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REGIONAL TRENDSPANING – REGION KALMAR 
Djupintervjuer med fastighetsägare och fysisk 
platsvandring i staden 
 
KALMAR, OSKARSHAMN och VÄSTERVIK 
    

          
 
Bakgrund 
Region Kalmar har beviljat medel till ett projekt med övergripande syfte att 
mildra effekterna av Corona, dra lärdomar och erfarenheter samt skapa bättre 
förutsättningar för framtidens stadsutveckling, i hela Kalmar län. 
Genom projektet möjliggörs en regional trendspaning där kommunerna Oskars-
hamn, Kalmar och Västervik samverkar. 
Tillsammans med den nationella lokalt anpassade trendspaning RSD har gjort, 
har det även beviljats medel för en tilläggsanalys i form av djupintervjuer med 
lokala fastighetsägare och fysiska platsvandringar i de olika städerna. 
Det har även gjorts digitala frågeenkäter till näringslivet och invånarna som finns 
med i summeringen i slutet av rapporten. 
Denna samlade analys redovisas och beskrivs i denna rapport. 
 
Uppdraget 
Uppdragsgivare och arbetsgrupp 
Region Kalmar är uppdragsgivare och kontaktuppgifter från uppdragsgivaren har 
varit Annika Boman, Västervik Framåt, Magnus Franzén, Attraktiva Oskarshamn, 
Thomas Davidsson, Kalmar kommun. 
 
Arbetet (intervjuerna) i uppdraget har genomförts av Marlene Hassel, senior kon-
sult från företaget Hassel & Co. 
Intervjuperiod och platsbesök: juni-okt 2021 
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Vem är intervjuad? 
Det har genomförts strax över 30 kvalitativa digitala djupintervjuer och  
dialogmöten med målgruppen fastighetsbolagens ägare, delägare, VD, verksam-
hetsansvariga eller/och anställda på företaget. 
Urvalet har haft fokus på större fastighetsägare och kommunala bolag som anses 
vara lokala nyckelpersoner från alla tre städerna.  
Alla intervjuade haren eller flera kommersiella fastigheter i centrala lägen. Några 
fastighetsägare har en historia med flera generationer tillbaka. 
 
Intervjuerna har följt en intervjumall med samma typ av frågor för alla inter-
vjuer. Djupintervjuerna kompletterades med en digital webenkät till övriga fas-
tighetsägare i städerna, samt en webenkät till näringslivet och även en enkät till 
invånarna. 
 
Platsbesök och intervjuer har även skett med representanter från de olika sam-
verkansorganisationerna i städerna. 
  
Personliga grundfrågor i alla tre städerna 
Ca 80 % av de intervjuade personerna kommer från den staden eller regionen 
där de verkar och bor. 

 
Lokalt engagemang, besök och handla lokalt i sin  
”hemmastad” (alla städer) 
Generellt för alla tre städerna finns det ett stort engagemang och en stor driv-
kraft hos de lokala fastighetsägarna i alla tre städerna. Man vill verkligen svara 
korrekt JA på frågan om man använder och nyttjar sin stad både privat och i ar-
betet.  
Insikten om att stötta den lokala näringen är en självklarhet och har stor bety-
delse för dem.  
Man känner en stolthet och man är en ambassadör för sin stad. 
Ca 80 % säger att man värnar om sin stad och handlar gärna sina dagligvaror  
lokalt där man bor. Oftast blir det torsdag-söndag, när man är på väg hem från 
jobbet eller också när man skall ha fest eller tillställning på företaget. Där det 
finns närodlat/närproducerat köper man gärna det.  
Man jobbar i veckorna och på helgerna vill man många gånger laga egen mat 
hemma, som kan vara inköpt lokalt eller på nätet med hemleverans. När man 
inte äter hemma besöker man gärna sin lokala krögare eller sitt lokala favorit-
café. När man är på kontoret i staden använder ca hälften utbudet lokalt av fika 
och lunchrestaurangerna. 
Många njuter också av staden genom att bara strosa omkring i den och njuta av 
det som finns. Stadspromenader är populärt. 
När familj och barnbarn är på besök, går man ut på stan och besöker lekplatsen. 
Barnen vill vara där det är barnvänligt, de bestämmer. 
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Med familjen fikar man på ett café, äter middag på restaurang eller går på något 
kulturevent.  
 
Det nämns även att man som lokalpatriot kämpar med att få barnen att stanna 
hemma och handla i hemmastaden; ”vi vet ju att de styr oss och vårt beteende, 
det är först när vi blir äldre som vi bestämmer själva”, säger några. ”Vi vill ju 
helst inte bara äta pizza och hamburgare varje dag”, säger några.  
En attitydfråga hos de yngre är var man konsumerar. Inköp på nätet hägrar för 
många och man äter gärna inom fastfood-konceptet. 
 
De som bor mitt i staden eller i centrum vill naturligtvis även nyttja den fina na-
turen kring staden, t.ex. skog med jakt, havet med fiske, skärgården och kustlin-
jen med båtliv och även de centrumnära golfbanorna. Dessa områden förstärker 
städernas varumärke, menar man. 
 
Några få nämner att det var bättre förr, då fanns det fler butiker i stadskärnorna, 
nu flyttar några av dem ut till handelsplatsen. 
 
När man inte konsumerar på hemmaplan väljer man att åka till de andra stads-
kärnorna på östkusten. Behovet av vilken typ av varor man behöver styr vilken 
destination man sedan väljer. Det kan även vara avgörande vad man valt för 
destination på semestern eller helgledigheten. Som exempel på andra platser 
nämns, Kalmar och Kvarnholmen, handelsplatserna i Kalmar Giraffen och Baro-
nen, Öland, Ljungheden och Gränsö, Gotland samt Västerviks och Oskarshamns 
stadskärna. 
 
Inspiration och förkovran 
”Ny inspiration är viktigt, så man inte blir hemmablind”, menar många generellt. 
Ibland tas bilen över dagen i regionen eller så tillbringar men weekenden i annan 
större stad, typ Stockholm, Malmö, Köpenhamn, städer i norra Tyskland och Gö-
teborg. Växjö, Linköping och Jönköping nämns även som destinationer dit man 
åker. Boende i Oskarshamn och Västervik nämner att man även åker till Kalmar 
där det bl.a. finns IKEA, vilket ingen av de andra städerna har. 
 
Aktiv och engagerad i utvecklingen av staden som fastig-
hetsägare 
I dialogmötet pratade vi om att vara engagerade och delaktiga i utvecklingen av 
staden. Nedan finns svaren uppdelade per stad;  
 
Kalmar 

• Befintligt fastighetsägarnärverk finns, och där är 7 av 10 är engagerade 
och har samarbetat sedan några år tillbaka 

• Några personer är även aktiva och engagerade i andra regionala och na-
tionella uppdrag, exempelvis fastighetsägarnas lokala styrelse mm 
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• Alla som känner till nätverket känner sig delaktiga och engagerade 
• De som inte är aktiva eller inte närvarar, har ingen vetskap om nätverket 

och/eller har inte fått någon inbjudan. Man känner sig lite utanför. Några 
få av dessa vill verkligen vara med i nätverket.  

• Det är oerhört viktigt med lokal närvaro och engagemang av 
fastighetsägarna 

• En helhetssyn och förankring mellan kommun och fastighetsägare är av 
största vikt 

• Nätverket diskuterar olika sakfrågor, som t ex trygghet, säkerhet, belys-
ning, hållbarhet, tomma/lediga lokaler, pandemin, praktiska saker, hyror, 
sophantering, energi, kommunens översiktsplan och evenemang. Både ur 
ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Man har en bra dialog. 

• Strategiska sakfrågor, som hur vi vill ha det I vår stad berör många och 
detta vill man lyfta till en ännu högre nivå 

• ”Vi måste inse att vi kan hjälpa varandra mer, frågan är hur” 
• Några efterlyser en ännu bättre samverkan och önskar fler fysiska träffar 

per år. ”Nätverket är idag ganska traditionellt, vi behöver kanske tänka om 
och utveckla våra träffar ännu mer”, menar man.  

• Lägg mer fokus på stadsdelsutveckling, jobba mer som motor i olika 
stadsdelsprojekt, skapa kluster, var framåt och fokusera på att locka mer 
folk 

• Närvaron från kommunens tjänstemän är viktigt även om de som inte bor i 
staden eller kommunen.  

• Delad mening om tomma/lediga lokaler – någon ser det som ett stort hot, 
medan hälften ser det som en möjlighet. Det viktigaste är att de på sikt blir 
fyllda med rätt typ av verksamheter som passar in och att det finns en 
långsiktig strategi. 

• Det måste till en större förståelse mellan fastighetsägarna och kommunen, 
när det gäller etableringar och en framtida etableringsstrategi, vilket eft-
erlyses av de lokala fastighetsägarna. 

 
Oskarshamn 

• Fastighetsägarsamverkan finns sedan tidigare i form av ett nätverk som 
träffas regelbundet. Ett forum för de som behöver ha kontakt med andra 
ibland för att få hjälp. Många upplever att det är ett bra nätverk, där man 
är både öppen och engagerad. 

• Erfarenhet finns av tidigare samverkan, bl a i en projektmodell kallad   
Purple Flag med fokus på kvällsekonomi och trygghet 

• Fysiska träffar ca 1g/månad föredras framför att träffas digitalt, vilket inte 
blivit lika bra. Bra med regelbundna planerade träffar. 

• Affärer görs sinsemellan och det finns ett behov av att träffas 
• Man kan påverka och bör samverka mer. Man har ibland bjudit in politiker 

och tjänstemän på besök, vilket varit uppskattat. 
• Man diskuterar både det långa och korta perspektivet och sakfrågor som t 

ex hyror, hyresgäster, trygghet, säkerhet, belysning, tomma/lediga 
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lokaler, pandemin, praktiska saker, kollegors olika styrkor samt att man 
byter erfarenheter sinsemellan.  

• För att utveckla nätverket vill man jobba mer strategiskt med bl.a. en 
stråkanalys och etableringsstrategi. Man vill även jobba mer med de olika 
markexploatörerna. 

 
Västervik 

• I staden finns sedan många år en samverkan mellan fastighetsägarna. 
Man var faktiskt väldigt tidig med att få ihop samverkan mellan fastighets-
ägarna i staden om man jämför med andra städer i Sverige. 

• Samverkan gör nytta för utvecklingen av staden, man träffas regelbundet 
och drar nytta av varandras olika kompetens och kunskaper. Inte minst 
när man blev QM-certifierade och vann titeln Årets Stadskärna (en utmär-
kelse som delas ut av branschorganisationen Svenska Stadskärnor). 

• Alla är inte med - några är passiva, men man jobbar på att få dem med. 
• Gruppen diskuterar, förutom de vanligaste operativa frågorna, trender, 

och just nu effekten av den byggbom som råder. En annan aspekt är 
livskvalitet för 55+. Kapitalförvaltning är en annan viktig sakfråga som 
man brinner för. Många av dem lyfter upp vikten av att prata om bl.a. 
trygghetsboende och träffpunkter för den målgruppen.  

• Flera av de intervjuade säger väldigt spontant: “Jag älskar Västervik, det 
är min stad, där jag bor och verkar!” 

 
Medlemskap och engagemang i den lokala samverkans-
organisationen   
Att vara medlem i de lokala samverkansorganisationerna är ingen självklarhet. 
Man känner till dem och försöker sätta sig in i vad de gör. Och vad är skillnaden 
om det finns flera olika lokala organisationer, varför skall man vara med? I 
denna fråga ser vi att städerna svarar lite olika. 
 
Kalmar 
Ungefär 70 % säger att de är medlemmar och de övriga 30 % menar på att det 
är otydligt vad de olika organisationerna gör. De som är engagerade sitter oftast 
i styrelsen eller någon arbetsgrupp. Som några utrycker det;   
”Jag är med och betalar, var till och med en av dem som var med och startade 
båda organisationerna och jag kan påverka vilka sakfrågor som skall ha fokus. 
Alla medlemmar borde vara mer aktiva.” 
I båda samverkansorganisationerna Kalmar City och Destination Kalmar finns det 
starka eldsjälar, vilket är en styrka. Många är med i båda organisationerna. 
 
Många ställde sig frågan vad skillnaden är mellan Kalmar city och Destination 
Kalmar. Lite otydligt, en av organisationerna är på något sätt starkare och 
större. 
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Oavsett vilken organisation man är medlem i, är det viktigt att man håller vad 
man lovar. Önskemål finns om mer information till aktörerna i staden. 
Kalmar City och Destination Kalmar måste samverka mer, tydliggöra sina an-
svarsområden och de personer som jobbar där måste ha tydliga roller och 
kanske slås ihop, säger några. Kanske fastighetsägarenätverket kan samverka 
kring vakanser och få hjälp av Kalmar City? 
Det är tydligt att man efterlyser ett starkare samarbete mellan Destination Kal-
mar och Kalmar City har en tydligare roll- och ansvarsfördelning. 
 
En reflektion och ett förtydligande är: 
Skillnaden mellan de olika samverkansorganisationerna är stor och måste sär-
skiljas;  
Kalmar City skall fokusera på att få fastighetsägarna att samverka, samverkan 
mellan handel och näringsidkare och vara med att påverka utvecklingen och ha 
ambitionen att vilja var med och investera i framtiden. Det finns nästan 300 
verksamheter i city inom handel, café/restauranger, skönhet/hälsa, turism, nö-
jen och kultur. Besökaren lyfter ofta närheten till allt och inga längre avstånd. 
 
Destination Kalmar är ett helägt kommunbolag som har till uppgift att på ett 
hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i sam-
verkan med näringslivet och Kalmar kommun. Genom destinationsutveckling 
ska de bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som 
besökare. De utvecklar också Kalmar som mötes- och evenemangsdestination 
och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens 
fastighetsverk ansvarar de dessutom för verksamheten på Kalmar Slott. 
För att destinationsutveckling ska vara framgångsrik måste platsens aktörer dra 
åt samma håll. Destination Kalmar samverkar därför med många företag och or-
ganisationer i regionen, både offentliga och privata. Via nätverket Partnership by 
Kalmar arbetas det aktivt med att knyta företag till sig, som vill vara med och 
bidra till Kalmars utveckling.  
 
Oskarshamn 
Det finns en samverkansorganisation i Oskarshamn - Attraktiva Oskarshamn. 
Organisationen devis är; ”Vi jobbar för dig och alla andra Oskarshamnare. Det är 
vi som bor här som skapar varje dag. Kryddar varje möte och formar framtiden. 
Delarna är det som tillsammans pusslar helheten. Attraktiva Oskarshamn AB job-
bar för dig som nyinflyttad och för alla andra i kommunen utifrån tanken om att 
allt hänger ihop. Målen är allt ifrån att skapa tillväxt till att verka för vardaglig 
trivsel.” 
Här erbjuds ägarföreningens medlemmar goda möjligheter till nätverkande och 
nya kontakter. Ambition är att erbjuda attraktiv näringslivsservice som skapar 
rätt förutsättningar för livskraftigt företagande. Attraktiva Oskarshamn AB är det 
lokala destinations- och näringslivsbolaget. Ett bolag, som via drygt 150 lokala 
företag, gemensamt ägs av den ekonomiska föreningen Attraktiva Oskarshamn.  
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De flesta fastighetsägare är medlemmar i föreningen. De ser nyttan av att vara 
med även där näringslivet finns med. 
 
En reflektion och ett förtydligande är: 
Samverkansorganisationen i Oskarshamn är känd bland fastighetsägarna och 
det vet vad den arbetar med. 
 
Västervik 
Det finns en samverkansorganisation i Västervik - Västervik Framåt.                  
Organisationen arbetar för hela Västerviks kommun inom områdena turism, 
marknadsföring, företags- och platsutveckling, genom ett tillväxtuppdrag tillsam-
mans med uppdragsgivarna och partners. Målet med Västervik framåt är att bli 
den mest attraktiva kommunen att bo i, besöka, arbeta och driva verksamhet i. 
Genom bolagets samlade insatser skapar man förutsättningar för utveckling, där 
man tillsammans med Västerviks kommun och näringslivet, för Västervik framåt.                            
Västerviks kommun är bolagets största kund och bolaget ägs av ett 70-tal ak-
tieägare. Västervik Framåts aktiviteter präglas av en strävan att få fler företag 
engagerade i tillväxtarbetet. Medel från drygt 200 affärspartnerföretag delfinan-
sierar aktiviteter som stärker företagandet i kommunen. Vid behov drivs sär-
skilda projekt, initierade av näringslivet, som finansieras med externa medel från 
bland annat Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, EU, Region Kalmar län, Tillväxtver-
ket och näringslivet.                                                                                   
Förutom aktieägarna har bolaget idag drygt 200 företag som årligen betalar ett 
medlemskap – sk affärspartners. Med dessa pengar ges en möjlighet att finansi-
era aktiviteter som stärker företagandet i kommunen och en legitimitet att söka 
medfinansiering hos till exempel Regionförbundet i Kalmar län, Västerviks kom-
mun, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden med flera. Genom företagens engage-
mang kan man driva aktiviteter och projekt som kommer företagen direkt till-
nytta.  
Alla fastighetsägare i Västervik är medlemmar i organisationen. Man vet hur den 
drivs och vad man jobbar med för frågor. Många är engagerade i de olika projekt 
och aktiviteter som skapas och drivs och man känner ett stort förtroende för 
verksamhetens roll. 

En reflektion och ett förtydligande är:                                                           
Alla fastighetsägare i Västervik vet vad samverkansorganisationen Västervik 
Framåt arbetar med. 

Stadens trivsel, attraktion och utbud 
De tre städerna har många gemensamma beröringspunkter när det gäller trivsel 
och attraktion. För att nämna några; skärgården, kuststäder, och mindre städer 
med småstadskaraktär. Alla tre städerna har korta avstånd och en fin historia 
som präglar varumärket. Likheterna och olikheterna kring de tre beskrivs utifrån 
dialogmöten nedan: 
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Kalmar 

• Gammal historisk stad på bra geografiskt läge och med många vackra  
områden, där vattnet kommer in i staden.  

• En fin stad med trevlig arkitektur och tilltalande.  
• Man får mycket i Kalmar, småskaligheten,  en lagom stor stad med stor-

stadspuls, stort utbud, en grön stad och ett stort utbud av caféer och res-
tauranger. 

• Det är nära till allt och lättillgängligt inom bra cykelavstånd.  
• En stadskärna där det händer saker hela tiden, små som stora event, året 

runt. Många kostnadsfria event och detta upplevs otroligt positivt och är 
väldigt populärt.  

• Musiken är viktig för staden, det är trevligt  med de olika artist-
framträdandena och spontana happenings, inte minst under pandemin då 
större evenemang inte var möjligt. Det finns något för alla. 

• Larmtorget är mysigt, man får alltid lust att gå ut och äta - dock avgör 
vädret om man vill sitta på uteserveringen eller ej. 

• Säkerhetsfrågorna har blivit mer heta och omfattande och man vill gärna 
ha det så tryggt och säkert som möjligt i staden. 

 
Oskarshamn 

• Det är trevligt och rent, snyggt och fräscht.  
• Staden är lättillgänglig och har nära till allt som en mindre stad erbjuder. 
• Många utrycker meatt det finns ett näringsliv som fungerar och att det 

finns ett hyfsat bra utbud av ”rätt” butiker (bade sällanköp och dagligva-
ror) och ett kulturellt utbud. 

• Man är rätt bekväm och handlar på hemmaplan. 
• Någonting har hänt och man upplever att alla börjat bry sig om stadens 

utveckling och utsmyckning, att det skall vara fint. Alla invånare bär en 
stolthet. Detta måste vi fortsätta att jobba med. Tillsammans för stadens 
trivsel och attraktion. Önskvärt att kommunen kan ta mer ansvar och 
samordna detta.  

• Kärleken till havet, hamnen och skärgården är ett stort plus för at-
traktiviteten. 

• Viktigt att man uppskattar och bygger på det man har, ger beröm och pra-
tar gott om staden. Ibland är det lite mycket gnäll från handel och 
näringsliv. En attitydfråga. 

• En rik kommun med stark köpkraft  
• Det finns inte mycket vakanser.  
• Det finns både vanlig handel och nischade verksamheter. 
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Västervik 
• När man är i Västervik är man hemma, med trevliga och vänliga männis-

kor. En bra stad där du trivs och har livskvalitet.  
• Tillgängligheten och närheten får stort fokus. Mycket ligger bara ett sten-

kast bort. Miljön och trakten runt om är vacker. 
• Man är trygg och säker i Västervik stadskärna, med en så gott som bilfri 

stadskärna. 
• Västervik är en levande, genuin, pittoresk, charmig, mysig, vacker och en-

kel småstad. Det finns puls i staden, men även ett lugn. 
• Det finns ett stort utbud, butiker, service och tjänster, mat och fikaställen, 

café och restauranger på bra lägen. 
• Läget vid vattnet, havet, skärgården, nature. En typisk sommarstad, 

menar de flesta, några tycker ändå att det är en åretrunt-stad, några sä-
ger att det är totalt dött eller att det bara är lite färre människor i staden 
på vintern, då man sitter mer hemma. 

• Det har satsats mer på utsmyckning, blommor och grönt och fler aktivite-
ter som skapar trivsel, attraktivitet och stärker varumärket av staden. 

• Många har fritidsintressen såsom jakt, fiske och vandring i naturen.  
• Många uttrycker: ”-Jag älskar min stad - det borde alla göra!”  
• ”Lilla Västervik, världens bästa lilla skitstad” - som det heter i folkmun. 

 
Varför skall man åka och besöka just din stad? 
Svaren från dialogmötena med fastighetsägarna i de olika städerna  
beskrivs nedan: 
 
Kalmar 
I Kalmar anser man att det geografiska läget, en bevarad historisk  
Hansastad och en stadskärna med kullersten skapar intresse och attraktivitet för 
att locka besökare till staden. 
Det vackra och gemytliga, det familjära, trevliga och tillgängliga lyfts upp. 
Det finns många smultronställen. Småstadsidyll. Hög livskvalitet. 
Närheten till havet, utbud, café och restauranger, kultur, samarbete med Öland, 
småstadsidyll. Fantastiskt vackert, många smultronställen, glasbrukshistoria. 
Slottet och slottsparken skapar intresse och lockar många besökare. Även Kon-
gresshallen och isbanan och de olika arenorna som finns. 
Ett imponerande stort utbud för den storleken på stad, både butiker, kultur och 
nöjesliv. En stad som lever 24/7, året runt med ett rikt folkliv och aktiviteter ut-
omhus. Mest känd för event på sommaren och lite mindre på vintern. Har även 
fått utmärkelsen Årets Sommarstad. I Kalmar går solen både upp och ner, vilket 
är unikt. 
Närheten till Öland lockar till Kalmar och tvärt om, speciellt efter Ölandsbron  
öppnade 1972.  
Närhet till natur och kust finns inom 30 km. Man har ett högt handelsindex och  
bra kvalitet på restaurang och caféer lockar folk.  
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Oskarshamn 
Närheten till havet, skärgård, hamnområde, kuststräckan och för att man är en 
kuststad som har en trevlig miljö. Skärgårdstrafiken är ett plus. 
Staden känns traditionell, men ändå unik och trevlig när man går igenom Gamla 
staden. Vikten av att jobba i stadskärna påverkar. Finns många trevliga miljöer, 
bra utbud av hotell, konserter och evenemang. De råder delad mening om sta-
den är vacker eller ej. En känsla av att man är ”hemma” finns.  
Det finns ett elithockeylag och en fantastisk återkommande festival.  
 
Västervik 
Stadens attraktivitet ligger i att det finns en skärgård. 
En charmig, pittoresk och mysig stadskärna, med det stora men ändå småska-
liga. Fint utbud av butiker, service, café och restauranger och ett brett näringsliv. 
Alltid folk i rörelse. En stad med stort hjärta året runt, säger många, men några 
tycker även att den är trist på vintern och inte så kul vid dåligt väder. 
En tillväxtstad som sticker ut på östkusten med sin förvånande fina skärgård, vil-
ket gör att man inte behöver åka någon annanstans. De som bor här gillar havet 
och vågorna. Varumärket är starkt, men går absolut att kommunicera bättre för 
att stärka det ytterligare. 

 
Framtidens evenemang i stadskärnan 
Alla tre städerna säger att evenemang i stadskärnan är bra och ett måste. Nedan 
svaren från dialogmötena med fastighetsägarna från de olika städerna. 
 
Kalmar 

• Enormt viktigt och positivt för staden. 
• Ett måste för vårt signum, vi skapar event som andra tar efter. 
• Det är viktigt för attraktionen och stärker varumärket, det lockar fler 

besökare till city, vilket kan leda till ökad konsumtion. P.g.a eventen får 
hotellen bättre beläggning och restaurangerna får fler gäster. 

• Oavsett vilken typ eller storlek på event så är det identitetsbärare. 
• De lokala olika event (små som stora) är oftast målgruppsanpassade, 

då hänger det ihop. Vi ser våra arenor som mötesplatser. 
 
Frågeställning; 
Vad gör vi oktober till mars? Vi borde titta på ett gemensamt Årshjul.  
 
Exempel på trevliga event är: 
Musik på Larmtorget, Stadsfesten, Beach Volleyboll, Dansband. Cykling på hös-
ten är stort - destinationstänk. Ironman – en succé och de som jobbar med 
eventet är mycket duktiga.  
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Oskarshamn 
• Event i stadskärnan drar folk, stärker både självbilden och varumärket, 

ger oss stolthet och blir attraktivt för besökare. Det är trevligt när det 
händer mindre event på torget det är en höjdpunkt för många. Vi vill ju 
ha liv och rörelse i staden och alla gillar att se människor. 

• Annars är vi inte kända för att vara en eventstad som Kalmar. Kalmar 
är duktiga, vi kan lära av dem, vi måste ta position och vi måste sa-
marbeta. 

• VÅGA, ta beslut och ha mod. 
• Eventen är även bra som säljfrämjande åtgärd för näringen. 
• Störst är nog ändå vårt duktiga SHL lag, så utveckla samverkan med 

dem och skapa nya idrottsevenemang. Hockey är viktigt. Näringslivet 
kan kanske bygga multiarenaJ 

 
Frågeställning; 
Hur kan vi samarbeta med Gotlandstrafiken, hur lockar man dem?  
Vi måste samarbeta. Några av fastighetsägarna kan gärna vara med och bekosta 
några bra event, säger de. 
 
Exempel på trevliga event är: 
Vår mest populära aktivitet är Lattityd – stadsfesten med artistframträdande 
m.m. Den drar folk och många nya besökare samt ger staden en stolthet. 
Skapa mer idrottevent, kulturarrangemang, musikaler, fika och upplevelser 
kopplat till shopping.  
 
Västervik 

• Det är enormt viktigt med event, det ger många gånger en reseanledning,  
skapar flöden, ger staden sin profil och stärker varumärket. 

• Stora event är bra, men även de småskaliga.  
• Titta på ett gott exempel, Västerviks bokhandel, som tänkt nytt med digi-

tala träffar och digitala signeringar.  
• Gör något för Universitet-futurum-studenterna.  
• Det måste hända något på Palladium. Satsa på live musik.  
• Eftersom vi är en kuststad - gör en sjöfestival, skapa pop-up event hela 

tiden. 
• Använd ex. varmbadhuset och museum när det regnar. 
• Flera konserter har försvunnit, vi vill ha dem tillbaka, de ger ett bra 

krogliv. 
• Stadskärnan måste vara levande, inga lediga lokaler, aktivera dem.  
• Alla event, stora som små, ger staden attraktion och drar folk till hotellen.  

 
Frågeställning/reflektion; 
Kanske vi skall tänka helt bilfritt till förmån för event? 
Alla är helt övertygade, alla vill ha det och ta del av det. Men man kanske fortfa-
rande skall köra HYBRIDER.  
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Exempel på trevliga event är: 
Satsa på idrott, kultur, gatumusik och barnmusik på olika ställen. Kanske mer ni-
schade event. Upplevelser. Gör de till små överraskningar och olika besöksmål i 
staden. 
Utveckla torghandeln, skärgårdsdagar, konserter, utveckla visfestivalen - den är 
viktig. Fler Slottsholmen-event. Västervik Resort är viktigt och skapa nya hant-
verksmässor och tjejkvällar. 
 
Vad saknas generellt i staden? 
Både Västervik och Oskarshamn nämner att man kör till Kalmar för där finns 
IKEA, om man har behov av deras utbud eller så åker man till andra städer. 
Det finns generellt i alla städerna många fikaställen och även gårdsbutiker, 
samla gårdarna och få dem att flytta in i stadskärnan.  
Likheterna och olikheterna från dialogmötena i de tre städerna beskrivs nedan: 
 
Kalmar 

• En gemensam evenemangskalender för hela året. 
• Spontana ”drop in” event, varför inte trädgårdsgodlingar, mindre före-

läsningar, både ute och inne, evenemang där företagen kan synas, 
även de små och mindre. 

• Solhängläge, mötesplatser i solen, nu har vi parkeringarna på bästa 
läge! 

• Fler hotell, nya tidernas lounge, 24/7 
• Butiksmässigt mer profilerade butiker som NA-KD, SARA etc. som ett 

komplement till det traditionella. Sportaffär i centrum. Fler ke-
djeföretag. 

• Handel måste finnas i staden. 
• Högre kvalité på våra museum. Småskaliga aktiviteter med specialint-

ressen så som ex. frimärkssamling, schackspel i lokaler i mindre grup-
per. 

• Inomhushallarna sprids ut, varför? 
• Ta en större position, snålheten bedrar visheten 
• Bättre infrastrukturen med tydlig skyltning, vi är ibland lite isolerade.  
• Upplevs att vi skyltar mer till Öland än Kalmar på våra vägar 
• Tätare flygförbindelser. 
• En strategi för att dra folk till regionen och utveckla baden.  
• Helheten som en egen region. 

 
Oskarshamn 

• Mer konsumtion, vi är en rik stad men vart går konsumtionen? 
• Större utbud lokalt. Utbudet var större i stadskärnan tidigare, nu har 

många flyttat ut till externhandelsområdet. Folk bör nyttja det utbudet 
som finns och handla mer lokalt, locka ut invånarna till staden. 
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• Knyt ihop staden mellan gatorna, vatten och centrum skapa en röd 
tråd. 

• Tydliggör fler promenadstråk. Gör så man kan hitta lättare. 
• Vi saknar en bra fiskrestaurang, vid vattnet så klart. 
• Vi måste höja standarden och ställa krav på bra pubar, ha fler bra och 

högre kvalitet på både restauranger och café. Nischade verksamheter, 
• jakt och fiskeutbud saknas. 
• Möjligen en konsertsal, konferens, mer teater. Bygg en arena vid E22. 
• Mer aktiviteter vid kusten, mer exponering vid vattnet. 
• Utveckla handeln så det skapas konkurrenskraft. 
 

Västervik 
• Bredare utbud av butiker, mer flöde. Något för hembyggare och hem-

mafixaren, lampor, penslar, fiskrestaurang, IKEA.  
• Tänk på husbilarna. 
• Gör något som är lokalt, typ Astrid Lindgrens värld/Kolmårdern, hitta 

något eget dragplåster. Skeppsradar-historian, Benny Ulveus? 
• Större arenamiljö, större event, större konsert/kongress/konferens 

möjligheter 
• SLÄPP LOSS STADEN – våga! Vi måste vara framsynta och duktiga på 

kvalitet. 
• Bra ställen att etablera sig på 
• Fler bostäder, hyresrätter, ytterligare förtätning. Fler invånare som vill bo 

här. 
• Fler företag som skapar arbetstillfällen. Små fina restauranger, fler 

uteserveringar.  
• Bättre turtäthet på tåg och buss. Pendlingen kan bli bättre.  
• Jobba med mångfald 

 
Vad har ni dragit för lärdom och erfarenhet av pande-
mins effekter? 
 
Kalmar 
”Vi har fortsatt att jobba i fastighetsägarnätverket och vi har stöttat varandra. 
Dock har det varit för lite fysiska möten, vi gillar inte digitala, vi vill ju ses. 
Vi har träffat hyresgästerna på deras villkor ute i deras verksamheter på ett an-
nat sätt. Kontakten med dem har faktiskt blivit bättre.” 
Någon nämner att det förvånat dem att man faktiskt har skött sina åtaganden 
hos våra hyresgäster nu när de jobbat hemma, tänker på bl.a. källsortering m.m. 
”Eftersom hyresgästerna är hemma mer nu så blir det mer kvällsarbete för oss 
fastighetsägare, det är en utmaning då familjen även är hemma då, så man kän-
ner att man är trångbodd.” 
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”Samtalsämnet är inte väder längre utan pandemin och vad som kommer efter 
den? Vi har skapat en bättre relation med andra människor, med både medarbe-
tarna och hyresgästerna.” 
”Vi har fått en datormognad - man har tvingats in i den, det var en digital tids-
maskin. Ex. så tvingades vi att använda chatt m.m. Vart tog telefonen vägen?J 
Digitala möten har sparat tid, men vi tror att fysiska träffar kommer tillbaka. 
Många som hade kundservice stängde den och bokade kundbesök i stället, både 
fysiskt och digitalt.” 
”Det blev många nya Teams- eller Zoommöten, helt inne i den digitala världen, 
medarbetarna fick lära sig öppna upp för kunskapslyft för oss alla. 
Det är effektivare (och billigare) med digitala möte, men kan även var stres-
sande. Detta kommer att följa med oss även efter pandemin.”  
”Besiktningar går inte att göra digitalt än,” säger några. 
”Acceptansen för bokningar har varierat och det tog helt stop för spontana träffar 
och möten med både kunder och hyresgäster.” 
”Digitaliseringen har blivit tydligare, hybrida möten eller bara digitalt.” 
Man har sett stora fördelar med att vara lokalt bolag, man fanns på plats och var 
snabb ute och pratade med hyresgästerna för att hjälpa dem, skapade en ny re-
lation, kommunikationen och samtalen har blivit bättre. Man är bättre på att 
rycka ut, lyssna, hitta snabba lösningar och mer flexibla och att man lärt sig att 
fatta snabba beslut. 
Några av hyresvärdarna nämner att butikskedjorna som ligger i mindre städer 
går bättre och det är en lokal företeelse när digitaliseringen ökat. 
”Att nämna något positivt är svårt när man är i eländet.”  
Någon säger att man har sett förändrat behov, men jobbat från kontoret ändå. 
”Vi fixade det trots allt - det trodde vi aldrig.” 
”Vi har jobbat med lägenhetsvisningar på ett helt nytt sätt, tvingats att tänka 
nytt och kasta om i planeringen. Ex. gjort filmer som vi visat kunderna.” 
 
Många har klarat sig bra då man har fler ben att stå på. Man har gjort lokala in-
satser tidigt för att underlätta för sina hyresgäster. Flexibla lösningar, men ändå 
långsiktiga. Ökad flexibilitet, anpassat sig på kort tid, funderat på hur man skall 
agera och varit kreativa. Tänkt strategiskt tillsammans med hyresgästerna, vilket 
har skapat en ömsesidig relation i en kris. Inga eller väldigt få konkurser, man 
har hjälpts åt. De aktiviteter som mynnat ur krisen, såsom lokal e-handel, med 
leveranser från tidningsbud och taxi, har varit väldigt bra. 

 
Oskarshamn 
”Vi har varit tvingade att förstå det digitala och att vi har lärt oss att det har gått 
att kombinera. Utvecklingen har accelererat. Nu vet vi ju att man kan jobba 
hemma, men vi tror att det kommer att gå tillbaka. Pandemin har gynnat små-
staden, eftersom man tvingats att jobba hemma och att handla lokalt. Digitala  
möten är bra, och spar tid och pengar. Vi vill ha fysiska också.” 
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”Det positivt är att vi fått tänk nytt och inte fokus på problemen. Vi upplever att 
hyresgästerna inte är så drabbade trots allt. Kanske det blir ett lyckligt slut 
ändå?” 
De flesta säger att de haft tur att lokalerna varit uthyrda till verksamheter som 
inte drabbats så hårt av pandemin; frisörer, sybehör, tyger, tatuering - de har 
haft rätt mix. ”Vi har haft en öppen dialog med hyresgästerna och naturligtvis 
hjälpt dem med hyran tidigt och bett om att de lämnar omsättningssiffror till oss 
så att vi kunnat följa utvecklingen.” 
”Vi har haft svårt att visa lägenheterna fysiskt, vi fick tänka om och det var hy-
resgästerna som fick välja hur vi skulle träffas. Vi upplevde att det sällan var ett 
problem, även om man valde att inte vara hemma. Vi har använt oss av både te-
lefon, sms och mejl.” 
”Våra hyresgäster har berättat för oss att e-handeln fick en ytterligare framgång.  
Våra privat bostadshyresgäster fick vi också ta hand om och hitta nya arbets-
sätt.” ”Vi har verkligen testat våra system, fått vara lösningsorienterade, mer 
planering för att komma hem till kunderna. Vi har haft inställningen att allt går 
att lösa. Vi har fått vara kreativa, tagit fram nya affärsmodeller, tagit nya omtag 
och anpassat oss.” 

 
Västervik 
”Vi har verkligen gått igenom en utvecklad digital resa.Naturligtvis har vi lärt oss 
massor, svårt i början, men det har skapat nära relationer och stort engagemang 
med våra hyresgäster. Vi har fått se över både hyrorna och marknadsföringen. Vi 
har fått vara extra smidiga och flexibla, vara ödmjuka i våra olika roller, vilket 
kan slå olika både upp och ner. Vi har fått verksamheterna att fungera, trots om-
ställning.” 
”Det finns möjligtvis några positiva delar i pandemin. Vi upptäcker att vi kan 
ställa om snabbt, vara mer flexibla och mer tillgängliga för våra hyresgäster. 
Kreativiteten är kraften som kommit ur denna kris. Vi har en enorm omställ-
ningsförmåga när vi måste. Spännande att se och följa människors beteende, 
den dubbelmoral som uppstod, rädslan att inte bli smittade.” 
”Det var väldig viktigt att vi förmedlade att det gick bra med vissa delar trots 
pandemin.” 
Några få svarade att det mest varit negativt, allt blev pausat hos dem och att 
man bara jobbade med akuta frågor, där hyresgästerna inte var flexibla när man 
ville komma in i lägenheterna eller lokalerna. 
”Effekten är också att vi ser att arbetsmiljön tillåter oss att ha arbetsplatsen 
hemma och vi upplever en del minskningar på resor. Vi startar upp fysiska mö-
ten hösten 2021.” 
Man har upplevt ett delvis mycket stort socialt ansvar mot hyresgästerna. Bygg-
jobbarna hade nolltoleras, de var frustrerade. ”En inre stress uppstod där vi var 
tvungna att förmedla – gör en sak i taget och gör det på ett annat sätt.  Detta 
har gått bättre än man trodde.”  
Man upplevde vid många tillfällen att som egen företagare var det tufft att släppa 
kontrollen och delegera, man fick öva på att inte ha kontroll, menar ett stort 
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antal ledare. Det finns många företag som inte påverkats så hårt som andra 
branscher. ”Det har kommit en del lokala vakanser, men vi fyller dem igen.” 
 
Vad saknades under pandemin?        
 
Kalmar 
Ungefär hälften svarade att de hade de som behövdes. ”Vi var ju redan digitali-
serade och vi ställde om tidigt, vi var framsynta, snabbtestade innan pandemin 
kom.” 
”Vi fick köpa bärbara datorer till alla anställda. Investera i Teamsverktyg. 
Men det är ju en investering som hade kommit ändå, väl värd. Det fanns en kun-
skapstörst, det märkte vi.” 
”Det var svårt att tolka och lätt att misstolka myndigheternas regler. 
Bättre samverkan mellan fastighetsägarna skapades nu för att vi behövde 
varandra. Men många var försiktiga och oroliga för en ny våg.” 
 
Oskarshamn 
Ungefär hälften svarade att de hade de som behövdes. ”Vi gjorde om till digitala 
möten, mindre resor och nyttjade vårt globala nätverk.” 
”Vi hade en bra dialog med hyresgästerna, fick jobba tätt tillsammans och med 
stort fokus på ekonomin. Ingen av oss ville ju ha vakanser. Vi saknade någon 
form av statiskt från andra städer i regionen eller landet.”  
”Det var svårt och otydlig information kring myndigheternas regler.” 
 
Västervik 
”Vi fixade det mesta som vi behövde. Vi är vana att sitta vid datorn och hade 
börjat med den digitala världen redan innan. Digitala hjälpmedel skapar nya mil-
jöer. Vi har klart oss och överlevtJ.” 
”Teamsmöten, social kontroll, fysiska störningar.” 
Många fick satsa en del pengar i utveckling, för att övervintra pandemin. 
”Vi behövde ta in extra resurser för att veta hur vi skulle hantera vissa frågor, 
mycket mer jobb, hyrorna kom upp direkt.” 
”Alla är slutkörda, tufft i enmansföretag. Vakanser i början av pandemin.” 
”Relationen med hyresgästerna har förbättrats, fler telefonsamtal, mindre snutti-
fierat och mer konkreta relationer, vi vinner mer tid mellan mötena.” 
”Kanske mer och bättre information från kommunen och myndigheterna, som 
var lättare att förstå. Man kunde önskat någon form av ”Hjälpsamtal”. Råden var 
både osäkra och med dubbelmoral. Man kunde ha brytt sig på ett annat sätt.” 
”Vi kanske borde haft besöksräknare i alla gatuhörn. Både lokal, regional och 
nationell statistik hade varit bra. Vi får redan värdefull information från Västervik 
framåt.” Många svarade att man inte har gett några hyresrabatter. 
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Saknades någon kompetens hos er i företaget för att 
mildra effekterna av pandemin? 
 
Kalmar 
Kompetensen finns i företaget, svarar nästa alla. ”Vi jobbade redan mkt digital 
med t ex Ibinder, m.m. Alla möten har skett digitalt och via mejl, endast kon-
traktsskrivningar har skett fysiskt, (det blir säkert ändring på det också), men 
man vill ju se hyresgästen i ögonenJ” 
”Vi har tagit det som det kommer och följt med. Många har teknisk kunskap in-
house. När vi förstod omfattningen måste vi medge att det var värre än väntat, 
då öppnade sig en annan typ av relation mellan oss.” 
”Digitaliseringen tog lite tid, lång startsträcka. Jobba hemma var svårt – man var 
van vid närheten och det lokala, nu fanns man inte på plats.”  
 
Oskarshamn 
Många svarar nej, men att det var lite jobbigt i början. Men efterhand visste man 
hur det skulle hanteras. ”Snabba beslut, distansarbete, stängde kontoret för 
spontanbesök, tog bara bokningar och kommer att göra detta hela hösten 
också.”  
Några hade redan Skype men fick snabbt köpa Teamspaketet och ordnade ut-
bildning internt. ”Vi fick utbilda våra hyresgäster, de ligger lite efter.” 
 
Västervik 
De som hade Skype gick över till Teams och Zoom. Ställde om till bärbara dato-
rer. Alla menar att man nu snabbt förflyttat sig digitalt. 
Ingen utbildning, självlärda eller så har de yngre hjälpt dem med det digitala. 
Man använde Facebook och sociala medier mer och hade fokus på att vara effek-
tiva och medvetna. 
”Vi har lagt fokus på att träffas fysiskt men på avstånd och enligt rådande re-
striktioner.” 

 
Krishantering: Anser ni att pandemin har behövt aktivera 
er krishantering på företaget?  
 

Kalmar 
”I början blev det väldig mycket oro i verksamheterna, många i organisationen 
undrade vilket mandat har jag, vad får jag göra eller inte. Vi fick ända och ställa 
om informationsflödena till oftare. Det krävdes en förändring och förändringar är 
inte farliga. Vi fick sluta vara obenägna till förändring.” 
”Vi införde täta fikamöten med personalen för att gå igenom alla problem och 
löste dem.” 
Många gjorde en riskanalys och löste problemen med hyresgäster efterhand. 
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Några samlade sina interna beredskapsgrupper i ett tidigt skede för att spåna på 
vad detta skulle innebära. Därefter skapades en handlingsplan. 
 
Nästan alla tog det succesivt, vissa hade redan digitala plattformar, men det 
praktiska tog lite extra tid. Man agerade med eftertanke innan man fattade för-
hastade beslut. Viktigt att man inte blev styrd av rädslan för att man inte visste 
vad som skulle hända. 
”Vi följde rekommendationerna. Vissa projekt fick man sätta på paus. Det visade 
sig att det snabbt blev längre leveranstider, råvarupriserna steg, inget på lager. 
Någon enstaka hyresgäst sände negativa, ”nästan” hotfulla kravbrev, men vi fick 
balansera detta.” 

 
Oskarshamn 
Man säger att ingen krishantering har behövts aktiveras, man ändrade på arbets-
sättet. ”Vi fick börja jobba annorlunda med hembesök, fick tänka nytt och han-
tera fysiska träffar annorlunda, använda skyddsutrustning m.m. Vi ökade dialo-
gen med hyresgästerna. Inga generella hyresrabatter gavs, men enstaka för-
handlingar genomfördes.” 
”Förvaltningen har löst det mesta internt.” Man var försiktig i början, man und-
rade vad blir det av detta? Så ja frågorna har lyfts och frågeställningarna växte. 
Många införde investeringsstopp. 
Informationen från myndigheterna kunde varit bättre och tydligare. 
 
Västervik 
Hälften säger sig att de inte aktiverade krishanteringen och hälften gjorde det. 
De som inte aktiverade säger att man ställde om verksamheten, funktionen kring 
krishantering fanns redan hos dem. Ex. när man jobbat med andra akuta kriser, 
t ex. skyfall, översvämningar etc. 
”Ingen kan ju förbereda sig för denna typ av kris, man fick lyssna in och ta det 
som det kom. Man bildade sig en uppfattning, lyssnade och drog egna slutsatser 
på avstånd, formalia. Hanterade det på ett rimligt sätt, men ändå medvetet.” 
Den andra hälften som såg det som en kris och något man fick ta tag i direkt, 
inte vänta på något utan tog tag i de nya utmaningarna, och löste dem!  
Många ägare och chefer upplevde att de fick jobba mer för detta som ledare, en 
total omställning, nytt sätt att prata med hyresgästerna digitalt och fick även 
hjälpa till att komma igång. Krisen gav handlingskraft, samsynergier, och stärkte 
företagsentreprenörerna. ”Kanske man som vd blev lite väl engagerad, men det 
har nog varit bra. Vi har bidragit med lägre hyror. Man måste bry sig och vara 
aktiv som fastighetsägare och ge hyresgästerna stöd. Vara generös och ha kom-
petens till eventuella förhandlingar.” 
Nästan alla fastighetsägare pausade investeringar och renoveringar. 
”Information från Finansinspektionen ang. beredskapsplaner var lite otydliga vi 
fick följa allt i media och då blev det ibland fel.” 
”Vi fick testat en ny mejlserver, några hade stabsläge och krisgruppträffar varje 
dag.” 
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I pandemins spår – Att tänka nytt för att lösa vardagen 
för era hyresgäster? 

 
Kalmar 
”En helt annan planering, när är du hemma och när är du inte hemma - det blev 
liksom omvänt.” 
”Lärdom; organisationen har inte varit förändringsbenägen tidigare, nu blev den 
det.” 
”Vi har fått anpassa oss och det har påverkat hur vi utfört vårt arbetet/service.” 
”Vi kommer kanske att få leva med skyddsutrustning och de justeringar som 
getts för att anpassa oss.” 
Möjligtvis att man var tvungen att lämna över ansvaret till medarbetarna som 
var på plats, släppa kontrollen, ställa om. Ledarskapet, delegera, ingen kontroll, 
ändrade kontorslösningar, 50% hemmajobb. Tänka i andra banor. Vi behöver 
återgå till att regelbundet resa för att få inspiration. 
”Aktiviteten lokal e-handel med hemkörning av taxi eller tidningsbud har varit 
kanon!” 

 
Oskarshamn 
”Digitaliseringen var självklar, men inte helt nytt för oss. Det tog lite tid att an-
passa sig och fundera på ”Hur landar detta”?” 
”Reflekterade mycket och avvaktade, hur skall vi hantera.” 
”Vi har fått ändra vårt beteende kring försäljning och hur vi verkar. Bytt till 
showrooms och digitala mässor.” 
”Digitala möten med hybridmöten och signering av avtal digitalt, fysiska möten 
bara vid visning.” 
 
Västervik 
”Vi var lite osäkra och kunde inte tänka nytt direkt, men det kom med tiden. Vi 
behövde högre kompetens, insåg vi. Vi lärde oss bättre hyresförhandling, att 
man behövde ha mer koll och alla avtal synades.” 
”Det skapades även en större ödmjukhet mellan parterna, men det ställdes även 
större krav, vilket ledde till att vi fick utveckla vår egen personal.” 
”Det har varit mycket lärorikt, så nu behöver vi ledighet.” 
Ex. på att tänka nytt är: Lunchguide, man fick hjälp av miljö och hälsa med att 
ha uteservering ute tidigare. 
 
Hållbar samhällsplanering - Vilka förutsättningar krävs? 
 
Kalmar 
”Vi måste ha ett gemensamt strategitänk och en helhetssyn - inte bara för pan-
demins skull utan kommunens planer, mark och bostäder måste förankras med 
fastighetsägarna.”  
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”Tydliga visioner för att skapa tillväxt i staden. Fastighetsägarna och kommunen 
måste lira ihop. Nu har vi ju bestämt att vi skall satsa på stadskärnans utveckl-
ing - då måste vi hålla ihop, inte sprida ut det och gå egna vägar. Vi måste ha 
ett gemensamt samlat dokument.”  
”Samarbete och dialog med alla parter.  
” Vi har kommit långt, men vi får inte upp farten framåt på alla plan, vi har olika 
roller och mandat”. 
”Nu får vi inte tappa den relationen som vi fått med våra hyresgäster under pan-
demin.” 
”Kommunen har en strategi och gör många bra saker för stadskärnan och han-
delsområden, men här krävs ett omtag. Lika behandling är ett måste.” 
Man efterlyser större förståelse och samverkan med hyresgästföreningen, lokala 
fastighetsägare emellan, men också med kommunen. Det finns en strid om 
marknadshyrorna i hyresdiskussionerna.  
”Det är viktigt att vi samtalar kring olika sakfrågor.” 
”Hållbarhetsstrategi och klimatfrågan är viktig. Man måste hänga med där.  
Social hållbarhet, gemensamma mötesplatser. Gröna ytor. Satsa på gemen-
samma ytor i staden.” 
”Hur tänker vi nu med våra nyproduktioner? Mobilitet, smart, avfallssortering 
etc.” 
”Infrastrukturen är en otroligt viktig fråga. Begränsa bilarna i centrum, välj några 
vägar och p-platser, öppettider, stäm av med näringen. Framkomligheten haltar. 
Mät flödena och bestäm er.” 
”Dåligt med nyproduktion på allmännyttan, Vad vill vi ha i våra städer?  ÖP 
måste belysa denna fråga. Ingen strategi, resurserna finns ju.” 
”Vi vill vara med och påverka, vi har våra hjärtan här. Även små fastighetsägare 
vill vara med tillsammans med de stora.” 
”Kalmar är ingen standardstad, den är unik och charmig. Bygg inte på allt.  
Spara grönytor. Gräsytorna är viktiga för miljön och för de offentliga rummen i 
staden. Förtäta gärna. Utveckla hållbarhetsarbetet.” 
”Attityden till staden. Kritiken är att utveckla eller dö. Värna om de lokala.” 
”Erfarenheten finns hos oss. Ungdomarnas roll med de äldre. Respekt, förståelse, 
samsyn, lång och kort sikt. Fastighetsägare + kommun= sant.” 
”Tänk stort! Våga! Ta position! Var Realistiskt! Kör, gör saker, tänk utanför 
boxen! Vänd och vrid på möjligheterna!”  
”Karlskrona är duktiga, hämta inspiration från andra. Åk på studieresor.” 
”Viktigast är Fastighetsägarens roll. Vilken ambition och vilja att investera och 
utveckla finns? I samverkan med kommunen som kan vara katalysator. Fram-
tidsvisionen, tydlig ledning, ta ut en riktning, våga stå upp.” 
Några tycker inte att man skall han tillfälliga sk. foodtrucks istället för fasta verk-
samheter och inte som konkurrenter utan på lika villkor.  
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Oskarshamn 
”Fortsätta att utveckla orten tillsammans, bibehåll och öka befolkningen till att bli 
30 000 invånare. Det är ett tufft mål med många utmaningar.” 
”Vi måste samverka mer, vi är kunder till kommunen. Man upplever att det inte 
finns någon bra dialog eller diskussioner. Vi måste SAMVERKA! Vi har mkt kvar 
att göra för att bygga stad tillsammans!” 
”De kommunala bolagen kan inte ha monopol. Vi borde kanske få utbildning i 
samverkan.” 
”Vi har ett unikt näringsliv, många företagare, många arbetstillfällen, en intres-
sant ort att bo, verka och leva i.” 
”Vi som bor och verkar här är stolta och väldigt patriotiska till ett starkt varu-
märke.” 
”Vi vill gärna ha dialogmöten med kommunen, allt känns anonymt. Vem ska man 
prata med? Våra viktigaste sakfrågor är: 

1. Infrastruktur 
2. Tillgänglighet 
3. Bygg bostäder på attraktiva lägen 
4. SHL varumärket 

Andra utmaningar är: 
- Attraktiva Östkusten – hur lockar vi hit fler. 
- Infrastrukturen, både lokalt och regionalt perspektiv - hur tar man sig till 

och från staden, höj kunskapen till de inresande i hela länet när det gäller 
- Utveckla med kustjärnväg. Underhåll motorvägen och väg E22. 
- Attityd - unga gnäller på utbudet, smålänningen frågar ”kostar det något” 
- Målgrupperna – Hur lockar vi familjen till staden, hur lockar vi hemvän- 

Daren? 
 
Västervik 
”Vi måste bygga stad tillsammans med alla aktörer i staden. Skapa samsyn och 
bättre kommunikation och dialog mellan parterna. Inte minst ang ÖP. 
Tillsammans kan vi samverka kring att göra stadskärnan mer attraktiv. 
Skapa en etableringsstrategi där man tillsammans har en gemensam målbild på 
vilket utbud och vilka lägen, som kräver rätt mix av företag som passar in.” 
”Det finns ett sk. ”järngäng” i näringslivsrådet, politiken och näringsliv-utveckla 
detta.” 
”Vi måste vara pålästa om det nya normala, globaliseringen, digitaliseringen och 
strukturomvandlingen.” 
”Närheten till politiken. Eniga tjänstemän. Utveckling ett måste. Tydliga roller 
och mandat. Skapa relationer. Hitta beröringspunkter.” 
”Kompetensutveckling - ibland är det brist på kompetens.” 
”Se helheten. Policydokument som gäller och som följs upp regelbundet. 
Detaljplanerna är viktiga. Komma i mål med alla projekt.” 
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Hur bygger vi framtidens stad/handelsplats och skapar 
bättre förutsättningar för framtiden? 
 
Traditionell handel, kommersiell service vs. volymhandel 
 
Nedan svar är på frågan hur man ser på fördelningen kring traditionell handel, 
kommersiell service och tjänster och var skall de finnas i framtiden?  
Stadskärna vs. handelsplatser. 
 
Kalmar 
”Stadskärnan är den gamla genuina och äkta platsen med en historia, gammal 
arkitektur, med unika byggnader där det unika finns - bejaka det.”   
”Stadskärnan skall vara mysig och attraktiv med ett utbud av genuina verksam-
heter inom handel, service och tjänster i en bra relevant mix.”  
”15-minutersstaden är ett populärt begrepp som betyder att man når allt inom 
15 minuter. Vi måste jobba med stadsdelsutveckling. Stadskärnan kommer att 
överleva, vi måste bara ta hand om den. Vara mer strategiska. Vi som fastig-
hetsägare behöver jobba mer med att få tillbaka bl.a. små unika butiker, en 
blandning av företag, både inom handel och service och tjänstesektorn. Vi måste 
skapa den där mysiga staden med fler fik och matplatser.”  
”I staden måste det finnas upplevelser, härliga och sköna, unika och inte bara 
trevliga. Man skall vilja vara i staden, hänga kvar och känna atmosfären. Stads-
kärnan måste vara mysig.” 
”I den bästa av världar; stadskärnan behöver handel, kläder och detaljhandel i 
de centrala delarna.”  
”Extern- och volymhandel kommer att fortsätta växa på handelsområdena utan-
för stadskärnan. Här är det rationellt och funktionellt. Det är här du hittar stor-
köp, traditionell handel, IKEA-varuhus och byggvaror - allt för den som vill 
hämta stora saker. Utbudet skall komplettera stadskärnan. 
Den är till för de bilburna och parkeringen är gratis och det är lätt att får plats.” 
”Externhandel kompletterar stadskärnans utbud.” 
”Handelsplatsernas utmaning är e-handeln och logistiken.” 
”Parkeringarna är en utmaning. Det finns ingen rättvisa mellan p-platser i stads-
kärnan, som tar en p-avgift och handelsplatserna, som är gratis - hur hantera vi 
detta?” 
 
Oskarshamn 
”Staden skall vara mysig och emotionell. Det är stadens aktörer som gör staden. 
Staden behöver handel, service och tjänster, upplevelser och fikaställen. Det är 
viktigt att det är rätt handel med olika inriktning på rätt ställe, mixat med kultur, 
service och mat. Ingen kultur - ingen utveckling.  
Känslan kan vara t ex. aktivitetshus, schack, frimärke, klubbar. Man vill strosa 
runt i staden och inte ha bråttom.” 
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”Man kan komplettera med närodlat, t ex. Rekoringen i någon ledig lokal.” 
”Visionen är att det skall finnas en lokal pub, som säljer lokalproducerat, man 
kan skapa mattorg inomhus sk. Foodmarket.” 
”Externhandel och volymhandel är komplement till stadens utbud. För 10 år se-
dan var de ett komplement till varandra, idag är hela staden en destination.” 
 
Västervik 
”Stadskärnan är hjärtat, låt samarbetet bestå. Behåll den strategi som finns och 
vidareutveckla. Det är viktigt att strategiska, kommersiella lokaler finns i stads-
kärnan och att vi jobbar tillsammans med etableringar.” 
”Torghandelsstrategi är också viktigt. 
”Det är viktigt att förtäta och att det byggs bostäder i centrum. Gärna med fler 
mindre lägenheter.” 
”Popup-butiker kan vara bra komplement, men inte fler stora butiker, viktigt 
med lokala handlare. Nu kommer det öka med beställning av varor på nätet och 
hämta i butik.” 
”Externhandel, typ Ljungheden har bra placering och det är bra att det finns som 
ett komplement till centrum, men behöver inte utvecklas mer. Det finns mycket 
redan. Vi måste ändå vara medvetna om att det är konsumenten som styr.” 
 
Framtidens utbud och placering av restauranger och 
caféer i er stad? 
 
Kalmar 
”Staden står för historien och kvalitet, och här har fastighetsägarna ett stort  
ansvar. Stadskärna skall upplevas som småskalig och småmysig, full av histo-
riska och trendiga caféer och restauranger, med ett brett utbud och hög kvalitet. 
Det ska finnas för avhämtning, men i första hand för att äta ute.” 
”Lokala unika butiker, gårdsbutiker, konst, hantverk, flöden på gator och torg.  
Sociala mötesplatser på torg, parker och platser att häng på.” 
”Biblioteket, biograf, konserthus och en hel del offentliga verksamheter centralt.  
Staden skall vara aktiv och i framkant. Söndagsöppet och öppet när folk är le-
diga. Vi måste göra rätt för att överleva. Vi måste vara snabba!” 
”T.ex. Familjeträffar, Musikquiz och lokala artister, det skall hända något hela ti-
den. Idrottsstaden - utveckla den. Padel, cykellopp, hälsa. VI KAN! 
Tänk helheten, skapa egna projekt eller tillsammans, arbeta tillsammans i olika 
detaljplan projekt.” 
”En del av internationella och nationella kedjeföretag har sin konceptbutiker i 
stadskärnan.” 
”Handels utmaningar kommer att slå mot externhandeln, tror vi. 
Viktigast för volymhandeln är att den har en funktion. Bra och stort utbud, med 
t.ex. livsmedel, apotek, fastfood och sällanköp/kedjeföretag, som volymhandel.” 
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Oskarshamn 
”Vi tror att café och restauranger kommer finnas på båda platserna. Staden står 
för mysfaktorn. I staden tror vi att man hittar stråken för upplevelsen och att 
man klustrar olika branscher. Kultur och konserter finns även i centrum. T ex. re-
staurangtorg, frisörstråk etc.” 
”I staden finns ett bra attraktivt utbud, butiker som mår bra av att ligga i stads-
kärnan, det finns torghandel, lokalhandel, evenemang. Många av dessa verksam-
heter är största anledning att ta sig till stan.” 
”Stadens koppling till hamnen är viktig och att fylla den med attraktiva verksam-
heter.” 
”Externhandel är som en destination, funktion och rationellt.” 
”Vi måste ha en öppen dialog och arbeta fram en gemensam etableringsstrategi 
mellan kommun, fastighetsägare och de olika platserna. Invånarna måste upp-
skatta det som finns och lära sig att gå ut, vi måste locka dem.”  
 
Västervik 
”Staden är till för mindre unika butiker, nära till allt. Rikt utbud av caféer och re-
stauranger med kvalité.” 
”Restaurang även för äldre boende i centralt trygghetsboende. Staden måste 
tänka att den skall leva året runt och ha verksamheter som klarar alla måna-
derna.” 
 
Bostäder i stadskärnan i framtiden 
 
Kalmar 
”Vi har en byggboom på lägenheter och ibland känns marknaden lite övermättad, 
vi har rätt mycket vakanser. Det är ju alltid så att marknaden styr efterfrågan. 
Men det behövs ändå fler bostäder i centrala delarna av stadskärnan. Vi måste 
försöka förtäta med förnuft och bygga där människor vill bo.” 
”Kalmar har sina begränsningar. Det blir en utmaning om det inte går att bygga 
där, pga utrymme, regler eller kommunala beslut. Vi måste titta på möjlighet-
erna till förtätning tillsammans. Vi saknar t ex. fler småhus och det kanske inte 
skall vara handel ändå ut i ytterområdena på Kvarnholmen. Det finns lite olika 
lösningar på att kontorsmarknaden flyttar tillbaka till centrum.” 
”Samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna är ett måste när det gäller 
bostäder. Men även mellan fastighetsägarna, som ibland kan ha fel fokus.” 
”Viljan finns från alla fastighetsägarna att man vill utveckla deltaljplanerna till-
sammans.” 
”Det finns många som köper och förvaltar för att sälja. Det är inte alltid bra. De 
som har långsiktighet skapar framtiden.” 
”Det är viktigt att det finns livsmedel även i stadskärnan och man måste tänka 
dygnet runt och året runt.” 
”Landsbygden får en större attraktivitet, så räkna med inflyttning i vår region. 
Viktigt att hela kommunen skall leva!” 
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Oskarshamn 
”Bostäder i stadskärnan är viktigt och det har dragit igång en byggboom, vilket 
man ser mycket positivt på bland fastighetsägarna. Ibland känns det som att 
man inte har någon helhetssyn på nyproduktion, heller ingen gemensam stra-
tegi. Här önskar man en mer öppen dialog. Mycket är utdraget i staden och det 
finns en önskan och en tanke om att man skall förtäta så det hänger ihop.” 
”Vi har underskott på hyresrätter i attraktiva centrala lägen. Många vill bo i cen-
trala lägen och vid vattnet, gärna på höjden.” 
”Bostäder är viktigt för liv och rörelse i stadskärnan. Civilsamhället har ögon. 
Det är populärt att bo i stadskärnan både för äldre och ungdomar. Det finns en 
hel del tung industri i stadskärnan på attraktiva lägen och som kanske kan om-
placeras.” 
 
Västervik 
”Vi behöver 50 nya lägenheter i city. Vi behöver förtäta och ha fler centrala bo-
städer, det finns ett stort behov av omflyttning. Mindre nyproduktion. Fler hyres-
rätter. Avgränsa och inte sprida ut mer.” 
”Få invånarna att tänka byta bostad från stort till mindre.” 
”Fler bostäder och människor i staden ger mer flöde.”  
”Innergårdarna kan aktiveras, vilket skapar högre värde för oss fastighetsägare.” 
”Allt hänger ihop. Kommunen och fastighetsägarna måste jobba tillsammans 
med detaljplaner och stråkutveckling.” 
 
Framtidens kontor och mötesplatser 
 
Kalmar 
”Jobba hemma-trenden tror många blir en 50/50 variant, detta ställer krav på 
fastighetsägaren att tänka nytt. Någon har redan börjar planera för lägenheter 
som är 3,5-4,5 etc med ett extra litet rum/skrubb som kontor. Inte hållbart att 
alla i familjen jobbar hemma, den platsen finns inte.” 
”Det finns redan nu en efterfrågan på 4-5-6-rumslägenheter.  
Från 3 till 3,5 med kontor hemma, men det finns fördelar med att sitta tillsam-
mans på kontor. Vi måste tänka nya kontor nu. Hybrider. Hemmajobb - inte fullt 
ut - utveckla våra kontorslokaler, ergonomi och olika hjälpmedel blir viktiga sak-
frågor framöver.”  
”Vi ser framför oss flexibelt arbete, där man personligen kan bestämma hur man 
vill ha det.”   
”Vem bär vilket ansvar för vad? Arbetsgivarna har också ett högt ansvar för flexi-
bilitet, funktion och ergonomi till den anställde.” 
”Största konsekvensen och effekten av 50/50-trenden är nog att alla som jobbar 
hemma inte kommer in till stadskärnan för fika, lunch, service och shopping.” 
”Vi tror att blandade kontorshotell kommer tillbaka. Reducera många ytor, 
tomma lokaler, skapar nya möjligheter, olika hyresnivåer. Men det blir inga 



 26(34) 

vanliga kontor, marknaden kräver både och, vardagsrum som kontor, effektiva 
arbetsplatser där hälsan är prio.”  
”Mer öppna landskap, inga traditionella kontorsrum med flexibla lösningar, boen-
det är i centrum.” 
 
Oskarshamn 
”Vi tror på både kontor och mötesplats, anpassade mötesrum, 50/50-trenden. 
Men trenden går åt olika håll. Lite traditionellt tror man på med kontor i framti-
den också, att hyra en kontorsplats/kontorsrum. Man blir isolerad hemma.” 
Ca 40% tycker det är mycket snack om ”det nya” nu, men tror ändå att det inte 
blir så stora förändringar och är inte redo än för hur det skall utvecklas. Nyttja 
det befintliga i stället, tänk effektivt och nya arbetssätt.” 
 
Västervik 
Jobba hemma-kontor i kombi med kom tillbaka, 50/50-modellen. Och om den 
trender fortsätter måste vi ju skära ner på kontorsytorna. Många vill fortfarande 
ha egna kontorsrum för att man inte vill sitta i öppna landskap med skärmväggar 
längre, medan hälften vill ha kontorslandskap, ”shared space”, för om man sitter 
hemma, så vill man träffa kollegorna när man är på jobb. Detta fyller då den so-
ciala mötesplatsen roll.” 
”Kontorshotellen kommer åter att aktiveras. Kontoren återkomst till staden är på 
gång. Den positiva effekten är även att man känner att man slipper resa till kon-
toret så mycket.” 
”Vi som hyr ut kontor på centrala lägen måste tänka nytt och inte vara så  
traditionella. Vi måste optimera våra lokaler och anpassa dem efter kundernas 
behov. Även ergonomin ligger på vårt ansvar.” 
”Det är viktigt att vi har en dialog med våra hyresgäster.” 
”Inte alla fastighetsägare har kontorsytor idag, men tänker att det kanske skall 
ha framöver.” 
 
Framtidens butik och e-handel  
 
Kalmar 
”Vi hade börjat handla lokalt innan pandemin, nu har det vuxit enormt och kom-
mer att fortsätta. Det blir en utmaning för handeln generellt. Våra hyresgäster 
beställer via nätet och får hemkört och även hämtar själv färdigpackat, speciellt 
livsmedel.”  
”Fördelningen mellan fysisk butik (mindre ytor) och lager (mer lager och pack-
ningsyta), samt s.k. show-rooms kommer vi att se en utveckling av. Beställa på 
nätet – nu provas logistiken.”  
”I de gamla delarna av staden, som är pittoreska, måste man få in de verksam-
heter som passar in för att utveckla den karaktären som den delen har. Fysisk 
butik vs. e-handel består.” 
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”Vissa är framåt, vi behöver utbilda våra hyresgäster i det nya. Det kommer mer 
och mer e-handel, så är det bara. Mindre ytor i framtidens butiker, mer lager, 
avhämtning, utlämningsställen, leveransboxar, omsättningshyror och lagerhy-
ror.” 
”Kedjorna gör som de vill, men tro på dem i city i framtiden. Stadskärnan för-
ändras över tid. Färre butiker, mer caféer och restauranger, service och tjänster. 
Stadskärna kommer tillbaka – mysigt!” 
”Butiker med mindre ytor, lokala aktörer, komplement till e-handel, ändrat bete-
ende ser vi framför oss.” 

 
Oskarshamn 
”E-handel fanns innan pandemin, vi kommer att fortsätta att handla bekvämt på 
nätet med öppet dygnet runt och ibland även leveranser dygnet runt. Men vi vill 
även ha fysiska butiker för att kunna klämma och känna på produkterna. Struk-
turomvandlingen ställer krav på den fysiska butiken att ha generösa öppettider, 
men även sälja på nätet.” 
”Småföretagen får det tufft, beror lite på storleken på staden, personer vill inte 
jobba i butik - för dåliga löner - detta är en utmaning.” 
Många nämner att man varit väldigt generösa med hyressättningarna; ”Vii vill ju 
ha kassaflöde och inga tomma lokaler. Vi skulle behöva jobba fram en gemen-
sam strategi för detta.” 
 
Västervik 
Svårt att sia om och svara på framtiden, tycker många. 
”Vi tror dock att fysiska butiker är viktigt, men att de kommer få det tufft. 
Hopp om det finns dock om proffsiga, nischade butiker, som kompletteras med 
e- handel, kommer att finnas i våra stadskärnor. Det är nog värst för extern vo-
lymhandel.” 
”Hotet är att våra hyresgäster inte är bra på att ställa om snabbt. Några är okej. 
Man måste satsa lokalt. E- handeln, logistiken i stadskärnan, är en utmaning.” 
”Lokala p-platser måste var avgiftsfria i stadskärnan.” 
”Det är superviktigt att Systembolaget finns kvar i stadskärnan.” 
 
Framtida “pop-up-butiker” och “showrooms” 
 
Kalmar 
”Vi tror på fler showrooms och pop-up-butiker i vår stadskärna -  inte på extern-
handelsområdena. Vi tror kunder vill känna och klämma på produkten. Vi är ly-
hörda för våra kunder. Vi blir tvingade till detta, vi måste ta ansvaret för korta 
kontrakt, pop-up kommer mer och mer. Det kan dock uppfattas som nödlös-
ningar, ger ingen ekonomi eller varaktighet samt sänker fastighetsvärdet”, säger 
några få. 
”Besök i fysisk butik eller uthämtning blir entreprenörens förmåga att anpassa 
sig.” 
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”Vakanser måste lösas, gemensamt. Vi måste prata ihop oss kring en strategi, 
ang. popup-butiker och hur det utvecklas. Mindre butiker, logistiken, trovärdig-
heten och externa lager. Gäller den året runt?” 
”Vi måste jobba med kommunen och allmännyttan, uthyrningsstrategier, gemen-
samma enkäter, etableringsstrategi och kanske gemensam förvaltning?”  
 
Oskarshamn 
”Vi har haft en del pop-up-avtal på kort sikt men inte så mycket showrooms - vi 
tror inte riktigt på det och det är inte alla som är på, mindre utmaningar. Vi lät 
andra testa pop-up eftersom vi hade så få vakanser. Vi vill ha stabila hyresgäster 
med fasta hyror. Hyresrabatter är ju inte så kul.” 
 
Västervik 
”Vi har diskuterat detta. Vi var tidigt på det, men det förstör ytorna med kortsik-
tiga kontrakt och förhandling av mindre lokaler. Det kan vara en kortsiktig lös-
ning om man får rätt utbud och seriös hyresgäst. Vi vill styra våra hyresgäster så 
det blir rätt. Alla har inte lediga lokaler idag, så frågan har aldrig varit uppe. 
Ingen efterfrågan.” 
 
Handels- och etableringsstrategier för staden 
 
Kalmar 
Inte många som sett någon handels- eller etableringsstrategi. 
”Kalmar City jobbar nog lite med detta, typ stråkanalyser m.m.” 
”Vi har provat att gå ihop att antal fastighetsägare, men vi måste ta ett nytt om-
tag kring detta och få kommunen med oss på ett annat sätt.” 
”Översiktsplanen är jätteviktig och att vi alla får vara med och påverka. Vi vill se 
helheten både när det gäller torg och stråktänk. Man upplever att inte alla detalj-
planer har en gemensam strategi, det saknas.” 
”Framför allt en etableringsplan och en dialog kring stråkanalyser, stadsdelcent-
rum och andra kvarter som behöver samsyn. Man måste tänka helhet. 
Viktigt att man har samsyn och kan samverka kring logistik, e-handel, pick up 
och ”click and collect”-koncept.” 
”Fastighetsägaregruppen vill gärna vara en remissinstans.” 
”Alla diskussioner är bra, genomförandet är en utmaning, de enskilda hyresgäs-
terna avgör själva vart de vill etablera.”  
Man har nästan inga vakanser. 
 
Oskarshamn 
”Kommun och fastighetsägare måste diskutera sakfrågor. Man måste ha samma 
målbild på helheten, men även kring vad man vill med de olika gatorna, stråken 
och torget m.m.” 
En etableringsstrategi välkomnas av alla som är intervjuade. 
 



 29(34) 

Västervik 
Det finns ett samarbete, men ingen gemensam etableringsstrategi. Det skulle 
behövas tre stycken till tre olika områden, tycker några. 
Man har gjort analyser för handel och utredningar i kommunen sedan tidigare. 
 
”En etableringsstrategi skall innehålla de tydliga, gemensamma, övergripande 
målen och den vision man har för stadskärnan. Man kan ju börja med de större 
penseldragen.” 
”Alla parter måste få vara med och påverka. Var är vi på väg? Hur vi skall göra?  
Vi som fastighetsägare jobbar med stråken och lediga lokaler för att hitta rätt 
verksamhet. Vi har ett professionellt tänk. Viktigt att vi håller en god relation 
mellan oss när det gäller etablerare. Västervik framåt borde få det uppdraget.” 
 
Trygghets- och säkerhetsfrågor i framtiden 
 
Kalmar 
”Vi måste alla ta ett ansvar för dessa frågor i samverkan mellan fastighetsägare 
och kommunen. Alla våra gränsdragningslistor måste synkas.” 
”Bra fastighetsskötsel är A och O. Är det rent och snyggt upplevs det som tryggt 
och säkert.” 
”Alla platser är viktiga i stadskärnan - centrala torg, gator och baksidor. Det är 
viktigt med trygghetsvandringar och mätningar. Vi har ju ett bra nätverk där vi 
pratar om dessa sakfrågor, våra styrkor och våra svagheter. Vi har till en viss del 
statistik som är intressant att följa.” 
”Trygghetsfrågan har ju ökat de senaste åren och vi lägger stor vikt på trygg be-
lysning och bekämpning av brott, drogmissbruk m.m. i samarbetsprojekt med 
polisen och socialtjänsten.” 
”Vi måste följa med i utvecklingen av låsanordningar och den digitala världen.” 
”Fler bostäder, fler civila ögon i staden och en mix av yngre och äldre.” 
  
Oskarshamn 
Detta ingår i många av fastighetsägarnas dagliga arbete. 
”Vi jobbar generellt med sakfrågor såsom brottsförebyggande, belysning, rent 
och snyggt, för att vi måste driva frågorna. Vi samverkar med polisen i många 
ärenden.” 
”Intresset finns för en samverkansmodell som kallas PURPLE FLAG (Kvällseko-
nomi). Genom att samverka inom trygghet, säkerhet och renhållning kan vi 
spara pengar.” 

 
Västervik 
”Vi jobbar med detta varje dag eftersom även vardagstrygghet är viktigt. Vi har 
gjort en analys på ”Vad är trygghet för dig?” och även genomfört ett Purple flag- 
projekt.” 
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”Staden känns trygg. Inga större problem idag. Förebyggande är viktigt. BID- 
modellen har även hjälp staden i processtänket.” 
”Alla belysningsprojekt är viktiga!” 
 
Viktiga platser/stråk/kvarter som bör vidareutvecklas i 
staden 
 
Kalmar 
Många av de attraktiva platserna i stadskärnan, behöver se över sin belysning. 
Det gäller både offentlig belysning och våra privata fasadbelysningar. Detta kan 
utvecklas mer. Både för funktionen och även för att det skall vara snyggt, som 
utsmyckning eller som en upplevelse. 
”Stadsdelsutveckling - varje stadsdel är en del av helheten – viktigt att det 
hänger ihop”, säger man. 
 
Platser som vi gärna ser som utvecklingsprojekt är: 
Stadskärnan som helhet, Kvarnholmen, Hamnen, Sundskajen, Storgatan, Kag-
gensgatan, Norra Långgatan, Kärleksgatan, Larmgatan/Larmtorget, Balastområ-
det, Marinas lagerhall, Kråkensbacken, Östra torggatan, Universitetsområdet, 
Norrvidden och Malen. 
 
Förslag på åtgärder: 

- Upptäck stadskärnan 
- Gör stråkanalyser på Kaggensgatan, Larmgatan och Norra långgatan 
- Stortorget kan vidareutvecklas, kanske med tillfälliga serveringar 
- Flödet från och till Kvarnholmen  
- Flytta järnvägen den blockerar detta skulle skapa möjligheter till annat 
- Gör Kvarnholmen öppet för alla 
- Trafikflödet till och från staden 
- Ha tålamod 
- Gör en analys om besökarna 
- Fastighetsägarna måste se över sina fasader - kosmetika 
- Levande stadskärna året runt, 24/7 
- Begränsa norrut - få ihop delarna 
- Bygg integrerat 

 
Oskarshamn 
Det är viktigt att man samverkar i alla utvecklingsprojekt i staden mellan kom-
mun och fastighetsägare och till viss del näringslivet, säger man. 
 
Platser som vi gärna ser som utvecklingsprojekt är: 

- Utveckla Köpmangatan, finns hinder till entrén 
- Stadskärnans inre centrum 
- Utveckla kvarteren runt Stora torg 
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- Hamnområdet är prio, satsa i hamnen 
- Lilla Torg, evenemang, hamnen, stan mår bra av att samverka 
- Hamnen var svag, men börjar komma nu 
- Hamngatan 
- Mellan centrum, Köpmangatan-Flanaden och Stora torget 

 
Västervik 
Det är viktigt att jobba i samverkan, dra ihop centrum, tänka helhet och inte 
sprida ut allt säger man. 
 
Platser som vi gärna ser som utvecklingsprojekt är: 

- Kvarngatan 
- Sjötorget 
- Skeppsbrokajen 
- Mellanrummet mellan stadskärnan och ljungheden 
- Böckensvedsområdet 
- Hamnplan och p-platserna 
- Stenhammaren, parkeringen och p-huset 
- Stora Torg 
- Huvudstråken och understråken 
- Kulturen 
- Dra ihop centrum och jobba i samverkan 
- Östra Storgatan, utveckla den charmen som finns där  
- Genomfart på Storgatan 
- Spötorget 
- Grönsakstorget 
- Fiskartorget 

 
 
SAMMANFATTNING INTERVJUER 
 
Dialogmötena har gett oss en fingervisning på hur man som fastighetsägare upp-
lever samverkan, engagemang och delaktigheten i utvecklingen lokalt i de tre 
städerna. Den ger också svar på hur man påverkats av pandemin och hur man 
vill och kan vara delaktig och engagerad som fastighetsägare för att påverka 
framtidens stads- och platsutveckling lokalt i sin stad. 
Det finns många likheter i städerna, men också olikheter som skiljer städerna åt, 
och detta präglar också sammanfattningen i djupintervjuerna. 
När det gäller städernas historia och position upplevs den så här: 
 
Kalmar är regionens huvudstad, den har en tydlig genuin historia som man 
marknadsför och som ger staden sin position. Detta förstärks med event. Man 
har valt en tydlig strategi för att vara regionens eventstad. 
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Västervik är en charmig småstad som har en historia kring skärgården och båt-
livet. Staden är uppstickaren som jobbat hårt för sin position och identitet för att 
lyckas att sätta sin stad på kartan. Stadens strategi som Smålands skärgårds 
stad rimmar med den position man intagit. 
 
Oskarshamn har en unik historia men inte lika starkt varumärke och position. 
Lite otydlig strategi för att bejaka historien och vilken position man väljer. 
 
Medborgarenkäter 
De tre medborgarenkäter som genomförts lokalt visar på vikten för en stads at-
traktion och utbud. Medborgarna har stora förväntningar på vad som är viktigt 
för att en stad skall vara attraktiv och varför man skall besöka den. Medborgar-
enkäten styrker också många av djupintervjuerna och visar att man ser ganska 
lika på de olika parameterna. Dock har fastighetsägarna ett mer långsiktigt och 
mer strategisk perspektiv och ger inga direkta svar på operativa sakfrågor om 
det inte gäller deras egen förvaltning. 

 
Näringslivsenkäter 
I de näringslivsenkäter som genomförts ligger största vikten på synpunkter i det 
operativa arbetet och av naturliga själ handelsperspektivet, öppettider, parke-
ringar och vad man saknar för verksamheter i staden. 
Det finns en hel del lika svar och uppfattning från djupintervjuerna med både 
fastighetsägarna och medborgarna. 
 
Styrkan hos fastighetsägarna 
I samband med djupintervjuerna framgår det tydligt att de lokala fastighetsä-
garna visar på: 

• Stolta för sin stad 
• Sanna ambassadörer 
• Kan och tror på sin stad 
• Är pålästa och kompetenta 
• Har en vilja att förändra 
• Vill vara delaktiga och engagerade 
• Vara med och påverka 
• Vill vara med och investera 
• Vill samarbeta 
• Vill bygga stad tillsammans 
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REKOMMENDATIONER 
 
Framtidens fastighetsägarenätverk 

• Utveckla de forum/nätverk som finns 
• Ha ett övergripande forum 
• Utveckla mötesstrukturen var konsekvent med träffarna 
• Ta ett omtag och uppdatera fastighetsägarregistret 
• Ta fram en fastighetsägarkarta på stadskärnan 
• Engagera fler att vara med i nätverket, alla är viktiga 
• Ta fram en tydlig samarbetsagenda med sakfrågor som är aktuella 
• Samverkan med stadens aktörer 

 
Framtidens samverkansorganisationer 

• Stadens aktörer är aktiva (kommun, fastighetsägare och näringsliv) 
• Tydliga uppdrag och direktiv från ägarna 
• Medfinasiering (grund och projekt) 
• Hållbar organisation med rätt bemanning, spetskompetens och resurser 

kopplat till uppdraget 
• Tydliga roller och ansvar 
• Tydlig gemensam strategisk verksamhetsplan med tillhörande handling-

splan 
• Gemensam förankrad vision och målbild som visar på färdrikting i varje 

stad, men också de olika karraktäerena de olika städerna har. 
• Samverka mellan städerna i Region Kalmar. 

 
Etableringsstrategi – samverkan mellan kommun och fastighetsä-
gare i staden 
Det är väldigt tydliga att man från fastighetsägarna efterlyser en helhetssyn och 
samsyn mellan fastighetsägarna och kommunen. Alla tre städernas fastighetsä-
gargrupper vill var med och påverka och investera, vara delaktiga och vara en-
gagerade i de sakfrågor som berör staden utbud och etableringar. Den är väldigt 
tydligt att man har en önskan om en övergripande etableringsstrategi för alla tre 
städerna. Ett strategidokument som tas fram i en öppen dialog, samarbete mel-
lan i första hand kommunens politiker, tjänstemän och de lokala fastighetsä-
garna. 
 
Från dialogmötena framkom önskemål kring följande exempel på innehåll i ett 
sådant strategidokument: 

- Omvärldsbevakning – trendspaning 
- Handelsutredningar 
- Policydokument 
- Lokal inventering och kartläggning 
- Stråkananlys/konceptutveckling 
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- Stadsdelsutvecklingsprojekt 
- Förtätninsprojekt 
- Platsutvecklingsprojekt  
- Bostäder i stadskärnan  
- Handelsutredningar 
- Stadskärnan vs. Externhandel 
- Utbud – privat näring (handel, service, tjänster, kontor, café/restauranger, 

besöksnäring, utlämningsställen  och upplevelseindustrin) 
- Utbud - offentliga verksamheter (Bibliotek, vårdcentral, daglig verksam-

het, kultur och fritid etc) 
 
Samverkan ur regionalt perspektiv 

• Se städerna som kollegor, regionala städer 
• Satsa på fler samverkansprojekt i regionen mellan de tre städerna 
• Utveckla svenska Östkusten 3+2= 5 

(Kalmar+Västervik+Oskarshamn med öarna Gotland +Öland) 
• Östkusten runt?  
• The east cost of Sweden! 

 
Workshops 

• Arrangera lokala workshops mellan kommunens repr. och fastighetsägarna 
• Arrangera regionala workshops mellan kommunerna och dess samver-

kansorganisationer och fastighetsägarna 
 
Nationellt perspektiv 

• Omvärldsanalyser och trendspaningar 
• Lyssna på de lokala fastighetsägarna som har nationellt nätverk 
• Bjud in andra kommuner som berättar hur de jobbat med samverkan. Kan 

göras både digital och fysiskt 
• Arrangera studiebesök digitalt eller fysiskt till kollegor runt om i Sverige. 
• Deltag tillsammans med kollegorna i branschens på olika inspirations- och 

årskonferenser  
 
 
 
Marlene Hassel 
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