KVÄLLS
EKONOMI
i utveckling

PURPLE FLAG SWEDEN

Alla är vinnare!

”

Krögarnas engagemang har ökat.
Kvällsekonomin har vidgat våra perspektiv.
Politiker börjar förstå nyttan och satsar mer resurser till en vackrare stad.
Bättre belysning och fler skyltar i stan ger ett tryggare intryck.
Poliser är ute för att bygga relationer och förebygga incidenter.
Vi ser möjligheter istället för hinder och problem.
Citat från de olika pilotstäderna.

Nya informationsskyltar, bättre och mer kvällsbelysning samt fasadbelysning,
fler cykelställ, fler aktiviteter och längre öppethållanden, alkoholfria alternativ,
uppfräschning av gator och torg är några av de konkreta åtgärderna som våra
nio pilotstäder genomfört.
Processarbetet har gett dem ”nya ögon” att se på sin stad, de har större
förståelse för varandras verksamheter. Särskilt inspirerande har det varit
att se hur ambitiösa alla har varit för att dra sitt strå till stacken!

Vad menas med
kvällsekonomi?
Med begreppet kvällsekonomi menar vi stadens och stadskärnans
totala utbud av upplevelser, aktiviteter och tjänster efter kontorstid.
Det innefattar verksamheter såsom caféer, barer, restauranger, biografer,
handel, kulturutbud med mera. Den berör affärsidkare, fastighetsägare,
kommun samt personal från såväl offentliga som privata sektorn.
Kvällsekonomin är en integrerad del av stadens totala ekonomi och
varumärkesbyggande.

I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse
under dagtid. Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör
sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och
torg vid 17-tiden. Undantag finns förstås, beroende på stadens
storlek och utbud, men i stort sett är mönstret desamma.
Så behöver det inte vara!

Trollhättan

Varför heter det Purple Flag?
Purple Flag är kvalitetsmärkning och symbol för en trygg, hållbar, jämställd
och attraktiv stad med upplevelser kvälls- som nattetid av hög kvalitet.
Den lila färgen ger associationer till kvälls- och nattljuset. Jämför exempelvis
Green Flag som kommunicerar attraktiva parker och grönområden och Blue
Flag som är en internationell miljöutmärkelse för stränder och badorter.

Som rikstäckande medlemsorganisation verkar
Svenska Stadskärnor för levande orter och livfulla städer.
Vi erbjuder verktyg, utbildning, inspiration och stöd
för att stimulera tillväxt och motverka utarmning.
Ett av verktygen är Purple Flag Kvällsekonomi.
SVENSKA STADSKÄRNOR
PURPLE FLAG
SWEDEN

Det har sitt ursprung från England, där man arbetat
med processen sedan 2006. Över 50 städer har sedan
dess utvecklat sin kvällsekonomi och samtidigt fått bukt
med alkoholrelaterade problem.
Svenska Stadskärnor har i samarbete med nio svenska
pilotstäder anpassat metoden för att passa våra städer
och orter.

Vad är syftet
med kvällsekonomin?
Det övergripande syftet med kvällsekonomin är att skapa
förutsättningar för en ekonomiskt och socialt hållbar stadskärna
med ett varierat utbud av upplevelser och aktiveter.
Vägen dit kan se olika ut men metoden vi arbetar med är samma.
Det är en process som bygger på ett fördjupat samarbete, nytänkande
samt ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter.
Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.

Varje stad har sina egna unika
förutsättningar att utveckla sin
kvällsekonomi genom att utökat
samarbete med stadens alla aktörer
som på ett eller annat sätt bidrar
till stadens totala utbud av
upplevelser och service.

Vad är målet
med kvällsekonomin?
Det grundläggande målet är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar stad med
ett variationsrikt kvällsutbud för alla. Utifrån detta sätter varje stad, tillsammans
med sina samarbetsparter och intressenter, sina egna mål för kvällsekonomin.
Säkerhetsfaktorn är grundläggande liksom trygghetskänslan. Ett attraktivt utbud
av upplevelser och fungerande kommunikationer är också viktiga pusselbitar för
att attrahera såväl boende som besökare oavsett kön, ålder och etnicitet.
Görs detta på ett strategiskt och medvetet sätt finns en grogrund för ökad tillväxt,
sysselsättning och bättre lönsamhet. I arbetet med Purple Flag utarbetas långsiktiga
åtgärder både på djupet och bredden, vilket utökar och förstärker det arbete som
redan görs i städer och kommuner.

Man får tillgång en strukturerad metod som vidgar
perspektiven för ett effektivare arbetssätt med tydliga
mål och ansvarsområden. Det innefattar såväl
stadens vardagsrutiner som planering av långsiktiga
åtgärder inom stadsutveckling.
Citat från en deltagare

Viktiga medspelare
Kvällsekonomin berör alla som på något vis erbjuder upplevelser, nöjen, samhällsservice
med mera direkt eller indirekt. Allt hänger ihop och är viktiga delar för att det ska bli en
framgångsrik kvällsekonomi utifrån ett hållbart, socialt och långsiktigt samhällsperspektiv.
Genom samverkan och samarbete mellan dag- och kvällsekonomi finns en stor utvecklingspotential att erbjuda ett mer varierat utbud till fler målgrupper.
• OFFENTLIG SEKTOR
Säkerhet & Trygghet
Polis, vaktbolag, nattvandrare, tillståndshantering.
Rent & Snyggt
Utsmyckning, belysning, renhållning och underhåll.
Infrastruktur & Samhällsservice
Utveckling, planering, investeringar samt management kring kommunikation, kultur,
bebyggelse, företagsetableringar, social omsorg med mera.
• PRIVAT SEKTOR
Utbud & Upplevelser
Restauranger, caféer, barer, nattklubbar, handel, turism, hotell, biografer,
samt övrig kvälls- och nattunderhållning.
Förvaltning & Förädling
Fastighetsägare med innehav av kommersiella fastigheter.
Försäkringsbolag som hanterar olycksfall, skadegörelse etc.
• IDEELL SEKTOR
Nattvandrare, Föräldraföreningar samt andra ideella organisationer som arbetar
för ett tryggare och säkrare kvälls- och nattliv.

POLICY

SÄKERHET

UTBUD

TILLGÄNGLIGHET

PLATS

Fem fokusområden
För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar vi
på fem områden. Dessa är framtagna för att fånga in den samlade upplevelsen
som folk förväntar sig av sitt besök i stadskärnan kvälls- och nattetid, oavsett
målgrupp eller storlek på stadskärnan:
• SÄKERHET
Har vi en välkomnande attityd? Är det rent, tryggt och säkert?
• UTBUD
Har vi ett stort och rikt urval av attraktiva nöjen och aktiviteter för olika målgrupper?
• TILLGÄNGLIGHET
Hur är framkomligheten och kommunikationerna under kvälls- och nattid?
• PLATS
Är det en en upplevelserik destination att besöka, arbeta och bo i?
• POLICY
Har vi tydliga riktlinjer, ansvarsområden och gemensamma mål kring kvällsekonomin?

En process i 6 steg
Processen är uppdelad i sex steg och pågår under drygt ett år. Gemensamma träffar
för städerna genomförs ungefär varannan månad i de deltagande städerna. Syftet
med träffarna är att inspirera, engagera, utbyta erfarenheter samt dela med sig av sin
kunskap. Målet är att bli Purple Flag-certifierad. Graden av samverkan, förändringsvilja
och engagemang avgör utvecklingstakten för en framgångsrik kvällsekonomi.
STEG 1 GEMENSAMT UPPSTARTSMÖTE
Alla deltagande städer träffas och får en information om Purple Flag-processen.
Intressenter som ska ingå processen identifieras. Erfarenhetsutbyte och goda exempel presenteras.
STEG 2 KICK-OFF OCH WORKSHOP I DIN STAD
Ta fram förslag till koordinator, arbets- och referensgrupp och bjuda in dem till detta kick-off-möte.
Presentera förslag till Purple Flag-område. Coachning inför arbetet med nulägesanalys, nyckeltal och
övriga viktigta dokument. Inspiration och teambuildning för att lära känna era samverkanspartner.
STEG 3 ORGANISATION OCH GEOGRAFISK PLATS – GEMENSAM TRÄFF
Fastställan av organisation och Purple Flag-område, redovisning och förankring av
nulägesanalysen, erfarenhetsutbyte och studiebesök med stadsvandring i värdstaden.
STEG 4 INTERN OCH EXTERN UTVÄRDERING – GEMENSAM TRÄFF
Färdigställa nulägesanalys, strategi och handlingsplan samt budget.
Gemensam utvärdering i värdstaden därefter gör varje stad sin en egen utvärdering,
Inför nästa steg ska även externa utvärderare besöka staden och göra sin bedömning.
STEG 5 SÄKERSTÄLLA SLUTGILTIG CERTIFIERINGSANSÖKAN
Juryn granskar den externa utvärderingen samt inlämnade dokument.
STEG 6 CERTIFIERING, FLAGGCEREMONI OCH KONFERENS
Vi firar och tar ny avstamp för det fortsatta utvecklingsarbetet inom kvällsekonomin.
Den stad som ej blir godkänd får möjlighet att komplettera sin ansökan och få en ny bedöming.

Tidig kväll
Kl 17.00-20.00
Kväll
Kl 20.00-23.00
Sen kväll
Kl 23.00-02.00
Natt
Kl 02.00-05.00

Fyra tidszoner
Syftet med kvällsekonomin är att knyta ihop dagens shopping, kulturutbud
samt andra aktiviteter med till exempel tidig kväll för att nå en bredare
målgrupp. Stadskärnan blir mer levande och livfull och skapar synergier för
tillväxt och ökad lönsamhet. Detta gagnar alla parter.
För kunna göra det behöver vi ta hänsyn till beteende- och rörelsemönster,
öppettider, säkerhet, kommunikationer etc.
• 17.00-20. 00 TIDIG KVÄLL
Observera kvällsshopping, beteendemönster vid utekvällar, tidig
middag (möjligen innan en föreställning), gatuföreställningar, nöjen
och det allmänna tillståndet i det offentliga rummet.
• 20.00-23. 00 SEN KVÄLL
Den sena publiken dyker upp, nattställen öppnar. De som var på
föreställningar eller middagar åker hem. Hur är mönsterbeteendet på gatan?
Är det ordning och reda? Finns det bevakning? Hur fungerar samarbet med
Polis och vaktbolag?
• 23.00-02.00 NATT
Folk lämnar nattställena, många är hungriga och söker sig till nattmatställen.
Finns det risk för trängsel och bråk i samband med detta?
Hur fungerar kollektivtrafiken? Är det ordning och reda?
Finns det övervakning och eventuell nattlig renhållning?
• 02.00-05.00 SEN NATT
Vilka ställen/uteplatser har fortfarande öppet? Hur är förflyttningen
mellan ställena, ”nattmat”, transporter etc? Ordning och reda?
Var finns det risk för trängsel, bråk och brott?

Frågeställningar
ur ett kundperspektiv
Avgörande för en framgångsrik kvällsekonomi är att alla i arbets- och referensgruppen enas kring en gemensam målbild, riktlinjer, tydliga ansvarsområden samt
budget för att kunna genomföra planerade åtgärder. Tanken är inte att skapa mer
arbete utan att vidga perspektiven och stärka det som redan görs. Med Purple
Flagsmetoden blir arbetet mer strukturerat både på djupet och bredden.

?

Processen innebär en förstärkt samverkan och utvidgat samarabete utifrån ett
kundperspektiv. Det vill säga alla de människor som bor, besöker eller arbetar i
staden och stadskärnan.
• Vad får de för intryck av din stad?
• Är det rent, snyggt och säkert?
• Vad finns det för restauranger, caféer och pubar?
• Vad finns det att göra för unga, för ensamstående förälder, för familjer,
för pensionär och alla andra unika människor?

• Hur ser valmöjligheter ut om jag är intresserad av kultur, sport,
shopping, film, litteratur eller dans?
• Hur enkelt är det att komma hem efter en helkväll ute med vänner?
• Vågar jag gå genom parken eller måste jag ta omvägen på huvudgatan eller ta taxi?

Med andra ord...
Vad kan vi som stad göra för att attrahera olika målgrupper att
nyttja stadens rika utbud av aktiviteter, tjänster och upplevelser?
• Hur kan t ex representanter från handel och krögare skapa synergieffekter?
• Vad kan fastighetsägare bidra med för ett säkrare kvälls- och nattliv?
• Hur kan kommuner göra?

