ännu
viktigare. Vi pratar om speed of service, digital anpassning och
ökad tillgänglighet för målgruppen. Den fysiska miljön blir viktigare,
känslan och upplevelsen spelar mer roll än riktigt bra kaffe.
KONCEPTUTVECKLARE, CAFÉKEDJA

Egna reflektioner
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Slutsats
Är svaret alltid samverkan?
Nu kanske du tänker att ja, vad gör jag
med all den här informationen då?
Vissa saker i rapporten var
självklarheter, andra spännande ahaupplevelser och säkert har vi missat
något som är viktigt för just dig. Det vi
önskar är att du fortsätter vara nyfiken
och ödmjuk inför andras verklighet
och vara trygg med att du kan massor
– men inte allt.
Fortsätt tänka på stadskärnan som ett system och leta efter
nycklarna som får allt att fungera och identifiera systemfelen
som måste rättas till. Kanske är du en stadsplanerare som
behöver tänka ett varv till kring den där detaljplanen och
vilka förutsättningar den egentligen ger för verksamheter i
bottenvåningarna? Eller så är du en fastighetsutvecklare som
tänkt att det är så lätt att hyra ut till en mäklarfirma, men kanske
kan du ge mer till staden och din egen fastighet genom att våga
välja en lite krångligare hyresgäst? Om du är en restaurangägare
eller florist så kanske du ser hur viktig du och ditt dagliga arbete
är i den gemensamma upplevelsen av stadskärnan och att den
där extra fina skylten eller glada bemötandet inte bara gynnar
dig utan en hel innerstad?
Oavsett vad du jobbar med så är du nog en stadsbesökare
– eller borde vara! – som med dina inköp och besök kan
levandegöra Göteborg och få systemet att fungera.
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Och vi skulle ju inte fastna i begreppet samverkan. Men
samverkan är att sätta samman delarna i ett system till en
fungerande helhet.
Så låt oss prata om samverkan på ett väldigt konkret
sätt. Att en fastighetsutvecklare tidigt i skissprocessen
tar in en restaurangarkitekt som får ge sin professionella
bedömning kring en lokals möjligheter att fungera som
restaurang är ett viktigt samarbete. Att kommunens olika
förvaltningar går samman med andra myndigheter för
att stötta ett säkert nattliv tillsammans med nattklubbar
och barer gör staden säkrare för alla på kvällen. När
en hyresvärd samlar in marknadsföringspengar av alla
sina hyresgäster i ett område och slår på stort med en
gemensam temadag eller välgjord reklam gynnar det
alla handlarna. När grannar går ihop och startar Andra
Långdagen eller Storgatans dag sätter det platsen
på kartan och ger dem alla en starkare identitet. Det
subtila samarbetet mellan caféerna i Haga som bakar
enorma kanelbullar och gör gatan känd för sina bakverk.
Städdagar, BID organisationer, gatufester, Purple flag
grupper, julmarknader eller en gemensam hemsida,
samstämmiga öppettider och delande av ytor. Samverkan
kommer i alla former men bygger på en gemensam grund
– viljan att lyckas tillsammans!
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Framgångsfaktorer för samverkan är att alla känner att
de vinner på det. Kan man inte svara på frågan what’s in
it for me? kommer engagemanget att dala. Alla aktörer
måste känna och förstå att de är med och skapar värde
både för sig själv och för andra genom att vara en del
i systemet. Att känna ansvar och fördela ansvar på ett
tydligt sätt konkretiserar vad man kan förvänta sig av
varandra. Delarna gör helheten och kan man lära sig av
varandra och involvera flera i sitt arbete leder det oftast till
ett starkare och mer robust system.
Och nu när du läst hela den här rapporten, inklusive
appendix som beskriver olika verksamheter noggrannare,
så samlar du dina kollegor, grannar eller konkurrenter och
bokar in den tillhörande workshopen!
Och så säger vi vårt motto i kör: Måtte djävulen ta all
brunpapp i skyltfönster!
Tack önskar Laura, Cecilia, Henrik och David!
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Handel & butiker
Service
Livsmedel & dagligvarubutik
Restaurang & café
Vård
Upplevelse & kultur
Kontor & högre utbildning
Hotell
Gym & SPA

Appendix

I detta kapitel finns detaljerade
beskrivningar av olika verksamheter
och deras behov när det kommer till
lokaler och ytor i stadsmiljön. Kanske
vill du starta en verksamhet själv,
eller planerar ett kvarter där en viss
verksamhet skulle göra sig extra
bra? Använd detta som en handbok
med grundläggande kunskap och
komplettera sedan med dialog och
samtal med relevanta aktörer för att
bättre förstå varandras förutsättningar
och hur ni kan hjälpa varandra att
skapa attraktiva kommersiella
stadsmiljöer.
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Handel & butiker
I tidig stadsplanering tänker man i regel ganska
generellt kring butikslokaler och försöker
skapa förutsättningar utifrån stråk och lägen
i stadsmiljön. I vissa fall går man djupare och
hittar lägen för olika kategorier, som att man
placerar livsmedelsbutiken tillgängligt från
kollektivtrafiken eller restauranger mot vattnet
och bästa utsiktsläget.
Varför inte komplettera den analysen med vilken typ
av butik som kan lockas att etablera sig här, vilka
målgrupper som kommer kunna handla här och hur stor
köpkraften och etableringsviljan egentligen är? Då kan
man tidigt i planprocessen anpassa kvartersstorlekar,
höjder på sockelvåningar eller allmän platsmark utifrån
ett välgrundat antagande om framtida butiksverksamhet.
För fastighetsägaren kan man värdera sina butikslokaler
utifrån läge, storlek och karaktär och göra mer riktade
insatser för att locka butiksverksamheter till lokalen. För
butiksverksamheterna är det tacksamt att etablera sig i lägen
som ger bästa möjliga förutsättningar för en
livskraftig handel. Butiker kan kategoriseras i en rad olika
underkategorier som också förklarar att det finns olika behov
för olika butiksverksamheter.
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Ankarbutik

Ofta en större kedjebutik som lockar stora besöksflöden och medför
att mindre butiker vill etablera sig i dess närhet. En butik som är
betydelsefull för omgivningen ur olika aspekter.

Varumärkesbutik

En butik med ett kraftfullt och betydande varumärke som behöver ett
bra skyltläge eller noga utvald placering utifrån varumärkets identitet.

Kedjebutik

En butik som tillhör en butikskedja, ofta är det samma ägare som
driver butikerna och sortimentet är snarlikt. Ägaren sprider ut risken
på flera lägen som lockar olika typer av kunder och köpbeteenden
samt får en ökad närvaro i stadsmiljön.

Lokal butik

En lokal butik drivs av en enskild aktör och kan vara liten eller stor men
begränsad till ett läge där hela omsättningen är beroende av det läget.

Pop-up butik eller showroom

En temporär utställningsyta för produkter eller tjänster, antingen i ett
varuhus, en egen butikslokal eller showroom-plattformar som samlar
olika märken i sina lokaler.
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Butikskoncepten påverkar också lokalbehovet,
och man kan exempelvis dela in det i:

Mass market

Mass market är en inriktning mot alla slags människor och har
ett brett utbud mot en bred målgrupp, exempelvis butiker för
både dam, herr och barn eller inredningsbutiker med allt för
hemmet.

Mid market

En inriktning mot mid market anses handla med något dyrare
smalare varor. Det kan handla om enbart köksutrustning eller
dyrare barnskor.

Premium market

En butik med inriktning på dyrare och mer exklusiva varor än
mid market. Mycket resurser läggs på butiksinredningen, läget
måste samstämma med varumärket och affärerna bygger på få
kunder som spenderar stora summor.

Ärendebaserad handel

Exempelvis optiker och apotek. Begreppet förutsätter
att dessa verksamheters försäljning främst kommer från
tidsbokade besök eller besök man gör för att man måste.

Tidskänslig handel

Exempelvis florister och blomsterbutiker eller andra som säljer
färskvaror.
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INVENTARIER & YTOR

Entré

Butiken behöver först och främst en entré. Entrén bör vara synlig, markerad,
väderskyddad och ha utrymme för skyltning, belysning och dekoration. Undvik
planbestämmelser som säger att entréer ska vara indragna eller utföras som
skjutdörrar. Det försämrar skyltläget och skjutdörrar släpper in och ut luft vilket
gör lokalen svår att klimatkontrollera och energiineffektiv. Ge i stället utrymme i
förgårdsmarken att låta entrén ta plats. Vissa verksamheter vill ha flera entréer
och oavsett är det bra att förbereda för. Att ha en in- och en utgång möjliggör
bättre flöden i lokalen men innebär också att personalen ska övervaka två entréer
utifrån stöldskydd. Tänk på tillgängligheten i entréer med ramper, automatiska
dörröppnare och breda dörrmått.

Inlastning

Varor och miljöavfall hanteras fördelaktigt från annan entré än huvudentrén som
oftast finns i frontfasaden.

Gatumiljö

I stället för att dra in entréer – gör plats för en gata som tillåter gatupratare,
dekoration, några sittplatser eller varuskyltning utan att minska tillgängligheten för
gång- och cykeltrafikanter. Klassiska lösningar med en trappa på ena sidan och
ramp på andra markerar butiken och låter den växa ut på gatan samtidigt som den
är tillgänglig.

Skyltfönster

Skyltfönster behövs för de flesta verksamheter och kan gå ner till mark eller
med en sockel. Starka glas som också kan skyddas med jalusi kan motverka
skadegörelse och inbrott. Utvecklingen av skyltfönster går mot digitala
installationer, projiceringar, interaktiva lösningar vilket kan möjliggöras både i
fönsterdjup och tillgång till el.

Lokalstorlek

För en lokal butik med mindre ytkrävande varor bör ytan vara ca 70–120 m2.
Mindre än så blir det svårt att få plats med tillräckligt med varor för att ha en
hög omsättning, större än så blir hyran så hög att man behöver sälja mycket
mer (vilket är möjligt för premium market men svårare för mass market). Minsta
funktionella butiksyta ligger på 50 m2, men det är inte att föredra eftersom man
knappt har plats för back office eller mer än en personal. Det finns en tendens att
planera in dessa mindre lokaler i nyproducerade stadsmiljöer men glömma bort de
ytkrävande, vilket skapar ett ensidigt utbud.

Flexibilitet

Det bör gå att slå ihop eller dela upp lokaler så långt det är möjligt. Det påverkas
av lokalens form och huskroppens trapphus och andra funktioner så som
cykelgarage, tvättstugor mm. En lång lokal som sträcker sig längs fasaden går
att dela om det dessutom är förberett med flera entréer. En djup lokal ger bättre
möjlighet för dolda ytor som kontor och lager, men är svårare att dela i två.
Lokaler som är genomgående genom huskroppen är att föredra för att fylla båda
behoven.
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Back-office

Den dolda ytan som en butik behöver beror också på butikskonceptet:
“Backoffice” bas: Lager, pentry, RWC (butiksyta från ca 70 m2 till 190 m2)
“Backoffice” utökad: Lager, pentry, pausrum, omklädning, RWC, dusch, kontor
(butiksyta från 200 m2 och uppåt). Allt eftersom e-handel integreras med
butikshandel kan större lagerytor, packyta och postsortering behövas även för
mindre butiker.

Takhöjd

Önskvärd generell takhöjd i bottenvåningen är ca 4,5 meter. Fri höjd under
installationer kan då bli 3,5 meter. En betydande faktor är att det krävs mycket
ventilation i butikslokaler samt oftast ridåvärmare eller liknande vid entréer.

Våningsplan

Ett våningsplan är att föredra då det är svårt att få kunder att röra sig vertikalt i
butikerna. Dessutom krävs tillgängliga hissar och ramper. Således är även några
trappor upp eller ner något man bör undvika för att kunna optimera sina ytor på
ett så tillgängligt och även lönsamt sätt om möjligt.

Miljörum

Alla verksamheter genererar olika avfall. Plats för sortering och hantering behövs
samt tillgänglighet för miljöbilen.

Elinstallationer

För att vara flexibel gällande, kassaplacering, larmbågar och belysning samt
städutrustning krävs flera uttag och elinstallationer. Observera att belysning som
optimerar färgåtervinning i varor och riktas utan att blända kunder är att föredra.
Undvik allmänbelysning såsom ljusrör.

Säkerhet

Vissa butiker behöver ökad säkerhet, exempelvis smyckesaffärer eller urmakare.
Till dessa kan det krävas gallerfönster, förstärkta entréer eller utökade larm.

Anpassning

Utöver det praktiska krävs en inredning och utformning som passar butikens
varumärke. För vissa handlar det om väl kurerade världar med väldigt påkostad
inredning och för andra behöver bara en väl vald väggfärg. Som fastighetsägare
kan det vara en utmaning med hyresgästanpassningar i olika nivå. Butiker med
färskvaror som blommor eller glass behöver kylar, frysar och ett extra bra
skyltläge för att sälja slut varorna innan de förgås. Blomsterbutiker behöver
dessutom dagsljus, vatten, en yta framför butik att visa upp varorna på och
avfallshantering.
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LÄGE

Trafik, gångflöden, och närhet till kunderna är avgörande. Men beroende på
butikskoncept och kundgrupp är närheten till kunder olika. Mass market är mest
fokuserat på höga flöden, medan mid och premium market är mer beroende av
rätt kunder.
Ovanstående sätts i förhållande till hyran, storlek och butiksutbud. Kedjebutiker
kan jämföra sin totala portfölj av butiker och utvecklar sitt erbjudande och
produkter utifrån läge och lokal. Lokala butiker är mer beroende av att anpassa
sitt hela utbud till läget.
Goda grannar och kluster kan se olika ut. Antingen är man granne med
verksamheter som riktar sig mot samma nischade målgrupp men med olika utbud,
eller så samlar man exempelvis skobutiker intill varandra för att underlätta för
kunden att hitta dit och hitta rätt. Det man söker är spill-over effekter av att locka
in kunder till flera verksamheter och skapa en igenkänning och identitet.
Tillgänglighet i makroperspektiv innebär bland annat närhet till kollektivtrafik,
parkering, framkomliga vägar och en trygg miljö.
Tillgänglighet i mikroperspektiv är varenda trottoarkant, trappsteg, dörrbredd,
ledstång och synintryck som möjliggör för alla människor att komma in i butiken.
Detta är främst en utmaning i äldre lokaler som kan ligga i källare, i nivåskillnad,
med smala dörrar vilket är en intressekonflikt mellan allas rätt att vistas i
stadsrummet.
Skyltläget är butikens chans att synas och byggas in i människors medvetande.
Att få ha flaggskyltar som sticker ut från fasaden, tillräckligt stora skyltar med sin
egen logotyp i synliga lägen kan låta självklart men i många nybyggda stadsmiljöer
försämras butikernas synlighet genom strikta regler kring skyltprogram eller att
inte låta verksamheter sticka ut på gata och allmän plats.

TILLSTÅND & AVTAL

”

Vi är inne i en omställningsperiod nu och
kommer inte kunna använda samma
system för lokalytor som tidigare. Vi
följer konsumentbeteenden noga och
anpassar lokaler och lägen. Exempelvis
behöver vi nu lager för e-handelns
beställningar i butikerna. Vi vill kunna
samköra online-beställningar med
butikens utbud, så att man kan plocka
en beställd vara direkt från butiksgolvet i
stället för att den ska skickas dit från ett
lager och sen hämtas upp av kunden.

”

Vår logotyp ser likadan ut i alla städer,
ändå är det svårt att få skyltlov och det
tar onödig tid när man vill lansera ett nytt
café.
KONCEPTUTVECKLARE, CAFÉKEDJA

STRATEG & AFFÄRSUTVECKLARE
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I detaljplan används bestämmelsen Detaljhandel för områden
för handel med varor och tjänster. Detaljhandel omfattar alla
slags köp och försäljning av varor och tjänster till framför allt
privatpersoner. Det kan handla om både dagligvaruhandel och
sällanköpshandel. Om handel är huvudändamålet bör området
planeras som Detaljhandel. Följande aspekter är bra att tänka
på generellt för konfektion och varor som inte är livsmedel,
alkohol eller tobak.
Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får
användas till det man vill. Det behövs bygglov bland annat för att bygga nytt,
bygga till eller ändra användningen i en lokal. Om fasaden ska ändras behövs
också bygglov. En del ändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till
kommunens bygglovsenhet. Exempel på detta är ändring av konstruktionen,
brandskyddet, ventilationen eller planlösningen eller om du ska installera eller
ändra vatten eller avlopp.
Det är också viktigt att se om verksamheten stämmer överens med vad som är
möjligt att göra i förhållande till den nuvarande detaljplanen för området.
Om det spelas musik så att kunder hör, måste man betala upphovsrättslig
ersättning för musikanvändningen.
Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten
har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Man behöver ansöka om tillstånd hos polisen för att ha en reklamskylt på marken,
en så kallad gatupratare, utanför butiken. Det krävs också tillstånd för att använda
offentlig plats utanför lokalen, för att till exempel visa upp varor.
Om verksamheten ger upphov till avfall, behövs ett abonnemang för sophämtning.
Butiksägaren är skyldig att se till att butiken är tillgänglig och kan användas av
alla, även personer med olika funktionsnedsättningar.
Hyresavtalen mellan fastighetsägare och hyresgäst kan se olika ut och förhandlas
fram. Antingen följer man marknadshyra men hyran kan också ställas i förhållande
till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i konsumentprisindex
(KPI). Vissa hyresavtal reglerar öppettider. Fastighetsägaren kan ha ett hållbart
hyresavtal som bland annat omfattar energianvändning, inomhusmiljö, materialval,
återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang,
innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.
Och på tal om medarbetare – som arbetsgivare finns en mängd olika regler
och avtal som gäller personal. Löner, skatter, schemaplanering, arbetstider och
arbetsmiljö styrs av arbetsmiljölagen, skatteförandelagen och fackliga riktlinjer.
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Har man personal under 18 är finns särskilda regler, det kan krävas särskilda
försäkringar beroende på vad som säljs och rent lokalmässigt har man ett ansvar
för att personalen ska ha en fungerande arbetsmiljö, bland annat kunna gå på toa
eller ha ett personalrum.
För att kunna ta betalt krävs avtal med betalningssystem, kassasystem
eller företagskonto på Swish eller liknande tjänst. Om man kompletterar sin
verksamhet med e-handel leder det till hemsida, webhotell, domännamn,
e-handelslösning, fraktavtal med mera.

TRENDER & OMVÄRLD

Från våra intervjuer med klädkedjor resonerar man att kedjorna förlitar sig på
e-handeln och stänger i mindre städer men behåller ankarbutiker i större städer.
Dock behöver de inte en butik i varje hörn som tidigare vilket drabbar större
städer som haft flera butiker i olika stadsdelar.
Kedjorna vittnar dock om att de börjat dela upp sina koncept i flera butiker, vilket
då leder till fler lokaler. Det som tidigare var damkläder och barnkläder delas upp i
två, eller att man delar upp klädsortimentet och heminredningssortimentet i varsin
butik.
Vad som är en dragare förändras ständigt. Tidigare var det mediabutiken med CD
och DVD-skivor, bokaffären, leksaksaffären och kanske resebyrån. Vad händer om
även mataffären och kontoret “försvinner” från stadsrummet? Är den mest stabila
dragaren vi har Systembolaget?
Click and collect har ökat drastiskt under pandemin vilket påverkar lokalytorna
då man behöver kunna skapa en egen kö och system för upphämtning och
lagerhållning.
Hemleveranser har ökat i och med pandemin och fler butiker har fått börja
erbjuda den tjänsten. Det är dock en utmaning när det kräver extra personal,
tid och resurser för att leverera varorna, och kunder har blivit vana vid fri frakt
från e-handeln. Att göra hemleverans lönsamt för butikerna är svårt (exempelvis
Mathem är ännu inte lönsamt och det grundades 2006). Hur gör man det
ekonomiskt hållbart och vilka system behöver byggas kring hemleveranser? I
Paris får vaktmästaren ta emot paket i entrén till lägenhetshus (en börda som
börjar bli tyngre med all e-handel). I Sverige har vi vant oss av vid postkontor och
förlitar oss på Närlivsbutiker som behöver allt större lager. Samtidigt etablerar vi
om paketboxar i trapphus eller grannskap. Effekten på stadskärnan är snarare
mer ärenden till upphämtningsställen än till butiker.
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TRENDER & OMVÄRLD

Att marknadsföra sig handlar om att ständigt hitta kanaler där de potentiella
kunderna är. Det framkommer i våra intervjuer att det är så dyrt med riktad
onlinemarknadsföring att det kan vara mer värt att betala hyra för att
marknadsföra sig på en fysisk plats med ett butiksläge.
Delade butiksutrymmen är något som har testats på olika sätt, såsom att ett café
flyttade in i en inredningsbutik eller bokaffär. Nu har man i regel övergått till att slå
samman liknande verksamheter: skohandlare delar på en yta, nya kläddesigners
delar på en annan i syfte att få ökad dragningskraft mot samma kunder. Även
livsmedel kan samlas i saluhallar av olika storlek och se spill over effekter.
Att dela lokalen med andra aktörer som har olika öppettider är något som det
börjar laboreras med. På dagen säljer man produkter och på kvällen används
lokalen till annat. Exempelvis Rough Trade Records i London som förvandlades
från en butik som enbart sålde skivor till en slags social mötesplats för
musikintresserade där man kan konsumera musikkultur men även köpa böcker, se
på livespelningar av nya artister, boka replokal för att öva med sitt band, lära sig
spela instrument eller fika på deras café.
När vi ställer högre krav på butiksupplevelsen krävs också mer nischad personal.
Från att jobba i butikskassan kanske man förväntas vara både stylist och
rådgivare. Att hitta den personalen och erbjuda dem lön efter kompetens är en
utmaning för butikerna. Det har också varit en utmaning under pandemin när
personal tvingats säga till kunder att vänta utanför, inte kunnat komma nära och
behövt bära munskydd vilket har varit en påfrestning för kundrelationerna.
En aspekt som påverkar stadskärnan är de nya REA-kampanjerna som kommit
till Sverige från USA och Asien. Från Black Friday till Singles day förväntas butiker
erbjuda rabatterade priser flera gånger om året och båda hinna skylta om och
dekorera enligt temat, fylla på med varor och ha personal redo för anstormningen
av köpsugna kunder.
Kassalösa butiker som exempelvis Amazon Go, som lanserades 2017,
registrerar allt du stoppar ner i korgen utan att du ens behöver skanna det i en
snabbkassa. Det kräver digitala lösningar som kräver mer el, sladdlöst och
högre krav på nätverk.
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Service & tjänster
Nu pratar vi om service och tjänster som bygger på ett
personligt bemötande och fysisk kontakt. Det är aktörer som
behöver en annan disposition än butiker, där verksamheten
sker i lokalens dolda delar och behöver värna om integriteten
hos sina kunder. De är också beroende av sitt läge på ett
personligt plan snarare än ett strategiskt, där lojala kunder ofta
finns i närområdet och det är känsligt att byta lokal och riskera
att tappa sin uppbyggda verksamhet.
I tidig planering kan lägen för service och tjänster planeras
utifrån ett vardagslivsperspektiv med lägen nära bostäder
och kollektivtrafik. Fastighetsägaren kan nyttja huskroppar
med djupare lokaler och möjlighet till både skyltläge och
verksamhetsyta. Generellt är det viktigt att tänka långsiktigt
och att dessa verksamheter får vara kvar i sin marknad, vilket
kräver en stabil hyresvärd som gärna är professionell snarare
än en bostadsrättsförening.

Exempel på service och tjänster är
frisörer, nagelsalonger, skönhetssalonger,
fotvård, solarier. Tatuerare.
massagesalonger, kiropraktorer,
akupunktursalonger. skräddare,
skomakare, kemtvätt. Möbelvård,
tapetserare, ramverkstäder, knivslipare,
nyckelservice eller cykelverkstäder.
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Frisörer

I arbetsmiljölagstiftningen beskrivs att det ska finnas utrymme så att frisören kan
röra sig fritt runt kundstolen och schamponeringsplatsen, lokalen ska ha tillräcklig
takhöjd, tillräcklig belysning, värme och ventilation och ett golv som det är viss
svikt i. Det måste finnas vatten och avlopp för schamponeringsstationer. Kemiska
processer av olika slag avger lukter och gaser. Därför är en god ventilation
viktig för att hålla luften i arbetslokalen hälsosam vilket också kräver en viss
takhöjd. I en frisersalong behövs både personal- och kundtoalett. Det bör finnas
personalrum för vila och umgänge med ombytesmöjlighet och klädförvaring samt
möjlighet att tvätta handdukar och personalkläder. Plats för kassa, produktdisplay
och väntande kunder bör finnas.

Hygienisk behandling

För verksamheter som bedriver hygienisk behandling såsom skönhet, hudvård,
nagelvård, fotvård och tatuering bör takhöjden i lokalen vara minst 2,40 m men
helst 2,70 m. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. Lokalen ska,
tillsammans med inredningen, vara lätt att hålla ren vilket innebär att väggar
och golv ska vara beklädda med kakel, klinkers, plast eller liknande material
som är lätta att våttorka. Personaltoalett ska finnas. Förvaringsskåp och säkert
lager för kemikalier och läkemedel ska finnas. Det finns krav om tvättställ vid
behandlingsplatsen – det kan ibland vara dyrt, svårt eller omöjligt att dra fram
vatten och avlopp till behandlingsrummet men kan man inte det är lokalen
inte lämplig för verksamheten. För att minska infektionsrisken är det viktigt
att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen i lokalen är
tillfredsställande. För att uppnå detta behövs ett frånluftsflöde på minst sju
liter per sekund och person som maximalt vistas samtidigt i lokalen. Dessutom
bör man göra ett tillägg med 0,35 liter per sekund för varje kvadratmeter yta
som finns i lokalen. Hantering av smittförande avfall måste kunna ske enligt
regelverket. Plats för kassa, produktdisplay och väntande kunder bör finnas.
Behandlingsrum bör inte ligga mot skyltfönster eftersom det leder till folierade
eller täckta fönster vilket inte bidrar till gaturummets upplevelse.

Massörer och kiropraktorer

Många av hygienkraven och krav på städning som är beskrivet för hygienisk
behandling gäller även här. Det bör finnas personalrum för vila och umgänge
med ombytesmöjlighet och klädförvaring samt möjlighet att tvätta handdukar och
personalkläder. Behandlingsrum bör inte ligga mot skyltfönster eftersom det leder
till folierade eller täckta fönster vilket inte bidrar till gaturummets upplevelse.

Skräddare, skomakare och nyckelservice

Denna kategori behöver yta för sitt hantverk och maskiner. Det behöver finnas
plats för en god arbetsmiljö för syateljén, förvaring av tyger och material,
slipmaskin och verktyg för läderarbeten eller nyckelfräsmaskin. Förvaring av
kläder, skor och varor samt en disk för kassa behövs i olika omfattning. Många
skomakare och nyckelservice finns i köpcentrum och klarar sig med ganska liten
lokalyta. Skräddare behöver omklädningsrum och plats nog för helkroppsspegel
och måttagning.
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Kemtvätt

Enligt miljöbalken gäller allmänna försiktighetskrav för all miljöfarlig verksamhet.
Ett sådant viktigt försiktighetskrav är att bästa möjliga plats ska väljas. Det
innebär att man alltid måste pröva om det vore möjligt att utöva verksamheten
någon annanstans så att den stör mindre utan att det blir alltför dyrt. Ett bygglov
är inte en garanti för att en kemtvätt får anläggas i en speciell lokal.

Möbelvård och ramverkstad

I dagsläget ligger många tapetserare och ramverkstäder i källarlokaler, utanför
de mest centrala delarna av Göteborg och i äldre lokaler. Hanterbara hyror för
tillräckligt stora ytor för verkstad och material samt möjlighet att komma nära med
bil för att hämta och lämna stora varor är en förutsättning.

Cykelverkstäder

Att sälja och reparera cyklar kräver ganska stora lokaler, men det finns flera i
centrala Göteborg och det öppnar nya verksamheter regelbundet. Det behöver
både finnas yta för cyklar och cykeltillbehör att sälja samt verkstad, lager och
personalutrymmen.

LÄGE

”

Jag hade byggt upp min verksamhet på samma adress i centrala Göteborg i många
år och hade trogna kunder. Först fick jag flytta från lokalen ut mot den stora gatan
när det skulle bli restaurang där. Jag hittade då en lokal runt hörnet men den drevs av
en bostadsrättsförening och det var en massa krångel med hyresavtalet och hyran.
Det kändes inte bra och jag hade redan tappat några kunder, men de flesta hittade
mig ändå. Sen orkade jag inte vara kvar där heller och hittade en stor och bra lokal i
Mölndal. Men få av mina gamla kunder kommer hit, så jag får börja om på nytt!
SKRÄDDARE

Den service som tillhör vardagens ärenden bör ligga nära
bostäder, vid knutpunkter eller annan vardagsservice.
Att lämna in skorna på väg till mataffären eller plocka upp
kemtvätten hem från jobbet – det ska vara effektivt och utan
ansträngning. När man planerar in större mataffärer kan man
med fördel spara plats åt vardagsservice intill.
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Frisörer har gärna skyltläge mot gatan för
att locka drop-in kunder. Frisörsalonger
som ligger dolt får förlita sig på
stamkunder och gott rykte. I köpcentrum
och centralstationer har det blivit
vanligare med barberare vid exempelvis
rulltrapporna eller i gången som erbjuder
snabb och billig klippning.De ytkrävande
verksamheterna behöver plats för verkstad
och material samt möjlighet att komma
nära med bil för att hämta och lämna stora
varor. Goda grannar är mataffäre, andra
serviceutövare, kollektivtrafik, bostäder,
arbetsplatser.

TILLSTÅND & AVTAL

I detaljplan ingår handel med tjänster under bestämmelsen
Centrum eller Detaljhandel vilket även inkluderar tjänster
som frisör, skräddare eller resebyrå. Där kan både
bestämmelsen Centrum och Vård täcka all lättare former av
vård och hälsovård som sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård,
vaccinationsklinik, hudvård, massage eller personalhälsovård.
Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och
fråga om lokalen får användas till det man vill. Det behövs
bygglov bland annat för att bygga nytt, bygga till eller ändra
användningen i en lokal.
Alla verksamheter som innebär att man sticker hål på hud använder rakblad,
sax eller riskerar blodsmitta måste anmälas till miljö- och byggnadsnämnden
enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet. Lokaler för bl.a. massage,
zonterapi, naprapati och liknande är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken.
Bestämmelserna som finns i miljöbalken och dess förordningar och allmänna råd
gäller dock även för de icke anmälningspliktiga verksamheterna.
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Kemtvättar är tvättinrättningar där perkloretylen eller andra organiska
lösningsmedel förbrukas vilket innebär anmälningsplikt, enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Hyresavtalen mellan fastighetsägare och hyresgäst kan se olika ut och förhandlas
fram. Antingen följer man marknadshyra men hyran kan också ställas i förhållande
till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i konsumentprisindex (KPI).
Vissa hyresavtal reglerar öppettider.

TRENDER & OMVÄRLD

Tjänster för klassiska hantverk påverkas också av digitalisering och ett
bekvämare sätt att konsumera. Att skicka knivar för slipning via knivbrev eller
onlinetjänster som erbjuder skräddarsydda kläder via hemsida konkurrerar i viss
mån med lokala hantverkare.
Massage och skönhetsvård finns i viss mån som hembesök och i utspridda städer
som Los Angeles är det vanligt att kunna få både botoxinjektioner, sminkning
och personlig träning hem till sitt eget hus, något som inte bidrar till utbudet i
stadskärnan. Det är ovanligare i Sverige och dessa verksamheter ligger i regel
centrumnära.
Intresset för möbler och möbelvård är både en del av en hållbarhetstrend och ett
ökat intresse för heminredning. Butiker med egen möbeltapetsering som Engelska
tapetmagasinet är starka varumärken med både digital och fysisk närvaro. De
bidrar till stadskärnan mer än stora möbelvaruhus i externhandelsområden.
Intresset för cykling har ökat i och med Covid-19 pandemin och i Göteborg
ökade cykelflödet med 8% under 2020 jämfört med 2019 enligt Göteborg stad.
Försäljningen av elcyklar går upp och nya elcykelbutiker öppnar. Att ta hand om
sin cykel och lämna in på verkstad borde bli vanligare och utöver kommersiella
cykelaffärer finns mötesplatser som Cykelköket.
Den populära tygaffären Stoff & Stil har bytt namn till Selfmade och hyrt en stor
lokal i centrala Göteborg. Där har man adderat fler tjänster i sitt koncept så som
utökat hobbysortiment, workshops, gratis arbetsstationer med symaskin samt
butikspersonal med stor kompetens inom sömnad, stickning, DIY och design.
Snart kommer även en digital plattform med guider och videos för inspiration
integrerat med e-handel.
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Livsmedel &
dagligvaruhandel
Livsmedelsbutiker kan vara allt ifrån en
närservice med tidningar och godis till fruktoch grönthandlare, storhandlingsparadis och
grossister. I stadskärnor handlar det i regel om
varumärkens små eller mellanstora koncept
likt Ica Supermarket, Willys Hemma eller Coop
Nära. Livsmedelsbutiker och bostäder hänger
ihop.
Som nämnt i trendspaningen ligger Göteborg långt bakom både
Stockholm och Malmö när det kommer till bostäder i stadskärnan.
Därmed är det också glest med mataffärer i Göteborgs innerstad.
Inte heller de nybyggda bostadsområdena i Göteborg med tät
kvartersstruktur har fått några nya mataffärer i bottenvåningarna.
Varken Lindholmen, Eriksberg, Kvillebäcken, Kviberg eller Kallebäck
har integrerat livsmedelshandel i bostadskvarteren. Hammarby
Sjöstad i Stockholm har tre livsmedelsbutiker i nybyggda
bottenvåningar, Hagastaden har en stor Coop i ett kvarter, Västra
hamnen i Malmö har fyra (även om två ligger i bottenvåningarna
av parkeringshus) och Mölndal C kan stoltsera med en Lidl i en
bottenvåning på den centrala köpgatan.
Kanske är vi ovana vid att planera in livsmedelshandel
i stadsmässiga kvarter i Göteborg och behöver damma av
kunskaperna lite? En typisk målkonflikt när det gäller mataffärer i
stadsmiljön är detaljplanekrav på transparenta fasader, krav på ett
visst mått mellan entréer eller svårigheter att lösa in- och utlastning.
Systembolaget är en av livsmedelshandelns starkaste dragare och
en viktig granne för många andra aktörer. Systembolaget själva
ser gärna att lokalen ligger i närhet till dagligvaruhandel och att det
finns goda parkeringsmöjligheter och möjlighet att ta emot
stora laster.
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Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av
exempelvis bakterier, smuts eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta
att rengöra. Inredning bör även vara tålig mot fukt och nötning.
Närbutik av storlek ICA Nära: Butiksstorlek: 400–800 m2. Säljyta: 150–700 m2.
Vid egen tomt önskas tomtyta på max 2 500 m2.
Kvartersbutik av storlek ICA Supermarket: Butiksstorlek: 1 700–2 000 m2.
Säljyta: 1 100–1 500 m2. Vid egen tomt önskas tomtyta: 10 000 m2
Lager har med fördel högre takhöjd (5.20 m) medan övriga butiken bör vara minst
3.50 m fri takhöjd innertak.
En närbutik typ Direkten eller Handlar’n behöver ha plats för kassadisk med säker
hantering av tobak och spel samt yta för kyl-, frys- och torrvaror.
En Pressbyrån eller 7/11 ligger gärna på hörn och behöver kylar, frysar,
värmeplattor för korv, mikrovågsugnar, produkthyllor, kassadisk och
personalutrymme.
Är butiken ett postombud kan det innebära en extra kassa och betydligt större
lager eftersom lagerhållning och sortering av paket tar upp större och större ytor.
Vissa matbutiker har förbutik med spel och tobaksavdelning eller mindre café på
ca 100 m2.
Kassakontor samt personalrum med omklädning, toalett, förvaring, kök och
lunchmatsal. Gärna rektangulär rumsform. Ca 80 m2 personalrum för en ICA
Supermarket.
Kyllager gärna i anslutning till mejerisortimentet. In- och urlastning i nivåskillnad
på 1.10 meter för lastbilars höjd annars plats för varuhissar. Lastkaj gärna 2 m
bred. För mindre butiker används i regel 12 meters lastbilar. Utvändig lastning är
att föredra för att inte ta butiksyta och få bra vändradier för lastbilarna. Man kan
dock ha butik utan lastkaj.
De butiker som har Click & Collect hämtboxar där man hämtar upp förbeställda
kassar behöver ca 30 m2 till boxarna.
Systembolagets sortiment ser olika ut i olika lägen och butiksstorlekar och
varierar från ca 500 artiklar upp till 1000, 1500, 1900 eller 3200 artiklar per butik.
Sortimentsmixarna är oberoende av butiksstorlek och beskriver vilken inbördes
fördelning mellan olika varugrupper butikerna ska ha, så även en liten butik ska
ha en procentuell mix mellan öl, vin och sprit. Butiksstorleken för en medelstor
Systembolaget ligger på runt 1000 m2.
Systembolagsbutiker bör vara anpassad utifrån omsättningen, lättöverskådlig
för kunderna att hitta artiklar, låga hyllor som står fristående på golvet och få
inre väggar som går upp till tak. Även ett stort lager för att slippa placera många
artiklar på höjden i butik.
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Returstation för pant behöver ca 40m2.
Avfallshantering med flera fraktioner behövs.
Beredning/ delikatessdisk kan finnas även i mellanstora butiker.
RWC och kundtoalett.

LÄGE

En viktig fråga för butiker i centrala staden är mängden transparanta fasader.
Kommunens perspektiv är att fasaderna ska vara levande och man ska se in
genom skyltfönster. Butikerna behöver väggytan för att sätta upp hyllor och vill
inte ha solljus på sina produkter. En bra kombination mellan dekorerade och
belysta skyltfönster och plats för hyllsystem behöver hittas.
Detaljplanekrav om ett visst antal meter mellan entréer är en god tanke för att
skapa variation i gaturummet. Dock vill butiker bara ha en huvudentré och även
om det förbereds och sätts in fler entréer kommer de inte att nyttjas. Men i
ett längre perspektiv så kommer gatufasaden att förändras i takt med att nya
butiksentréer tillkommer och flyttas.
Skyltläget är viktigt och handlar både om en varumärkesskylt, fönsterdisplay,
folierade ytor med öppettider och erbjudanden samt en väl synlig entré.
Mindre livsmedelsbutiker finns ofta i bostadsområden eller i stadskärnor och det
viktigaste är att vara nära där kunderna arbetar eller bor.
Kundunderlaget är avgörande. För en Ica Nära räknar man med 2 500–4 000
invånare, med radie på ca 400–500 meter. En stadsdelsbutik med dagligvaror kan
behöva ca 5 000 boende i närheten.
Konkurrensen får inte vara för hård mellan dagligvarubutikerna, men kunder är
ganska varumärkestrogna och skaffar medlemskap på sin ordinarie butik och
föredrar gärna ett visst varumärke.
Flöden måste fungera både inom butiken och utanför butiken. Utanför handlar
det om kundparkering, personalparkering, in- och utlastning och avfallshantering.
Antingen tillåter läget större leveranser vilket innebär färre fordonsrörelser, eller
mindre fordon men fler leveranser vilket påverkar trafikmiljön.
Goda grannar för en mataffär är i regel apotek, små läkarkliniker likt Min Doktor,
systembolag, gym eller andra vardagsärenden som blomsterbutik, djuraffär eller
husgeråd.
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I detaljplan faller livsmedelshandel under bestämmelsen Detaljhandel eller
Centrum.
Alla företag som producerar, bearbetar, distribuerar, säljer eller serverar mat
måste vara antingen registrerade eller godkända som livsmedelsanläggning.
Det finns större krav på butiker som lagar mat och mindre krav på butiker som
bara har förpackade livsmedel.
Om man tillfälligt utökar verksamheten och till exempel vill grilla korv utanför
butiken vid ett evenemang eller liknande ska det anmälas till kommunen.
Om det säljs folköl (högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent) ska det
anmälas till kommunen. Försäljning av folköl tillåts under förutsättning att det
också säljs mat. Servering av folköl kräver att det serveras mat och lättdrycker
under hela serveringstiden.
För försäljning av tobak behöver man söka försäljningstillstånd.
Flera livsmedelsbutiker äger sina egna fastigheter och mark, men för deras
centrumnära lägen där de är inhysta i en bottenvåning kan det innebära hyresavtal
med en annan fastighetsägare.

”

Det är väldigt svårt att etablera en livsmedelsbutik när det finns planbestämmelser
om transparens i fasaden. Jag håller med om att man inte vill ha slutna tråkiga
fasadlängder, men alla butiker vill använda väggytorna till hyllor och inte släppa in sol
som förstör produkterna. Samtidigt är en central livsmedelsbutik ett stort värde för
många och butikerna får verkligen tänka till för att bidra mer till gaturummet.
ARKITEKT FÖR ICA FASTIGHETER

113

Appendix

TRENDER & OMVÄRLD

En av de största trenderna som förstärkts i och med Covid-19 pandemin är
hämtboxar, hemleverans och olika tjänster som effektiviserar handlandet och
motverkar trängsel. Om framtidens mataffärer skulle bli en vägg av hämtboxar
eller om de blir stora lager utanför stan med bara hemleverans kommer säkerligen
en mottrend med upplevelserika delikatessbutiker och konceptualiserade butiker
för ekologisk och hållbar mat.
Coop i Hagastaden i Stockholm ligger ut mot Norra Stationsgatan och är en
innovationsplattform för olika hållbarhetslösningar inom Coop. Butiken har
anpassat sig till stadsmiljön genom att göra förbutiken till ett trevligt café med deli
och snabblunch vilket ger mer till gatulivet än en sluten butik.
Generellt vill vi skapa många olika anledningar att vistas i stadsrummet, och att
som mataffär ha salladsbar eller lunchmat genererar fler rörelser till butiken under
andra tider än man i regel handlar matvaror.
Att använda mat som destination och upplevelse har blivit en trend som
förstärks av intresset av hållbar konsumtion och lokalproducerade råvaror.
Garveriet i Floda utvecklas trendkänsligt till en matdestination, ny ekobutiker
öppnar även i kranskommuner och ICA Kvantum i Mölndal har gått från att ha
ett standardsortiment till ett kurerat delikatessutbud. Mataffärens roll i våra
konsumtionsbeteenden och köpupplevelsen kring mat utvecklas, främst för de
som har råd att vara selektiva.
Aktörer som tidigare bara etablerat sig i fristående butikslokaler med stora
parkeringsplatser har börjat flytta in i bottenvåningarna. Lidl har flera centrala
butiker i bottenvåningar i Stockholm och en i Mölndal.
Vissa specialbutiker för livsmedel har det svårare att etablera sig utifrån
regelverket. Ett antal folkölsbutiker öppnade i Göteborg och fick utmaningar med
kravet att sälja mat. Hur mycket mat som behövde säljas eller serveras blev ett
myndighetsbeslut och folksölsbutikerna har fått kämpa för sin verksamhet.
ICA har skapat ett närverk av goda grannar med verksamheter som de ser
gynnar deras verksamhet. I dagsläget undersöker man möjligheten att lokalisera
äldreboenden ovanpå butiker som en ny typ av granne.

114

Appendix

Restaurang & café
Göteborgs restaurangliv har utvecklats enormt
de senaste 15 åren. Restaurangbesök har gått
från att vara något man gör vid högtidsdagar
och jubileer till att man tar en after work
på en tisdag eller en avsmakningsmeny till
lunch. Restaurangkoncepten har tagit ny form
och kräver en ny typ av lokaler och skapar
samtidigt nya lägen
De mest påkostade restaurangerna drivs i regel av
restaurangkoncerner som Ess group, Göteborgsfamiljen,
Götaplatsgruppen eller familjen Orrmyr vilka alla har muskler att
utveckla en hel gata, kvarter eller stadsdel. Det ger stor effekt
för stadslivet och restaurangbesöken ökar markant när dessa
koncerner investerat i en plats.
Dessa satsningar kräver i regel bygglov för ändringar,
omfattande ombyggnationer och att föra in restaurangverksamhet
i nya kvarter kan vara utmanande för grannarna. Samtidigt finns
det en mängd mindre restaurangkedjor eller lokala restauranger
som inte har samma investeringskraft och är beroende av
tillgängliga lokaler med tillmötesgående fastighetsägare och
kommuntjänstemän som kan stötta den lilla verksamheten med
sin handläggning. Exempelvis Gamlestan ser en utveckling med
restauranger och bryggerier i gamla industrilokaler vilket skapar
nya dragare och attraktiva stadsrum med unika koncept - men det
är inte lätt att etablera restaurang i sådana miljöer utifrån alla regler
och krav man ställs inför.
Cafébranschen i Sverige tog ett stort kliv från det klassiska
konditoriet med mördegskakor och kaffekopp till den amerikanska
kaffekulturen med stora muffins och latte ur tjocka porslinsmuggar.
I och med det dök nya kedjor upp och de svenska caféerna fick
centralbagerier som skickade ut samma utbud till alla.
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I Göteborg finns utöver de nationella kedjorna även lokala
kedjor som Condeco, Cederleüfs & Svenheimers, Brogyllen,
Steinbrenner & Nyberg, Le pain Français och Da Matteo som
öppnar och stänger caféer i centrala staden med jämna mellanrum.
Vissa stadsdelar har en uttalad cafékultur, som Haga och
Magasinsgatan, och vissa caféer är starka dragare. Det finns dock
en risk att mängden cafékedjor gör utbudet likformigt över staden
och att endast de lokala caféerna bidrar till stadsdelars unika
identitet och attraktionskraft.
Så varför blir det så många kedjor i Göteborg? Vår teori är
att utgifterna för bara en verksamhet är mycket högre än för två
eller tre. Personalkostnader i Sverige är dyra, lönerna relativt höga
och att investera i kassa- och bokföringssystem, registrera bolaget,
skaffa tillstånd och allt det administrativa kring exempelvis en
restaurang eller hotell är en hög uppstartskostnad.

Covid- 19 pandemin drabbade
restaurangbranschen hårt och satte
fokus på hur viktigt det är att ha rätt lokal.
Att kunna ha uteservering, tillräckligt
med plats för att glesa ut mellan borden
och fungerande take-away hantering
blev plötsligt avgörande. Att planera
robusta restauranglokaler för framtiden
bör innebära att se lokalen utifrån ett
affärsmässigt perspektiv och säkerställa
alla delar av affären.
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Lägger man till en till restaurang är det bara en lokal och personal
som krävs, resten finns förberett. Så att skicka mat från ett
centralkök till sina tre restauranger eller kunna bygga ut samma
avtal och ha samma administrativa personal för ännu ett hotell gör
att marginalerna går upp.
Lika attraktivt som det är att få in ett spännande restaurangkoncept
i sina lokaler, lika svårt kan det vara att förbereda för dessa
i planering, hyresgästanpassningar och nyproduktion. En
restauranglokal kräver inventarier och system som klarar av
fett, röklukt, hygienkrav, frysar, kylar, diskrum, gasspis, känslig
lagerhållning av matvaror, leveranser av både mat och alkohol och
att man kan inreda lokalen utifrån olika restaurangkoncept – för att
bara nämna några krav.
Lokalbehoven är olika för olika verksamheter, och det är svårt
att flera år i förväg bereda i detaljplan för en verksamhet som
kanske inte finns ännu. Det är också en risk för fastighetsägaren
att investera i en lokal om de inte har en intresserad hyresgäst.
Fastighetsägaren kan då inreda antingen efter en egen
marknadsanalys som tenderar att hitta de minst riskfyllda
investeringarna, eller hitta en restaurangaktör som är villig att dela
risken. Om man tidigt i processen väljer en enklare väg och bara
förbereder för kallkök likt juicebarer, salladsbarer eller caféer är
lokalen låst till den typ av användning alternativt får man i efterhand
göra stora investeringar för att tillåta varmkök. Så om man i tidiga
stadsbyggnadsvisioner eller i politiska ambitioner vill utveckla en
stadsdels restaurangutbud – börja i köket och jobba dig utåt.
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Beroende på typ av restaurang- eller cafékoncept krävs olika ytor, därför är det
alltid bra att vara flexibel så att lokalen kan leva och förändras.
Balansen mellan servicenivå och antal sittplatser och storlek på kök har mycket
att göra med verksamhetens affärsidé och koncept. Kan de ta mycket betalt per
kund och vill erbjuda hög servicenivå krävs färre sittplatser. Handlar det i stället
om lägre servicenivå och att ge många mat på kort tid likt en lunchrestaurang är
upplägget ett annat. Detta ger följdeffekter till hur stora personalrummen behöver
vara, hur välutrusta köket är och hur påkostad inredningen blir.
Flexibilitet uppnås exempelvis genom att ha två dörrar för cafélokaler då det blir
enkelt att ta sig in och ut för take-away och kön kan ledas åt ett håll. Om man inte
behöver den extra entrén måste det vara ok att sätta igen den temporärt.
En cafékedja menar att de behöver minst 12 m i bredd på lokalen för en liten
enhet, gärna bredare. De klarar knasiga ytor för gästytan så länge man får in en
bra kassa och bar.
Uteservering är en viktig funktion för att utöka sin verksamhet och locka kunder
i trevligt väder. Plats för uteservering i bra läge kan innebära några bord längs
fasaden, en uppbyggd uteservering under tak, en takbar eller balkong – vad som
är lämpligt för platsen och verksamheten skiftar. Att i detaljplan se till att det finns
plats för uteservering på kvartersmark eller allmän plats är viktigt.
Med ökad efterfrågan på hämtmat kan man med fördel skapa utrymme för en
Take-awaylucka eller ett väntutrymme i lokalen för take away.
Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av
exempelvis smuts, bakterier eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta
att rengöra. Inredningen bör även vara tålig mot fukt och nötning.
Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att
livsmedel inte förorenas av exempelvis smutsig disk eller transport av avfall.
Omklädningsutrymmet bör vara placerat så att man kan byta till arbetskläder
innan man kommer in i köket.
Varma enheter exempelvis spis, ugn och kokgryta bör förses med imkåpa som är
ansluten till separat, fläktstyrd kanal upp över taknock. Detta för att det inte ska
uppstå problem med fukt, mögelangrepp eller problem med matos.
Luften i restauranger förorenas bland annat av värme, fukt och stekos. Ventilation
och svartplåtskanaler krävs för varmkök som ska kunna hantera ozonrening och
UV-rening. Aggregaten tar plats och bör ritas in tidigt.
Brandskydd är alltid viktigt men om verksamheten ska använda fritös, gasol eller
stekbord gäller extra hårda brandkrav.
Utrymning och tillgänglighet behöver säkerställas. Det innebär exempelvis att
ytterdörren helst ska öppnas utåt.
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Livsmedelsverksamheter ska ha personaltoalett som endast får användas
av personal som arbetar med livsmedel, detta för att minska risken för att
smittsamma sjukdomar sprids.
Det ska finnas tillräckligt med kyl och frysutrymmen så att livsmedel kan förvaras
vid rätt temperatur och utrustning för nedkylning, infrysning och upptining.
Restauranger behöver stora lager. Förutom kylar och frysar ska man förvara
dryck (fatöl tar jättestor plats!), kanske behöver man en vinkällare, förvara dukar,
servetter och porslin, personalkläder och textilier, extra möbler och alla torrvaror.
Det bör finnas golvbrunnar i beredningslokaler för att underlätta
rengöring. Golvbrunnarna ska vara försedda med vattenlås och galler. Alla
livsmedelsverksamheter som är anslutna till det kommunala VA-systemet måste
ha en godkänd fettavskiljare.
Livsmedelsavfall ska förvaras i behållare och i utrymme som är lätta att rengöra
och skadedjurssäkra. I avfallsutrymmet ska det finnas plats för förvaring av
hushållsavfall, returemballage och farligt avfall. I de fall vått och ruttnande avfall
förekommer bör kylt soputrymme finnas annars får kärlen tömmas så ofta för att
inte orsaka problem med lukt.
Restauranger drar mycket el och kräver höga effekter vilket man behöver
förbereda för.
Om det serveras alkohol måste det finnas minst en toalett som gästerna får
använda. Alla lokaler över 12 platser kräver en gästtoalett.

LÄGE

”

Caféerna behöver retail och annat som lockar in till stadskärnan. Även
konkurrerande caféer är välkommet, så länge det drar in folk och finns kunder över till
alla. Det behövs en mix av wants and needs, och om alla needs finns i
köpcentrum kommer stadskärnan inte heller funka för wants. Om det bara blir
restauranger och ingen handel funkar inte ekvationen. Unik retail hade varit bäst, något
som drar mer än kedjorna.
KONCEPTUTVECKLARE PÅ CAFÉKEDJA
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”

Om man inte planerat in en restaurang från början i ett nytt hus och vi kommer in i ett
senare skede är alltid fasta väggar, pelare och schakt på konstiga ställen eftersom de
är anpassade för lägenheterna ovanför. Det är väldigt svårt att trycka in en restaurang
för sent vilket leder till lokaler som knappt passar för restauranger idag – och inte heller
är redo för morgondagens restaurangkoncept.
STORKÖKSPROJEKTÖR

Kvarterskrogar klarar sig på ett ganska litet underlag, några tusen personer
inom 500–600 meter. De drar dessutom andelar från ett ännu större område.
En bra kvarterskrog kan öka sin årsförsäljning med 15–20% eller mer med en
uteservering i solläge.
Cafékedjorna vill ha hörnlägen och synas. Framför allt letar de efter stora flöden
gångtrafikanter under så lång tid som möjligt då man vill sälja frukost, lunch,
fika och middag. Läget är känsligare i stora städer än små, i små städer blir man
en destination och saknar konkurrens, i stora städer vill man vara där andra
verksamheter finns. Starkaste läget i stadsmiljön är på tågstationer.
En unik lokal som passar restaurangens koncept är både en möjlighet och
en utmaning. Lokalen förstärker upplevelsen för gästen men lokaler som är
skyddsvärda, har använts till något annat tidigare, inte är tillgänglighetsanpassade
eller inte lämpliga för livsmedelshantering kan kräva ett stort jobb för att fungera.
De flesta restauranger tycker om kluster och att vara en del av ett sammanhang
med andra restauranger. Att planera in en ensam restaurang i ett nytt område
kräver att det finns andra goda förutsättningar (som en vacker utsikt, unikt
koncept, häftig lokal) för att det ska bli en dragare. Vissa verksamheter, som den
lokala pizzerian, klarar sig dock ganska bra utan andra dragare men lever
snarare på take-away än sittande gäster vilket i sin tur inte leder till ett mer
levande stadsrum.
Lokalklimatet på platsen bör vara gynnsamt för att kunna sitta ute om det
finns uteservering. Det betyder gott läge utifrån sol, buller,störande ljud och
vindpåverkan med eventuella köldeffekter.
Om ett café av den minsta sorten behöver en 12 meter bred lokal innebär det att
standardtjockleken på nyproducerade huslameller är i det smalaste laget. Om
kvarteren planeras med tjockare bottenvåning eller restauranger i hörnen eller i
två våningar kan verksamheten få lite mer yta.
Goda grannar: Sport- och kulturarenor, turistattraktioner, biografer, andra
restauranger, kontor, shopping, vackra utblickar, kollektivtrafik eller parkering.
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I detaljplan möjliggörs restauranger och caféer under bestämmelsen Centrum.
När restauranger är komplement till andra verksamheter exempelvis hotell eller
gallerior kan restauranger tillåtas under Detaljhandel. Hotellrestauranger kan ingå
under Tillfällig vistelse då de är ett komplement till hotellverksamheten och på
samma sätt kan restauranger på sjukhus falla inom Vård. Om huvudändamålet är
restaurang bör i stället användningen Centrum användas.
Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får
användas till det man vill. Det behövs bygglov bland annat för att bygga nytt,
bygga till eller ändra användningen i en lokal.
För att få tillstånd att servera och hantera livsmedel måste man ha tillstånd
för livsmedelshantering, det ansöker man om hos kommunens Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen.
Serveringstillstånd för alkohol ges från kommunen och innebär en utbildning
och prov.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller
andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå
längre än till klockan 01.00.
Om det kommer hanteras gasol i restaurangköket så krävs det ett tillstånd för
hantering av brandfarlig vara.
Hantering av avfall behöver avtalas med kommunen.
Om det spelas musik så att kunder hör, måste man betala upphovsrättslig
ersättning för musikanvändningen. Om det finns uteservering med trubadur eller
liveband är det viktigt att kolla upp hur hög ljudnivå man kan ha.
Det är viktigt att en uteservering passar in i miljön utanför, och att den är lätt att ta
sig till för personer med exempelvis rullstol, rollator eller nedsatt syn. Det måste
även finnas plats bredvid serveringen så att folk kan komma ut och in. Tillstånd
för uteservering söks hos polisen om den ligger på offentlig plats och det finns en
mängd regler kring uteserveringar gällande exempelvis ljudnivå och städning.
Hyresavtalen mellan fastighetsägare och hyresgäst kan se olika ut och förhandlas
fram. Antingen följer man marknadshyra men hyran kan också ställas i förhållande
till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i konsumentprisindex (KPI).
Vissa hyresavtal reglerar öppettider.
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Restaurangkoncept utvecklas hela tiden och några nämner vi i kapitlet
”Innovationer” där vi samlat ett par vi älskar. Restauranger som har innovativa
eller nya koncept har visat sig vara stora dragare och kan få stor effekt på en
stadsmiljö. Dock finns en risk att det handlar om nyhetens behag och att både
mattrender och restauranger byts ut efter några år, vilket innebär att stadslivet
får en ny skjuts men fastighetsägaren och restaurangägaren behöver göra om
sina koncept och lokaler igen. Avskrivningstiden på investeringar i restauranger
behöver stå i relation till hur länge ett koncept kan tänkas vara populärt.
Det finns kockar och restauranger som blir sponsrade av företag som ser en egen
vinning i att ha en fin restaurang i portföljen. Sveriges högst prisade restaurang
Frantzén i Stockholm drevs i egen regi i en mindre lokal i Gamla stan, men sedan
affärsmogulen Antonia Ax:son Johnson gick in som näst största ägare i Frantzén
group och finansierade en ny lokal och kök har man kunnat satsa stort och fått
tre Michelinstjärnor och startat ett antal systerrestauranger. Detta sätt att bedriva
restaurang med hjälp av sponsorer och investerare kräver mycket av en krögare
för att hålla den nivå och utveckling som förväntas, likt vilket företag som helst
som tar in externt kapital.
Svårigheten att bygga restauranger med varmkök leder till att nyproducerade
stadsmiljöer får en majoritet restauranger med kallkök (om ens några
restauranger alls). I Nya Kvillebäcken finns flera restauranger, men främst kallkök
eller enklare restauranger som sushi, deli, kaffebar, pastabar och salladsbar. Kville
saluhall huserar däremot flera olika typer av restauranger med både varm- och
kallkök och blir en restaurangnod i området.
Om behovet är att få tag på en kaffe, då finns det många konkurrenter till
caféerna. Från bensinmacken till förbutiken i mataffären, snabbmatskedjan eller
Pressbyrån – alla kan de leverera en helt ok kopp bryggkaffe för några kronor.
Caféerna behöver ha helt andra värden och en miljö man vill vistas i, mat och
bakverk som lockar eller en praktisk lokal för studier och möten. Kanske kan de
bli starkare tillsammans med någon annan?
Caféhybrider är relativt vanligt och ger en två-för-en effekt på stadslivet.
Akademibokhandeln hade tidigare Waynes coffee i vissa butiker och caféer finns
inuti varuhus som NK eller på muséer, bibliotek och stationer. Det innebär att
även lokaler som inte är tänkta som cafélokal kan behöva anpassas till lättare
servering.
Vissa fastighetsägare blir mer involverade i sina hyresgästers koncept och
stöttar restaurangägaren med marknadsanalyser, marknadsföring, inredare och
hyresgästanpassningar för att ge bästa möjliga förutsättningar för en fungerande
verksamhet och levande bottenvåning.
En trend som tagit fart under pandemin är ghost kitchens även kallat dark
kitchens; en restaurang utan sittplatser, som bara lagar mat för hemkörning
eller avhämtning genom beställning via digitala plattformar. Det innebär att man
kan lokalisera sig geografiskt utefter bostadsområden för att dyka upp inom
sökradien för olika hämtmatsappar.
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Vård
I ekosystemet av den attraktiva stadskärnan
behövs både efterfrågan och utbud.
Kontor, arbetsplatser, skolor och vårdenheter
genererar underlag till handel och
restauranger samt är starka och pålitliga
målpunkter. Hit kommer ett regelbundet flöde
av människor och verksamheter runt omkring
kan anpassa sig för att matcha deras behov.
Vårdcentraler och mindre vårdenheter är inte
bara livsviktiga funktioner att ha i en stad,
utan också dragare och starka hyresgäster.
Av rimliga skäl bidrar de inte till gatulivet
med särskilt spännande skyltfönster, men
en vårdcentral i ett strategiskt läge kan
göra vården tillgänglig för fler, skapa en
stark målpunkt och en stabil inkomst för
fastighetsägaren.
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En liten vårdcentral kan rymmas på ca 1000 - 2000 m2.
Då kan följande inkluderas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknik, miljörum och administration.
Personalytor.
Reception och väntrum.
Behandlingsrum för folktandvården.
Sjukgymnastik/arbetsterapi.
Psykiatri.
Distriktssköterska.
Akutbehandling.
Provtagning, labb och desinfektion.

Krav
Takhöjden behöver vara minst 2,7 meter innertak och 3,6 meter bjälklagshöjd.
Tillgängligheten ska vara extra god för att fungera för rullstolar, bårar och
patienter med olika behov.
Vatten behöver dras fram till alla behandlingsrum, toaletter och personalrum för
handfaten.
Toaletter för patienter intill väntrum men också bredvid labb.
Behandlingsrummen och kontoren ska ha dagsljus eftersom det är arbetsmiljö.
Utifrån sekretess ska vårdcentraler ha extra tjocka väggar som dämpar ljud till
undersökningsrummen.
Minimåttet för korridorer är 1,3 meter, enligt råd i BBR 3:123 men det
rekommenderas att korridorbredd bör vara minst 1,5 meter, för att även ge
utrymme för vändning av rullstol.
Enligt BBR 3:123 skall entréer kunna användas av personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga och ha tillräckliga manöverutrymmen för rullstol.
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Andra typer av vård
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optiker som både har butik, undersökning och verkstad.
Ögonkliniker allt ifrån laseroperationer till ögonläkare.
Psykologer och psykoterapeuter för barn, familjer samt vuxna ingår ibland i
vårdenheter med samtalsrum, behandlingsrum och observationsrum.
Sjukgymnaster.
Fotvård.
Företagssjukvård som oftast kräver samma som vårdcentraler utom akutvård.
Tandläkare och tandhygienister.
Plastikkirurgi i olika omfattning.
Veterinärer.

LÄGE

Vårdcentraler behöver ligga nära människor och deras vardag och kollektivtrafik
och parkeringsplatser. Dessutom måste det vara en tillgänglig lokal för patienter,
ambulanser, leveranser och personal. En för trång gata, brant backe eller för långt
att gå från parkeringen kan drabba de patienter som har svårast att ta sig fram i
stadsrummet.
Samtidigt är vård ett ärende och något vi måste göra, därför behövs inte det bästa
skyltläget. I köpcentrum hamnar ofta vårdcentraler på de övre våningarna och
nyttjar de något sämre lägena.
En optiker med butik behöver skyltläget mot gatan och kunna locka in kunder för
att köpa exempelvis solglasögon eller prova bågar. Däremot krävs insynsskydd för
behandlingsrummen som dessutom ska gå att mörklägga för undersökningen.
Veterinärer för smådjur kan få plats i stadskärnan, annars tenderar de att ligga
utanför stan i större lokaler.
Goda grannar: Apotek, blombutik.
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I detaljplan används Vård för områden för vårdverksamhet som avser människor.
Smådjurskliniker kan rymmas under bestämmelsen Centrum.
I användningen Vård ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminalvård
som avser människor. Verksamheten kan vara både offentlig och privat. Det kan
till exempel vara barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård, sjukhus,
vårdcentral, psykisk vård eller fängelse. Även lättare former av vård och hälsovård
ingår. Det kan till exempel röra sig om sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård,
vaccinationsklinik eller personalhälsovård.
Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får
användas till det man vill. Det behövs bygglov bland annat för att bygga nytt,
bygga till eller ändra användningen i en lokal.
Att bedriva vård likt en vårdcentral eller plastikkirurgi kräver ett antal tillstånd från
regionen samt Inspektionen för vård och omsorg. För veterinärer finns tillstånd
från Jordbruksverket. Röntgen kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

TRENDER & OMVÄRLD

Vårdutbudet har sett en ökande digitalisering med läkarbesök och veterinärbesök
på distans i olika appar. Antalet digitala vårdbesök i Sverige har ökat radikalt
de senaste åren och ännu mer under Covid-19 pandemin enligt Läkartidningen.
Barn och unga, genom sina föräldrar, är den största patientkategorin och de
generösa öppettiderna och möjlighet till snabb bedömning på distans lockar
många. Effekten på fysiska vårdcentraler och ifall vårdenheter kräver mindre ytor i
framtiden finns det inga slutsatser kring än.
Vårdcentraler har blivit en populär hyresgäst i köpcentrum för att fylla ytor på de
övre våningarna, vilket också gör själva köpcentrumet till mer av en helhetslösning
med ett stort utbud innanför väggarna. Detta är något som kan appliceras i
stadsmiljön med strategiska lägen för vård redan tidigt i planprocessen.
Nya typer av vård har etablerat sig i stadskärnan så som ögonoperationer eller
skönhetsvård med injektioner. Det innebär att varje vårdaktör inte behöver en hel
vårdcentral på tusentals kvadratmeter, men lokalerna kräver ändå hög hygienisk
standard och en patientsäker miljö samtidigt som det är arbetsplatser och faller
under arbetsmiljökrav.
Kopplat till större livsmedelsbutiker finns ibland snabbvård likt Min Doktor för
behandling av insektsbett, receptförnyelse, vaccinering eller intyg. Dessa stärker
i regel livsmedelsbutikerna utanför stadskärnan som har större lokaler. För att de
centrumnära butikerna ska vara konkurrenskraftiga kan man med fördel planera
för snabbvård intill butiken som en god granne.
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Upplevelse & kultur
När butikshandeln kämpar och lokaler
börjat stå tomma i stadskärnan på grund av
förändrade köpbeteenden, Covid-19 pandemin
eller hårdare konkurrens vänder sig många till
kultursektorn. Kulturaktörer kan väl ta platsen
i staden och bidra till en levande, attraktiv och
upplevelserik stadskärna? Och det håller vi
med om, kulturen är så viktig för staden men
som vi nämnde i inledningen är även de med i
en kommersiell transaktion där utgifterna ska
betalas till eller av någon.
Upplevelseindustrin kan vara en stark kommersiell aktör som
omsätter stora summor på nattklubbar, nöjesfält, scenshower,
konserter eller sportevenemang. Kulturaktörer kan också vara
nästintill ideella organisationer som bygger upp en småskalig
verksamhet av improvisationsteater, pianolektioner eller
konstutställningar för oetablerade konstnärer. Förutom den
kultur vi kan konsumera som besökare finns en hel industri av
kulturarbetare som levererar teknik och personal till turnéer och
evenemang och produktionsbolag, evenemangsplanerare, filmare,
fotografer eller castingagenter – alla ingår de i samma ekosystem
som får kulturen levande. Restriktionerna under Covid-19 pandemin
har drabbat kultursektorn hårt och de har förlorat intäkter och
kompetens som kommer att ta år att reparera.
Kultursektorns gemensamma nämnare är dock att det är ”wants”
snarare än ”needs” och sker utav lust och intresse. Kulturen
kompletterar därmed ärenden som utförs i stadskärnan men kan
inte själva locka ett jämnt flöde av besökare till staden. En annan
faktor är ljudnivån, de ofta sena öppettiderna och oömma lokalerna.
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En fastighetsägare som ska hyra ut till kulturverksamheter bör
vara intresserad av att stötta verksamheten utifrån dennes
unika behov. Exempelvis hotell- och nöjeskomplex som
ingår i fastighetskoncerner med fokus på just dessa aktörer
har lättare att utveckla sina verksamheter tillsammans och
hantera ljud- och miljökrav gemensamt.
I Malmö har kommunen tagit beslut om att kultur- och
industriområdet Sofielund ska bli Sveriges första kulturljudzon
där kulturutövare ska kunna vara högljudda i skuggan av
industrins buller. I Göteborg är det främst vrålen från Ullevi
som påminner om oss kulturens kraft, och de oömma
verksamheterna hamnar sällan i nyproducerade områden.

När såg du senast en nybyggd biograf
i stadskärnan? Hur många lokaler görs
om till nattklubbar? Hur många gånger
i veckan går du till ett konstgalleri? Att
göra plats för kulturen i stadskärnan
innebär fotostudios, teaterscener,
operahus, museer, nattklubbar,
dansstudios, biografer, replokaler, makers
space, utomhusfestivaler, graffittiväggar
och allt däremellan.
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Scenkonst
Beroende på typ av uppsättning krävs såklart helt olika ytor. Som referens
har Folkteatern i Göteborgs stora scen 329 platser och lilla scenen är en
klassisk black box och har omkring 60 platser beroende på hur scenen byggs.
Maximteatern i tätbebyggda Östermalm har 562 sittplatser i ett ca 18 meter brett
hus och Teater Dur&Moll som anses vara Sveriges minsta teater har 20 sittplatser
i ett litet gårdshus på Södermalm. Ingen yta verkar vara för stor eller för liten för
scenkonst.
Scenkonst kan behöva:
En foajé, garderob och publiktoalett i någon omfattning. En biljettkassa.
Publikområdet med sittplatser fast eller flexibelt möblerat. Scenens fram och
baksida med plats för scendekor och rekvisita. Loger och omklädningsrum.
Lager för kläder, scendekor och rekvisita. Teknikutrymme för ljus och ljud.
Orkesterdike. Bar och café. Miljörum. Skyltläge.

Nattklubbar
En nattklubb kan vara en liten källarlokal med en DJ, en takbar med dansgolv eller
ett nöjespalats i flera nivåer. Några gemensamma nämnare är dock:
garderob, bar, dansgolv, lager, personalrum, toaletter.
Det krävs kök för att servera mat utifrån alkoholtillståndet. Det räcker dock med
tillgång till kök, man behöver inte ha eget men det ska finnas i anslutning till
lokalen. Kan räcka med kallkök. Efter kl 23 behöver man inte ha kocken på plats
med lagad mat, men den ska vara tillagad av en kock. Det är dyrt att hålla köket i
gång och man föredrar enklare rätter. Skyltläge.

Biografer
Med sina totalt 24 platser kan Tollereds Biograf titulera sig som Sveriges minsta
biograf. Bergakungens största salong rymmer 419 sittplatser och en riktigt
stor filmduk kan bli upp till 250 m2, vilket motsvarar en tennisplan i storlek.
Aftonstjärnans biograf rymmer 200 sittplatser i ett ca 11 meter brett hus med ett
fotavtryck på ca 300 m2. Likt scenkonsten är film ett anpassningsbart medium
och kan ta stor eller liten plats.
En biograf kan behöva:
Biljettkassa. Foajé och toaletter. Biosalong. Personalutrymmen. Teknikutrymmen.
Lager. Miljörum. Skyltläge.
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Kulturverksamheter ligger i regel i kluster där man stärker varandra och skapar
en trygghet av att flera verksamheter är öppna sent på kvällen. De ytkrävande
teatrarna, biograferna och operahusen behöver en tydlig och pampig front och en
mer dold baksida för att hantera all logistik.
I Göteborg ligger de större arenorna samlade längs Skånegatan och Ullevigatan
vilket är nära centrum, kollektivtrafik, parkeringar och inte allt för nära bostäder
som kan störas. Det innebär dock att området saknar ett betydande gatuliv när
inga evenemang pågår.
Att ligga kollektivtrafiknära, nära taxifickor eller cykelparkering är en fördel särskilt
för kvällsöppna verksamheter.
De kulturverksamheter där man bokar biljett är inte lika beroende av höga flöden
av förbipasserande som de som bygger på spontana besök.

”

Att driva en nattklubb innebär ett tätt samarbete med polisen, Miljöförvaltningen,
brandkåren och Skatteverket. Förr samarbetade dem och bjöd in till krögarmässor
då man kunde träffa alla samtidigt eller så ingick de i Restaurangrådet. Ju mindre
samarbete mellan myndigheterna desto svårare är det att bedriva nattklubb.
NATTKLUBBSCHEF

”

Om jag skulle starta en nattklubb idag hade det inte varit i centrala Göteborg.
Framtidens läge är där folk känner sig trygga, inte där man kan bli rånad eller utsatt.
Jag hade hellre byggt en nattklubb i ett tryggt perifert läge än ett otryggt centralt. Det
ska vara säkert att komma med taxi och kunna åka hem tryggt sent på natten. Det är
även viktigt för min personal.
NATTKLUBBSCHEF

TILLSTÅND & AVTAL

I detaljplan faller de flesta kulturverksamheter under Centrum. Med användningen
Centrum avses all sådan verksamhet som behöver ligga centralt eller på annat
sätt ska vara lätt att nå för många människor och här ingår biografer, bibliotek,
teatrar, museum eller religiösa ändamål med mycket mera.
Likt alla verksamheter behöver kulturverksamheter se till att det finns stöd i
detaljplan och bygglov för sin verksamhet, att man har skyltlov och att man kan
hantera sitt avfall eller får servera alkohol om det krävs.
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Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får
användas till det man vill. Det behövs bygglov bland annat för att bygga nytt,
bygga till eller ändra användningen i en lokal.
För de verksamheter som låter högt eller spelar musik finns det riktlinjer från
Miljöförvaltningen att följa och det är man själv som har ansvar att hålla sig
inom gränsvärdena.
Nattklubbar behöver jobba aktivt med brandskydd och ständigt se till att
nödutgångar, utrymningsvägar, brandlarm, sprinklers och andra åtgärder är säkra
och fungerande.

TRENDER & OMVÄRLD

Vi hittar ständigt nya sätt att underhålla oss och kulturutbudet förändras
med trender och nya generationer. När CD-skivan blev streamingtjänster och
arenakonserter blev en viktigare inkomstkälla för artister skulle alla kommuner
bygga sin egen arena. Nu uppträder världsartister helt virtuellt i spel som Fortnite.
På samma sätt tar e-sportvärlden över arenor och skapar enorma evenemang
som miljoner människor följer på plats eller online. Hur stadsmiljön anpassas för
nya typer av underhållning kräver en flexibilitet och intresse att utvecklas för nya
evenemang och publiker.

I Göteborg sker en förflyttning inom det
etablerade kulturutbudet. Exempelvis
byggs Folkets hus om med nytt hotell
och blir en annan typ av mötesplats.
Folkuniversitetet samlokaliserar
Balettakademin och KV Konstskola i
Karlastaden som byggs ut just nu. Det
pågår politiska diskussioner om en
arenastad som samlar mer evenemang
runt Skånegatan. Hur det kommer
omforma staden återstår att se.
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Fler hybridupplevelser som riktar sig till fysisk och avlägsen publik uppkommer
och det innebär mer resurser för exempelvis filmning. Det blir allt vanligare att
kombinera digital fjärrtalang med fysiskt närvarande lokala talanger. Publiken har
ökade förväntningar på audiovisuella upplevelser med även amatörproduktioner
som har tekniska krav som en gång var reserverat för professionella. Detta ställer
nya teknikkrav på kulturlokaler.
Offentlig finansiering för kultursektorn har hårda krav med mindre tillgängliga
pengar och mer konkurrens. Kulturverksamheter blir mer och mer beroende
av samarbeten eller sponsring med företag för att fylla luckan. Kulturutövare
behöver utöka affärsmodellen till att inkludera ytterligare intäktskällor som varor
och förfriskningar och så kallad merchandise har blivit ett stort fenomen även
bland digitala kreatörer.
Det finns tendenser att kulturutbudet rör sig mot personliga upplevelser som
är skräddarsydda för betraktarens individuella smak och preferenser. Samtidigt
finns en större medvetenhet och fokus på tillgänglighet så att produktioner
är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att
kulturutövaren tänker mer på sin publik än någonsin och behöver kunna anpassa
verket efter betraktaren.
I internationella kulturprojekt syns en rörelse mot ökande tvärvetenskapliga
partnerskap och samarbeten med icke-konstnärliga aktörer. Exempelvis ilDance
som är ett internationellt dansföretag från Göteborg och en organisation
som initierar och driver flera internationella projekt med stöd av universitet,
ambassader, kyrkor och kommunen för att nämna några.
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Kontor & högre utbildning
Om det är något Covid-19 pandemin gett
upphov till så är det idéer om framtidens
kontor. Ska alla jobba hemma nu? Kommer vi
någonsin behöva kontor igen? Eftersom den
här rapporten skrivs efter att restriktionerna
har släppt och vissa har suttit hemma framför
videomöten i över 550 arbetsdagar kan vi nu
konstatera att kontor fortfarande behövs i
framtiden. Vissa företag, exempelvis Twitter,
har sagt att anställda kan få jobba hemma
permanent om de vill men kontorsplatser
kommer fortfarande att finnas.
Hemmakontoret har skapat en egen marknad under Covid-19
pandemin där kontorsstolar och extra skärmar såldes slut och
husmarknaden rusade när alla ville köpa mer utrymme för familjen
att både jobba, plugga och leva i samma hus dygnet runt.
Vad som har blivit särskilt viktigt är att odla en stark och
inkluderande företagskultur och få medarbetarna att engagera sig
i företaget oavsett var man sitter och arbetar. Företagets identitet
och varumärke mot sina medarbetare är lika viktigt som mot sina
kunder för att få kompetens att stanna kvar och växa. En ny typ
av chefskap där man behöver kunna leda människor helt digitalt
utan att kanske någonsin ha träffats fysiskt ställer höga krav på
framtidens ledare. Kontorsmiljön är en viktig del i den ekvationen
och behöver locka medarbetarna till kontoret fysiskt eller digitalt.
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Kontor behöver generellt
Våningshöjder på minst 2,7 meter till undertak (gäller rum med stadigvarande
arbetsplatser. Kopieringsrum, WC mfl. kan ha lägre takhöjd.). Det innebär 3,6
meter bjälklagshöjd. Takhöjden är dimensionerande för hur många som får vistas i
lokalen utifrån ventilationskraven.
Ventilation kan dimensioneras för 10 kvm/arbetsplats för att få tillräckligt med luft.
Kyla behövs oftast också.
Flexibilitet i planlösningar innebär att installationslösningar som el och VVS bör
vara planerade så att de går att dimensionera både öppna kontorslandskap
och cellkontor. Beroende på hur många personer som ska vistas i ett rum eller
utrymme krävs mer effektiv ventilation.
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) finns dagsljuskrav för
stadigvarande arbetsplatser (alltså längre än 20 minuter).
För att få tillräckligt med dagsljus i både cellkontor och öppet landskap bör
stomindelning/ fönsterindelning vara mellan 2,4–2,6 m breda. Från fönstret räcker
dagsljuset ca 3,6 meter djupa in i rummet oavsett fönsterstorlek. Arbetsplatserna
bör ligga längs fönster medan mötesrum och pentry kan ligga längre in i huset.
Takfönster är oftast godkända för dagsljus om man också har utsikt från ett
fönster.
Utvändig solavskärmning och/eller i kombination med solskyddsglas för fönster
kan krävas. Tänk på att man alltså både ska ha dagsljus och kunna skydda sig mot
solen.
Det krävs akustiklösningar för en fungerande arbetsmiljö, både stegdämpande
åtgärder och ljudkrav på mötesrum och vid skrivbordsplatser. Om mötesrum
ligger intill varandra kan ljud färdas genom undertaken.
Utöver arbetsplatser krävs även utrymmen för pentry, pausrum, RWC,
WC, kapprum, mötesrum, konferensrum, reception, väntrum, städ, förråd,
kopieringsrum, vilorum, serverrum och kaffestationer som basutbud.
Ett effektivt kontor idag ger ca. 12–14 m2 LOA per arbetsplats, men i vissa
verksamheter kan man nå ner under 12 m2( exempelvis call-centers). I den
övre häraden hamnar verksamheter som fortfarande av tradition och/eller pga.
sekretesskrav behöver egna kontorsrum (cellkontor) eller behöver separata
besöksrum med flyktväg tex. jurister, polisen och socialkontor. Här kan vi landa på
20–25 m2 per arbetsplats. Ett skrivbord med arbetsplats tar ca 11–15 m2.
Det krävs en toalett per 15 personer, RWC krävs.
Gällande tillgänglighet räknar man med rullstol av lite större typ än i
bostäder. Vändradie inom en cirkel med diameter 150 cm för att få plats med
utomhusrullstolar.
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Ett minsta byggnadsdjup för en kontorsfastighet bör vara 16 – 20 m bred. Då kan
man enkelt skapa zoner med arbetsplatser längs fasaderna och övriga utrymmen
i den mörkare kärnan.
Gällande brandskydd finns många viktiga regler och föreskrifter. Beroende
på vilken våning kontoret ligger på, hur många som jobbar där, vilken typ av
verksamhet och hur utrymning ser ut finns olika regler. Men minst två av varandra
oberoende utrymningsplatser är ett grundkrav i samtliga publika lokaler, och
klarar man inte utrymningsvägarna kan det krävas sprinklers och andra åtgärder.
Det är viktigt att konsultera en brandkonsult för alla lokaler!
Bil- och cykelparkering för både personal och kunder. Antalet parkeringsplatser
beror på den kommunala parkeringsnormen. Säker och låst cykelparkering är
uppskattat. Tänk på gästparkering vid entrén.
Omklädning, dusch och förvaringsskåp för cyklister är uppskattat.
Varumottagning och posthantering behöver rymmas i lokalen. Antingen har man
postfack samlat i entrén eller levererar post till varje hyresgäst. Varumottagning till
kontor sker ofta genom huvudentrén.
Avfallshantering beroende på vilken verksamhet som finns i lokalen. Utgå ifrån att
bygga ett avfallsrum och sopsortering med fullskalig återvinningsmöjlighet och
många fraktioner.
Förbered för mediateknisk utrustning exempelvis skärmar för videosamtal,
presentationer mm. Förbered för att kunna hänga upp tunga saker på väggarna,
exempelvis TV eller hyllsystem.

Utbildningslokaler
För högre utbildning krävs i stort sett samma funktioner som för kontor, men
ytorna disponeras annorlunda. Klassrum, föreläsningssalar och grupprum ersätter
kontorsarbetsplatser och konferensrum. För att dimensionera för lärosalar krävs
minst 2,7 meter/3,6 meter i takhöjd då ventilation är särskilt viktigt.

”

Hemarbete har utmanat kontorsarbetet och företagskulturen har aldrig varit viktigare
än under Covid-19 pandemin. Man vill både ha en ergonomisk arbetsplats hemma och
på kontoret, och fokus är att träffa sina kollegor och ha kreativa utbyten de dagar man
lämnar hemmet. Företagsledningar har behövt utforma policys kring hur arbetslivet
ska fördelas mellan hemmet och kontoret.”
KONTORSARKITEKTEN
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Kontor efterfrågar ett läge och adress som är i balans mellan den hyra man
kan betala och närheten till ett urbant utbud. Beroende på vilken verksamhet
som fyller kontoret är olika lägen olika attraktiva. En verksamhet med en stor
fordonsflotta behöver mindre centrala lägen medan andra behöver en dyr adress
för sitt varumärke.
I regel vill kontor ligga nära bra kommunikationer och service. Ett bra utbud av
kollektivtrafik är viktigt för både personal och kunder. Infrastruktur för gång, cykel
och bil är en förutsättning för många kontorsverksamheter.
Tillgänglighet börjar redan utanför byggnaden och det behöver vara lätt att ta sig
till kontoret för både personal och kunder. Orienterbarhet, undvika hinder och
förenkla för alla att ta sig till kontoret är viktigt, särskilt för offentliga verksamheter
och myndigheter.
I storstäderna ser vi en högre efterfrågan på mindre kontor i centrala stadskärnor
såsom 100 – 500 m2 men i vissa fall även mindre än 100 m2. Större kontor på mer
än 1000 m2 tenderar att hitta lägen i utkanten av stadskärnor på grund av lägre
hyra men i vissa fall kostar man på sig att flytta in i nybyggnationer centralt om
möjligheterna dyker upp.
För att möjliggöra att verksamheter kan både växa och krympa bör fastigheten
vara förberedd för olika planlösningar och hyresgästindelningar. Att flytta ett
kontor kostar väldigt mycket och kan man erbjuda hyresgästen mer yta i samma
hus gör det läget mer attraktivt.
Tänk på att inte skapa baksidor mot grannarna, särskilt när man bygger nya
kontorshus. Att vara respektfull mot omgivningen och tänka på trygghet i
gatumiljön är särskilt viktigt för kontorshus som är stängda efter arbetstid.
Goda grannar: ett brett utbud i närheten såsom gym, lunchställen, service och
nära till gröna ytor, parker, en terrass eller liknande ökar attraktiviteten.

TILLSTÅND & AVTAL

I detaljplan används bestämmelsen Kontor för områden för kontor,
tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen
varuhantering.
Användningen Skola i detaljplan gäller för områden för förskola, fritidshem, skola
eller annan jämförlig verksamhet. Vuxenutbildningar utan behov av friyta utomhus
kan ingå i användningarna Centrum eller Kontor. Det kan till exempel röra sig
om lokaler för vuxenutbildningar, trafikskolor, olika kurslokaler eller svenska
för invandrare. Högskola, universitet och liknande där huvudanvändningen
är skola bör planläggas som Skola. Enstaka delar kan dock lokaliseras inom
användningarna Centrum eller Kontor.
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Man måste alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får
användas till det man vill. Det behövs bygglov bland annat för att bygga nytt,
bygga till eller ändra användningen i en lokal.
Kontrakt mellan fastighetsägare och hyresgäst behöver vara tydliga kring vissa
aspekter. Exempelvis vem som installerar solavskärmning, om receptionen ska
vara bemannad eller ej, vilka öppettider som gäller, hur avfall ska sorteras och låsoch passersystem.

TRENDER & OMVÄRLD

Verksamhetsanpassningar har ökat rejält under Covid-19 pandemin och fortsätter
öka därefter. Ombyggnationer och anpassningar görs för att verksamheterna
ändrar sina behov och lokalstorlekar. Många verksamheter har velat ha mindre
ytor och om det inte går att lösa i den befintliga lokalen väljer man att flytta. Ett av
de vanligaste önskemålen för kontorsanpassningar är fler små mötesrum
(2–4 personer). De stora konferensrummen blir dyr yta då de alltmer sällan
används för större möten.
Digitala uppdateringar har ökat då videokonferenser och videosystem utvecklas i
rask takt. Även digitala verktyg används alltmer på kontor för att underlätta arbete
på avstånd – inte bara hemarbete utan även med kunder och kollegor på andra
geografiska platser.
Hybridkontor och hub-kontor är ett alternativ där anställda erbjuds möjligheter att
träffas på mindre arbetsplatser utspridda från huvudkontoret för att möjliggöra
att man kan växa. Företag och fastigheter som erbjuder coworking skapar enkla
lösningar för hybridkontor, små företag och temporära hubbar.
Företag har i regel egna hållbarhetsmål och vill att kontoret ska spegla sina
värderingar. Vissa använder certifieringssystemet Well som fokuserar på
personalens hälsa, andra satsar på återbrukade kontorsmaterial och möbler.
Oavsett så är det viktigt att hyresgästens värderingar och hållbarhetsarbete är
genomgående i lokalen.
En identitetsskapande arkitektur kan även spegla hyresgästernas varumärke.
Nyproducerade kontor behöver ta höjd för att hyresgästerna väljer kontor även
utifrån husets arkitektur och identitet. Kontorsfastigheter kan exempelvis ha
bearbetade fasader och gestaltningsuttryck som inte är beroende av balkonger
på samma sätt som bostadshus.
Utifrån ett resursperspektiv borde kontoren användas mer efter arbetstid, och det
finns många idéer kring hur lokalerna skulle kunna nyttjas för annat. I praktiken
är det dock svårt att på ett helt öppet sätt dela sina lokaler. Utifrån försäkringar,
avtal, lås och larm, ansvar för städning och möblemang krävs det mycket för att
olika hyresgäster ska kunna dela lokal.
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Hotell
Göteborg är känd som en evenemangsstad
med stora behov av hotellrum. Därför pågår
ett antal stora hotellprojekt i staden, från
Gothia Towers fjärde torn till Lisebergs nya
hotell Grand Curiosa, Hotell Draken, en
hotelldel i Karlatornet och Kineum samt
nyinvigda The Weaver vid Mölndalsån för
att nämna några. Hotellprojekten startade
innan någon hade hört talas om Covid-19
eller förväntat sig att resor i stort sett skulle
upphöra i knappt två år.
Hotellen är helt beroende av samarbetet mellan kultur-,
sport- och underhållningsbranschen och de kommunala
destinationsutvecklarna. Hotellen är väldigt tacksamma för stora
kongresser, mässor och nöjesfälten och mäter regelbundet
av marknaden för att inte kannibalisera på sig själv med
nyetableringar. I våra intervjuer framkommer hur man som hotell
är väldigt mån om ett levande kulturutbud och ser en poäng av
att sponsra evenemang för att locka folk till staden. På samma
sätt oroas man när en stad tappar attraktionskraft på grund av
otrygghet och kriminalitet. I Malmö har de större hotellen engagerat
sig för att skapa en positiv bild av Malmö och inte låta en ensidig
mediabild avskräcka turister.
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Angående samarbetet med andra aktörer trycker man på i våra
intervjuer hur viktigt det är att det finns naturliga och inneboende
incitament för alla parter att fortsätta jobba tillsammans. Utan
en tydlig win-win kan goda ambitioner snabbt fallera och när
friktion uppstår börjar man bygga revir och hindra för varandra. Ett
exempel som har nämnts i en intervju är när ett privat vinstdrivet
hotell delar lokal med en kommunal kulturaktör som arrangerar
konserter och evenemang. När fastigheten inte är helt perfekt
planerad för båda verksamheterna uppstår problem där man
behöver samsas om lastbryggan eller inte störa varandras
aktiviteter. Exemplvis ville hotellet ville fira en glad och familjevänlig
halloween samma helg som den kommunala aktören dekorerade
för Alla helgonahelgen med ett fokus på sorgebearbetning precis
intill. Ett mer lyckat exempel är hotellet som inhyser olika aktörer
som driver restaurang och coworking där alla vill göra vinst på det
gemensamma utbudet och har incitament att hjälpa varandra.
Hotellen är i viss mån innerstadens nattbefolkning. Bristen på
bostäder Inom Vallgraven i Göteborg kompenseras något av de 18
hotell (inkluderat Nordstan och Drottningtorget) som åtminstone
genererar rörelser över dygnet och ögon på gatorna. Hotell
kommer dessutom ofta med en restaurang, ett gym eller SPA och
kan bli en hub i ett kvarter där man får många funktioner samlade.
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För att verksamheten ska räknas som hotell eller pensionat
enligt hotellagen ska rörelsen samtidigt kunna ta emot minst
nio gäster eller omfatta minst fem gästrum.
Ett hotell behöver balansera antalet rum med hur stor
personalstyrka som krävs. Det kan vara lönsamt på några få
rum om utgifterna är låga eller så behövs ett stort antal rum
för att betala höga hyror och utgifter. Gothia Towers har 1200
hotellrum medan hotel Pigalle har 60 rum – beroende på
koncept och ägandeform är olika storlekar lämpliga.
Generellt behöver hotell väldigt tåliga material. Golv, trösklar,
hissar, inredning och toalett ska klara högt slitage. Stora hotell
räknar, enligt intervjuer vi haft, med en första stor renovering
efter 1–1,5 år efter öppning. Det beror på att ömtåliga
material redan behöver bytas ut och beroende på avtal med
entreprenör och byggherre finns risk att man ersätter med
samma material och får samma slitage kort därpå.

”

I vårt varmkök hade någon ritat in ett kubbgolv av trä som var väldigt fint. Tills vi kom en
morgon och värmen hade fått träet att expandera och kubbar skjutit ut som projektiler
över köket. Vi fick stänga restauranger och riva upp golvet och förlorade intäkter.
SALES & PRE-OPENING COORDINATOR PÅ HOTELLKEDJA
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Hotell behöver generellt
Ett bra flöde genom huset för både gäster och personal.
Hotellrum som alla ska ha eget badrum och dusch.
Tysta och mörka rum för en god sömn.
Hissar för gäster och personal, i regel mer hisskapacitet än man tror. För låg
hisskapacitet riskerar köer genom hela lobbyn med gäster som väntar.
Matsal i proportion till antalet rum och gästbäddar.
Restaurangkök i varierade omfattning (bara frukostservering på ett mindre hotell
jämfört med en fullskalig hotellrestaurang).
Restaurangköken behöver tas fram tillsammans med kockarna som ska jobba där
eftersom utrustningen är olika beroende på vilken typ av mat man ska servera.
Reception och lobby.
Konferensrum.
Förvaring, och sen lite mer förvaring. Att kunna lagerhålla möbler, inredning, mat
och dryck tar mycket plats och det krävs för att hotellets drift ska fungera.
Tvätthantering, antingen eget tvätteri eller lagerhållning av ren och smutsig tvätt.
Omklädningsrum för personal.
Kontor.
Avfallshantering.
Inlastning och logistiklösning.
Eventuellt gym eller spa.
Skyltläge.
Parkeringsplatser.
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I regel vill hotell ligga nära attraktioner och målpunkter. Beroende på hotellets
målgrupp kan det kan vara en centralstation, en arena, kontorskvarter eller vacker
plats som lockar med något unikt.
Hotellet i sig är inte så beroende av gångflöden förbi fastigheten, men om det
finns en egen restaurang eller verksamhet som kan ta drop-in kunder blir flödet
viktigare.
Goda grannar är restauranger, andra hotell, kultur- och nöjesverksamheter och
icke att förglömma livsmedelsaffären när allt smör är slut och det är kris i köket.

TILLSTÅND & AVTAL

I detaljplan ligger hotell under Tillfällig vistelse vilket används för områden för
olika typer av tillfällig övernattning och konferensanläggningar. En alternativ
planbestämmelse är Centrum som används för områden med kombinationer av
olika verksamheter som handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor
och andra jämförliga verksamheter som behöver ligga centralt eller vara lätta att
nå.
Om hotellverksamheten inte äger sin egen fastighet utan har en hyresvärd så
innebär det ett hyresavtal som kan utformas på olika sätt.
Regler om vad som krävs för att starta och driva hotell finns i hotellagen.
Den som driver hotell- eller pensionat måste ha tillstånd av polismyndigheten.
Verksamheten ska också ha en föreståndare som ska vara godkänd av
polismyndigheten.
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Konsumenter idag är allt mer vana vid sömnlös konsumtion och hotell kan
erbjuda sina produkter till försäljning: från lakan, kuddar, täcken till tallrikar och
även skönhetsprodukter. På ett nyligen renoverat hotell i Göteborg erbjöd man
dessutom försäljning av sängmadrasser och sänggavlar.
Internet of things sprider sig inte bara till hem, utan också till hotellrum. Från
tillgång till streamingtjänster till en rumsnyckel på din smartphone - de viktigaste
hotellfaciliteterna i ett rum blir alltmer digitala. Gästerna vill ha concierge-tjänster
eller temperaturkontroller med ett knapptryck och röstaktiverade kontroller
expanderar utöver att bara be Alexa att spela din favoritlåt. Streamingstjänster
eller olika belysningssystem -många av dessa innovationer kräver endast små
förändringar i ett modernt hotellrum, så en framåtblickande hotellägare kan
implementera dem snabbt och effektivt.
Fokus på miljömässig hållbarhet är inte nytt, men i vilken grad gäster förväntar sig
(och föredrar) miljövänliga produkter och tjänster ökar. Att bara föreslå att gäster
återanvänder handdukar för en extra dag är inte tillräckligt; dagens resenär vill bo
på hotell som har integrerat grön praxis i alla aspekter av sin verksamhet. Från
fysiska förändringar i hotellbyggnader, som tillägg av solpaneler, till menyer med
mer vegetariska och veganska alternativ eller vattensparande åtgärder. Detta
ställer krav även på fastigheten som behöver ha ett genomgående hållbart bygge.
Dagens resenärer har en myriad av alternativ för boende; förutom traditionella
hotell kan de välja mellan semesterboenden, vandrarhem, lägenhetshotell,
trädkojor och till och med undervattenshotell. Eftersom människor reser
oftare och under längre tid - och eftersom plattformar som Airbnb låter alla
boendeleverantörer nå en stor publik online - förändras konkurrensen för hotell.
Att boka boende på just Airbnb är ett kontroversiellt ämne för stadsutveckling.
Resenären kan få en ”billigare” semester men samtidigt driva upp hyrespriserna
för lokalbefolkningen som bor i staden. Resenären blir en besökare som tävlar
med lokalbefolkningen om boende och flera städer har förbjudit Airbnb och
övervakar att ingen olaglig uthyrning sker.
I Karlatornet i Göteborg planeras ett antal våningar hotell som kommer ligga
mellan våningar med bostäder. Att på detta sätt dela huskropp mellan bostäder
och hotell kräver en innovativ 3D-fastighetsbildning och en konstruktion som kan
skilja dem åt tekniskt och flödesmässigt.
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Gym & spa
Gym och gymkedjor har blivit en stor och
pålitlig hyresgäst i många fastigheter och
närhetsprincipen gör att gymmen behöver
etablera sig över hela staden. Svenskar gillar
verkligen att gå på gym och 20% av svenskarna
har gymkort enligt Deloittes hälsa- och
fitnessmarknadsrapport 2019. Stadiums årliga
Sifo-undersökning visade 2020 att bland de
10 mest populära träningsformerna fanns
gymträning så som styrketräning, löpning,
spinning, gruppträningspass, yoga, crossfit
och kampsport. Gym och träningsstudios har
en stabil affärsidé som inte ens kräver att
medlemmarna kommer till gymmet.
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Svenska Dagbladet rapporterade att under 2017 betalade vi
svenskar totalt 8,3 miljarder för gymkort och samtidigt lade
vi nästan 3 miljarder kronor på kort som vi aldrig använder.
Att gym har öppet sent eller till och med dygnet runt har blivit
vanligare och det ställer krav på en lokal med system som kan
säkerställa motionärernas säkerhet inne i byggnaden, och en trygg
stadsmiljö utanför väggarna. Ett gym i en bottenvåning kan bidra
till gatulivet genom att man ser in i den upplysta lokalen bland
träningsredskapen, men hur tryggt är det att synas utifrån när man
tränar ensam sent på kvällen?
Spaanläggningar har blivit mer och mer spektakulära och
förekommer på tak eller med pooler som hänger ut över
fasadkanten. Vi har dock hört talas om riktigt jobbiga vattenläckor
från takpooler så var försiktig! Ofta är ett spa kopplat till hotell
men exempelvis Hagabadet har lyckats etablera två centrala
spaanläggningar utöver sin klassiska anläggning i Haga. Ett spa
kan vara olika avancerat men i regel handlar det om vatten och
värme i någon form vilket ställer krav på fastigheten.
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Gym
Ett gym kan vara allt ifrån 300 m2 upp till 6500 m2 träningsyta beroende på
målgrupp och träningsformer. En yogastudio kan vara bara ett rum och mindre
omklädningsrum medan crossfit gärna tränas i stora oömma lokaler med plats för
olika stationer.
Generellt kan gym vara en störande verksamhet för grannar i huset om det spelas
musik och att man släpper tunga vikter på golvet. Extra isolering i undertaket kan
skydda grannar ovanför medan ett förstärkt bjälklag med vibrationsabsorberande
lager kan skydda grannar under. Alternativt ligger gymmet i bottenplan eller
källare.
Gym vill gärna ha minst 3,5 meter fri takhöjd med plats för installationer under det.
Omklädningsrum för dam, herr och rörelsehindrade med duschar, skåp och
eventuellt bastu. Könsneutrala omklädningsrum, där både män och kvinnor kan
byta kallas flexomklädningsrum och är små låsbara rum försedda med dusch.
I gymmet finns i regel träningssalar på mellan 100 m2 för små gruppträningspass
och upp emot 200m2 och mer för de största salarna.
Ytor för fria vikter kan variera men från 50m2 och uppåt för att folk ska kunna
hålla avstånd och inte skada varandra.
Det krävs ytor för maskiner så som löpband och roddmaskiner.
Personalutrymmen med omklädning och toaletter.
Yta för barnpassning.
Förråd och städ.
Reception och kontor.
Passagesystem för motionärerna.
Ventilation och kyla är viktigt för alla delar där träning förekommer.

Spa
För att hantera fukten krävs ventilation som säkerställer att fukten inte sprider
sig till känsliga punkter som taket och som skapar fuktskador som kan riskera
konstruktionen.
I inredningen undviker man gärna organiska material som inte kan bytas ut om de
blir fuktskadade.
Till bassänger krävs teknikutrymme för vattenrening.
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Bjälklaget behöver kunna hantera lasten av badvattnet och bassängens
konstruktion av betong, klinker eller rostfri metall. Beroende på om bassängen ska
stå på golvet eller byggas ner krävs olika konstruktioner.
Våtrumsskydd och kakelplattor med rätt halkklass krävs.
Finns det bastu behöver de hanteras brandsäkert. Vedeldade bastuaggregat
behöver brandskydd i någon form, exempelvis brandskyddsplåtar eller en
mineralbaserad skiva. Till bastun gör man isolerade väggar för att behålla värmen.
En spaanläggning består av olika behandlingsrum och upplevelser så man bör
kunna dela in lokalen i olika rum med varierande användning.
Lokalen ska kunna städas och spolas av vilket kräver brunnar med fall.
Omklädningsrum för gäster med skåp.
Personalrum, lager, tvätt och städ.

LÄGE

Gym placeras med fördel nära bostäder, arbetsplatser eller kollektivtrafiknoder
för att passa in i människors vardag.
Gym kan ligga på bottenvåning eller i källare utifrån ljudaspekten, men behöver
vara tillgängligt för alla.
Gym har ofta stora fönsterpartier som lyser upp gatan och man ser människor
i träningslokalen vilket kan öka tryggheten för de som passerar förbi. Dock är
det en balans mellan motionärernas integritet och att fönster folieras för att
inte exponera de som tränar. Hur man lägger upp inredningen utifrån insyn och
utblickar kan vara en viktig aspekt.
Spa ligger som nämnts ofta i hotellkomplex och är inte så beroende av
gångflöden förbi lokalen då besöken i regel är bokade.
Beroende på om spaanläggningen också har gym, butiksförsäljning eller
restaurang påverkas lägesförutsättningarna men i regel är det få drop-in kunder
till ett spa.

”

Mina barn ville hellre gå till Mini-Sats än till förskolan. Självklart väljer jag som förälder
ett gym som erbjuder barnpassning och som dessutom uppskattas så av barnen.
TREBARNSMAMMAN
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TILLSTÅND & AVTAL

I detaljplan faller både gym och spa under bestämmelsen Centrum.
Aspekter som kan kräva tillstånd eller kontroller är om man säljer kosttillskott,
livsmedel som snacks eller frukt eller om man säljer kosmetiska eller
hygieniska produkter.
Om man vill öppna ett bassängbad eller liknande måste det först anmälas till
miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet i Göteborg. För att minimera riskerna
är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen
viktiga. Det är den som driver ett bassängbad som ansvarar för att arbeta med
egenkontroll för att minska riskerna för de badande.

TRENDER & OMVÄRLD

Under Covid-19 pandemin har onlineträning och virtuella träningsklasser blivit ett
viktigt komplement när gymmen inte kunnat ha full kapacitet. Digitala träningspass
är ett bra sätt att utöka sin affärsidé som gym och även kunna använda
träningssalarna när ingen instruktör leder ett pass.
Gymträning i nattklubbsmiljö är ett fenomen som även kommit till Göteborg.
Barrys bootcamp ligger centralt och erbjuder träning i nedsläckta rum med hög
musik vilket är ett unikt koncept men som ställer ännu högre krav på åtgärder för
att inte störa grannarna.
Gym bör utformas med ett noga analyserat jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv
för att alla grupper ska vara bekväma att träna utifrån sina egna förutsättningar.
Vissa gym erbjuder så kallat tjejgym där kvinnor får träna ifred och generellt är det
viktigt att tänka utifrån många olika motionärer när man utformar gymmet.
En ny form av spabehandling är tekniker som infraröd bastu eller kryoterapi.
Infraröd bastu behöver endast infraröda lampor och inget klassiskt bastuaggregat
och är lätt att installera. Kryokammaren kyler ner kroppen under några minuter
med flytande kväve och behöver heller inga avancerade installationer. Vem som
får hantera flytande kväve regleras från Arbetsmiljöverket men i övrigt krävs
inga tillstånd. Dessa former av behandlingar gör det mer tillgängligt att öppna
spaverksamhet.
Barnpassning har funnits länge på flera större gymkedjor och är nödvändigtvis
ingen ny trend, men vi lyfter den som en viktig aspekt för många gymkunder och
barnpassningsrummet kräver extra yta vilket bör förberedas för.
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Övriga verksamheter
Apotek

Klädaffär

Telefonbutik

Bageri

Konsertarena

Turistbyrå

Barnklädesaffär

Konserthus

Torghandel

Biograf

Konstgalleri

Tyg och garnaffär

Bokaler

Kontor

Urmakare

Bokhandel

Leksaksaffär

Vaccinklinik

Brunchrestaurang

Lunchrestaurang

Varuhus

Byggnadsvårdsbutik

Massör

Veterinär

Café

Mataffär

Vinbar

Charkuteri

Museum

Väskaffär

Cocktailbar

Möbelaffär

Växlingskontor

Coworking

Nagelsalong

Yogastudio

Cykelbutik

Opera

Dansstudio

Optiker

Dykarbutik

Pizzeria

Djuraffär

Pressbyrån

Escape room

Prylbutik

Festival

Pub

Festlokal

RekoRing

Fiskaffär

Salladsbar

Foodtrucks

Saluhall

Fotvård

Secondhandaffär

Friluftsbutik

Skoaffär

Frisör

Skomakare

Frukt och grönt

Skönhetssalong

Färgaffär

Sminkbutik

Glasscafé

Smyckesaffär

Godisaffär

Snabbmatskedja

Guldsmed

Spa

Gym

Speak easy

Hamburgerrestaurang

Sportaffär

Hobbybutik

Stjärnkrog

Hotell

Sushirestaurang

Hälsokostbutik

Syaffär

Juicebar

Systembolaget

Järnaffär

Tandläkare

Kaffebar

Tapetserare

Kampsportsgym

Te och kaffehandel

Kemtvätt

Teater

Kiropraktor

Teknikaffär

Kommer du på fler?
Fyll på!
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Planlösningar
Här finns inspiration till enkla
planlösningar för olika typer av
verksamheter. Det är exempel
som du kan ta med dig till ditt
projekt och utveckla med kunniga
arkitekter - och i dialog med
verksamheten själva!
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