
Sammanfattning av Svenska Stadskärnors enkät:

HUR PÅVERKAR 
COVID-19 ER 

VERKSAMHET?



Här kommer sammanställningen av enkäten ”Hur påverkar 
Covid-19 er verksamhet” som skickades ut vecka 21 och 
avslutades vecka 24. Frågorna var fördelade på områdena 
samverkan, organisation och ekonomi. Under vecka 21-24 har vi 
fått 74 svar.  Att dra några slutgiltiga slutsatser är inte möjligt eller 
relevant, men det ger oss en inblick i den ”nya” vardag som råder. 

Undersökningen pekar på att samverkansorganisationerna har ett viktigt uppdrag 
och deras betydelse har ökat dramatiskt i denna krissituation. När det gäller
samverkan ser flera organisationer ett ökat inflöde av medlemmar/intressenter 
och man upplever ett starkt stöd från olika håll. Kanske främst från kommunen. 
Samverkansorganisationerna visar sin främsta styrka genom sin förmåga att 
kommunicera, genom sina viktiga nätverk och genom att vara ett viktigt stöd för 
verksamheterna i city.

Det är oroande att man på flera håll rapporterar om att det inte funnits någon 
samverkan i krisen och att stadskärnans situation inte fått den uppmärksamhet 
som behövs. Många intressenter har också varit tvungna att prioritera sin egen 
verksamhet framför samverkan för allas bästa. Det är bekymmersamt med den 
svaga och osäkra finansieringen av samverkansorganisationerna, men i flera städer 
har kommunen gått in med förstärkt finansiering och säkrat verksamheten för året. 
Många kommuner har varit lyhörda för behoven och har efterfrågat samverkans-
organisationernas expertis och kunskap om förhållanden i centrum. Många kreativa 
initiativ har tagits och organisationerna har prioriterat att ha en tät dialog med 
sina medlemmar.

Flera efterfrågar ett tätare samarbete med fastighetsägarna och anser att 
kommunens intresse för frågorna är särskilt viktigt. Tillsammans behöver vi skapa 
nya viktiga mötesplatser i centrum och det kan ske genom en ökad samverkan. 
Verksamheterna behöver också digitaliseras i högre utsträckning och erfaren-
heterna från krisen måste tas tillvara för att fortsätta utvecklingen.

Ekonomin är oroande dels för den egna organisationens verksamhet under detta 
och kommande år, men även kommunernas ekonomi kommer att påverka vad 
som prioriteras framöver. Det finns ett behov av nya finansieringsmodeller för 
samverkan, gärna med en säkrad grundfinansiering och långsiktiga samarbetsavtal. 

Främst efterfrågar våra medlemmar stöd från föreningen när det gäller nätver-
kande och erfarenhetsutbyte. Vi inom Svenska Stadskärnor kan stödja genom att 
påverka beslutsfattare och vara support när det behövs. Vi kan också hjälpa till att 
utveckla den digitala kompetensen generellt för våra medlemmar och den egna 
verksamheten.

SAMMANFATTNING



UNDERSÖKNINGENS OLIKA OMRÅDEN 
REDOVISAS I KORTHET HÄR:

SAMVERKAN
38,4% svarar att det tillkommit nya intressenter i samver-
kansorganisationen.Blanda annat nämns att fler restau-
ranger blivit mer engagerade, fler medlemmar i köpman-
naföreningen och inom besöksnäringen och att det finns 
ett stort intresse för citypresentkortsamverkan.

På frågan hur samverkan fungerat i rådande situation när 
det gäller det dagliga arbetet svarade 33,8% att det inte 
funnits någon samverkan, 30% anger att det inte funnits 
någon samverkan för stadsutveckling och 28,4 % svarar 
att samverkan har varit trögare på grund av manfall i de 
organisationer man jobbar med. 

Det som man anger som största styrkorna i rådande situation är kommunikation, 
nätverk och tydligt ledarskap. 

ORGANISATION
60 % av respondenterna ingår i en trepartsorganisation, 
d v s kommun, fastighetsägare och övrigt näringsliv. 8,1% 
anger kommun och fastighetsägare. 

På frågan hur den befintliga organisationsformen fungerar 
i rådande situation varierar svaren allt från att man sak-
nar en stadskärneförening till relativt bra och mycket bra. 
Man anger bl a svårigheten att få alla att gå mot samma 
mål, då det saknas en stark målbild. 

På frågan vilka förändringar som behöver göras för att bättre möta framtidens 
utveckling och utmaningar av staden, centrum/city och platser, efterlyser man bl a 
större flexibilitet hos fastighetsägarna, ett gemensamt tänk och samverkan på ett 
helt annat sätt. 

Starkare samarbete önskas, där kommunerna måste driva centrumfrågan och cen-
trumhandeln hårdare. Tydliga direktiv från högsta politiska ledning och kommunens 
ledande tjänstemän som vågar ta debatten om varför en stark citykärna är viktig 
för regionens utveckling. 



EKONOMI
När det gäller frågan om hur verksamhetens ekonomi påverkats på kort sikt varie-
rar svaren från inget till mycket och förödande. Minskade intäkter beror främst 
på inställda evenemang. Inom svarsperioden anger man bl a sin sårbarhet p g a 
minskade medlemsintäkter och annonsrelaterade produkter. Man är orolig för 
nästa år vad det kommer att innebära. De ekonomiska tappen varierar från 30-50% 
och i vissa fall upp till 70%. En viss ekonomisk lättnad anges korttidspermitte-
ringarna, lönebidrag, kommunalt stöd samt hyresrabatter ha bidragit till. 

Många restaurerings- och ombyggnadsprojekt har flyttats framåt eller helt strukits 
och man har gjort omprioriteringar för att kunna skapa nya kanaler och vägar 
under krisen. De som jobbar med längre projekt har redan medel säkerställt för 
de kommande åren. Krisen kommer att påverka skatteintäkterna och även om 
regeringens ökade generella och riktade statsbidrag mildrar situationen, vet man 
inte hur mycket. 

När det gäller verksamhetens ekonomi på längre sikt finns osäkerhet och en stark 
oro för minskade anslag och bidrag, konkurser, nedläggningar av verksamheter, 
uppsägningar och uteblivna medlemsavgifter. Färre besökare och turister ger 
mindre intäkter, vilket kan påverka samverkansorganisationernas överlevnad.

Hur man prioriterar varierar. Vissa har åtgärdsplan på kort, mellan och lång sikt, 
medan andra behöver ta fram en långsiktig plan, som inkluderar krisplan och akuta 
åtgärder. Det innebär också krav på bättre intern/extern kommunikation och
digitala närvaro. 

Fokus ligger mestadels på ”här-och-nu-lösningar”, exempelvis samarbete med 
kommunen för att få sommarjobbande ungdomar att städa gator i sommar. 
Parallellt behöver man tydliggöra vad man kan och vill åstadkomma år 2021 och 
framåt, vilket inkluderar budgetar för olika scenarios, beredskapsplan för när allt 
kan dra igång. 



ÖVRIGT
På frågan hur Svenska Stadskärnor kan vara ett stöd för era verksamheter 
på kort och lång sikt svarar man följande: 

•  83,1% nätverkande och erfarenhetsutbyte

•  63,4% påverka beslutsfattare lokalt och regionalt

•  53,5 % support och coachning

•  49,3% digitalisering 

•  35,2% kompetensutveckling

De som har är representerade enligt nedan: 

•  41,9% samverkansorganisation

•  33,8% kommunal förvaltning

•  17,6% handel och besöksnäring

•  13,5% fastighetsägare
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