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VERKSAMHETSOMRÅDEN

INSPIRERA

VAD?
Uppmuntra och inspirera 
städer a6 påbörja eller 

förstärka sina insatser för 
a6 utveckla en a6rak?v 

stadskärna

VARFÖR?
Alla platser har möjlighet 
a6 utvecklas vidare och vi 
verkar för a6 få stadens 
intressenter a6 förenas i 

samverkansarbetet

UTBILDA

VAD?
Erbjuda branschanpassade 

utbildningar, prak?sk 
handledning och 

rådgivning

VARFÖR?
Öka kompetensen hos 

stadens alla intressenter 
och höja kunskapsnivån 

y6erligare hos våra 
medlemmar

STÖDJA

VAD?
Erbjuda medlemmarna 

stöd i komplicerade 
samverkansprocesser

VARFÖR?
A6 förverkliga 

samverkansambi?onerna 
kräver struktur, metodik 

och organisering av arbetet

KUNSKAP

VAD?
Sprida kunskap om värdet 
av a6rak?va och hållbara 

stadskärnor

VARFÖR?
För a6 s?mulera ?llväxt, 
motverka utarmning och  

för a6 förbä6ra 
stadskärnans funk?on och 

gestaltning
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• CityGroups
• Internationella 

• Årets Stadskärna
• Årets Purple Flag
• Certifieringar
• Diplomeringar

• Årskonferens
• Sweden Urban 

Arena
• Temakonferenser

UTMÄRKELSER

INSPIRERA

KONFERENSER

WEBINARS

• Fokus 59
• BID Forum

UCM

• Professionellt 
ledarskap 

• Introduktion 
Quality Mark 

• Basic – Stads- och 
platsutveckling

• BID-manager
• Sociala medier -

vässa din 
kommunikation

• UCM At Home

UTBILDA STÖDJA
FORSKNINGSRÅD

KUNSKAP

KOMMUNIKATION

• Sociala medier
• Nyhetsbrev
• Levande städer
• Spaning

VERKTYG

• Trygghets BID
• Service BID
• BID platsutveckling
• Purple Flag
• PULS
• QM
• Aktörssamverkan
• Support

NÄTVERKPARTNERS

• Preferred partners
• Guldpartners
• NaOonell partner
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UTMÄRKELSER
• Årets Stadskärna
• Årets Purple Flag
• CerAfieringar
• Diplomeringar
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INSPIRERA



Varje år delar Svenska Stadskärnor ut det 
prestigefyllda priset ”Årets Stadskärna”. 
Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för 
den vinnande staden och är belöningen för ett 
långsiktigt och framgångsrikt arbete. Den ges till 
den svenska stad som under de närmaste 
föregående åren gjort störst framsteg i sin 
förnyelse av centrum genom samarbete mellan 
både privata och offentliga aktörer. Med framsteg 
menas att det finns ett flertal mätbara resultat av 
stadskärnans utveckling.

Årets Stadskärna
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INSPIRERA



Vi uppmärksammar det viktiga arbetet som våra 
svenska certifierade Purple Flag-städer gör för att 
skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse för 
stadens invånare och besökare. Utmärkelsen 
tillfaller den Purple Flag-certifierade stad som bäst 
uppfyller kriterierna i sitt Purple Flag-område.

Årets Purple Flag
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INSPIRERA



Genom att kvalitetsgranska samverkansarbetet i 
de städer som söker QM-certifiering sätter vi en 
standard för hur samverkansarbetet ska kunna 
vara långsiktigt hållbart
Vi diplomerar alla deltagare i våra utbildningar 
vilket är ett kvalitetsbevis och värdefullt för 
deltagarnas cv.

Certifiering/Diplomering
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KONFERENSER
• Årskonferens
• Sweden Urban Arena
• Temakonferenser
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INSPIRERA



Årskonferensen har som målsättning att inspirera 
medlemmarna genom att tillföra ny kunskap och 
möjlighet att få ta del av andra städers lyckade 
(och misslyckade) åtgärder och aktiviteter. 
Konferensen är också tillfället då priset för Årets 
Stadskärna delas ut. Målgruppen är 
centrumutvecklare, cityledare, kommunala 
tjänstemän, politiker, fastighetsutvecklare, 
konsulter, arkitekter och andra med uppdrag att 
utveckla och förvalta staden och dess attraktivitet. 
Förra årets vinnarstad har option på att vara 
värdstad för konferensen. Konferensen är också 
tillfället för Årsstämman. 

Årskonferens
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INSPIRERA



Vår höstkonferens som arrangeras tillsammans 
med Sveriges Centrumutvecklare (tidigare även 
Nordic Council of Shoppingcenters) kommer att 
vara en internationell utblick och genomföras helt 
digitalt i år.

Sweden Urban Arena
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WEBINARS
• Fokus 59 minuter
• BID Forum
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INSPIRERA



Tillsammans med Sveriges Centrumutvecklare har 
vi tagit fram en ny webinarserie. Varje träff har 
fokus på ett aktuellt ämne där 2-3 gäster från olika 
städer, sakkunniga forskare etc ger sin bild och 
delar sina erfarenheter samt svarar på deltagarnas 
frågor. Målgruppen är endast medlemmar i 
Svenska Stadskärnor och Sveriges 
Centrumutvecklare. De digitala träffarna varar max 
59 minuter och arrangeras första torsdagen i 
månaden.

FOKUS 59 MINUTER
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INSPIRERA



Ett nationellt BID-forum där syftet är att sprida 
kunskap och goda exempel om BID-modellen och 
dess möjligheter för utveckling genom frivillig 
samverkan. Digitala webinars. Öppen för alla även 
icke-medlemmar.

BID Forum
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UCM 
– Urban Centre Management

• Professionellt ledarskap 
• IntrodukAon Quality Mark 
• Basic – Stads- och platsutveckling
• BID-manager
• Sociala medier - vässa din kommunikaAon
• UCM At Home
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UTBILDA



Svenska Stadskärnor erbjuder utbildningar på 
olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i 
utvecklingsarbetet. Våra Urban Centre 
Management-utbildningar har inslag av både 
akademisk och praktisk karaktär. 

Urban Centre 
Management
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UTBILDA



VERKTYG 
• Trygghets BID
• Service BID
• BID platsutveckling
• Purple Flag
• PULS
• QM
• Aktörssamverkan
• Support
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Svenska Stadskärnor har sedan 2015 genomfört
ett 30-tal BID-processer i större och medelstora 
kommuner runt om i Sverige i syfte att stärka
samverkan mellan privata, offentliga och ideella 
aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man 
tillsammans skapar en gemensam vision
och målbild. Modellen har utvecklats löpande och 
är applicerbar på alla platser oavsett storlek, men 
anpassas efter syftet och den problemställning 
man vill lösa genom samverkan.

Svenska Stadskärnors 
BID-modell
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STÖDJA

6BID-MODELLEN • INFÖR STAD- OCH PLATSVANDRINGEN KOPPLAT TILL DE FEM FOKUSOMRÅDENA 

FOKUSOMRÅDE 4 – TILLGÄNGLIGHET

Detta fokusområde handlar om den tillgängliga och inkluderande platsen, vilket är en 
förutsättning för att få ett ökat flöde av kunder och besökare. Hur smidigt är det att 
ta sig till platsen om man går, cyklar, kör bil, tar tåget, bussen eller taxi? Kan man röra sig 
obehindrat på ett tryggt och säkert sätt? Hur ser gatuplanet och trottoarer ut? 
Är de jämna och plana? Bildas det vattenpölar vid kraftigt regn? Finns det andra hinder 
såsom trottoarpratare, skyltar, cyklar som begränsar framkomligheten för fotgängare, 
rörelsehindrade eller andra funktionshinder.

Se över tillgången av parkeringsplatser, tidtabellerna för kollektivtrafik och likaså om 
det finns fungerande informationssystem för att besökare lättare ska kunna orientera sig.  
Titta på människors rörelsemönster vid olika tidpunkter och tillfälle. Vilka regler gäller 
för kommunen om tillgänglighet och hur samverkar polis, taxi, kollektivtrafik och 
säkerhetsföretag? Viktiga frågor att ställa och besvara.

Tänk på att framkomligheten vid större publikdragande events 
ställer helt andra krav än vardagens händelser.

4BID-MODELLEN • INFÖR STAD- OCH PLATSVANDRINGEN KOPPLAT TILL DE FEM FOKUSOMRÅDENA 

FOKUSOMRÅDE 2 – UTBUD
AKTIVITETER, UPPLEVELSER & SERVICE 

i ser idag en omsättningsökning hos besöksnäringen, det vill säga fler väl er platsen eller 
staden utifrån dess utbud av handel, service och tjänster, restauranger, caféer, barer andra 
nöjen. En annan sektor vars betydelse är kulturen, teatrar, bibliotek, kulturhus, biografer med 
mera som bidrar till utbudets attraktivitet. Med andra ord ska en attraktiv destination erbjuda 
ett intressant utbud av service, aktiviteter och nöjen. Samtidigt ska man vara realistisk och 
bedömma vilket utbud som är relevant utifrån platsens marknadsförutsättningar. 

Målet i detta fokusområde är att kartlägga det totala utbudet av aktiviteter, upplevelser 
och verksamheter i det avgränsade området. Finns det något för alla målgrupper? 
Det vill säga barn, barnfamiljer, ungdomar och seniorer med olika önskemål och 
preferenser eller bara för vissa målgrupper? Är utbudet rätt lokaliserat och är 
det lätt att hitta dit? Hur ser platsen ut och hur är tillgängligheten till de enskilda 
verksamheterna? Här gäller det att vara ärlig och realistisk i sin bedömning. 

tbud till en bredare mål  o h åldersgruppsmi  har visat sig 
ha en lugnande effekt o h påverka livskvaliten positivt. 

VARUMÄRKET                                                             UTBUD

PLATSEN                                           TILLGÄNGLIGHET

     TRYGGHET

FEM
FOKUSOMRÅDEN



!

Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi 
förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och 
tryggare kvällsupplevelser som stärker platsens 
varumärke och attraktionskraft. Det övergripande 
syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar 
för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-
område med ett varierat utbud av upplevelser och 
aktiviteter efter kontorstid. Den innehåller konkreta 
och praktiska hands-on tips och verktyg för att 
sammankoppla dag- med kvällsekonomin. 
Arbetssätt bygger på ett fördjupat samarbete, ökad 
förståelse för och kunskap om varandras 
verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden 
av samverkan och samarbete.

Purple Flag
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Detta verktyg kallar vi för PULS – PlatsUtveckling, 
Ledning och Strategi. En checklista som kan 
användas som underlag för en diskussion eller 
workshop med styrelse, ledningsgrupp eller andra 
personer som är engagerade i stadens 
utvecklingsarbete. 
Verktyget är kostnadsfritt för medlemmar. Syftet är 
att medlemmarna ska få en större insikt i vad som 
behöver göras och underlätta prioriteringar för att 
få bäst resultat av sin samverkan.

PULS
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För att säkerställa en långsiktig och hållbar 
samverkan kan medlemmar ansöka om QM-
certifiering. Detta Quality Mark har sitt ursprung i 
ett europeiskt utvecklingsprojekt och är tänkt att 
vara ett stöd för alla beslutsfattare i en stad. Om 
verksamheten blivit certifierad så kan alla 
intressenter vara trygga i förvissningen att 
inblandade parter menar allvar med sitt 
engagemang och därmed skapas förutsättningar 
för nya investeringar, både enskilda och 
gemensamma!

QM – Quality Mark
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I samarbete med Trafikverket har vi drivit projektet 
”Utveckling av aktörssamverkan kopplat till 
trafikstrategier”. Projektmålet kopplades till 
behovet av att stärka samverkan mellan offentliga 
och privata intressenter och därigenom utveckla 
en samverkansmodell. Nu fortsätter vi arbetet med 
att ta fram en konkret processmodell för 
aktörssamverkan för strategisk trafikplanering

Aktörssamverkan
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Medlemmar behöver ibland handledning i sina 
processer. Det kan vara i uppstarten av 
verksamheten, i bildandet av organisationen, men 
det kan också finnas behov av stöd och rådgivning 
i genomförandet av ett projekt eller i det dagliga 
arbetet. Svenska Stadskärnor erbjuder 
medlemmarna möjlighet att teckna separata 
supportavtal med en av våra underkonsulter som 
har gedigen kunskap och erfarenhet av 
branschen. 

Support
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PARTNERS 
• Preferred Partners
• Guldpartners
• NaAonell partner
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STÖDJA



Vi har skapat ett nätverk av av leverantörer och 
konsulter som har ett övergripande intresse av god 
stadsutveckling i Sverige. Vi debiterar ett 
marknadsbidrag för att ingå och sedan utvecklar vi 
samarbetsformer som passar båda parter. 
Målsättningen är att bygga ett nätverk av partners 
som dels har nytta av varandra och har nytta av 
vårt medlemsnätverk, dels tillför värdefull kunskap 
till våra medlemmar 

Partners
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NÄTVERK 
• CityGroups
• InternaAonella 
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STÖDJA



Dessa träffar genomförs tillsammans med 
Sveriges Centrumutecklare, i sju regioner. 
Inbjudna är city- och centrumchefer, som träffas 
och nätverkar för tematiserad kunskapsöverföring 
och erfarenhetsutbyten. 

CityGroups
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Svenska Stadskärnor har internationellt utbyte 
med USA, UK, Tyskland, Danmark, Norge, 
Belgien, Nederländerna m fl. 
Vi finns representerade i IDA – International 
Downtown Association och det europeiska BID-
nätverket

Internationellt nätverk
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FORSKNINGSRÅD
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KUNSKAP

Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier 
av samhällstrender och städernas förutsättningar 
är avgörande för att Svenska Stadskärnors 
medlemmar ska kunna fatta välgrundade 
strategiska beslut. För att långsiktigt öka våra 
stadskärnors konkurrenskraft är det därför mycket 
viktigt att det i Sverige bedrivs spännande och 
utvecklande forskning inom detta område. Rådet 
är tänkt att bidra till ökad forskning och kunskap 
kring ämnen relevanta för städer och då särskilt 
stadskärnor. Rådet ska också bidra till ökad 
spridning av denna forskning och kunskap. 

Forskningsråd
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KOMMUNIKATION
• Sociala medier
• Nyhetsbrev
• Levande städer
• Forskningsrådets Spaning
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KUNSKAP



Nätverket är aktivt på många olika sociala medier
och vi skickar löpande ut nyhetsbrev. Egen 
produktion av reklam och informationsmaterial

Kommunikation genom 
bl a hemsida, sociala 
medier, nyhetsbrev, 
informationsmaterial etc
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Vi producerar årligen en bilaga som delas ut med 
Dagens Industri och Dagens Samhälle med 
sammanlagt 400.000 läsare  där vi presenterar det 
viktiga arbete som våra engagerade medlemmar 
gör runt om i landet, samt uppmärksammar våra 
frågor om det ständigt pågående arbetet för 
attraktiva och levande stadskärnor i samverkan 
med bl a KCG. 

Levande städer
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Svenska Stadskärnors uppdrag från 
medlemmarna är att fungera som en neutral 
mötesplats där offentliga och privata intressenter 
kan ha en dialog om vart våra svenska 
stadskärnor är på väg och för att hitta 
gemensamma områden att samverka kring. 
Forskningen har en viktig roll i den dialogen och 
vårt Forskningsråd bidrar på olika sätt till samtalet 
genom att ur ett akademiskt perspektiv betrakta 
utvecklingen och peka på möjligheter och risker 
framöver. Varje år sammanställer vi en spaning 
där medlemmarna i rådet betraktar stadskärnans 
utmaningar och möjligheter ur sitt eget 
forskningsperspektiv.

Forskningsrådets 
spaning
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TACK FÖR 
DITT INTRESSE!

Följ oss gärna på Facebook 
för löpande uppdatering 

om verksamheten! 


