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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, där Göteborgs Naturhistoriska museet 

ingår som en av enheterna. Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Samlingarna 

omfattar ca 10 miljoner djur och den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av 

jordens fauna - från encelliga amöbor till den stolta afrikanska elefant som tronar i 

däggdjursalens mitt. Och världens enda monterade blåval som strandade utanför Göteborg för 

ungefär 150 år sedan - den Malmska valen. 

Unikt för museet är Olof Gyllings välbevarade dioramor som förblivit orörda sedan 20-talet. 

Museets permanenta utställning rymmer också ett antal förklaringsmodeller till olika 

naturvetenskapliga skeenden. Därtill arrangeras föredrag inom relevanta områden, med såväl 

interna som externa föreläsare. 

Naturhistoriska museet är ett viktigt och känt besöksmål i Göteborg med mer än 200 000 

besök varje år. De primära målgrupperna är barnfamiljer, skolklasser, barn och unga vuxna. 

 
Västarvet förväntar sig en öppen och transparent relation med vald kaféentreprenör samt att 

denne med sin erfarenhet, yrkesskicklighet och kreativitet, aktivt deltar i utvecklingen av 

Naturhistoriska som besöksmål. 
 

 
 

1.2 Naturhistoriska museets uppdrag 
 

Naturhistoriska museet har flera olika uppgifter. Vår bas är våra samlingar och utställningar 

om natur och djur från hela världen. Vi ska öka kunskapen och intresset för det här området 

och arbeta aktivt med kunskapsutbyte och upplevelser inom vårt expertområde. Vi ska också 

göra våra samlingar, vår fysiska miljö och våra aktiviteter tillgängliga för så många 

människor som möjligt. 

Mat är en viktig del av upplevelsen av ett besöksmål. Kaféet upplevs av besökarna som en del 

av Naturhistoriska museet och kaféet ska därför drivas på ett sätt som till innehåll och 

utseende speglar Västarvets och Västra Götalandsregionens ambitionsnivå vad gäller miljö- 

och kvalitetsmedvetenhet. Detta gäller allt från mat och dryck till inredning, porslin, 

bemötande och personalpolitik. 
 

 
 

1.3 Allmänna förutsättningar 
 

Naturhistoriska museets ordinarie besökare är den viktigaste målgruppen. För besökarna är 

kaféet en service som stödjer museets verksamhet. Men kaféet ska 



 

aktivt tillsammans med Västarvet arbeta för att nå nya målgrupper och därigenom stärka 
Naturhistoriska som besöksmål.  

 
Varumärket Naturhistoriska museet i Göteborg vilar på tre kärnvärden: 

ENGAGEMANG • KUNSKAP • RELEVANS 

 
I kaféet ska man hitta bra exempel på mat med en stark miljö- och kvalitetsmedvetenhet i allt 

från råvaror, tillagning och presentation. 

Naturhistoriska museet bidrar med ett intressant innehåll och ett programutbud med 

möjligheter att samverka. Exempel på detta kan vara att erbjuda paket till grupper med 

guidning och förtäring och andra event i samarbete. 
 
 

 
 
2 Hyresobjektet 

 
Lokalerna uthyres för kaféverksamhet. Malmska valen Kök & Kafé är centralt placerat på 
entréplanet och har ca 70 platser, samt en liten uteplats med ca 30 platser.  
I museibyggnadens bottenvåning finns kontor, förråd med frysbox, varuintag, samt 
återvinningskärl. Det finns transporthiss mellan våningsplanen. På entréplanet, samma plan där 
kaféet är beläget, finns omklädningsrum med dusch.  
I anslutning till kaféets gästplatser finns en yta med ytterligare ca 40 platser, som används av 
museets besökare som har med egen matsäck. Under vissa tider på eftermiddagar och helger 
kan även dessa platser, efter överenskommelse med museet, nyttjas för kaféverksamhet.  
 
Det finns handikapparkering nära museets entré, övriga hänvisas till parkeringar i närområdet.  
 
Lokalhyran är 16 000 kronor per månad. Elkostnader tillkommer. Hyran är reducerad med 
50% de första två månaderna av hyresförhållandet.  
 
Omsättningen i kaféverksamheten är idag ca 2,5 miljoner exkl moms per år.  
 
 
2.1 Inventarier och personal 
Överlåtelse av inventarier regleras genom ett särskilt överlåtelseavtal.  
Västarvet har (september 2017) 4 tillsvidareanställda, 375% tjänst, i kaféverksamheten som 
ska erbjudas verksamhetsövergång.  
 
 
2.2 Tillträde 

Lokalen ska tillträdas måndagen den 8 januari 2018. Annan tillträdesdag kan överenskommas 

mellan parterna.  

 

 

3 Krav på kaféverksamheten 
 

Besökaren ska uppleva samma höga kvalitet i kaféet som i museet. 

För att möjliggöra detta är det av yttersta vikt att ett konstruktivt samarbete som kännetecknas 

av proaktivitet från båda parter med fortlöpande nära kommunikation och full insyn i 



 

kaféverksamheten.  
 
 

 
 

3.1 Omfattning och huvuduppgift 
Förväntningarna på den nya kaféverksamheten är höga, dels vad gäller omfattning och 

variation i utbudet, dels på en hög kvalitetsnivå. Kaféet ska: 
 

 

 bidra med en hög kunskap om kvalitet inom sitt område både vad gäller dryck, 

bakverk eller mat, bemötande, estetik och marknadsföring, 

 tillhandahålla ett varierat utbud som vänder sig till alla besökskategorier, främst den primära 

målgruppen bestående av barnfamiljer. Vegetariska alternativ ska vara en självklarhet. 

 använda råvaror av god kvalitet i form av ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta 

produkter så långt det är möjligt. Besökare ska göras medvetna om att sådana varor används, 

 ha miljö och hållbarhet i fokus, 

 vara en besöksanledning året runt, 

 ha personal som ger ett gott bemötande och är insatt i verksamheten på Naturhistoriska 

museet, 

 kunna upprätthålla en hög servicenivå oavsett besöksfrekvens,  

 tydliggöra och stärka relationen mellan museets verksamhet, butiken och kaféet. 

 

Servering av drycker som kräver alkoholtillstånd medges inte i kaféverksamheten. Inte heller 

försäljning av tobaksvaror eller varor med nikotin.    

 
 
 

 

3.2 Öppettider 
Malmska valen Kök & Kafé skall vara öppet under museets öppettider, samt i förekommande 

fall för konferensservice i form av enklare måltider, smörgåsar, kaffebröd etc i samband med 

möten och konferenser såväl under som utanför ordinarie öppettider.   

Hyresgästen kan i samråd med museet komma överens om öppettider som avviker från 

museets öppettider.  
 

 
 

 
3.3 Västra Götalandsregionens policydokument m m 
Västarvet och därmed Naturhistoriska museet är verksamheter inom Västra 

Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens miljöpolicy, miljöplan och riktlinjer ska vara 

vägledande för verksamheten. 

Västarvets miljöledningssystem och plan för rättighetsbaserat arbetssätt gäller i alla tillämpliga 

delar även för kaféverksamheten, liksom riktlinjer för säkerhet och personsäkerhet samt det 

systematiska brandskyddsarbetet på Naturhistoriska museet.  
 
 

 
3.4 Estetiskt uttryck 
Miljön i kaféet ska förstärka det faktum att det är beläget i den natursköna Slottsskogen, 

Göteborgs stora park. En känsla av natur skall aldrig vara långt borta. 

Val av möbler och inredning, ute och inne, skall ske i samråd med Västarvet och avspegla en 



 

hög kvalitetsnivå. Detta gäller även markiser och andra solskydd. 
 

 
 

3.5 Bemötande 
 

Malmska valen Kök & Kafé skall uppfattas av besökarna som en välkomnande del av 

Naturhistoriska museet. Personalen skall alltid hjälpa besökare tillrätta genom att svara på 

frågor eller hänvisa till museets personal. Besökare skall ha fri tillgång till toaletter och 

vatten. Kaféet skall vara tillgänglighetsanpassat enligt Västra Götalandsregionens 

riktlinjer. 
 

 
 

4 Marknadsföring 
 

Med gemensamma aktiviteter ska kaféet och Västarvet/Naturhistoriska museet stärka museet 

som besöksmål och öka antalet besökare, till både museet och kaféet. 

 
Malmska valen Kök & Kafé skall 

 tillhandahålla professionell skyltning för sin verksamhet i museet och utanför i samråd 

med Västarvet, 

 som en del av Västarvets verksamhet lyftas i relevanta kommunikationskanaler som 

Västarvet har, 

 samråda med Västarvet kring information och bildmaterial där verksamheten i 

Malmska valen Kök & Kafé marknadsförs.  
 

 
Varumärket/namnet Malmska valen Kök & Kafé ska användas för kaféverksamheten under 

hela avtalstiden. Malmska valen Kök & Kafé får inte användas som benämning för annan 

verksamhet som hyresgästen bedriver, utan endast för kaféverksamheten på Göteborgs 

Naturhistoriska museum. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


