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Riskanalys Covid-19
VD följer dagligen händelseutvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förändring av beslutade aktiviteter och evenemang kommer ske med kort varsel och
beslutas av VD. Inbokning och upphandling av nya aktiviteter kommer att ske med detta i
beaktande.
Generellt utgå ifrån att minimera risker och ha handlingsberedskap.
Fokus ligger på information och kommunikation –att vara sambandscentral. Våra löpande
aktiviteter blir liggande. Mycket energi på omvärldsbevakning att ha beredskap för att boka
om, ställa om, tänka om, göra om/göra nytt och lobba!
Ny och intensifierad samverkan/avstämning.

Bakgrund/Lägesbeskrivning
Scenariobeskrivningar
Scenario 1: Utplattad kurva
Beskrivning
Kontrollerad smittspridning
under lång tid
Samhällspåverkan
•
Fördröjd smittspridning
håller sig låg lokalt under
lång tid
•
Oro blandad med tristess
när pandemin övergår i
vardag, vilket kan leda till
utökat antal smittade.
•
Konkurser ökar i redan hårt
ansatta branscher. Minskat
flöde av besökare leder till
fler konkurser och därmed
så småningom till fler
arbetslösa.
•
”Fake news” och
ryktesspridning brett i
samhället.
•
Människor söker sig till
platser med låg smittorisk
på fritiden.
•
Ekonomi drabbas under
lång tid – besparingar och
stödpaket
•
Ovisshet och osäkerhet
ökar.
Påverkan på stadskärnan
• Stor minskning av besökare
• Förändring av köpmönster
med ökad e-handel, speciellt
äldre tvingas lära sig
nättjänster.
• Privatpersoners oro för sin
ekonomi på sikt leder till att
handeln minskar.
• Besöksnäringen drabbas hårt
då även Internationella
besökare uteblir.
• Hemester bli vanligare
• Fysisk handel tappar försäljning
pga. besökstapp

Scenario 2: Hög samtidig
smittopp
Beskrivning
Stor sjukdomstopp – många
blir sjuka samtidigt

Scenario 3: Nedstängt
samhälle
Beskrivning
Skarpa restriktioner och
åtgärder stänger ner stora
delar av samhället

Samhällspåverkan
•
Allvarlig samhälls-störning
med hårt ansatta
samhällsviktiga
verksamheter med hårda
prioriteringar som följd
•
Hög belastning på vård
och omsorg
•
Förlamning i handel och
kommersiell service –
viktigast att överleva
•
Internetmöten och digital
distans-underhållning ökar
•
Ökat behov av snabbare
uppkoppling
•
Risk för utanförskap, de
som inte kan eller har svårt
för att koppla upp sig
drabbas.
•
Ekonomin drabbas under
ngt kortare tid, fler dödsfall
•
Krav på att stänga ner!

Samhällspåverkan
•
Extraordinära åtgärder för
att dämpa
smittspridningen, ex.
mötesförbud,
utegångsförbud, isolering,
reseförbud, karantän av
geografiskt område
•
Betydande
samhällsstörning och
kraftig påverkan på de
flesta samhällssektorer
•
Omedelbar ökning av
arbetslöshet
•
Samhället i chock,
frivilliginsatser ökar.
•
Brottslighet ökar
•
Ekonomin avstannar –
kontrollsamhälle leder till
misstro och frustration.

Påverkan på stadskärnan
•
Dramatisk minskning av
besökare
•
Betydande påverkan med
stängda verksamheter och
stor andel konkurser.
•
Fundera över vilket utbud
som ska fylla tomma lokaler
på kort- och lång sikt.
•
Kultur och underhållning
ställs in eller genomförs på
distans.
•
Kontor i city, anställda
jobbar hemifrån, många
sjuka samtidigt.

Påverkan på stadskärnan
•
Stängt pga.
myndighetskrav
•
Inga besökare i
stadskärnan!
•
Stor andel konkurser och
nedstängda verksamheter
•
Ökad risk för inbrott och
skadegörelse
•
Ökad otrygghet,
gängkriminalitet ökar
kraftigt
•
Kultur och underhållning
ställs in ev. genomförs på
distans.
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Kultur och underhållning kan
genomföras i mindre grupper.
Mkt inställt – drabbas av
ekonomiska svårigheter.
• Kontor i city, anställda jobbar
hemifrån – påverkar försäljning,
aktiviteter och möten.
• Bostäder i city, fler kvar
hemma, kan ge ökad
försäljning. Risk för ökad
smittspridning i städer om man
slutar att följa
rekommendationerna.
• Första vågen av konkurser som
troligen efterföljs av ytterligare
våg.
• Personalförsörjning påverkas
kontinuerligt under lång period
• ”Fake news” och
ryktesspridning brett i
samhället.
• Otrygghet
• Många varslas, arbetslöshet
och låg vilja och möjligheter till
utgifter/inköp
Påverkan på organisationen
•
Ändrat arbetssätt med
kommunikation till
medlemmar och besökare
•
Arbete hemifrån samt
digitala möten och
kontakter
•
Samverkanspartners är
framför allt kommun och
fastighetsägare/-utvecklare
och civilsamhället
•
Första vågen av konkurser
påverkar medlemsintäkter.
•

•

•
•

•
•
•

Bostäder i city, fler kvar
hemma, risk för ökad
smittspridning i städer –
många rädda för att stanna
på tätbefolkade platser
såsom staden.
Ökad risk för inbrott när
staden är öde
Svårt med
personalförsörjning på kort
sikt, uppemot 40 % invånare
och personal insjuknar
under kort tid
Nästa våg av konkurser
Utomhushandel mer
attraktiv än inomhus
Stadskärnan kan upplevas
mer attraktiv än stora
gallerior

•
•

Kontor i city, anställda
jobbar hemifrån.
Bostäder i city, oro och
frustration över att tvingas
stanna hemma.

Påverkan på organisationen
Påverkan på organisationen
•
Minskat antal medlemmar i
•
Konkurser leder till
kategorin handel/ Hotell/minskade
kommersiell service
medlemsintäkter, vilket
•
Fortsatt anpassad
leder till uppsägningar
kommunikation till
och/eller minskat antal
medlemmar och besökare.
insatser/ åtgärder.
•
Större risk för sjukdom
•
Risk för flerårig påverkan
bland anställda.
på ekonomin och därmed
Beredskap för detta.
aktiviteter. Tomma lokaler
•
Medlemmar ser över sina
ger inga medlemsintäkter
kostnader och kan inte
•
Staden riskerar att bli en
prioritera medlems-avgifter
No-Go zon
när dessa ställs mot löner
•
Segregering ökar
och hyror.
•
Totalt tapp ca -50-75% eller
•
Verksamhetsfokus på
mer, beroende på hur
marknadsföring och
länge detta tillstånd varar.
kommunikation
•
Återskapa flöden
•
Ökat verksamhetsfokus
mot mer stads- och
platsutveckling samt
innovation
•
Viktigt att vara
handlingskraftig och skapa
tydlig medlemsnytta
•
Kompetens försvinner
när/om verksamheten
tappar intäkter.
Gör någon form av enkät så att du har en indikation på hur hårt drabbad din stadskärna är. Om du har koll på
besöksflöden analysera dessa löpande. Läget förändras utifrån storlek på utbrott lokalt. De indikationer vi har från
olika städer visar att Externa gallerior och Köpcentrum drabbas hårdare än stadskärnorna, men att Big Box Retail
klarar sig bättre. Svensk Handels medlemsundersökning1 från den 4 april visar att:
•
•
•

Var tredje handlare inom sällanköpsvaruhandeln anger att de i hög utsträckning har problem med sin
likviditet.
30% inom sällanköp anger att de klarar max två månader inom rådande omständigheter innan de tvingas
lägga ned.
Inom partihandeln anger 20% att de klarar max två månader. Vart tredje företag har tappat mer än 40% av
omsättningen

1https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/press/2020/tusentals-handlare-kan-tvingas-stanga-igen/
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•
•
•

Varannan butik inom Sällanköpshandel anger att de tappat minst 40% av sin försäljning, i många fall
mycket mer, framför allt i Stockholm. Var tionde butik har tappat minst 80%.
65 000 jobb riskerar att försvinna inom detalj- och partihandeln och 150 000 riskerar att tvingas gå ner i
arbetstid.
Besöksnäring: Här är intäktsbortfallet i flera fall uppemot 100%. Till exempel har hotellnäringen i praktiken
stått helt still i över tre veckor. Enligt Visita varslas medarbetare runt om i Sverige om uppsägning och
många företag har redan gått i konkurs. Minst 30 000 personer har varslats eller förlorat sina anställningar
och fler varsel, rekonstruktioner och konkurser kommer varje dag. I stad efter stad över hela Sverige står
hotell och restauranger tomma.2

Möjliga konsekvenser på kort sikt
1. Aktiviteter som ej kan genomföras (egna/andras)
•

Föreslagna åtgärder och möjligheter: Använd Folkhälsomyndighetens3 riktlinjer kring
event för att avgöra om vi kan genomföra. Om inte, kan vi omforma så det går att
genomföra?

Riskfaktorer

Ja

Nej

Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas

Internationellt deltagande
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t. ex
personal från vård och omsorg
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningar för evenemanget leder till nära
kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av
aktivitet etc.)
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till
handtvätt, handdesinfektion och städning)
Antalet toaletter är inte tillräckliga
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang
Se även bilaga 4
Med tanke på att läget snabbt kan förändas är det viktigt att man även tänker på att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydligt kommunicera att förändring kan ske, ha en kommunikationsplan redo
Se till att alla bokningar som görs går att avboka, helst omboka eller hitta annan
digital lösning.
Ta fram nya aktiviteter utifrån rådande läge.
(stort behov av positiva aktiviteter/marknadsföringsåtgärder)
Inspireras av andra
Back to Basic: se över organisationens huvudmål och uppdrag.
Stilla informationstörst
Vara stöd åt medlemmarna
Erbjuda nätverket
Visa på vår lobbymöjlighet
Digitalisera mera!

2

https://www.besoksliv.se/nyheter/visita-ytterligare-atgarder-kravs-for-att-radda-besoksnaringen/

3

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

4https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf
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2. Minskade intäkter på grund av ökade konkurser/omprioriteringar (Likviditetsproblem)
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
Ta fram en ny budget och ny verksamhetsplan – använd parallellt med beslutad. Gör
beräkning på minskade intäkter från Handel och kommersiellservice med flera olika
alternativa tapp. Det bör tidigt göras en översikt även för 2021 samt så småningom för 2022.
A: -25% tapp, B: -50%, C: -75%, Dessa olika scenarios kräver olika handlingsalternativ.
•
•
•
•
•

Undersök om vi kan få in andra intäkter via stödmedlemskap/partnerskap
Undersök om nuvarande struktur kring grundfinansiering bör vara annorlunda för
framtiden.
Arbetsgivaravgiften
Hyresavtal
Resultat- och Balansräkning
o Gör en likviditetsbudget och se över flödet om det behövs
o Ha god kontroll på kundfordringar, vilka är osäkra, fungerar rutiner för
påminnelser etc.
o Fundera över vilken strategi man har gentemot medlemmar som inte kan
betala.

Kontrollera vilka möjligheter och stödpaket som finns för verksamheten att nyttja. Såsom
Verksamt, Tillväxtverket, Skatteverket, Almi m.fl. källor.

3. Sjuk personal/korttidspermittering av personal:
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•

•
•
•
•

Korttidspermittering: Ett sätt att dra ner på anställningsgrad där staten går in och tar
en stor del av kostnaden. Läs mer på Tillväxtverket. Stödet kommer att finnas
tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla
under 2020. Tre olika nivåer på minskning av anställning: -20%/-40%/-60%.
Se över möjlighet att hyra ut/låna ut din personal.
Hårdare prioriteringar kring aktiviteter/prioriteringar – tydlig mot ägarna.
Att alltid ha en plan B kring planerade aktiviteter om det ställs in pga. sjukdom,
planera kommunikation m.m.
Säkerställ att någon tar över uppgifter/ansvar, alternativt vilka uppgifter som kan tas
bort om den extra arbetsbelastningen inte kan fördelas ut.

4. Ökat behov av närvaro hos verksamheter:
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•

Omprioritering av aktiviteter för att säkerställa att vi är närvarande både digitalt och
fysiskt.
Beroende av punkt tre (se ovan). Minskad personalstyrka = minskad närvaro hos
verksamheter.
o Planera för risken att du eller personal insjuknar/ måste jobba på distans
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5. Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•
•

•
•
•
•

Stor möjlighet att påverka – vi har ett viktigt nätverk
Offentlig sektor ser ett ökat behov av samverkansorganisationen/nätverket
Tar mycket tid, flera nya konstellationer och grupper. Försök att få med ersättning för
detta i avtal med kommunen/höj upp grundavtalet. Utvärdera Citysamverkans roll
och betydelse tillsammans med kommunens representanter när krisen är över.
o Möjlighet att på längre sikt öka kommunens insats i våra organisationer?
Särskilt viktigt att utvärdera Citysamverkan efter krisen. Vad kunde vi hjälpa till med
under krisen och vad är vi lämpade att göra framöver (utökat eller ändrat uppdrag).
Psykosociala effekter, hur hanterar vi alla i organisationens mående- Var finns stöd för
ledningen?
Stärkt samverkan – inom och utanför organisationen – tydligt att vi fyller en funktion.
Citysamverkan är en snabbfotad, lyhörd och flexibel non-profit organisation som har
en nära relation med sitt nätverk, unikt för varje plats. Unikt nätverk med insyn och
insikt från alla intressenter inom såväl privat som i offentlig sektor.

6. Ökat behov av information
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•
•

Säkerställa kanaler för att snabbt nå ut med information.
Säkerställa bra kontakt in till beslutsfattare inom kommunen samt fastighetsägare.
Erbjuda framförallt kommunen att förmedla viktig information till medlemmarna. Även
verksamheternas personal är viktiga informatörer till kunderna.

Möjliga konsekvenser på lång sikt
1. Ekonomi
Beskrivning: Flera medlemmar har gått i konkurs och intäkterna minskar kraftigt
Gör alternativa budgetar för olika nivåer av tapp.
Vad tror vi? Kommer vi få in från fastighetsägarna? Verksamheterna? Sponsorer? Partners?
Kommunen?
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•
•
•
•
•
•

Kapa kostnader evenemang/marknadsföring/annat
Se över fasta kostnader och säga upp avtal
Ny intäktsmodell? (gör en SWOT)
Permittering/uppsägning
Alternativa intäkter, vänner till city?
Finns bidrag att söka för att kunna genomföra aktiviteter när det går, Allmänna
Arvsfonden m.fl.
Kan/vill medborgarna bidra? ”tillsammans för city”, dvs. kan vi skapa en form av
stödinsamling för vårt arbete kring platsutveckling för en levande och attraktiv
stadskärna?

Författare: Hanna Candell, Helsingborg City & Stina Storm City Örebro i samarbete med övriga i KCG samt SSK

6

2. Organisation
Utifrån nytt ekonomiskt läge – nytt uppdrag?
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•

•
•

•
•

Mer flexibla anställningsformer (projekt/tim)
För de organisationer som har finansieringsmodell som bygger på att alla delar lägger
lika mycket kan man t. ex använda presentkortsåterbäring som bidrag från
Handel/besöksnäring eftersom dessa medel egentligen skulle tillfalla denna
medlemskategori.
Kan fastighetsägare ge sina nya verksamheter ett ”prova-på”-medlemskap under
första året eller under längre tid.
Ska cityorganisationen och destinationsorganisationen slås ihop om det leder till ökad
ekonomisk effektivitet och ytterligare förbättrad leverans till medlemmar och nytta för
fastighetsägare och kommunen?
Fundera över alternativa samverkansprocesser t ex BID med geografiska
avgränsningar, tidsbestämd handlingsplan och färdigförhandlad finansiering innan
uppstart.
Tillsammans med medlemmarna revidera uppdraget och prioritera insatserna
beroende på hur stor finansieringen blir.

3. När krisen är över
Vilken typ av stadskärna har vi på andra sidan Corona? (Stor/liten förändring)
Om det blir ett stort flöde av besökare – ska vi fira? Viktigt att tänka in tonalitet, människor
som mist sina kära, risk att uppfattas som krass, samtidigt som vi behöver få träffas och ha kul.
Fokus på medmänsklighet och tillsammans, kanske lyfta upp våra vardagshjältar som gjort
något extra. Tacka vårdpersonal, lyfta fram kulturen, maten, möten.
Föreslagna åtgärder och möjligheter:
•
•
•
•
•
•

•

•

Åtgärd kring tomma lokaler
Förbereda för aktiviteter – Fokus på tacksamhet, omtanke snarare än fest!
Marknadsföra nya spännande koncept som kommer i lokaler som blivit tomma – på
ett nytt sätt.
Intensifiera dialog med fastighetsägare för att se vilken inriktning nya hyresgäster
kan/bör ha.
Kan kultur och föreningsliv ha större plats i city? Lokaler, aktiviteter?
Samarbeta kring inspirerande program med talare om ”den nya stadskärnan” – den
blir som en roadshow som åker runt till olika städer och inspirerar fastighetsägare,
kommun och entreprenörer samt överlevande verksamheter. Gemensam
upphandling ger bättre pris. Kanske olika spår – förmiddag fastighetsägare och
eftermiddag handel/övrigt näringsliv…?
Årskonferens, SUA (Sweden Urban Arena) etc. ha fokus på ”den nya stadskärnan”
med talare från stora varumärken om hur de satsar vidare, Kairos eller annan om de
kommande 2 åren – vad vill folk ha nu i sin stad, fastighetsägare om nya initiativ etc.
Invånarna – bjud in till större engagemang.
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Kortare trendspaning: Hur påverkas konsumentbeteenden av coronapandemin
HUI
”Coronapandemin skakar om stora delar av detaljhandeln. Rädslan för att smitta
andra, att bli smittad själv och uppmaningar till hemmaarbete påverkar kundflöden
och köpbeteenden på ett sätt som saknar motstycke. Även andra aspekter av
verksamheten som inköp, logistik och bemanning påverkas.”
Nedan har HUI delat upp detaljhandeln i fyra delar utifrån de varor som säljs
(dagligvaror eller sällanköpsvaror) respektive försäljningskanal (fysisk butik eller online):
1. Dagligvaruhandelns fysiska butiker – högre aktivitet än normalt.
Knappt 40 procent av detaljhandelsförsäljningen sker i dagligvaruhandelns fysiska
butiker. Försäljningen har så här långt i krisen gynnats av ökade snittköp till följd av
storhandling och bunkringsbeteende. Varukorgens sammansättning förändras också
då konserver och torrvaror går åt snabbt medan kunderna undviker exempelvis
färskvaror i lösvikt på grund av upplevd smittorisk.
2. Dagligvaruhandeln på nätet – mycket högre aktivitet än normalt
Omkring 1 procent av detaljhandeln utgörs av dagligvaruhandel online.
Nätmatsföretagen har översvämmats med ordrar under den senaste tiden och har
långa väntetider. I vissa fall tvingas de ställa in leveranser på grund av flaskhalsar och
dimensioneringsproblem.
3. Sällanköpsvaruhandelns fysiska butiker – mycket lägre aktivitet än normalt
Drygt hälften av all försäljning i detaljhandeln utgörs av sällanköpsvaror som säljs i
fysiska butiker. Här är läget just nu akut till följd av dramatiskt sjunkande besökstal – i
många fall sannolikt 50 procent eller mer – till följd av undvikandet av sociala
kontakter. Marginalerna i branschen är små, varför effekten av omfattande
försäljningsbortfall är stor.
4. Sällanköpsvaruhandeln på nätet – aktivitet kring normalläget
Omkring 10 procent av detaljhandeln utgörs av sällanköpsvaror som säljs online.
Sällanköpsvaruhandeln på nätet har haft problem med varuflödena från Kina till följd
av nedstängningen där. Människor håller också hårdare i plånböckerna nu än för
bara några veckor sedan, men å andra sidan överförs en hel del försäljning som
annars hade tillfallit den fysiska sällanköpsvaruhandeln.5

Handelstrenders beskrivning av läget
Handelstrender beskriver läget så här:
Utbrottet av det nya coronaviruset leder till nya beteenden i konsumentledet. Vissa av
dem är här för att stanna även efter pandemin. Det menar bland andra retailfuturisten
Doug Stephens.

5
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Vinnarna finns främst online
”Framförallt är det format och koncept som redan nu har det tufft som kommer duka
under. Företag som Amazon blir de stora vinnarna.
Doug Stevens menar också att det finns paralleller att dra med tiden efter 9/11.
Omedelbart efter händelsen reagerade konsumenterna genom att samlas med de
närmaste i hemmet. Cocooning präglade beteendet i stor utsträckning.
– Men efter en tid uppstod en effekt som ledde till en peak i försäljningen. Det
handlade om att vilja ta vara på nuet och göra det man verkligen ville med livet.”
Arbete hemifrån är ytterligare ett område som fått stort genomslag – även det
kommer påverka konsumenternas beteende menar Stephens.
– Tekniken gör att du kan jobba på distans framför skärmen hela dagen. Då ligger det
nära till hands att shoppa online.
Liknande beteende i lågkonjunkturen
Doug Stephens liknelser med 9/11 dyker även upp i resonemang från Chris Gray,
grundare av Buycolog, en konsultverksamhet med fokus på konsumentpsykologi.
Han tror att beteenden kommer skifta karaktär så fort den mest akuta situationen är
avklarad. Det gjorde den under 9/11 och även under ”Great Recession” efter 2008.
– Människor blir utslitna. De reagerar med en vilja att köpa saker som visar världen att
de är här och är säkra. Efter en period av känslomässig kris handlar återhämtningen
om identitetsuppbyggnad och att visa världen att du är på ett bra ställe, säger han till
Forbes.
En annan typ av shopping
Han konstaterar också att de underliggande drivkrafterna är annorlunda på andra
sidan en kris. Inte minst inom lyxkonsumtion.
– Spenderingarna efter tuffa tider handlar mer om identitet och säkerhet, konstaterar
Chris Day. 6

Centrum för Handelsforskning, krönika 24 mars 2020
Martin Moström diskuterar vad kedjor behöver fundera över för att vara relevant i handeln ”Post
Corona”.
”Det vore närmast ett tjänstefel att i en aktuell krönika inte beröra den rådande krisen. Många butiker går
på knäna då vi ser försäljningsökningar som man inte är bemannad för. Detta gäller framförallt
dagligvaruhandeln och apoteken. Vi kan självklart kortsiktigt glädja oss åt fina ökningstal men samtidigt vet
vi att många köp bara har tidigarelagts och produkterna lagerhålls i hushållens skafferier.... se på vad som
händer i handeln ”Post Corona”.
Detaljhandeln är delvis en bransch i kris. Många kedjor har inte ställt om sig tillräckligt snabbt till kundernas
ändrade köpmönster. Under decennier har vi blivit bortskämda av en ständigt ökad efterfråga i samhället
och med det en automatiserad försäljningsökning. Jag vill betona att all detaljhandel inte går dåligt.
Många handelskedjor mår rätt så bra. De kedjor som på djupet har ett kundfokus är de som lyckats bäst.
När kundens köpmönster förändras kommer de allra svagaste att slås ut. Vi har under de senaste
månaderna sett kedjor framförallt inom mode som gått i konkurs. Butikskedjor med en otydlig position. Är
man inte tillräckligt vass i sitt erbjudande har man idag ingen chans i den globala konkurrensen. Addera nu
till den rådande krisen så kommer utslagningen av de svagaste att gå snabbare.
Samtidigt kan perioden vi nu går igenom också innebära en stor möjlighet för många detaljhandelsföretag.
Visste ni att det kinesiska tecknet för kris både står för hot och möjligheter? Nu handlar det om att gå till
botten med det erbjudande som vi har. I krisens spår kan vi nu omförhandla hyror, skärpa till sortimentet,

6

Ur Handelstrender: https://www.handelstrender.se/sa-forandras-kundbeteendet-efter-pandemin/
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fokusera på vår kärnaffär och faktiskt bygga ett starkare företag. För att klara det så måste man ställa sig ett
antal olika frågeställningar som kan innebär att många ”heliga interna kor” måste upp på slaktbänken. Vad
skall vi satsa på? Hur tänker våra kunder framåt? Hur kommer tekniken att påverka oss? Vad är kärnan i vår
affär? Varför kommer våra kunder till oss? Utgångspunkten, kris eller inte, är att man alltid måste sätta
kunden i fokus, vilket är komplicerat, och ju djupare in på huvudkontoret du kommer ju mer har butik kommit
att handla om andra frågor än kundnytta. Nedan har jag ringat in sex områden som varje detaljhandlare
måste förhålla sig till och ha ett knivskarpt svar på
1.

Hur ser vårt värdeerbjudande ut?
Kunden söker value for money. Fler och fler kunder har börjat upptäcka lågpriskedjor och deras erbjudande.
Om vi dessutom går in i en lågkonjunktur kommer vår förmåga att ha rätt prissättning och att kunna erbjuda
kunden olika nivåer på kvalitet vs. pris vara avgörande för vår framgång.

2.

Vad erbjuder vår kedja som är unikt?
Kunden söker relevanta erbjudande. Detta gäller både den reklam som skickas ut men också de produkter
som säljs i butiken. Vi har fler möjligheter till att köpa produkter än någonsin tidigare. Butiken måste veta vad
sina kunder vill köpa idag och i morgon. Butiker som inte har ett relevant sortiment kommer att slås ut.
Relevansen sätts självklart i relation till butikens önskade position.

3.

Hur bidrar våra butiker till en hållbar framtid på riktigt?
Kunden vill köpa hållbara produkter och vill inte handla sådant som påverkar miljön negativt. Vår miljö lider
av vår konsumtion och det kan vi inte blunda för. Miljöaspekterna blir allt viktigare. Detta är inte längre en
”lyxfråga” utan den handlar om vår överlevnad på jorden. Hur bidrar din butik till en hållbar framtid på
riktigt?

4.

Hur bidrar vi till kundens upplevda hälsa?
Kundens totalhälsa blir allt viktigare och vi blir mer medvetna om hälsoaspekterna i vår konsumtion. Hittills
har hälsa till stor del handlat om tillsatser, motion, socker och viktminskning. Framåt kommer också
hälsoaspekterna att involvera vårt psyke. Både kroppen och själen definierar hälsobegreppet i framtiden.

5.

Hur kan vi bidra till det cirkulära samhället?
Kunderna kommer att köpa färre produkter och vår materiella standard är hög. Vi kommer att dela
produkter med varandra och handla dyrare produkter som håller längre. Vi kommer att hyra produkter för
olika ändamål. Detta, i kombination med att vi blir fler som bor i storstäderna på mindre yta, betyder att vi
inte kommer att fylla våra hem med onödiga prylar. Är vår kedja i nuläget fokuserad på transaktion så
måste vi ställa oss frågan hur vi kan hitta alternativa intäktsflöden.

6.

Vilket högre syfte uppfyller vår affärsidé
Vi söker mänskliga möten, upplevelser och sammanhang. När vi tillfredsställt vår materiella standard
kommer vi att söka något mer. Vi kommer att vilja träffas fysiskt med likasinnade och uppleva saker
tillsammans. Vi kommer att söka oss in i sammanhang som skapar mening. Vilken typ av Community kan vi
samla i våra butiker? Har vi ett högre syfte som kan attrahera ett tillräckligt stort urval av framtidens kunder?
Frågeställningarna är stora och breda men de handlar faktiskt om dig och mig och vår bransch. Hur vill vi ha
det och hur kan vi tillsammans skapa en framtid där vi både tjänar mänskligheten och våra affärer. Det kan
tyckas ambitiöst, men i dessa dagar tycker jag att vi skall passa på att våga ställa oss de lite större frågorna
som vi måste lösa när krisen väl är över.”

Läs krönikan i sin helhet.7

”Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro”
”Kriminologiprofessorn Henrik Andershed: För att förhindra en dramatisk ökning av kriminalitet och oro
behövs nu förebyggande åtgärder.
Åtgärderna behövs nu. Väntar vi och ser riskera vi svårläkta och dramatiska konsekvenser. Med syftet att få i
gång diskussioner om ett förebyggande arbete presenterar jag här förslag till tio åtgärder. Fokus är nu att
bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Vi ska rädda liv. Går inte att säga emot det.
Mycket stängs dock ner. Viss kriminalitet, sådan som hänger ihop med folkflöden och alkoholserverande
krogar ute i offentliga miljöer kan minska drastiskt, så även exempelvis inbrott, eftersom vi är hemma men
andra problem kan öka dramatiskt. Det finns uppenbara risker, inte bara de ekonomiska, som måste

7
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hanteras. Vi har dock möjlighet att förebygga många av de allvarliga sociala konsekvenser som restriktioner
såsom skolstängningar kan få.
Forskning visar8 att brott kan öka under perioder av arbetslöshet. Den stress det innebär att bli arbetslös kan
öka risken9 för ångest, depression och alkoholkonsumtion10. Alkoholberusning ökar risken för våld visar
forskning11. Att många nu kommer att vistas mer än vanligt i hemmet ökar risken för konflikter, våld och
utsatthet bland både vuxna (främst kvinnor) och barn, med lidande och kostnader som följder.
Unga i riskzonen får svårare att klara skolan från hemmet. Särskilt i socialt utsatta områden. Hemmiljön kan
här oftare präglas av trångboddhet, stress, konflikter och alkoholmissbruk. Att inte klara skolan innebär på
sikt ökad arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet.
Här och nu ökar risken för att ungdomar i frånvaro av skolans och fritidsaktiviteternas struktur, särskilt i socialt
utsatta områden med trångboddhet, vistas mycket ute i bostadsområdet, men även i halvöppna
cityområden, i trappuppgångar och andra allmänna platser (till exempel gallerior och livsmedelsbutiker). Ett
redan känt fenomen. Risken för ordningsstörningar, skadegörelser, stöldbrott, hot mot anställda och andra,
blir nu högre.....” Henrik Andershed, Kriminolog Örebro Universitet.12

Slutord
Det är rimligt att anta att intresset för att hemestra ökar under 2020 samtidigt som
behovet att umgås och träffas kommer att leda till ett uppsving så snart corona krisen
lättat något. Köpen av dyrare kapitalvaror som t ex bilar kan få se en kraftig nedgång
då tider av osäkerhet rörande den egna ekonomin leder till ett ökat sparande och viss
försiktighet i att göra stora investeringar. Den kraftigt ökade arbetslösheten kommer att
skapa både hot och möjligheter. En gissning är att vi kommer att få en ökning i socialt
företagande, volontärarbeten som har sin grund i flera av de insatser och samarbeten
som krisen skapat. Vi är också benägna att tro att enklare nöjen och guldkantade
upplevelser i vardagen samt fokus på kropp och hälsa ökar och där vi omvärderar
konsumtionssamhället från grunden?
” People would have to get used to living with fewer possessions and travelling less,
she said, as the virus disrupts global supply chains and transportation networks.
"It seems we are massively entering a quarantine of consumption where we will learn
how to be happy just with a simple dress, rediscovering old favourites we own, reading
a forgotten book and cooking up a storm to make life beautiful," Li Edelkoort13

8

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268119301027

9

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.3510

10

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953617300011

11

https://www.sls.se/globalassets/sls/sls/remissvar/iogt-3300---rapport_final.pdf

12 https://www.dn.se/debatt/coronarestriktionerna-riskerar-oka-kriminalitet-och-social-oro/

Born in the Netherlands in 1950, Edelkoort is regarded as
one of the world's most influential trend forecasters, advising fashion companies and consumer brands around
the world. In 2003, Time magazine named her one of the 25 most influential people in fashion.
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