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1. PRESENTATION AV BID
OCH ORGANISATION

1.1 Bakgrund

Kommunstyrelsen tog beslut 2016-02-15 
att arbeta med utveckling av stadskärnan 
genom samverkan mellan Norrköpings 
kommun, fastighetsägare och handel  
(KS 2016/0147-1). 

Ett väl fungerande arbete med stadskärnan 
innebär ökade förutsättningar för tillväxt 
och utveckling av Norrköping, som i sin 
tur ska leda till att locka kompetens till 
Norrköping och få fler människor i arbete. 
Stadskärnegruppen (näringslivsdirektör, två 
politiker, representanter fastighetsägare 
och citysamordnare) lämnade ett förslag 
genom en tjänsteskrivelse till att arbeta med 
platssamverkansmodellen BID som leds av 
Svenska Stadskärnor. 

BID, Business Improvement District, är en 
arbetsmodell som fungerar som verktyg för 
att skapa en organiserad samverkan som 
bygger på förtroende mellan offentlig och 
privat sektor (näringsliv, organisationer, 
fastighetsägare, markägare, boende). Man 
har en gemensam förankrad vision, målbild 
och affärsplan med handlingsplan och 
tillhörande finansiering.

2019-06-18 tog Kommunstyrelsen ett 
beslut att medverka BID-processen. 
(KS-2018/1200)

1.2 Om Norrköping

IDENTITET DNA
Norrköping är en plats som genom historien 
alltid genomgått en förvandling. Stadens 
historia började redan år 1384. Staden fick 
sin första storhetstid under 1600-talet när 
den holländske affärsmannen Louis de Geer 
slog sig ner i staden. Han grundade ett 
flertal industrier bland annat pappersbruk, 
vapenfaktori, klädfabrik och skeppsvarv. 

Norrköping har flera gånger förstörts av 
yttre fiender under dess historia och mest 
avgörande för staden var härjningen av 
ryssarna 1719 under Stora nordiska kriget. 

Det finns en inskription på Rådhuset som 
beskriver hur Norrköping har brunnit 
flera gånger men likt fågel Fenix rest sig 
upp med vackrare fägring än tidigare. 
Detta utgår stadens budskap Let´s create 
Norrköping ifrån. De goda tiderna pågick 
ända till 50-talet. Under 70-talet blev det 
svårare tider. Av den anledningen flyttades 
fem statliga verk till Norrköping. År 1986 
upphörde all tillverkning på Holmens bruks 
fabrik på Kvarnholmen i Industrilandskapet 
och staden som genom tiderna varit 
starkt nytänkande påbörjade den stora 
omvandlingen.  
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År 1994 invigdes konserthallen Louis De 
Geer som var ett viktigt startskott både 
för omvandlingen av Industrilandskapet 
men också kulturen i stort. Linköpings 
universitet, Campus Norrköping, 
etablerades år 1997 vilket skapade stora 
möjligheter till stadens utveckling inom 
forskning, kompetensförsörjning och 
näringslivsutveckling. Idag har man tagit 
tillvara på det gamla Industrilandskapet  
och fyllt det med nytt liv och innehåll. 

Norrköping är idag en stark destination och 
upplevs som världsklass av stadens invånare 
och besökare. Nästa stora stadsomvandling 
sker i Inre hamnen och på Butängen med 
nya bostäder, arbetsplatser, upplevelser och 
nytt resecentrum. Norrköping har en stark 
blandning av historiska vingslag, kreativitet, 
framtidstro, innovation, kunskap och ny-
byggnationer. Det här gör att människor 
som besökte Norrköping för flera år sedan 
idag får en helt ny positiv upplevelse.

I Norrköping finns många eldsjälar med 
stort engagemang och medmänsklighet 
som ger staden sin själ. Det har bidragit 
till stadens förvandling och stärkt plats-
marknadsföringen av Norrköping. Kvarteret 
Knäppingsborg, M-kvarteren, Linden och 
Spiralen är några exempel på platser som 
man tagit väl hand om och utvecklat.

FÄRGSTARKA NORRKÖPING
Platsen har med stolthet lyckats visa upp 
en atmosfär som berättar om historien, 
det urbana och förenar det med nytt, 
spännande, vackert och myllrande stadsliv. 
Därför säger vi att Norrköping gör något 
med människor.

I Norrköping kan du välja ett liv som 
både innehåller havet, innerstadens själ 
och puls eller koppla av på landet i unika 
naturmiljöer. I centrum är det nära till det 
mesta och mellan restauranger, hotell och 
handel är det gångavstånd.
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”

HÅLLBARHET
Norrköping är en föregångare i flera avseenden för sitt hållbarhetsfokus och uppvisar en 
positiv utveckling vad gäller åtgärder och initiativ för en mer hållbar stad. Det finns 
många goda exempel på detta:

• Händelös hållbarhetskluster. Industrierna utnyttjar varandras restprodukter och energi
och återanvänder dessa.

• Stadens kollektivtrafik drivs av spårvagnar. Spårvägen har byggts ut ända till Navesta
• Bussarna drivs av biogas som är en restprodukt från reningsverket.
• Omfattande källsortering och fastighetsägare bidrar med starkt hållbarhetsfokus.
• Ett annat unikt exempel är tillvaratagandet och förädlandet av gamla byggnader.

Tre av fyra handelsföretag arbetar aktivt med hållbarhet. Utöver att bidra till en hållbar ut-
veckling och stärka varumärket har ekonomisk lönsamhet blivit en allt viktigare drivkraft 
för företagens hållbarhetsarbete. Drygt varannan handlare (53 procent) har ökat 
hållbarhetsarbetet under senaste året. För två år sedan var motsvarande siffra 30 procent. 
Nästan nio av tio handlare (87 procent) anser att det finns ett klart positivt samband 
mellan satsningar på hållbarhet och lönsamhet. (Källa: Norrköping handel)

Platsen har med stolthet lyckats visa upp en 
atmosfär som berättar om historien, det 
urbana och förenar det med nytt, spännande, 
vackert och myllrande stadsliv. 
Därför säger vi att ”Norrköping gör något 
med människor”.
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1.3 Vision, syfte och mål

Nulägesanalysen är en sammanställning av 
fakta och underlag, som bland annat, har 
samlats under steg 2 och 3 av BID i de olika 
arbetsgrupperna. Nulägesanalysen är 
grunden till att ta fram en 
affärsutvecklingsplan. 

Vision Citysamverkan i Norrköping präglas 
av en framtidstro på vårt färgstarka 
Norrköping. Här skapas livskvalitet genom 
upplevelser och stolta miljöer i stadskärnan. 
Invånare och besökare upplever ett city i 
toppklass. Med respekt för stadens själ och 
med mod och kreativitet skapar vi vårt 
färgstarka Norrköping tillsammans.

Syfte och mål Syftet är att genom ett nytt 
arbetssätt och metod via BID modellen få till 
en effektiv samverkan mellan privat och 
offentlig sektor. Detta gör vi genom BID 
processen och de fem fokusområdena. 
Tillsammans förverkligar vi idéer och de 
initiativ som finns lokalt för att utveckla BID-
områdets platsvarumärke och attraktivitet. 

Citysamverkans målsättning är en attraktiv 
stadskärna för Norrköpingsbor och 
besökare och att stadskärna upplevs som 
ren, snygg, trygg och säker. Ett 
välfungerande city där privata och offentliga 
aktörer samverkar och skapar möjligheter 
för alla att trivas, konsumera, träffas och 
uppleva vår stadskärna vilket stärker 
affärsverksamheter.

Värdegrund Citysamverkans arbete vilar på 
värdegrunden engagemang, nytänkande, 
stolthet, målmedvetenhet och ny kunskap.

1.4 BID-området och geografisk 
avgränsning

BID-OMRÅDE
BID i Norrköping är ett Centrum-BID; affärs-
områdesutveckling av stadskärnan. Stort 
fokus ligger på trygghet och attraktivitet.

Det finns idag ingen utvecklingsplan för hur 
man på ett gynnsamt sätt tillsammans kan 
utveckla området. Området är beslutat 
efter diskussioner i den tidigare 
stadskärnegruppen, BID´s styrgrupp och 
fokusgrupper.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
BID består av  ett avgränsat område i city 
och är indelat i tre zoner. Det blå området, 
från Resecentrum till Södertull inklusive 
Knäppingsborg, är ett prioriterat område i 
arbetet under de första 18 månaderna. 
Under en senare fas ska BID även inkludera 
hela området inom promenderna, 
industrilandskapet och Kungsgatan.
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De tre cirklarna i kartan är områdena Industrilandskapet, Vasaparken och Folkparken. 
Industrilandskapet är ett viktigt utvecklingsområde i stadskärnan. Folkparken och 
Vasaparken används mycket för aktiviteter och event, främst under sommarhalvåret.

A - Prioriterat område i arbetet 
under första tiden

C - Utökat arbetsområde vid
behov, senare fas i arbetet

B - BID-område



1.5 Områdets intressenter och 
samverkanspartners

Alla intressenter är värdefulla pusselbitar i vår samverkan. Det är 
viktigt att skapa medvetenhet kring alla roller i staden.  En lista 
med alla handels- och serviceföretag, hotell och restaurang, krö-
gare, med mera har sammanställts under hösten 2019. En lista 
med alla fastighetsägare är under arbete.

INTRESSENTER OCH SAMVERKANSPARTNERS ÄR 

BLAND ANNAT:

• Kommunen (politiker, tjänstemän)
• Offentliga verksamheter
• Regionala partner
• Fastighetsägarna MittNord AB
• Fastighetsägare
• Näringsliv, företagare
• Svenska kyrkan
• Polisen
• Räddningstjänsten
• Bråvikens Hotell och restaurangklubb
• Caféer och restauranger/krogar
• Norrköpings Handel
• Kulturlivet
• Handel- och serviceföretag
• Föreningar (idrott, kultur, fritid)
• Organisationer
• Företag eller organisationer som är 

intresserade att delta i arbetet kan 
vända sig till styrgruppen eller BID 
Manager
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PROCESS: 7 STEG
UNDER CIRKA 18 MÅNADER

STEG 1: Introduktion och inspiration 08-2019 

STEG 2: Kickstart och workshop 10-2019 

STEG 3: Nulägesanalays 01-2020 

STEG 4: Affärsutvecklingsplan, kort- och långsiktig 04-2020 

STEG 5: Coaching av affärsplan 09-2020 

STEG 6: Resultaten av affärsplan, case 11-2020 

STEG 7: Slutsatser och summering 01-2021

1.6 Genomförande och tidsplan
Kommunfullmäktige har beslutade 2019-06-18 att ge uppdraget att 
arbeta med BID under tiden 2019-2021.
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1.7 Organisation & Styrning

PROJEKTORGANISATION 2019 - 2020

ROLLER & MANDAT

STYRGRUPP
Styrgruppen kravställer, följer upp och tar 
aktivt ansvar för BID. Beslutmässigt säker-
ställer de att BID genomförs och överens-
kommelser levereras i tid, till överenskom-
men kostnad och med kvalitet. Styrgruppen 
ska se till att projektet inom de ramar som 
angivits får de resurser som behövs.  
Styrgruppen fungerar som bollplank till BID 
Manager.

Styrgruppens ledamöter: 

• Näringslivsdirektör (uppdragsgivare)
• Kommunikationsdirektör
• Verksamhetschef

samhällsbyggnadskontoret
• Fastighetsägarerepresentanter
• Politisk representant från kommunstyrelsen
• Politisk representant från oppositionen
• BID Manager
• Kommunikationsstrateg

UPPDRAGSGIVARE
Uppdragsgivare och beställare till BID 
är näringslivsavdelningen som tillhör  
kommunstyrelsens kontor.

Uppdragsgivare
Näringslivsavdelningen

Projektledare
BID Manager

Styrgrupp
Referensgrupp 

Rådgivare
Finansierare

Referensgrupp 
Fastighetsägareforum

Processledning 
Rådgivare

Svenska stadskärnor

Fokusgrupp

R-T-S

Fokusgrupp

Platsen

Fokusgrupp

Tillgänglighet

Fokusgrupp

Utbud

Fokusgrupp

Platsvarumärke
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BID MANAGER 
Arbetet leds och styrs av BID Manager som 
ser till att överenskommelser inom BID 
levereras i tid, till överenskommen kostnad 
och med kvalitet. Projektledaren har ansvar 
för att hålla kostnaderna inom budget. Det 
dagliga arbetet planeras inom ramen för 
beslutad tid, kostnad och kvalitet. Under 
första fasen i BID sätts arbetsgrupper 
samman och beslut tas om delprojektledare 
ska utses. Arbetsgrupperna inom alla 
fokusområden beskrivs under kapitel 3. 

FORUM TILL FASTIGHETSÄGARE
Ett nätverk för fastighetsägare i city har inte 
funnits på strukturerat sätt i Norrköping. Ett 
uppstartsmöte har varit under hösten 2019 
och fortsättning sker under 2020. Nätverket 
för fastighetsägare är nu ett självständig 
forum som kan fungera som en 
referensgrupp med rådgivande funktion till 
styrgruppen under BID. Fastighetsägare är 
en viktigt samarbetspartner för 
utvecklingen av området. 

Alla fastighetsägare är inte med i gruppen 
och det behöver säkerställas att alla som 
äger en fastighet i BID område har fått 
inbjudan och information om BID arbete. 
BID arbetet skapar möjligheten till en 
gemensam målbild och affärsplan och 
tillsammans kunna dela på resurserna till 
utvecklingsprojekt. Genom att använda 
fastighetsägarna som till exempel 
remissinstans kan samarbetet 
vidareutvecklas. Fastighetsägarna som deltar 
visar ett starkt engagemang för arbetet med 
BID. Ett första möte mellan representanter 
från nätverket och ett antal politiker ska ske 
under våren 2020 för att öka förståelsen för 
varandras arbete och skapa samsyn.

EST 
I BID finns en direkt koppling till arbetet 
med EST Innerstaden (Effektiv Samordning 
Trygghet). Mer information om EST finns 
under kapitel 3, fokusområde Trygghet. 
Dialog med invånarna är även en viktig 
informationskälla.

NÄTVERK FÖR RESTAURANGER
Efter ett lyckat 600-årsjubileum i 
Norrköping 1984 samlades ett antal av 
stadens krögare för att fortsätta med 
liknande aktiviteter. Man beslutade att bilda 
en krögarklubb med namnet Bråvikens 
Hotell& restaurangklubb. Föreningen är 
fortfarande aktiv med ungefär 20 
medlemmar. Krögarnätverket är inbjudet 
att aktivt delta i BID men de behövs en 
dialog för att skapa engagemang.          

BUDGET
Arbetet inom BID finansieras av den totala 
verksamhetsbudgeten för kommunens 
citysamordnare på näringslivsavdelningen.  
Det finns ett finansieringsavtal underskrivet 
av ett antal fastighetsägare. Till 2020 är 
målet att utöka antal avsiktsförklaringar 
och finansieringsavtal. 

Resurser i form av arbetstid från de olika 
kommunala kontoren, samt från det privata 
näringslivet ligger utöver den ordinarie 
budgeten och ska bekostas av de olika 
kommunala kontoren och företagen själva, 
om inte något annat överenskommits i 
projektet. 
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1.8 Kommunikation

INTERN KOMMUNIKATION
Det är viktigt att alla som arbetar inom BID 
tänker på att hålla varandra informerade 
för att skapa delaktighet och för att ett 
gott samarbete ska råda. Att alla tänker 
på att skapa god insyn för berörda innan 
beslut fattas och att konsekvenserna för 
beslutet är beaktade. Utan en effektiv 
intern kommunikation är risken annars 
stor att det skapas egna slutsatser, 
uppfattningar och svar.
Genom BID skapas goda möjligheter 
till att bygga relationer mellan varandra 
och främja varandras expertis. Att 
kommunicera är allas ansvar. Genom 
en tydlig intern kommunikation skapas 
en intern samhörighet och en extern 
tydlighet. 

Den interna kommunikationen sker främst 
genom BIDs mötesstruktur. Information 
ska regelbundet ges till BIDs intressenter 
samt till dem som kan antas vara berörda 
av den.

Anteckningarna från styrgruppsmöte 
samt alla arbetsmöten finns att läsa på en 
gemensam plats för interna dokument på 
www.norrkoping.se. Ett nyhetsbrev skickas 
ut när tillräckligt information finns till alla 
intressenter. Inbjudan till arbetsmöte eller 
till stora samlingsmöten skickas ut via BID 
Manager.

EXTERN KOMMUNIKATION:
Det är viktigt att vi som arbetar inom BID 
ger intressant information, är tydliga och 
enhetliga i vår externa kommunikation. Vi 
gör den här utvecklingen av stadskärnan 
för Norrköping och vi ska kontinuerligt 
lyfta fram det arbete som pågår.  

Vår kommunikation ska skapa engage-
mang och delaktighet samt planeras och 
följas upp. En kommunikationsplan är 
under bearbetning vars syfte är att skapa 
insyn till invånare, näringsliv, besökare och 
intressenter i det arbete som görs. Kom-
munikationsplanen ska tas fram under 
våren 2020 av kommunens 
kommunikationsavdelning i samverkan 
med fokusgruppen Varumärke. Planen ska 
godkännas av styrgruppen.

UPPFÖLJNING
Kontinuerlig uppföljning sker i arbetsgrup-
perna och i styrgrupp. Arbetsgången under 
projektet ska presenteras för kommunsty-
relsen minst 2 gånger om året. Utvärdering 
och uppföljning av BIDs resultat sker i 
slutrapporten som presenteras inför 
kommunstyrelsen.

1.9  Utmaningar och risker

BID arbetet drivs under projektform i 1,5 
år. Det är viktigt att alla parter inser att BID 
inte är ett tillfälligt projekt, utan ett lång-
siktigt arbete. Under BID ska en arbets-
modell, strategi, affärsutvecklingsplan och 
finansieringsmodell tas fram. Det ska bidra 
till kontinuitet och vara levande dokument 
som ska hålla i åratal. 

Genom dialog och möten mellan de olika 
parterna i arbetet ska syfte och mål 
förtydligas för att undvika brister i 
förankringen i både den politiska och 
kommunala organisationen.

De ekonomiska förutsättningarna som 
varje intressent behöver förhålla sig till kan 
leda till en viss osäkerhet. Det är just nu, 
i tider med ekonomiska utmaningar, som 
samverkan är viktigast.

Utmaningar ligger också i en mängd re-
gelverk som kan förhindra snabbheten i 
processerna och innebär en risk att förlora 
engagemang hos intressenter. 
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2. FAKTA, STYRDOKUMENT OCH
ANALYSER

2.1  Styrdokument, analyser, rapporter

En del grunddokument är samlade och visas 
i nedanstående översikt. Översikten är inte 
komplett och det saknas en del styrdoku-
ment och analyser som har utförts av 
kommunen, samt av de privata aktörer, till 
exempel medborgardialog, kund- 
undersökningar med mera.

Både inom styrgruppen och inom arbets-
grupperna har man beslutat om att  inte 
bara ta fram dokument för att samla doku-
ment utan att det måste finnas ett syfte.  

Det är upp till varje deltagare att se över om 
det finns viktiga dokument, som kan vara till 
grund för vidare arbete med affärsutveck-
lingsplanen. Dessa saknas i översikten. 

Kompletteringar kan skickas till BID Manager 
eller ansvarig samordnare i grupperna.
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Norrköping kommuns samtliga riktlinjer:
Riktlinjer-regler-och-avgifter i Norrköpings 
kommun

För användning av offentliga och allmänna 
platser behövs tillstånd: 
Tillstånd-och-regler/använda-stadens-mark 

Söka tillstånd för markupplåtelse, görs hos 
Polismyndigheten: 
Polisen, Tillstånd offentlig plats 

Riktlinje för markupplåtelse på allmän 
platsmark: 
Norrkoping.se, Riktlinje-markupplatelse 

Taxa för markupplåtelser i Norrköpings 
kommun:
Norrkoping, Taxa for markupplatelse 

Allmän info gällande tillstånd och 
markupplåtelse: 
Norrkoping.se, Tillstånd och regler/anvan-
da-stadens-mark 

Politiska råd och riktlinjer för uteserveringar: 
Norrkoping.se, Riktlinjer uteserveringar

Riktlinjer för öppettider på restaurangernas 
uteserveringar: 
Norrkoping, Riktlinjer-uteserveringar(1).pdf

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar ute-
miljö: 
Norrkoping, Riktlinjer-tillganglig-anvandbar-ute-
miljo

STYRDOKUMENT
Norrköpings Vision 2035
Handelsriktlinjer

Styrdokument och riktlinjer som kan 
komma till användning för utveckling 
av platserna:

Näringslivsfakta, Norrkoping.se, arbete-och-na-
ringsliv/naringslivsfakta

Näringslivsavdelningen ska under 2020 arbeta 
fram ett näringspolitiskt inriktningsdokument 
samt en besöksnäringsstrategi, inklusive evene-
mangsstrategi.

Handelsbarometer Svensk Handel, Handelsbaro-
metern

Cityindex – Fastighetsägarna och HUI Research, 
Cityindex-2019

Cityindex Norrköping finns som pdf hos Fastig-
hetsägarna Mitt Nord

Trygghetskoll Rikshem, Rikshems trygghetskol-
len-morker-och-ode-omraden-framsta-orsaker-
na-till-upplevd-otrygghet-i-sju-svenska-stader

Övriga rapporter, utan länk:

SociotopkarteringGrönområde, beskrivning av 
alla parker/ torg i Norrköping

Håll Sverige Rent, rapport Skräpfacit, nedskräp-
ning i gatumiljö NRK 2019

(finns som pdf hos Samhällsbyggnadskontor)

Attitydundersökning Stadskärnan, 2017. (finns 
inom kommunen)

ANALYSER / RAPPORTER/ STATISTIK

Stadsinspektionen, Arkitekturkritikern Mark 
Isitt tittar närmare på svenska städer
Radiosändning i 24 minuter, inklusive bilder 
https://sverigesradio.se/sida/av-
snitt/1133383?programid=5112

https://www.norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter/riktlinjer.html
https://www.norrkoping.se/arbete-och-naringsliv/tillstand-och-regler/anvanda-stadens-mark.html?step=3
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
https://www.norrkoping.se/arbete-och-naringsliv/tillstand-och-regler/anvanda-stadens-mark.html?step=4
https://www.norrkoping.se/arbete-och-naringsliv/tillstand-och-regler/anvanda-stadens-mark.html?step=4
https://www.norrkoping.se/download/18.3c7dd883163aa0ee7a246e6/1535104555272/Taxa-for-markupplatelse%20160615.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11de03/1489760449396/Riktlinjer-uteserveringar.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11de05/1489760476820/Riktlinjer-uteserveringar(1).pdf
https://www.norrkoping.se/arbete-och-naringsliv/starta-driva-etablera-foretag/naringslivsfakta.html
https://www.svenskhandel.se/rapporter/handelsbarometern/
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/rapporter/sveriges-rapporter/cityindex-2019/?county=2
https://www.norrkoping.se/nyheter/undersokningenavstadensparkerarklar.5.c320b191622358d0fc12b5.html
https://norrkoping.se/organisation/mal-for-norrkopings-kommun/vision/vision-2035.html
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143 189
Invånare i Norrköpings kommun (31 deceber 2019) Källa SCB

148 600
Prognos folkmängd Norrköpings kommun 2023 Källa SCB

101 512
Folkmängd Norrköpings tätort 2018, centralorten Källa SCB

 4 853
Folkmängd, nattbefolkning Källa HUI

 8 898
Folkmängd, dagbefolkning Källa HUI

64 930
Antal hushåll 2018 Källa SCB

12 188
Antal företag Källa SCB

12 867
Antal arbetsställen Källa SCB

2.2 Norrköping i siffror
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3. STADSVANDRING/PLATSSTUDIE
ENLIGT DE FEM FOKUSOMRÅDENA

3.1 Fem fokusområden

Stadsvandringar och platsstudier har 
genomförts i BID området. Totalt har cirka 
90 personer aktiv bidragit i arbetet.

Varje arbetsgrupp har utsett 
sammankallande och dokumentations-
ansvarig och rapporterat till den lokala 
BID Managern.

Inom alla fem fokusområden har det 
samlats fakta och olika frågeställningar. 
Dialoger har förts för att fastställa nutid, 
samt att blicka framåt.

Nulägesanalysen är grunden till att 
ta fram en affärsutvecklingsplan och 
finansieringsmodell.

1. VARUMÄRKE
Identitet, profil, image och
positionering

2. UTBUD
Aktiviteter, upplevelser,
verksamheter och service

3. PLATSEN
Funktion, utseende
och utformning

4. TILLGÄNGLIGHET
Färdsätt, framkomlighet och
öppettider

5. TRYGGHET
Rent, snyggt, tryggt och
säkert

STADSVANDRING / PLATSSTUDIER
Arbetet med nulägesanalysen började i oktober 2019 med stadsvandringar med olika 
intressenter inom det offentliga och privata (fastighetsägare, politiker, handel och 
service samt tjänstemän) och avslutades med en workshop på kvällen.

Genom den strukturerade stadsvandringen får deltagare möjlighet att se med ”nya 
ögon” på BID-området, lära sig av varandras styrkor och identifiera fallgropar. BID-
enkäten från svenska stadskärnor har fungerat som underlag för vidare diskussioner 
runt sakfrågor.

Alla arbetsgrupper har vandrat en extra gång i området och tittat närmare angående 
frågeställningar som gäller sitt specifika fokusområde.

Den 15:e januari 2020 genomfördes en trygghetsvandring under kvällstid med 
deltagare från områdespolisen, kommunen och näringslivet. Under våren 2020 
startar ett samverkansprojekt ," Trygghetsvandring Norrköping city", som är ett 
initiativ av fastighetsägaren Castellum som en uppföljning av EST-arbetet. 
Samarbetspartners är Castellum, Nattvandring.nu, E.ON, socialkontoret och polisen.
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3.1.1  Fokusområde 1. 

VARUMÄRKE

Representanter från kommunikations-
avdelningen, näringslivsavdelningen,  
representanter från fastighetsägare samt 
kommunalt bolag. 

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Vilken är Norrköpings historia och

storytelling?
• Vilken är Norrköpings unika identitet,

Norrköpings DNA?
• Hur arbetar aktörerna med Norrköpings

positionering?
• Behov och grunden till ett ny plats- 

varumärke och kopplingen med de olika
”enskilda varumärkena som i city”?

• Koncept som ”Lets Create Norrköping”
och ”Ner på Stan” har diskuterats.

• Hur upplevs Norrköpings city och hur
välkomnar vi våra besökare?

• Hur används det ändrade konsument-
beteende och den nya digitala världen i
kommunikationen?

• Utvecklingspotential av stadens entréer.

CITY
Norrköping har en lång och spännande 
historia som speglas både i människorna och 
stadens utformning och som man upplever 
när man rör i staden, stadens torg, 
mötesplatser och parker. Norrköpings city 
upplevs som centrerat vilket innebär att det 
är gångavstånd mellan shopping, hotell, 
upplevelser, äta och dricka. Staden har ett 
stort och brett utbud som vi kan bli bätt-
re på att gemensamt berätta om till olika 
målgrupper. När vi pratar målgrupper delas 
dessa in i:

• Besökare (inkluderar både tillresande
besökare, affärsresenärer och våra egna
invånare som besöker staden),

• Invånare (de som bor i staden) och
• Näringsliv (företag som redan finns och

som vi vill attrahera).
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DET FINNS SÅ MÅNGA FLER MÖJLIGHETER SOM STÄRKER CITY

• Många platser, byggnader och konstverk är anonyma för människor som passerar. Vi
skulle vinna mycket på att informera om vad det är man ser, skylta och visa upp berättel-
ser. Detta skulle öka stoltheten för staden och intresset till invånare och besökarna. Till
exempel Carl Johans park, Nya Torget, Söder tull, Tyska torget, Hörsalsparken.

• Vattnet och havet är en stor tillgång i staden. Nyttja detta mer i stadens
kommunikation och upplevelser. Man behöver binda samman stråk med vattnet och
skapa fler vattennära mötesplatser.

• Utifrån Norrköpings geografiska läge och platsen utbud, inte minst centralt, finns det
goda möjligheter att lyfta utbudet än mer regionalt, nationellt och internationellt. Det
finns ett stort utbud som sätter Norrköping på världskartan som till exempel konst,
musik, Industrilandskapet, stadens historia, visualiseringsteknik och utbudet av hotell,
restauranger och shopping.

• Som ett resultat av konsumenters upptagna liv, digitala kundresa och miljömedvetenhet
skapas ett behov av att äga färre saker. I undersökningar menar konsumenter att äga
färre saker ger en känsla av frihet. Det medför att konsumenter i högre utsträckning
fokuserar mer på hemester, upplevelser och att samla minnen istället för att samla på
saker. Hur ser upplevelseutbudet ut inom BID-området? Hur lyfts det fram i stadens
gemensamma marknadsföring och i respektives kanaler?

• För att förstärka och attrahera fler besökare behövs att vi nyttjar stadens värden, mark-
nadsför evenemang som kombinationserbjudanden tillsammans med hotellnatt som ett
exempel. Skapa fler paket utifrån målgrupp som förenklar och lockar besökare till city.

• För att ha framgång behöver det finnas ett starkt och tätt samarbete för att utveckla
platsen och fylla den med liv och aktiviteter. finns torg och mötesplatser som har stora
möjligheter till kommunikation och upplevelser. Genom stark samverkan med aktörer
kring dessa platser skulle dessa områden stärkas.

• Upplevelsecentrum och upplevelsetorg.

• Se till att city involveras i evenemang som gör så det syns och känns i innerstan.

• Lyfta in stadens kändisar genom tiderna i våra berättelser och i stadsmiljöerna.

• En grundfaktor för alla är att platsen upplevs som snygg, trygg och säker. I samverkan
är det viktigt att jobba med dessa områden. Genom belysning, skyltning, att det är rent
och inte klotter stärks upplevelsen av trygghet. Likaså att vi satsar på stråk som vägleder
människor till citykärnan.
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STADENS ENTRÉER, VÄLKOMNANDE
Stadens entréer vid resecentrum och 
Söder tull är diskreta och har stor 
utvecklingspotential. Det saknas hänvis-
ningsskyltar och information om allt  
vackert som staden har att erbjuda.  Det 
som är skyltat är cykelstråk när de flesta  
som kommer till oss är gående.

Det är vackra platser med fina byggnader 
och konstverk längs stråken men det saknas 
information om vad man ser. Likaså saknas 
ett enhetligt skyltprogram. Ett gemensamt 
skyltprogram som vägvisare och informa-
tionstavlor skulle stärka välkomnandet och 
vart vi vill att människor ska gå. Likaså en 

digital lösning som enkelt visar till exem-
pel hotell, handel, restauranger och utbud. 
Info-points skyltas upp ordentlig så alla 
besökare vet vart man kan vända sig. För att 
göra detta extra välkomnande och sprida 
glädje skulle man kunna lyfta in östgötska 
på vissa skyltar.

Likaså är ett farväl viktigt och att man hälsar 
alla välkommen tillbaka till Norrköping.

Som sagt inom detta område finns stora 
utvecklingsmöjligheter för att skapa ett 
varmt välkomnande. 

LÖFTET FRÅN NORRKÖPING TILL INVÅNARE, BESÖKARE OCH NÄRINGSLIV

Modellen visar vad Norrköping kan erbjuda.
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PLATSMARKNADSFÖRING
Norrköpings platsmarknadsföring bygger på 
stadens historia, unika identitet, sitt DNA 
och sin egen berättelse. Målet med plats-
marknadsföringen av Norrköping är att lyfta 
fram och visa upp stadens positiva värden 
och ge invånare och besökare ett varmt 
välkomnande.

På vissa platser syns detta genom bemötan-
de, service, skyltprogram, marknadsföring 
och hur omhändertagandet fungerar kring 
fastigheten (ordning, reda, belysning, 
attraktivitet). 

Norrköping består av många unika och 
starka platsvarumärken. Platsvarumärket är 
alltid i grunden Norrköping och alla som bor 
och verkar i Norrköping äger och ansvarar 
för dess anseende tillsammans. För oss som 
bor och verkar i Norrköping är det viktigt att 
tänka på att lyfta fram platsen Norrköping 
när vi marknadsför oss och kommunicerar. 
De olika platsvarumärkena i Norrköping är 
enskilt starka, mycket positivt laddade, 
nischade, positionerade och riktar sig till 
olika målgrupper.  

Hos BID-aktörerna finns det en vilja och ett 
behov av att lyfta dessa varumärken 

gemensamt men att det behöver vara val-
bart om en samverkan kring en förenad 
platsvarumärkesplattform skulle ske.
Att samla dessa och ersätta med en 
gemensam platsvarumärkesplattform har 
analyserats och diskuterats av BID-intressen-
terna. De slutsatser som man har gjort är att 
samverkan är viktigt. När samverkan sker 
inom BID-området vill man använda en 
gemensam varumärkesplattform. Det finns 
dock en risk med att om den används vid 
för få tillfällen att det är svårt att skapa 
kännedom för besökare och invånare. Detta 
innebär att man behöver släppa lite på sin 
egen prestige och ta med varumärket vid 
fler tillfällen. 

NER PÅ STAN OCH NORRKÖPING CITY
Det har tidigare funnits ett utarbetat 
koncept Ner på stan för att attrahera 
kunder till centrum och handeln i Norr-
köping. Konceptet används inte längre 
utan det man använt under senare tid är 
Norrköping city. Detta värnar både om den 
geografiska platsen som man vill attrahera 
till och är också tydligt hänvisande. 

VARUMÄRKE

Norrköpings övergripande kommunikationsmål för platsen är
• Stärka Norrköpings anseende genom platsmarknadsföring.
• Attrahera nya invånare, besökare, studenter och företag.
• Öka stoltheten hos invånarna och få fler platsambassadörer.
• Öka kännedom om Norrköping och stadens utveckling nationellt och internationellt.

För att kunna mäta om de kommunikativa målen och aktiviteterna gett effekt behöver det 
kontinuerligt mätas, följas upp och utvärderas. Det är viktigt att det finns uppsatta 
kvalitativa, kvantitativa och kunskapsmål i BID. 
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Norrköpings kommun har två webbplat-
ser inklusive sociala medier (facebook, 
instagram) som kommunicerar platsen, goda 
exempel och upplevelser i Norrköping. Det 
är letscreate.norrkoping.se samt upplev.
norrkoping.se. Dessa kommer att göras om 
med högre fokus på platsen och lanseras  
1 april 2020. 

I Norrköping har vi inte valt att använda 
endast en varumärkesplattform för platsen 
då det inkluderar så många starka varu-
märken. Här finns inget rätt eller fel utan 
det viktiga är att platsen arbetar utifrån 
platsens förutsättningar. Det viktiga är att 
vi kommunicerar platsen tydligt och att det 
inte känns spretigt. Det kan vara en 
utmaning då vi inte har valt att lägga allt 
under en varumärkesplattform för platsvaru-
märket.

LET´S CREATE NORRKÖPING
Norrköpings budskap är ett varmt 
välkomnande. Let´s create Norrköping och 
löftet bygger på att alla är välkomna hit för 
att vara med och skapa Norrköping. Let´s 
create Norrköping är ett enat varumärkes-
löfte, något platsen lovar invånare, besökare 
och omvärlden. Det har framförallt använts 
när människor i olika sammanhang slutit 
upp för Norrköping som till exempel vid 
Kulturnatten och stadsutvecklingsprojekt.  

ROLLER OCH ANSVAR
Kommunen ska stå för långsiktigheten i 
arbetet med platsvarumärket. Att se till plat-
sens helhet, att samverka och samarbeta är 
grunden i kommunens uppdrag. 
Näringens uppdrag bygger på stort engage- 
mang i platsen, komma med konkreta för-
slag och aktiviteter och genomföra dessa. 
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NÅGRA EXEMPEL PÅ STARKA PLATSVARUMÄRKEN I NORRKÖPING

• Kolmårdens Djurpark

• Let´s create Norrköping

• iNorrköping

• Upplev Norrköping

• Inre hamnen

• Industrilandskapet

• M-kvarteren

• Knäppingsborg

• Magnentus Building

• The Lamp Hotell

• Linden

• Spiralen

• Arbetets museum

• Campus Norrköping

• Louis De Geer

• Strömsparken

• Carl Johans Park

• Nya Torget

• Hörsalsparken

• IFK Norrköping

• Vita Hästen

• Gamla Sta’n

• Stadium Sports camp

• Ner på stan

• Dolphins
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3.1.2  Fokusområde 2. 

UTBUD

Representanter från kultur- och fritids-
kontoret, samhällsbyggnadskontoret, 
muséer, fastighetsägare, privata organisa-
tioner och företagsrepresentanter från 
handel och service. Mötena fördelas delvis 
över två subgrupper, verksamheter och 
event/aktiviteter.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Vad erbjuds? Finns både handel, service

och tjänster i området och hur är de
fördelade?

• Finns det ett mångkulturellt utbud?
• Vilka är målgrupperna?
• Finns besöksflödesmätningar? Hur

skapar vi ett gemensamt system för
flödesmätning?

• Vad saknas i vårt utbud?
• Vilka är våra direkta konkurrenter?
• Vilka event finns och vem samordnar?

Norrköping city karaktäriseras av tre 
gallerior, som tillsammans erbjuder ett stort 
utbud av shopping inomhus. Den naturliga 
gå-shoppinggatan, som man oftast ser i 
de flesta städer, finns genom galleriorna 
i Norrköping. Det finns även många fina 
och unika butiker som ligger utanför 
galleriorna men för besökare är det ibland 
svårt att hitta till dessa butiksområden. En 
skyltplan för att tydliggöra utbudet saknas 
och skulle vara mycket önskvärd. 

Årligen arrangeras ett antal stora event i 
Norrköping som Augustifesten, 
Kulturnatten och Norrköping Light Festival. 
Det finns även ett antal mindre evenemang 
som arrangeras av Norrköpings kommun 
samt privata arrangörer. 

För att skapa ett mer levande city finns ett 
behov att skapa fler organiserade 
aktiviteter. Vi bör utveckla det som redan 
finns idag samt förstärka marknadsföring av 
dessa evenemang och aktiviteter för att nå 
fler besökare. 

Grupperna har identifierat och samlat data 
kring handel, serviceföretag och tjänster i 
det prioriterade området för att få en 
komplett översikt av utbudet. Även 
inventering av fastighetsägare, 
återkommande event och besöksstatistik 
har gemensamt genomförts. 

Idag saknas ett gemensamt system för att 
mäta besöksflöde inom det prioriterade 
området.
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Norrköpings city karaktäriseras av tre gallerior med huvudsakligen handelsyta. 
Butiker finns främst längs med Drottninggatan, i Knäppingsborg, Knäpping-
borgsgatan, Hospitalsgatan och Skolgatan.

Det saknas ett gemensamt system för att mäta besöksflöde. Bilden visar enskil-
da mätningar och kan därför bara användas som en indikation, för att mätme-
toden inte stämmer överens.  
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3.1.3  Fokusområde 3. 

PLATSEN

Representanter från samhällsbyggnads-
kontoret, fastighetsägare och privata 
organisationer.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Vilka platser finns i BID området?
• Hur är platsen utformad?
• Är de olika platserna vackra och

tilltalande?
• Är den offentliga miljön attraktiv och

levande?
• Vad händer på platsen? Finns det event –

aktiviteter - tema?
• Är det tydligt vad platsen används för?
• Vilka utvecklingsmöjligheten finns på

platsen?
• Till vilka platser ska tas hänsyn till

med tanke på planerade bygg- och
renoveringsprojekt?
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De sex valda platserna har alla en stor 
utvecklingspotential. Gruppen har gjort en 
utförlig beskrivning av alla platser som finns 
i ett eget arbetsdokument. De flesta av 
platserna används inte aktivt i nuläget. De 
önskade målgrupper undviker också dessa 
platser. Det finns många idéer att skapa liv 
och rörelse på de flesta av platserna. Det 
är viktigt att bestämma sig för ett tema 
eller användningsområde av platsen, med 
tillhörande målgrupp. 

Till exempel är Tyska torget mycket lämpligt 
för stora event. Det finns möjligheter 
att skapa mer positiv rörelse i området 
Mellanrummen, gatorna mellan galleriorna. 

Hörsalsparken upplevs av många som 
”hjärtat av city”, men används efter 
ombyggnaden inte på önskat sätt. Med 
relativt små åtgärder, skulle Hörsalsparken 
kunna bli en levande mötesplats.

Med små åtgärder skulle även St Pers- 
platsen kunna bli en levande mötesplats, att 
kunna sätta sig med sin fika eller ta en rast.

Under stadsvandringen har deltagare i 
arbetsgruppen Platsen bestämt sig för 
att prioritera följande sex platser som 
kan utvecklas de närmsta åren:

• Tyska torget
• Stadstornsplatsen och Olai kyrkoparken,

hela området omkring Olai Kyrkan
(Norrköpings S:t Olofs församling)

• Mellanrummen mellan Linden och
Spiralen och "Lundbergsplatsen"

• Söder Tull (Norrköpings kommun)
• St Persplatsen (Nordea-hörnet)
• Hörsalsparken
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3.1.4  Fokusområde 4. 

TILLGÄNGLIGHET

Representanter från samhällsbyggnads-
kontoret, fastighetsägare, Östgötatrafiken, 
organisationen Funktions rätt.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Gång- och cykelvägar, tydlighet,

skyltning?
• Funktionsanpassat? Barnvagn, rullstol,

rollator?
• Kollektivtrafik, tillräckligt med hållplatser,

funktionshinderanpassat?
• Handikapp/ funktionshinder, anpassat?

Handikappsanpassad parkering?
• Tillgång bil, bilparkering? Elladdare?
• Cykelparkeringar och cykelrensning?
• Öppet uthyrningssystem för sparkcyklar

på väg in?
• Wifi? Ström/eluttag för mobilladdare?
• Öppettider hotell och restaurang?
• Varutransporter? Trafikföreskrifter?

Bestämda leveranstider?
• Var finns taxi- och lastzoner?

TILLGÄNGLIGHETSPRIS Norrköpings kommun 
vill uppmuntra företag, föreningar och 
organisationer att använda sin kreativitet, 
kunskap och goda service för att göra sin 
verksamhet mer tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar. Därför delar vi ut 
hedersutmärkelsen Tillgänglighetspriset 
årligen sedan 2007.

Norrköpings city upplevs som tillgängligt 
för de flesta målgrupper; det finns en stor 
del cyklister och fotgängare i citykärnan. 
Det är dock önskvärd att förtydliga 
främst cykelbanor, för att öka tryggheten 
för de som går på samma gata. Även 
skyltningen var man får cykla/inte får 
cykla är inte tillräckligt tydligt till en stor 
del av besökarna. De största delen av 
biltrafiken kör runt via promenaderna 
som omsluter stadskärna. Gruppen har i 
en arbetsdokument inventerat all trafik i 
stadskärna.

Det finns ett antal lastzoner, dock är det 
många transportbilar som levererar på 
andra platser än de angivna lastzonerna. 
Här behövs mer tydighet och kontroll. 
Taxizoner finns, men det är bara den vid 
Resecentrum som är tydlig synligt. De andra 
taxizonerna, till ex vid Söder Tull, är svårare 
att hitta. 

Informationsbrist och dålig skyltning leder 
till att vissa platser är svårt att hitta, att veta 
vilken utbud det finns och när det händer 
saker o ting i city. Drift och underhåll av 
bland annat gatsten, belysning, 
vägmarkeringar behöver ses över, då det 
finns en del brister på flera platser. Det finns 
en hel del bra anpassningar till 
handikappade, både de i rullstol och de 
som är syn- och/eller hörskadade. Det finns 
dock en del önskade åtgärder för att bjuda 
in denna målgrupp oftare in i city. 

Transporter och leveranser till city sker 
dygnet runt, och ger ibland farliga 
transportsituationer. Reglering av 
leveranstider eller även samordning av 
”sista milen” är önskvärt.
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3.1.5  Fokusområde 5. 

TRYGGHET 
RENT - TRYGGT - SÄKERT

Representanter från samhällsbyggnads-
kontoret, fastighetsägare och privata 
organisationer. 

Det finns en stark koppling mellan fokus-
gruppen Trygghet, rent-tryggt-säkert och EST 
Innerstaden (Effektiv Samordning Trygghet), 
en arbetsgrupp som skapades våren 2019. 
EST gruppen har representanter från 
Polisen, Räddningstjänsten, socialkontoret, 
utbildningskontoret, representanter från 
fastighetsägare samt citysamordnare, 
som är sammankallande. EST Innerstaden 
har sammanställt en nulägesanalys och 
åtgärdsprogram under 2019.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Är det rent och snyggt inom BID-området?
• Hur är tillgången till papperskorgar och hur

ofta töms de?
• Vilka ordningsregler, bestämmelser och

samverkan finns för renhållning?
• Hur ofta rengörs gator, torg, parker och

andra offentliga rum?
• Förekommer klotter, förstörelse, buller och

förargelseväckande beteende?
• Känns BID-området tryggt och

välkomnande under dygnets olika timmar?
• Vilken kvälls och fasadbelysning finns,

offentlig och privat?
• Vilken samverkan finns kring

säkerhetsfrågor med Polis, säkerhetsvakter
och bevakningsbolag?

• Hur jobbar vi med utsatta personer i
samhället, socialt utanförskap?

• Drog- och narkotikahantering
• Klotterstrategi?
• Vad kan vi erbjuda ungdomar för att

undvika oönskat beteende?

City upplevs inte alltid som rent och tryggt, 
även om Norrköping har en relativt ren 
stadskärna och statistiken av brottslighet 
visar en minskning. Klotter, cyklar huller 
om buller, fimpar, mörka platser och social 
utsatthet är orsaker av att staden kan 
kännas smutsig och otrygg. Tittar man upp, 
ser man många fina och vackra fasader, 
tittar man däremot ner eller mot nedersta 
delen av visa byggnader kan ögat fånga upp 
en helt annan känsla. Utmaningen är att 
få alla fastighetsägare att ta hand om sina 
fasader och entréer för en bättre upplevelse 
av rent och tryggt i city.

Även människors beteende, som fotgängare 
med fokus på mobilen, kan leda till osäkra 
situationer. Cyklister som inte följer 
trafikreglerna kan också skapa farliga 
situationer. Att jobba med människors 
beteende är dock en stor samhällsfråga. 
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OM EST, EFFEKTIV SAMORDNING TRYGGHET
EST ingår i ett utvecklingsprojekt inom BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet), där målet är att 
utveckla ett arbetssätt som kombinerar lång-
siktigt brottsförebyggande och trygghets-
skapande insatser med ett mer incident-
inriktat arbete, där man snabbt kan 
mobilisera de gemensamma resurserna. Det 
handlar bland annat om att få till en 
fungerande och personoberoende struktur 
på sin samverkan.

EST kan beskrivas som en metodik för aktö-
rer som på ett strukturerat sätt ska samverka 
kring en lägesbild. Det handlar om att göra 
en kort orsaksanalys och diskutera hur och 
varför problemen ser ut som de gör, samt 
vilka resurser man har till att lösa dem.

Anledningen till att skapa EST Innerstaden är 
bland annat att det har uppstått en känsla 
av social oro i city och att visa platser ”ägs” 
av grupper genom häng på platsen, som 
i sin tur skapar en känsla av oro för andra 
användare av platsen.

Fler samverkansgrupper finns med fokus på 
trygghetsfrågor

L.O.S. Lokal samverkan mot organiserad
brottslighet, mellan polis och kommun.

NOBRÅ Norrköpings brottsförebyggande 
råd, informationsforum mest, utan egentliga 
mandat men ett gott organ för dialog 
mellan parter såsom polis, allmännytta, 
kommun, räddningstjänst LiU, 
Fastighetsägarna MittNord. 

EST INNERSTADEN
Kommunen, ett antal fastighets-ägare och 
organisationer rapporterar veckovis, som 
resulterar i en lägesbild, sammanställt av 
Hyresbostäder och kommunen.
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4. STUDIER, WORKSHOPS OCH
UTBILDNING

Studier, undersökningar och workshops 
har gett värdefull branschkännedom, 
spetskompetens och ökad förståelse för 
stadsutveckling. 

INFORMATIONSMÖTE: 
Stormöte om BID 
Kick-Off, Steg 1, 20 augusti 2019

Stormöte om BID med stadsvandring 
och workshop  
Steg 2, 2 oktober 2019

UTBILDNING 
”BID - Svenska Stadskärnor” 
av ett antal representanter från 
samhällsbyggnadskontoret och från 
fastighetsägare – maj 2019 

Varje arbetsgrupp har i steg 2 arbetat med 
en nulägesanalys under tre till fyra möten 
och genomfört stadsvandring.

UTBILDNING, NÄTVERK OCH STUDIERESA 
BID-MANAGER:
• UCM Basic stads- och platsutveckling,

Malmö 2019
• Årskonferens Svenska Stadskärnor,

Linköping – maj 2019
• KCG, Key Cities Group Svenska

stadskärnor, fem träffar om året
• Studieresa London, sept 2019
• Placemaking in the the Nordics, Future

Leadership,
• Konferens och studiebesök Utrecht

Nederländerna – september 2019

Styrgruppen planerar en studieresa 
med eventuella nyckelpersoner under 
2020.
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5. SWOT-ANALYS

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att 
se över sin verksamhet eller affärsidé samt 
öka beredskapen inför vad som kan komma 
i framtiden. Den är också ett bra underlag 
när du ska välja strategi längre fram. Man 
kan göra en SWOT på helheten eller en 
enskild produkt eller företeelse.

Alla arbetsgrupper har gjort sin egen SWOT 
inom sitt fokusområde.
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5.1 Styrgruppen

Styrkor
• Bra förutsättningar
• Viljan att utveckla
• Viljan att samarbeta
• Vacker stad att ta

hand om
• Flera starka aktörer
• Engagemang

Möjligheter
• BID-arbete
• Bättre samordning
• Samfinansiering

åtgärder
• Lättare ingång in i

kommunen
• Urbanisering i city
• Ostlänken, nytt

stationsläge

Svagheter
• Förankringen
• Långa processer
• Ord som inte följs av

handling
• Resursbrist (kommunen)
• Att prata samma ”språk”

(offentlig - privat sektor)

Hot
• Ekonomiska förutsättningar
• Politiska beslut
• Beteendeförändringar
• Paradigmskifte inom handeln
• Organiserad brottslighet
• Lågkonjunktur



36

Styrkor
• Bra kommersiellt utbud
• Handeln är samlad på en och samma

plats, tydligt handelsstråk (Drottninggatan
och dess gallerior)

• Lockar besökare genom Kolmården
• Kulturutbud
• Norrköping-patriotism
• Inga stora barriärer i centrala staden
• Bra parkeringar
• Bra mix av utbud
• Bra butiksutbud
• Bra restaurangutbud
• Mysigt i staden
• Öppettider
• Vacker och unik stadsmiljö- Industri- 

landskapet

Svagheter
• Finns ingen naturlig mötesplats
• Inga regelbundna marknader som ”drag-

plåster”
• Inga utbud/aktiviteter för barn och unga
• Finns för mycket av vissa utbud
• Flera platsvarumärken, ingen koppling
• Svårt att hitta hit
• Vad är Norrköping för externa besökare?
• Social utsatthet
• Röriga trafikstråk (morgontrafiken)
• Inga tydliga restaurangstråk
• Saknas saluhall och mataffärer
• Dåligt utformade torg
• Otrygga miljöer
• Främst “vanliga” kedjor

Möjligheter
• Bättre reglering för uteserveringar
• Koppla till Industrilandskapet
• Fler uteserveringar
• Samarbete med Kolmården, paket
• Skapa känslan av att vara välkommen
• Inre hamnen / båttrafik
• Förtydliga var utbud finns
• Samordna öppettider restaurangerna
• Samverka inom olika utbud
• Hjärtat av staden, utbud/ tydliggöra
• Shoppingstråk, Restaurangstråk
• Mer attraktivt för att locka besökare
• Utveckla kvalitetslivet
• Göra city mysigare, ge känsla
• Få kunder att besöka ett större område
• Känslan positiva shoppingupplevelser
• Skapa kännedom och ändra attityden om

vad city är och har att erbjuda
• Utveckla mellanrummen
• Samarbete
• Forma om stadskärnan med rätt mix
• Förtäta staden med bostäder
• Ostlänken, nytt stationsläge

Hot
• Ekonomiska förutsättningar
• E-handel
• Externhandel
• Beteendemönster, invånarna

orkar inte ta sig ut
• Otrygghet
• Brottslighet
• Konjunktur
• För många tomma lokaler

5.2 Utbud - verksamheter
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Styrkor
• Bra kommersiellt utbud
• Handeln är samlad på en och samma

plats, tydligt handelsstråk (Drottninggatan
och dess gallerior)

• Lockar besökare genom Kolmården
• Kulturutbud
• Norrköping-patriotism
• Inga stora barriärer i centrala staden
• Bra parkeringar
• Bra mix av utbud
• Bra butiksutbud
• Bra restaurangutbud
• Mysigt i staden
• Öppettider
• Vacker och unik stadsmiljö - Industriland-

skapet

Svagheter
• Samverkan kommunalt-privat
• Helhetsgrepp, saknar samordning
• Brist på kontinuitet
• Ingen besöksnärings- eventstrategi
• Dåliga på att marknadsföra vårt utbud
• Ingen tydlig identitet
• Svårt för verksamheter att gå runt
• Socialt ansvar/ handla lokalt
• Splittrat, lätt att missa t.ex aktiviteter i

Knäppingsborg
• Kommunala resurser
• Ingen riktigt turistinformation
• Ingen information om ”vad händer”
• Lätt att missa det som händer
• Folktomt på kvällen

Möjligheter
• Få till ett aktivitetshus där kultur och

idrott kan mötas. Öppet både kväll och
dagtid. Alla åldrar kan mötas.

• Sätt en långsiktig strategi
• Ta vara på alla människor som redan

besöker oss
• Samverkan över organisationsgränser
• Ingå i pågående satsningar
• Samverkan genom BID
• Prioritera samverkan
• Binda ihop centrumdelar
• Interaktiva aktiviteter (utan bemanning)
• Familjeaktiviteter
• Fler aktiviteter och evenemang
• Använda Hörsalen – marknadsföra
• Använda historia att berätta
• Berätta om det som finns, vad som

händer
• Använd strategiska platser till information

Hot
• Ekonomiska förutsättningar
• Digitaliserad handel
• Hörsalen, missbruksproblematik/

personalbrist/obehaglig situation
till personalen

• Ungdomshäng och gäng
• Åker hellre till Stockholm och

Linköping
• Kommunens riktlinjer om att

handel ska finnas i bottenvåningar

5.3 Utbud - evenemang, aktiviteter, kultur
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Styrkor:
• Vacker och unik stadsmiljö
• Koppling till Industrilandskapet,

Visualiseringscenter och Louis de Geer
• Stenstaden
• Vatten
• Vackra fasaden
• Handelsstråk och handelskvarter
• Kultur
• Stadens puls
• Många fina ytor i city
• Nära till parkområde
• Viljan att utveckla
• Kreativitet, idérikedom
• Bra tillgänglighet
• Starka företag som vill ta initiativ

Svagheter:
• Finns ingen naturlig mötesplats
• Inga torg används aktivt
• Brist på grönytor i city
• Inga bra platser för barn och unga
• Inga bra platser för pensionärer
• Mycket skugga, få solplatser
• Röriga trafikstråk som hindrar vissa plat-

ser från att skapa bättre miljö
• Inga tydliga restaurangstråk/torg
• Torg/ platser utan innehåll
• Svårt för privata aktörer att använda

offentlig miljö
• ”Död” känsla på kvällen
• Otrygga miljöer

Möjligheter:
• Skapa mötesplatser till ”nu och fram- 

tiden”
• Utveckla länk till industrilandskapet
• Skapa restaurangstråk, mer uteservering-

ar året runt för en mer levande stad
• Vackrare entréer in till stadens centrum,

exempelvis Söder tull
• Använd mer av stadens historia
• Skapa anledningar att komma till och

stanna i city
• Koppla ihop de olika platserna tydligare
• Binda ihop citykärnan med hjälp av ak-

tiviteter som skapar naturligt flöde även
utanför varuhusen

• Skapa attraktion i mellanrummen
• Bredda staden och få in vackra miljöer
• Samfinansiering
• Underlätta för privata aktörer använda

offentligt miljö

Hot:
• Ekonomiska förutsättningar
• Politiska beslut
• Brottslighet – narkotika
• Skadegörelser
• Människor tar inget ansvar för saker

5.4 Platsen
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Styrkor:
• Centralt läge
• Bra tillgänglig med många transportsätt
• Kollektivtrafiken
• Tillräckligt antal P-platser
• P-platser nära handel och service
• Handikappanpassade övergångställen,

med mera
• Många cyklister - fotgängare
• Bra öppettider inom handeln
• Gäst-Wifi på välbesökta platser
• Många cykelställ
• Viljan att samarbeta

Svagheter:
• Godstransporter/leveranser – tider
• Underhåll skyltning/målning skyltar på

mark
• Mörka platser
• Otydlig skyltning cykelstråk
• Okunskap folk beteende
• Skyltning till centrum och P-möjligheter

från norra sidan av staden
• Skyltning till vissa områden saknas
• Saknas informationstavlor/ kartor/

information
• Många ojämna gatustenar
• Cyklar huller om buller på vissa platser
• Ladd-punkter till mobilen
• Fria publika internet-surfzoner saknas
• Handikapparkering nära saknas

Möjligheter:
• Samordna/reglering godsleveranser
• Förbättra handikappanpassade lösningar
• Tydliggöra cykel- och gångstråk
• Ta bort hinder för handikappade
• Samverkan
• Bättre underhåll av gatusten och

vägmålningar
• Rensning av cykelställ
• Fler cykelställ på strategiska platser
• Använda cykelställ som känns igen
• Bättre belysning

Hot:
• Ekonomiska förutsättningar
• Beteende, folk beter sig dåligt, förstår

sig inte på reglerna

5.5 Tillgänglighet
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Styrkor:
• Arbetet med EST (Effektiv Samordning

Trygghet) pågår
• Vilja att samverka
• Stora aktörer som kan påverka och

förbättra på riktigt
• Kompetens
• Samsyn på problem som finns
• Samverkan fastighetsägare
• Lösningsorienterade
• Urbanisering/ förutsättningar till mer

”liv” i city

Svagheter:
• Mycket snack, liten verkstad
• Kontaktvägar (kontaktcenter svag mot

näringslivet)
• För lite ”bra” rörelser, aktiviteter på

kvällarna
• Boende i city har inga anledningar att

vara ute på kvällarna
• Ungdomsgård; åldersgränser, fasen

mellan barn - vuxen
• Olika huvudmän
• Kommunen LOU/upphandlingsavtal
• Två stadsentréer Söder tull och

Resecentrum, kan upplevas otrygga
• Mörka platser

Möjligheter:
• Ägande
• BID/Initiativ till att förbättra samverkan
• Strategi för samverkan med väktare
• Samordna väktare/utöka paragraf 3, akti-

vera utsatta områden
• Viljan att skapa en organisation för sam-

verkan
• Klotter – Väktare – Aktiviteter/ mötesplat-

ser
• MBU, Människan Bakom Uniformen
• Cityvärdar/ trygghetsvärdar
• Mer polispatruller/ NÄRVARO, cykelpolis
• Belysa otrygga platser
• Ombilda utsatta platser
• Samordna och lösa problem med

skadedjur
• Kollektivtrafiken, registrera Hotspots,

direktkoppla till polisen
• Belysning
• Möjligheterna är billigare nu för tiden
• Stenstaden/ arkitektur/ utmärker sig för

fasadbelysning
• Samordna hotell/ restaurang; klustra?

Öppettider? Marknadsföring?

Hot:
• Ungdomar som driver omkring
• Mer utsatta personer i samhället/

socialt utanförskap
• Ekonomiska förutsättningar
• Personal resurser Polisen
• Kommunen, politiska beslut
• Föräldrar som inte har koll/tillsyn på

sina barn och ungdomar
• Attityder
• Beteende/ansvarstagande allmänheten
• Droger/missbruk/psykisk ohälsa
• Kriminalitet
• Narkotika
• Gäng
• Folksamlingar

5.6 Tryggt - Säkert



41

Styrkor:
• Det finns en bra städning (kommun och

privat)
• Hög nivå i stadskärnan (rent och fint)
• Finns mycket papperskorgar/sopkärl
• Papperskorgarna används bra
• Finns nolltolerans till klotter
• Vacker stad med vackra byggnader
• BID-projektet
• Finns framåtanda
• Befintliga projekt som Håll Sverige rent,

städa Norrköping, snyggaretryggare
Norrköping

Svagheter:
• Klotter - hotspots
• Skräp - hotspots
• Fimpar, tagit bort askkoppar
• Sopkärl på ostrategiska platser
• Fel sopkärlsmodell
• Människors beteende
• Finns skadegörelse, exempelvis klotter
• Nolltoleransen till klotter följs ej
• Otydligs/odefinierad acceptansnivå på

rent (skräp och klotter)
• Ekonomi (kommunens budget)
• Avsaknad av tydliga platser att vistas på

(för unga)

Möjligheter:
• Skapa/definiera gemensam acceptans- 

nivå ”rent”
• Välja rätt sopkärl
• Rätt placering av sopkärl
• Samfinansiering
• Engagera och inspirera fler, vara

ambassadörer
• Hotspots för graffiti
• Följa upp nolltolerans för klotter
• Gemensam klotterstrategi
• Använda sopsorteringskärl
• Påverka allmänhetens beteende
• Utveckla befintliga projekt
• Upprätta gemensamt arbetssätt och ge-

mensamma metoder
• Upprätta gemensamplattform för hur

vi tillsammans hanterar tema rent inom
området

• Göra det lätt att göra rätt – det ska vara
lätt för allmänhet att göra rätt

Hot:
• Ekonomiska förutsättningar
• Politik (politiska beslut, prioriteringar,

skiftande styre)
• Fimpar, snus, tuggummi och plast

gör att platser och miljöer upplevs
ostädade – svårt att få bukt på

• Minskat antal sopkärl
• Ökad mängd skräp
• Ökad skadegörelse/ vandalism
• Korta projekt (arbetet kräver lång- 

siktighet)
• El-sparkcyklar

5.7 Rent
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Styrkor:
• Tillsammans är vi starka
• Vi vill samarbeta
• Positivt och starkt engagemang. Hög

ambition och vilja hos näringsliv,
föreningar och det offentliga

• Vacker och händelserik stad med fina
byggnader och platser

• Stad i förvandling
• Vi är duktiga på att själva utveckla

platsen
• Närhet och tillgänglighet till ett stort

utbud
• Bra förutsättningar för att fylla ett positivt

platsvarumärke
• Det finns många starka platsvarumärken
• Geografiska läget
• Vattnet
• Många kända personer som sätter staden

på kartan
• Stadens spännande historia
• Det finns en stolthet över platsen
• Universitet mitt inne i city
• Finns fina koncept i Norrköping
• Flera fastighetsägare som tar ansvar för

platsen

Svagheter:
• Saknas en gemensam struktur, gemen-

samt platsvarumärke, något att samlas
kring. Påverkar exempelvis skyltning och
kommunikation vilket gör att det upplevs
spretigt

• Skyltning och välkomnandet vid stadens
fysiska entreér (både för BiD-området och
till staden)

• Informationsskyltning om platser, stråk
och konsten

• Starka platsvarumärken kan göra att
svagheten blir att vi nyttjar en gemensam
varumärkesplattform vid för få tillfällen

• Visa upp och förstärka mötesplatser. Det
saknas dock en gemensam mötesplats

• Ingen information om vad som händer
och pågår när man passerar

• Många platser känns otrygga. Ex Söder-
tull behöver insatser som stärker trygghet.

• Kommunens och allas ekonomiska förut-
sättningar

• Saknas en större arena för olika evene-
mang mitt i stan som kan bidra till handel
och ökad nattekonomi

Möjligheter:
• BID skapar kommunikativa möjligheter
• Samverkan mellan olika aktörer som stär-

ker platsen
• Samfinansierade åtgärder och aktiviteter.
• Stadens spännande historia och platser

behöver synliggöras, informeras om och
lyftas fram

• Paketering av utbud
• Förpacka, samkommunicera och skapa

upplevelser i staden
• Allting finns inom promenadavstånd
• Cykelstråken finns skyltade, ett liknande

sätt för gående behövs
• Skapa fler aktiviteter på våra torgmiljöer
• Nyttja tomma skyltfönster till att istället

berätta om staden
• Vi förtätar innerstaden vilket bidrar till att

fler människor rör sig och arbetar centralt

Hot:
• Strukturförändringar inom handeln.

Om vi inte lyckas med grundbultarna
(kärnan, förutsättningarna i BID) så
blir arbetet med platsvarumärket inte
trovärdigt eller framgångsrikt

• Om vi inte lyckas samarbeta kring ett
platsvarumärke så urholkas platsen

• Snabba förändringar som vi inte själva
kan styra över

• Att man inte hänger med i trender
och förändringar

• BiD är inte förankrad när beslut ska
fattas

• Transparens saknas
• Man berättar inte för varandra, glöm-

mer varandra -  intern kommunika-
tion, vad som händer och sker

5.8 Varumärke
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6. OMVÄRLDEN OCH MARKNADEN

6.1 Trender och utveckling

Liksom i övriga världen behöver BID 
Norrköping förhålla sig till ett förändrat 
kundbeteende och konsumtionsmönster. 
Experter är eniga om att e-handeln 
stöper om detaljhandelslandskapet. Den 
demografiska utvecklingen medför ökad 
tillväxt inom e-handeln. Handeln blir mer 
tekniskt sofistikerad. Digitaliseringen 
driver fram nya affärsmodeller.

Norrköping jobbar för att bli stark inom 
logistik och stora investeringar görs för att 
omvandla jordbruksmark för att kunna 
bygga lager för bland annat e-handel. 
Frågan är om det gynnar innerstadens 
handel? En stor möjlighet är dock att just 
där investera i möjligheten till samordnade 
leveranser, den sista milen in till city.

Den nya kundupplevelsen formas av 
kundernas förväntningar. 
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6.2 Position på lokal, regional och 
nationell marknad

KOMMUNENS UTVECKLING
Detaljhandeln i Norrköpings kommun 
uppvisade en positiv tillväxt om 0,8 procent 
avseende perioden 2017-2018, vilket 
kan jämföras med rikets tillväxt om 1,8 
procent (exklusive E-handel) Norrköpings 
utveckling var lägre än länets utveckling om 
0,9 procent. Kommunens utveckling drevs 
främst av dagligvaruhandel som stod för 58 
procent av den totala tillväxten. Totalt 
uppgår detaljhandelsomsättningen i 
kommunen till drygt 9,6 miljarder kronor. 
Dagligvaruhandeln utgör 49 procent 
av kommunens totala detaljhandels-
omsättning, vilket är en aning lägre än  
rikets motsvarande andel om 53 procent 
(exklusive E-handel)

Försäljningsindex är ett mått på handelns 
styrka och utgår från försäljning per 
invånare. Indexet visar på hur väl handeln 
förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga 
försäljningsunderlaget i regionen. Ett index 
över 100 indikerar att handeln har ett 
inflöde av kunder från andra kommuner, 
medan ett index under 100 indikerar ett 
utflöde. Rikets index är 100. Norrköping 
hade ett index om 100 år 2006. Därefter 
skedde en markant ökning och kommunen 
befann sig länge i spannet 105 till 110 med 
en viss övervikt åt 110. Sedan 2011 

har det skett en minskning och kommunen 
ligger sedan 2016 stabilt runt ett index 103. 
Detta kan jämföras med länet, som under 
perioden legat på eller strax över index 95 
och de andra jämförbara kommunerna 
(enligt SKLs indelning), som legat över 110 
under perioden och ofta närmare 115. 
Norrköping tar tillvara sitt underlag bättre 
än länet men sämre än jämföra kommuner.  
(källa: Cityindex)

MARKNADSPOTENTIAL 
Upptagningsområdet för handeln är i 
stort sett Norrköpings invånare, men 
även invånare från närliggande orter som 
Finspång, Katrineholm och Söderköping 
handlar en del i Norrköping. Norrköping 
är en stark besöksnäringskommun med 
Kolmårdens Djurpark som årligen lockar 
många besökare. Närheten till Göta Kanal, 
skärgården, Industrilandskapet lockar många 
människor. 

Norrköping drar tillsammans med Linköping 
stora event och konferenser till staden. 
Shoppingturismen kan starkt utvecklas i 
Norrköping och med rätt marknadsföring 
och attraktivitet har Norrköping city alla 
förutsättningar att öka antal besökare.
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Följande bilder kommer från Fastighetsägarna i samarbete med HUI Research,
ur rapporten Cityindex 2019 och visar omsättningsutveckling, omsättning per 
bransch, försäljningsindex samt antal anställda per bransch.
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7. MÅLGRUPPER

MÅLGRUPPERNA TILL NORRKÖPING CITY ÄR 
FLERA. 
För vissa entreprenörer i city är målgruppen 
i huvudsak de individer som lever, bor, 
arbetar eller av annan anledning befinner 
sig i centrala stan medan den primära 
målgruppen för andra entreprenörer är mer 
specificerad, som till exempel män och 
kvinnor i åldern 30-70 år. Målgruppen är i 
första hand personer med ett intresse för 
kultur, mode, inredning och god mat. 

Det primära upptagningsområdet är 
Norrköpings kommun, den lokala 
befolkningen. Inom handeln arbetar man 
just nu inte aktivt med att locka turister, 
även om man är medveten om att många 
turister besöker Norrköping. Framförallt 
under sommarmånaderna besöker ett stort 
antal turister Norrköping, ofta kopplat till 
besök på Kolmårdens djurpark. Stora 
evenemang, kongresser och konferenser 
bidrar också starkt till besökare i city. En del 
företag arbetar med devisen "En känsla att 
bevara" vilket betyder att besökaren ska få 
ett intryck och att det ska sitta kvar och leda 
till återbesök och att man pratar om det.

Vad gäller de gemensamma 
marknadsföringsinsatserna för city, är det 
riktat till alla som har ett intresse av mode, 
mat,  upplevelser och evenemang. Men 
också mot personer som vill flanera, känna 
pulsen i innerstaden och besöka museer 
eller konserter.

MER ALLMÄNT KAN VI BESKRIVA 
MÅLGRUPPERNA:

• Invånarna – känna stark framtidstro,
glädje, stolthet, samhörighet och
hemester.

• Besökare -  framtidstro, livskvalitet,
nyfikenhet, glädje och att man vill
komma tillbaka.

• Barnfamiljer, vuxna sällskap och
evenemangsturister. I första hand
svenska besökare men också till viss
del utländska.

• Studenter - känna stark framtidstro,
glädje, stolthet, nyfikenhet, möjlighet
och samhörighet.

• Inflyttande, pendlare – framtidstro
i platsen, livskvalitet, nyfikenhet,
möjligheter och utveckling.

• Näringsliv – känna stark framtidstro,
möjligheter, delaktighet, kvalitet,
stolthet, nyfikenhet och utveckling
från arbetarstad till en stark
kunskapsstad.
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ÖVERGRIPANDE MÅLGRUPPER 
BESÖKSNÄRING

Målgrupper inom besöksnäringen är i första 
hand svenska besökare, ofta kopplat till 
besök av större reseanledning som t ex 
Kolmårdens djurpark, konferens, kongress 
eller evenemang. 

För att locka utländska besökare till länet 
har kommunerna tillsammans med Visit 
Östergötland prioriterat marknaderna 
Tyskland och Holland. Tillsammans med 
Visit Sweden arbetar man mot den globala 
resenären och för Norrköping city är främst 
följande av Visit Sweden definierade 
segment aktuella; 

• Nyfikna upptäckare
Nyfikna upptäckare har en stor
nyfikenhet vill se och göra så mycket
som möjligt.
De upptäcker gärna nya städer och
platser och vill lära sig något nytt.

• Vardagssmitande livsnjutare
Vardagssmitande livsnjutare vill framför
allt koppla av, slippa rutiner och känna
sig fria. De njuter gärna av god mat och
dryck under semestern. Gemenskapen
är viktig för dem, att ha roligt och att
uppleva nya saker tillsammans med de
man reser med.

Besökare ställer idag större krav på platsen 
som man vill besöka. Det ska vara enkel 
tillgänglighet, snabba bokningslösningar, 
billigt och platsen ska vara unik och ge 
starka upplevelser. Resmålet ska vara 
hållbart och klimatsmart. I samma takt som 
resenärer utvecklar nya tillvägagångssätt när 
de söker efter upplevelser behöver vi som 
stad synas och ligga i framkant i de digitala 
utvecklingstrenderna.

Våra besökare ställer större krav på platsen som 
man vill besöka. Det ska vara enkel tillgänglighet, 
snabba bokningslösningar, billigt och platsen ska 
vara unik och ge starka upplevelser. Resmålet ska 
vara hållbart och klimatsmart. 
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8. KONKURRENSSITUATION

KONKURRENSSITUATION – REGIONAL 
UTVECKLING 
Konkurrensen finns till stor del inom 
förändrat kundbeteende och vad 
människor väljer att spendera sina 
pengar och fritid på. 

Om norrköpingsborna väljer att handla på 
annan plats än city, väljer de oftast 
det externa köpområdet Ingelsta Shopping, 
nära och med gratis parkering. Mirum 
Shoppings attraktionskraft har avtagit som 
konkurrent till city under sista åren.

Våren 2020 har Mirum bytt ut en del av sin 
handelsyta till en Event-center med 4000 
m2 rent nöje. Detta upplevelsecenter kan 
ses som konkurrent till city, men även som 
en extra attraktionskraft för Norrköping att 
locka besökare utifrån.

När norrköpingsborna väljer att 
handla i annan stad än Norrköping, 
åker de främst till Linköping (en anledning 
är att det finns en stor IKEA-butik
i Linköping) eller till Stockholm.
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9. SAMMANFATTNING
DÅTID / NUTID / FRAMTID

DÅTID

Norrköping är en stad i ständig förvandling, en stad som växer inifrån och ut. Från en 
arbetarstad med tung industri mitt inne i staden till en kunskapsdriven och attraktiv 
stadskärna. 

Norrköping har historiskt haft en innerstad med många luckor, rivningstomter som blivit 
parkeringsytor. Parkeringsytor som under tid blivit attraktiva bostäder och arbetsplatser.  
Dessutom har det funnits äldre byggnader som använts sparsamt. Sedan 2005 har staden 
jobbat intensivt med att omvandla dessa outnyttjade ytor till attraktiva stadsmiljöer. Det 
finns flera exempel i stadskärnan som Industrilandskapet, Knäppingsborg, 
Västgötebacken, området kring Visualiseringscenter och nu senast Yllefabriken. 
Norrköping har alltid haft starka aktörer som har varit viktiga för stadens utveckling.

Det har tidigare inte funnits en citysamverkan som har jobbat mellan kommunen och 
näringslivet i hela stadskärnan på ett strukturerat sätt. Det har dock funnits och finns 
fortfarande olika nätverk och samverkan.

Norrköpings Handel är ett nätverk som har funnits sen länge, av handelsföretag och 
fastighetsägare med intressen i handeln i hela Norrköping. Samarbetar med kommunen 
inom till exempel uppdatering av handelsriktlinjer och olika intressefrågor.
Föreningen Gamla Stan är en ekonomisk förening, som startades under 80-talet, för de 
företag som verkar inom deras geografiska gränser. Föreningens syfte är att bilda en 
plattform för aktiviteter, samverkan och marknadsföring för medlemsföretagen. Under 
2019 finns ett 25-tal medlemmar i föreningen. Tidigare har funnits Hospitalsgatans 
köpmannaförening.
Bråvikens Hotell- & Restaurangklubb är en Intresse- och branschorganisation som 
lokalt fungerar som en undergrupp till SHR. De började runt 1984. Under 2019 finns ett 
20-tal medlemmar. 
Ner på Stan är ett nätverk av ett antal stora fastighetsägare som gick ihop med stora 
hjärtan för Norrköpings stadskärna. Syftet var att tillsammans visa upp guldkornen, 
bredden och utbudet för både handel och restaurang/café. Under flera år har 
marknadsföring drivits tillsammans under konceptet ”Ner på Stan”. Sen 2019 drivs 
samverkan vidare under konceptet ”Norrköping City”, syftet att marknadsföra City 
tillsammans. 
Enskilda butiker som inte är en hyresgäst hos de stora fastighetsägarna kommer inte med 
i marknadsföringsarbetet.

• 2014 blev Norrköping medlem i svenska stadskärnor

• 2016 tog Kommunstyrelsen beslut om att arbeta med att utveckla stadskärna 
genom samverkan mellan Norrköpings kommun och fastighetsägare 

• 2018 anställde Norrköping sin första Citysamordnare

• 2019 tog Kommunstyrelsen beslut att jobba med BID-modellen



NUTID

Under 2019 har kommunen tillsammans med det näringslivet påbörjat BID processen som 
förväntas utreda ett nytt samarbete mellan privat och offentlig sektor med fokus på city.
Det framgår i nulägesanalysen att det finns mycket intressant i staden, tillsammans med en 
unik historia och framtid tillsammans med starka och engagerade aktörer. Detta ses som 
framtida möjligheter för att skapa ett levande city, tryggt, säkert och attraktivt. 

Området har idag ett stort utbud totalt sett som fyller mångas behov gällande handel, 
upplevelser och aktiviteter. Man anser dock att kommunikationen kring vad som händer 
och sker kan kommuniceras och marknadsföras bättre. Man ser att ett stärkt samarbete 
och gemensam kommunikation med att kommunicera utbud och platsen skulle stärka 
marknadsföringen. 
Det görs ett uppskattat arbete med blomster och parker som tillsammans med fina 
byggnader ger ett mycket gott intryck. Men stråken mellan områdena behöver förbättras; 
det finns klotter, skräp, fimpar och bland annat trasiga skyltar och gatusten som bör 
åtgärdas. Även belysningen bör ses över.
Tillgängligheten är god, men det går att förtydliga främst gång- och cykelstråk. 
Under arbetets gång har visa behov identifierats och kommer vara utgångspunkten för 
möjliga insatser i kommande handlingsplan.

FRAMTID

Norrköping genomgår nu sin största förvandling i modern tid med plats för fler och mer. 
I samband med Ostlänken bygger Norrköping om stora delar av staden. 
Det planeras för ett nytt resecentrum med intilliggande plats för bostäder och 
arbetsplatser. 
Första steget i omvandlingen är förändringen av Inre hamnen där det nu förbereds för de 
första bostadshusen. Inre Hamnen är ett utmärkt exempel på hur innerstaden utvidgas 
genom att redan bebyggda områden omvandlas med ny stadsbebyggelse. De stora 
projekten gör att kommunens strategiska fokus i första hand är på att utveckla de stora 
nya områdena. 
Alla inser dock att det är viktigt att knyta ihop BID området med det nya området Inre 
Hamnen och att ta vara på samverkan som nu byggs upp för att behålla och utveckla den 
gamla innerstaden.
Arbetet som görs är grunden till en gemensam målbild för framtiden. 
En affärsutvecklingsplan ska tas fram för att skapa tillväxt och att öka förutsättningarna för 
ett välmående näringsliv i området.
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9.1  Sammanfattning

Det pratas mycket om olika begrepp - City, Stan, Innerstaden, Centrum, 
Stadskärna – Gamla Stan. Det är viktigt att få en SAMsyn i hur man 
utrycker sig när man pratar om ”Stan”. 

Det byggs och det planeras nya stadsdelar. Norrköping växer. 
Förutsättningar har ändrats, digitaliseringen går fort, konsumentbeteenden 
förändras snabbt, trender följer kortare och kortare tidsperioder, den nya 
generationen ställer helt andra krav på användning av en stadsdel. 
Det finns engagerade företag och organisationer med hjärta för 
Norrköping som är beredda att investera. Det finns många idéer om hur 
alla fina platser skulle kunna utvecklas till mötesplatser för alla och det 
pratas mycket om att Norrköping behöver synas mer och visa upp det fina 
utbudet som finns.

Sammanfattningsvis ser vi att Norrköping har många styrkor, det finns en 
stark vilja att utveckla och samverka, Norrköping är en vacker stad som 
många aktörer vill ta hand om och Norrköping har ett bra och brett utbud.

Det finns många möjligheter att utveckla. Att bygga upp en 
samverkansorganisation mellan de offentliga och privata organisationerna 
och att ha en gemensam målbild och affärsutvecklingsplan är en viktig 
grund för framtiden. 
Svagheter ligger främst i förankringen av att få med alla parter inom BID-
området, både politiskt, kommunalt samt inom näringslivet.  Komplicerade 
beslutsprocesser kan bromsa det framåtsyftande gemensamma arbetet 
genom att det tar lång tid och effekten kan då leda till minskat 
engagemang. 
De främsta hoten till ett lyckat samarbete ligger i allas ekonomiska 
förutsättningar, politiskt fattade beslut och prioriteringar. Samt att alla 
behöver tänka på att arbeta på ett annat sätt och hålla varandra väl 
informerade.
Det som krävs är att vi tillsammans verkar för SAMsyn, SAMverkan och 
SAMarbete.
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Tack och slutord

Som BID Manager tackar jag kommunen, alla intressenter och främst de fastighetsägare 
som är initiativtagare till BID-arbetet, Fastighets AB LE Lundberg, Förvaltnings AB 
Magnentus och Castellum AB, för förtroendet till att få projektleda detta viktiga arbete.

Jag tackar även alla som har bidragit till att ta fram denna nulägesanalys, genom arbete i 
arbetsgrupperna, genom att svara på mina frågor, att läsa igenom mina texter och till dem 
som har fungerat som mitt bollplank och inspiration.

Ett stort tack även till Inger, Marlene och Marita från svenska Stadskärnor för att hela tiden 
backa upp mig med kunskap, inspiration och vägledning.

Irene Warmer
Citysamordnare / BID Manager
Näringslivsavdelningen
Norrköpings kommun
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NORRKÖPINGS KOMMUN

Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Vision 2035Vision 2035
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