
Sammanfattning intervjuer
Utfört under Januari 2020, Göteborg



På uppdrag av Göteborgs Fiskauktionsför-
ening Ek. För. utförde Wingårdh Arkitekt-
kontor intervjuer med 15 olika aktörer i 
Göteborgs Fiskhamn under januari 2020. 
Syftet var att skapa ett bredare underlag 
i arbetet mot en gemensam satsning och 
vidare utveckling för alla aktörer i Fisk-
hamnen. I denna rapport presenteras en 
sammanfattning av dessa intervjuer. 

De intervjuade fick diskutera hur de såg på 
Fiskhamnens förutsättningar idag och hur 
de tyckte att området kunde utvecklas i 
framtiden. 
 
Frågeställningar:

Hur ser de olika aktörernas förutsättningar 
ut idag?

Vilka behov har de som de inte kan fylla i 
dagsläget? 

Hur vill de att deras arbetsplats ska se ut 
och fungera i framtiden?

Hur ser de på framtiden för sina verksam-
heter i Fiskhamnen i stort?
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Stort behov av nya 
lokaler i Fiskhamnen
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11/15 av de vi pratat med är i stort behov 
av nya moderna lokaler. Några aktörer är 
redan motvilligt på väg att flytta delar av 
sin verksamhet till andra platser. Många 
andra funderar på att flytta sin produktion 
då de i dag sitter i bristfälliga lokaler. Dålig 
arbetsmiljö och långa arbetspass blir ett 
ett resultat av svårigheter att driva effektiv 
verksamhet i de existerande lokalerna. En 
stor del av företagens ekonomi går åt till att 
lösa dessa problem. 

Situationen är angelägen för flera av 
företagen som ser att något måste hända i 
området inom 1 till 4 år om de inte ska bli 
tvingade till en flytt. 

Majoriteten tycker att klustret och närheten 
till Göteborgs Fiskauktion är avgörande för 
verksamheten. En tillgång till den bransch-
specifika logistikkedjan är helt avgörande 
för många av aktörerna här. 

Alla önskar att bibehålla sin närvaro i 
Fiskhamnen. 



Logistik och miljö

Logistiken – en nyckel till förbättring

Alla efterlyser en ny, optimal logistiklös-
ning, en nyckel till verksamhetsutveckling 
och en mer hållbar drift. Den interna och 
externa logistiken måste bli bättre. In- och 
utlastning måste ske på en plats, ca 15 
lastbryggor behövs för säker och effektiv 
varulast. All intern logistik bör ske i en 
temperaturreglerad zon. Godstrafik och 
övrig biltrafik bör separeras av säkerhets-
skäl men även för att öka effektiviteten. 

Miljön idag ett problem

Idag lider man av stora miljöproblem och 
flera aktörer tycker att detta påverkar va-
rumärket negativt. För att klara dagens och 
morgondagens miljöcertifieringar krävs att 
verksamhetsytorna moderniseras. Många 
har tankar och idéer kring lösningar på 
miljöproblematiken och hållbarhetsut-
maningar, men även kring att skapa nya 
affärer av t.ex restavfall från dagens pro-
duktionsprocess. Tankar på bättre sop- 
och emballagehantering, lokal biogasan-
läggning och andra positiva effekter som 
nya, slutna produktionsanläggningar kan 
innehålla, diskuteras. 
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Tillsammans blir vi bättre

13/15 efterlyser flera gemensamma stöd-
funktioner, en neutral aktör som underlät-
tar och effektiviserar det vardagliga arbetet. 
Det finns en bred enighet i att tillsammans 
blir vi bättre.

Föreslagna gemensamma stödfunktioner:

Stor central hall (GFA)/ omlastningshall

Gemensam frys- och kylhall

Torrvarulager

Enerigbesparande isproduktion

Tvätteri/lådtvätt

Lager för lådor och emballering

Internlogistik (rullband, eltruck pool)

Utbildning/Filet Academy

Utbildningscenter för unga

Arbetskraftspool – Fiskhamnen Bemanning

Truck-pool/laddstation

Gemensamt reningsverk

Avfallscentral/gemensam sophantering

Återvinningscentral

Gemensam renskyl

Produkt- och tjänsteutveckling 

Utbildningskök/show room/provkök

Biogasanläggning

IT- och ekonomikonsultservice

Fiskrenshantering
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En möjlighet med utvecklingen av området  
är att skapa mer publika program och göra 
Fiskhamnen till en destination för allmän-
heten.

13/15 aktörer är positiva till skapandet av 
en ny destination i Göteborgs Fiskhamn.

2/15 ser inte mervärdet i detta och vill 
gärna jobba i fred.

De flesta av aktörerna i Fiskhamnen ser 
omedelbara synergieffekter mellan sin 
verksamhet och en ökad publik närvaro 
i området. De ser hur lönsamheten kan 
ökas och samtidig ge plats åt en unik och 
levande stadsdel.

Önskemål framkom om att Fiskhamnens 
själ och historia ska lyftas i ny tappning. 
Att skapa kopplingar till museum och 
utställningsverksamheter samt arenor för 
lärande, som skolor och universitet.

Ett ekonomisk, mentalt och akademisk lyft.

Skapa en destination
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9/15 aktörer har stor tilltro till projektet 
och tror att med nya lokaler och ny logis-
tiklösning kan den befintliga verksamheten 
utvecklas på platsen och bli ett gemensamt 
lyft för Göteborgs Fiskhamn. 

3/15 aktörer tror att på att Fiskhamnen är 
en optimerad plats för den småskaliga, kun-
danpassade verksamheten, inkubatorverk-
samhet för mindre företag och produktion 
som är utåtriktad mot staden. De tror inte 
att den storskaliga produktionen kommer 
att kunna vara kvar utan kommer att 
spridas till andra platser.

2/15 är skeptiska till förändringen.

1/15 är försiktigt skeptiska men har en 
väldigt stor förhoppning om att projektet 
skall bli av och välkomnar förändringen. 

Många aktörer uttrycker ett bekymmer 
med vad som kommer att hända under 
byggtiden och hur man löser tillfälliga 
lokaler. 

Många är positiva till initiativet och 
upplever en stigande optimism för att en 
förändring kommer att äga rum inom en 
period på 2-5 år.

En stigande optimism
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Göteborgs Fiskhamn står inför stora 
utmaningar, men också möjligheter. 
Dagens fiskhamn har vuxit ur sina lokaler 
och området behöver moderniseras, 
marken förstärkas och logistiken förbätt-
ras. Verksamheterna ser därför framför 
sig en utveckling där området behöver 
stärkas, att de behöver flytta eller tillsam-
mans utveckla Fiskhamnen till en effektiv 
industri, en integrerad stadsdel och desti-
nation i världsklass.


