
Gamlestadslyftet
Process / analys / verktyg



Boende i Gamlestaden ska kunna täcka en ökande andel av 
sina vardagsbehov i den egna stadsdelen och vilja stanna i 
stadsdelen för mat, handel, upplevelser och kultur. Boende 
på andra platser ska i ökande utsträckning tycka sig ha 
skäl att besöka Gamlestaden för mat, handel, upplevelser och 
kultur. Lokala näringsidkare ska ha möjlighet att försörja 
sig samt ha möjlighet att förverkliga sina verksamhetsidéer och 
sina livsdrömmar genom företagande i Gamlestaden. 
Stadsdelen Gamlestaden ska uppfattas som en allt mer 
attraktiv och trygg plats för boende, besökare, lokala 
näringsidkare och företag/organisationer som står inför 
lokaliseringsbeslut. 

Gamlestaden - vision



Få de som finns och verkar i området idag att känna 
delaktighet i den övergripande utvecklingen, ge dessa aktörer 
incitament och stöd i arbetet med att lyfta verksamheternas 
visuella avtryck i stadsdelen. Fasad, skyltfönster, entré och 
skyltar spelar en avgörande roll i hur vi uppfattar en enskild 
verksamhet, gaturummet och i förlängningen hela 
stadsdelens identitet. Med relativt enkla medel kan varje 
enskild verksamhet konkret bidra till att förbättra sitt yttre, 
tydliggöra sitt budskap, öka trivsel och trygghet, samt inte 
minst stärka förutsättningarna för ökad omsättning och 
resultat. 

Gamlestadslyftet - syfte



Process / Kartläggning / Analys

Genomförda aktiviteter

Informationsutskick till näringsidkare

Intervjuer och ytterligare information

Dokumentation av fysisk miljö



Process / Kartläggning / Analys

Genomförda aktiviteter

Kartläggning av verksamheter och områden tillsammans med fastighetsägare Webb-enkät 



Intressant med gemensamma utskick. Jag gör ingen marknadsföring idag.

Allt rullar på. Ett inbrott för 18 år sedan.

Få hit folk. Att ändra kulturen i området – folk är bara 
hemma på kvällarna, att få folk att hitta in; vilja gå in på 
torget, - känns fortfarande mest som en parkeringsplats

Ett museum borde finnas! All historia vi har. Kanske 
kunde ha en hörna i min butik för det. Annars svårt med 

lönsamhet  - konkurrerar med stora kedjor och näthandel

Inbrott/rån och otrygghet. Lagt ca 100 000 på 
jalusier (och ändå inte sluppit inbrott) Det är 
cigaretterna de vill ha.

Viktigt att synas från bil – därför bra med varor på trottoaren (sökt 
och fått tillstånd för dem).

Att få tid & lönsamhet, jobbar 13h / dag 7 dagar / vecka. 

Verksamheter i centrala Gamlestaden – Röster från näringsidkare



Enkät till personal på kontor (SKF) i stadsdelen

Verksamheter i centrala Gamlestaden – enkät tjänstemän



Enkät till personal på kontor (SKF) i stadsdelen

Verksamheter i centrala Gamlestaden – enkät tjänstemän



Identiferiade utvecklingsområden



Identiferiade utvecklingsområden
Inom ramen för denna del av Gamlestadslyftet



Kartläggning intressenter & behov

Motivation och triggers för näringsidkarna 
att delta

• Hjälp med resurser (finansiering och kunskap)

• Marknadsföring (gemensamma utskick, digitala 

kanaler, expertis på området)

• Stärkt gemenskap och tillhörighet

• Coachning i allmänhet



Verktyg - Guideline



Verktyg - Guideline



Verktyg - Guideline



Nästa steg

Publik stadsdels-app där godkända 
verksamheter kan nå ut 

Certifiering / Intyg

- Coachning näringsidkare
- Arbeta med checklistan, förankra samverkan samt hitta metoder och verktyg för fortsatt “lyftande.

Certified……
Konceptidéer




