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Summering av handelsanalys

En kort summering av handelsanalysen som 

genomfördes under 2018/2019



Handelsanalys 2018/2019

Uppdragets innehåll

Reteam Group har på uppdrag av Karlshamns kommun genomfört en utredning av handeln i Karlshamns kommun. 

Hela utredningen inkluderar följande två delar:   

• Markanalys med handelsperspektiv för hela Karlshamns kommun med förslag till strategi och handlingsplan.

• Kartläggning av stadens förutsättningar, funktion och förbättringsmöjligheter i Karlshamn med förslag till strategi och 

handlingsplan.  

Syftet med analysen är att undersöka hur man vid olika befolkningstillväxtsscenarier bör rikta resurser och fokus i 

handelsutvecklingen t.ex. om fokus bör riktas mot merförsäljning i befintliga butiker eller skapa nya butiker och 

butikslägen.

Metodik 

I uppdraget inkluderade Reteam följande analysmetoder:    

Mind16:

En intervjumetod och ett profileringsverktyg som definierar konsumenters, detaljhandelns och konkurrerande 

marknadsplatsers värderingar, attityder och preferenser.   

Retail mapping:  

En butiksinventering och analys av befintligt handelsutbud. Varje butik inom ett avgränsat område (zoner) registreras 

och utvärderas på flera olika punkter. Den samlade bilden ger inblick i handelsutbudets bredd och djup samt 

identifierar styrkor, svagheter, hot och utvecklingsmöjligheter. 

Replacemaking:  

En analys som identifierar vilka behov och önskemål människor har i det offentliga rummet på olika typer av stråk samt 

hur det offentliga rummet kan utvecklas för att på bästa sätt tillgodose dessa önskemål och behov.  

Dagsläge 

Enligt Handeln i Sverige omsatte den totala detaljhandeln i Karlshamns kommun ca 1,9 miljarder 2016 och hade 

samma år ett handelsindex på 90.  

Den totala konsumtionen för detaljhandel i kommunen uppskattas till nästan 59 000 kr per person per år om man utgår 

från kommunens invånarantal år 2016 om 32 130 invånare. Det är lite lägre jämfört med genomsnittet i riket (65 508 kr 

per person/år).  

Försäljning inom sällanköpsvaror stod för 40% av den totala omsättningen. I riket är fördelningen mellan dagligvaror 

och sällanköpsvaror nästan 50/50.  

Merförsäljning eller nya butiker? 

Om ambitionen är att antalet invånare ökar till 35 000 invånare, dvs. en ökning på nästan 9%. 

Hur ser behovet ut då gällande konsumtionsbehovet? Gällande såväl sällanköp- som dagligvaruhandel så är behovet 

följande:

I nyetablering skulle omsättningen motsvara 21,9 nya butiker á 200 m2 och en omsättning på 37 500 SEK/m2 exkl. 

moms. Totalt ca 4500m2. Detta kan givetvis kompenseras till stor del genom försäljningsökning i befintliga 

verksamheter.

Tittar man på dagligvaruhandeln, så är behovet redan fyllt med utbyggnaden av såväl Coop Forum till Stora 

Coop(2017) som Kvantums omvandling till Maxi (2018).

Om ambitionen är att antalet invånare ökar till 40 000 invånare, dvs. en ökning på nästan 25% ser behovet ut som 

följande:

I nyetablering motsvarar omsättningen 61,1 nya butiker á 200 m2 och en omsättning på 37 500 SEK/m2 exkl. moms. 

Totalt ca 12 000m2.

Här kommer behovet av dagligvaruhandel givetvis inte att vara fyllt, men detta påverkas också av hur 

människors konsumtionsmönster förändras framöver, och hur stort genomslag e-handel får inom 

livsmedelssektorn. 



Framtida behov av handelsområden

Det finns inget behov för fler butiksområden i Karlshamn scentrum eller i det externa handelsområdet, varken för en 

ökning med 2 800 eller 7 800 invånare. I Karlshamn bör man fokusera på att förtäta och förbättra detaljhandeln i 

Karlshamns centrum och i det befintliga externa handelsområdet för att öka merförsäljningen i de befintliga butikerna.  

Detta betyder dock inte, att det inte kan utvecklas nya butikslägen. Det kan också vara hyresgäster som har så 

specifika krav att det inte kan uppfyllas i befintliga lokaler och därför kan man behöva skapa nya lägen. Nya 

butikslägen kan även skapas för att kunna förtäta handelsstråken, och för att tillgodogöra så att befintliga gator/stråk 

och torg kan knytas ihop bättre. 

Lokalt, där det byggs många nya bostäder kan det också etableras nya butiksområden för att tillgodose invånarnas 

lokala behov av t.ex. livsmedel, service mm.  

Kommersiell analys & strategi av Karlshamns stadskärna

Följande områden har inkluderats i analysen:  

• Karlshamns stadskärna (zon 1 och 2)

• Karlshamns volymhandelsområde (Tubba torg, Strömma) (zon 3)

• Mörrum, Svängsta, Asarum

Karlshamns stadskärna och externhandelsområdet har behandlats utifrån 3 olika zoner i retailmappingen och 

replacemakingen.

Retail mapping analys av Asarum, Mörrum och Svängsta

Asarum

Det bor närmare 8 000 personer i Asarum som är 

den näst största tätorten i Karlshamns kommun. Det 

är den tätort som ligger närmast centralorten, 

ca 4,5 km. Med bil tar det ca 9 min att köra till 

Karlshamn centrum och cykelavstånd till allt.  

Asarum ligger tätt på Karlshamns Big box-område 

och Karlshamn city. I Karlshamns översiktsplans 

utbyggnadstrategi (Karlshamn 2030) pratar man om 

utvecklingen av att låta Karlshamn och Asarum växa 

samman genom ett handelsstråk i nord/sydlig ritning. 

Ett arbete som pågått under en längre tid. 

Totalt kartlades 18 butiker i Asarum. 

Potential Asarum: 

Asarums placering och närhet till Big box området och Karlshamn city begränsar utvecklingspotentialen utifrån ett 

hållbart kommersiellt perspektiv. Effekten av ett närliggande attraktivt utbud kan man se redan idag eftersom orten har 

ett antal vakanta lokaler, vilket tyder på en stor konkurrens från utbudet från stadskärnan och big box området. Fokus 

bör vara på att ta hand om och lyfta de befintliga verksamheterna, samt att fokusera på att utveckla boende och service 

samt dagligvaruhandel.

Mörrum 

I Mörrum bor det ca 5000 personer.  Mörrum är den tredje största tätorten i Karlshamn kommun och ligger ca 10 km 

från Karlshamn centrum. Med bil tar det ca 15 min att köra till Karlshamns centrala delar.  

Totalt kartlades 21 butiker i Mörrum. Det är den ort som har flest antal butiker. 



Mörrum är tydligt präglat och karaktäriserat av etableringen Laxens Hus som har utvecklat en tydlig turistnäring inom 

fiskesport. Laxens hus lockar många turister och har en stark besöksnäring. 

Potential Mörrum:

Mörrum har idag ett bra och varierat utbud som tillgodoser alla vardagsbehov. Men det betyder inte att tätorten kan 

sluta utvecklas och förnyas. En tätort måste kontinuerligt utvecklas och fräschas upp för att följa människors förändring 

i förväntningar och beteende. Detta för att vara en attraktiv ort som nya människor vill flytta till och för att få befintliga 

boende att vilja stanna kvar.

Svängsta

I Svängsta bor det ca 2500 personer och det är den fjärde största tätorten i kommunen och ligger ca 15 km från 

Karlshamn centrum. Med bil tar det ca 18 minuter in till Karlshamn centrum.  

Totalt kartlades 10 butiker i Svängsta. 

Svängsta har ett litet handelscentrum som är indelat i två mindre område som ligger ett kort stycke från varandra.  

Potential Svängsta:  

I Svängsta finns ett behov av att lyfta upplevelsen av befintlig handel. Det finns potential vid platsen kring Coop att 

addera 1-2 butiker inom framför allt lokal service såsom exempelvis frisör, apotek eller andra vardagsbehov. Det finns 

en trevlig samlingsplats med sittplatser i anslutning till byggnaden vilket även skulle gynna en etablering av ett lokalt 

café/konditori.  

Summering Asarum, Mörrum och Svängsta

Den tätort som har utvecklingsbehov och potential vad gäller utökning av kommersiellt utbud är Svängsta. Här finns det 

redan goda ramar att bygga vidare på för att skapa ett tätt kluster av verksamheter och mötesplatser.  Både Mörrum 

och Asarum har utvecklat starka lokala centrum med utbud som tar hand om befolkningens vardagsbehov och behöver 

därför inte utveckla utbudet. Allt som behövs i vardagen finns där.  

Detaljhandeln i samtliga tätorterna måste dock ändå utvecklas med tiden. Även den minsta detaljhandelsdestinationen 

behöver hela tiden utvecklas för att kunna uppfylla invånarnas krav. Invånarna i tätorterna har referenser från 

centralorten och större städer och hittar de inte vad de vill ha lokalt, handlar de på andra ställen eller låter bli att handla 

– eller dricka kaffe, få fotvård osv. 

Detta påverkar inte bara hyresgästerna utan även fastighetsägaren. Stannar utvecklingen i tätorterna, tappar tätorterna 

attraktionskraft för både existerande och nya invånare.

Finns det ett attraktivt mysigt torg med ett par butiker, service samt en trevlig pizzeria och ett café så kan det skapa 

ramen för ett trevligt lokalt liv, som dels attraherar nya invånare, samtidigt som ingen vill flytta därifrån. 

Färgpalett för Karlshamn framtagen av Reteam utifrån deras intervjuer med befolkningen.



Fakta om Karlshamn:
Karlshamn är centralort i Karlshamns kommun. Centralorten ligger placerad ca 6 mil västerut från Karlskrona och ca 6 mil österut från Kristianstad, 

strax vid Mieåns mynning i Östersjön. Karlshamn är en kuststad med bemärkt turistnäring.

Befolkning:
Det bor ca 14 000 invånare i Karlshamn vilket motsvarar ca 43 % av den totala kommunbefolkningen (total ca 32 200 invånare).

Ålder:
Åldersfördelningen i Karlshamns kommun skiljer sig från riket. Karlshamn har något lägre andelar i åldersgrupperna 0-17, 18-24 och 25-44 och 

något högre andelar i åldersgrupperna 45-64 och 65+. Åldersgruppen 65+ är 5 % högre än rikets.

Kön:
Den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50 i Karlshamns kommun.

Median- & medelinkomst:
Medelinkomsten i Karlshamns kommun fastställdes 2016 till 285 00 SEK/år, ca 20 000 SEK/år lägre än rikets medelinkomst (304 000 SEK/år). 

Karlshamn har en högre medianinkomst än medelinkomst. Medianinkomsten i Karlshamn kommun var 2016 287 000 SEK/år. Skillnaden är lägre 

om man jämför rikets och Karlshamns medianinkomst, då har Karlshamn 9 000 SEK/år lägre än riket.

Detaljhandel:
Handelsplatser i kommunen inkluderar Karlshamns stadskärna inkl. 3 gallerior (Citygallerian, Flaggen huset och Affärshuset Riggen).

Utanför stadskärnan finns även volymhandelsområdet Janneberg/Strömma och Tubba torg.

Konkurrens:
Konkurrensen utgörs främst av större städer som Karlskrona och Kristianstad som ligger ca 45 minuters bilfärd från Karlshamn. Nyöppnade 

köpcentret C4 utanför Kristianstad ligger drygt 40 minuter bort.

In- & utpendling:

Kommunen hade 2016 ett pendlingsnetto på -1132.

Mind 16 

Att veta hur mycket någon tjänar är bra, men det är ännu mer intressant att veta vad människors attityd till att spendera 

pengar är när de är inne i staden. Resultatet har betydelse för hur butikerna ska planera sitt sortiment. 

I undersökningen frågade Reteam deltagarna om deras impulsbudget. Svaren mäter inte människors disponibla 

inkomst utan attityden till att spendera pengar. Detta säger mer eftersom även om man har en stor disponibel inkomst 

kanske man inte tycker om att spendera pengar. Impulsbudget visar på summor som människor är villiga att spendera 

om de blir tillräckligt motiverade. Resultatet i Karlshamn visar på att deltagarna är villiga att spendera i genomsnitt ca 

1800 sek på ett impulsinköp om de blir tillräckligt motiverade. Median impulsbudgeten är 1000 sek. Andelen som kan 

spendera 1000-2500 sek på ett impulsköp är hög (ca 23%) jämfört med flera andra städer och även något högre än i 

Karlskrona.   

I undersökningen frågades deltagarna om sitt postnummer för att kunna se

var människor bor och åker ifrån för att spendera tid i stadskärnan. 81 % av 

de som deltog i intervjuerna bor i Karlshamns kommun och 19 % bor utanför. 

Den totala procenten av deltagarna som bor i centralorten är 44% och 56% 

bor utanför. De största kommunerna utöver Karlshamn är Sölvesborgs 

kommun (3%) och Ronneby kommun (3%). Om man jämför med resultat från

andra städer så är det ett positivt resultat vilken visar att det finns en attraktion

till stadskärnan från andra orter och kommuner.



Varför är du här idag? 

Hög procentandel av deltagarna som var i stadskärnan var där av en social anledning.  Det fina vädret som höll i sig 

hela veckan kan vara en bidragande faktor till det höga resultatet men är ändå hög jämfört med andra städer. 

Procentandelen för Meeting var högre bland de deltagare som intervjuades på torget. Ute på volymhandelsområdet på 

söndagen så var deltagarna där primärt för att göra ett målinriktat köp (70%).

Konkurrens

Var handlar du om du om du inte handlar i Karlshamn? Frågan var öppen och deltagarna kunde säga en eller flera 

platser.

De topp 4 platser som nämnts av deltagarna är Malmö, Kristianstad, Karlskrona och Växjö. Deltagarna åker i lika stor 

utsträckning till Malmö och Kristianstad för att handla.

Det som nämnts som bra på de olika platserna är framförallt utbudet. Deltagarna hänvisar till ett stort och varierat 

utbud med många valmöjligheter. En annan anledning är att platserna är livfulla, detta är särskilt utpekat bland de som 

sagt Malmö och Växjö.  

Vid frågan av det som är mindre bra på dessa platser utmärker sig Malmö och kommentarerna gällde säkerhet och 

stressig miljö. De mindre bra kommentarerna för Kristianstad och Växjö berör främst avståndet och tillgängligheten dit.  

Även om Malmö ligger längre bort så är det inte det första det första de tänker på som en negativ faktor.  

Hur är Karlshamnsbon?

Resultatet från mind16 intervjuerna har identifierat följande profil, en så kallad Sensual Sensual för Karlshamn. 

Det är en utåtriktad och impulsiv profil som lätt blir rastlös. Men det gör dem även ganska priskänsliga eftersom de vill 

kunna köpa allt…och ännu mer! Tänk 1800 kr…

Sensual Sensual älskar underhållning och uppmärksamhet och har ett stort behov av sociala plattformar där de kan 

visa upp sig och träffa andra människor.  

De må inte vara den mest lojala profilen men de är fantastiska på att sprida ordet som en löpeld och av starka 

varumärkes-ambassadörer när de motiveras på rätt sätt. 

Miljö och atmosfär

Man vill ha det ljust och modernt runt omkring sig och man umgås gärna med andra människor. Karlshamnsborna 

tilltalas av konst och kultur och värnar om kulturutbudet. 

Shoppingvärderingar

När deltagarna i undersökningen fick svara fritt på frågan om vad om är viktigt för dem när de är ute och handlar så 

kommer pris upp som den viktigaste faktorn, följt av kvalitet, utbud och valmöjligheter.

Då man gavs fasta svarsalternativ, (baserat på de vanligaste svaren på den här typen av enkäter) var det öppettider 

som upplevdes som viktigast, det var 55% som valde det som första alternativ.

Meeting

44%

Market

28%

Moving

19%
Other

5%



Mer än varannan tillfrågad tycker alltså att generösa öppettider är viktigt. Värt att notera är att bara var 4:e tycker att 

parkeringsfrågan är viktig, det visar på ett miljötänk genom andra transportmedel.

Majoriteten av deltagarna föredrar gågata/cityhandel framför externa köpcentrum och e-handel. 

I undersökningen blev också deltagarna tillfrågade om sina favoritbutiker och favoritvarumärken, och här kommer H&M 

på ohotad förstaplats. 14 av topp 20 favoritbutiker finns redan idag i Karlshamn, och de som inte finns är Gina Tricot, 

Stadium, Sephora, Kicks och Zara.

8 av topp 20 är inom lågprissegmentet och endast 2 st inom premiumsegmentet. Värt att notera är också att 

majoriteten av butikerna är svenska kedjebutiker.

När det kommer till favoritvarumärken så ligger Adidas och Nike i topp. 14 av 20 varumärken finns tillgängliga att köpa i 

Karlshamn.

Det är stora kontraster mellan favoritbutik och favoritvarumärke. Flera internationella varumärken nämns och flera är 

premiumvarumärken. Detta visar på att det finns en stor varumärkesmedvetenhet.

Vad saknas i Karlshamn?

Den typ av verksamhet som saknas mest är caféer följt av restauranger men också platser för aktiviteter och 

underhållning såsom exempelvis lekplatser. Resultatet pekar i stort på att man främst saknar sociala plattformar. Man 

anser också att butiksutbudet behöver förbättras och att torget behöver utvecklas till en mer social mötesplats än det är 

idag.

Sammanfattning preferenser och viktiga faktorer

Det samlade resultatet från deltagarna gällande viktiga faktorer och shoppingpreferenser visar att det finns en 

priskänslighet. De motiveras av erbjudanden och kampanjer där de kan köpa kvalitet till ett attraktivt pris. Butikers 

öppettider anses också viktigt när de ska handla. Öppettider anses viktigare än både parkering och dekoration. 

Kommunikationen av varumärkes- och butiksutbudet är viktig för att lyfta fram att de inte behöver åka någon 

annanstans för dessa.  

Från resultatet kan man tydligt utläsa att mötesplatser och sociala plattformar efterfrågas i hög utsträckning, både 

gratis-mötesplatser och mötesplatser som man måste betala för att använda t.ex. caféer. Över en tredjedel av de 

verksamheter som man upplever saknas i Karlshamn var relaterade till någon form av social plattform.  

Zonindelning av stadskärnan – butiksinventering med hjälp av Retail mapping

Totalt inventerades 182 butiker inom avgränsningsområdet. 

Butikerna är relativt lika i sin fördelning i antal butiker mellan zon 1 och zon 2. I zon 1 ligger 83 butiker (maj 18) och i 

zon 2 99 butiker (maj 18). Varje zon analyseras separat men med hänsyn till kommunen som helhet. 

Ute på Karlshamns big box område (Janneberg/Strömma och Tubba torg) (zon 3) inventerades 51 butiker (maj 18).  

Karlshamns resultat har ställts i kontrast till två olika referensstäder; Malmö city och Ystad.  Malmö inkluderades 

eftersom flera av deltagarna i mind16 analysen nämnde Malmö som en handelsplats de åker till. Detta för att belysa 

skillnaderna på utbud och upplevelser som de får där och jämför det med det utbud och de upplevelser som människor 

får i Karlshamns stadskärna. Ystad valdes som referensstad nr 2, eftersom Ystad har liknade karaktär som Karlshamn. 



Retail mapping

I retail mappingen finns 20 olika kategorier. Varje butik tilldelas en kategori. Den kategori som har flest butiker i 

Karlshamn är kategorin Cosmetics/care/hair(Frisör, apotek, spa etc.), totalt 45 butiker. Food

service/Restaurang/Caféer och Service/Banker/Mäklare osv är de näst största kategorierna i Karlshamn stadskärna. 

Värt att notera är att kategorin som inkluderar mode står för 10%, att jämställa med Malmö C som har 15%:s mode och 

Ystad som har 17% inom det här segmentet.

Karlshamn har en större andel lågprissegmentbutiker än såväl Malmö som Ystad, vilket också bekräftas av vad 

kunderna söker.

Majoriteten av butiker på samtliga platser ligger inom mellanprissegmentet. Ystad har lite större andel av sitt totala 

utbud inom detta prissegment. I Karlshamns stadskärna så är det zon 2 som har störst andel av sitt totala utbud inom 

detta prissegment.  

Hög-prissegmentet i både Karlshamn och Ystad har 1 % av sitt totala utbud inom högprissegmentet, Malmö 14%.  Zon 

1 och 2 har lika stor andel utbud inom högprissegment.  

När man mäter så kallad Market Approach, dvs. upplevelsen man får i stadens butiker så har 16% fått ett lågt betyg att 

jämställa med Ystad, där 13% fått lågt betyg, men Malmö så lågt som 3%, vilket säkerligen har att göra med 

konkurrensen från Köpenhamn.

Det positiva är att majoriteten av butikerna har fått ett bra betyg på sin upplevelsefaktor, och det är här man ser att 

många är engagerade i sina verksamheter och vill utveckla sina koncept och det är väldigt positivt.

Prisgenomsnitt 

Om man tittar på genomsnittet på prisnivåerna och upplevelsefaktor på det totala utbudet på samtliga platser, kan man 

se att Karlshamn har ett prisgenomsnitt på 4,5 vilket är lägre än de andra handelsplatserna. Malmö och Ystad har båda 

ett prisgenomsnitt över 5,0.  Zon 1 har något lägre prisgenomsnitt jämfört med zon 2.  

Om man jämför med andra städer så har Karlshamns stadskärna ett lågt prisgenomsnitt. Det är lägre än i t.ex. städer 

som Hässleholm, Nässjö och Älmhult.  

Market approach genomsnitt 

Genomsnittet på upplevelsefaktorn i Karlshamns stadskärna är 4,4 vilket är ett lågt genomsnitt. Ystad har fått ett något 

lägre genomsnitt än Karlshamn. I Malmö ligger genomsnittet på upplevelsefaktorn på 5,1.   

Butiksägarstruktur

Karlshamn har en stor andel lokalägda butiker (75%). Det är något högre andel än i flera andra städer.  Malmö har 

59% och Ystad 61%.  Malmö har störst andel internationella butiker (12%) och Ystad har störst andel nationella butiker 

(35%). I Karlshamn har man inte lika stor andel internationella och nationella kedjor vilket påverkar upplevelsen av ett 

stort utbud.  I Karlshamn bör man fokusera på att hjälpa och lyfta de lokala butikerna som finns genom ökad 

gemenskap, kompetensutveckling och stöd. Samarbete och god relation och kommunikation mellan butiker och övriga 

intressenter skapar gynnsamma ramar för utveckling och ökad upplevelse.  

Totalt utbud Karlshamns city

Konsumenters beteende och köpmönster har förändrats vilket har påverkat butikers primära funktion mycket pga. e-

handelns intåg. Funktionen har flyttat fokus från att en gång fokusera på transaktioner och kommers till att vara platser 

där kunder träffas, upplever och bygger relationer till butikens varumärke.  Av denna anledning är en positiv upplevelse 

och bemötandet i en butik viktigare än någonsin inom den fysiska detaljhandeln för att kunna behålla kunder och få 

dem att vilja komma tillbaka. 

Upplevelsen genereras av många små detaljer exempelvis belysning, ljussättning på produkterna, relevant produkt-

och fönsterskyltning, dekor etc. men även bemötandet av kunders förväntningar på detaljhandelslandskapet och 

offentliga platser. T.ex. förväntar man sig att caféer och restauranger ska ha uttag vid alla sittplatser så att 

konsumenten kan ladda sin telefon eller sitta och jobba. Internet och gratis Wi-Fi är en annan. Idag åker många från 

Karlshamn för att handla i städer som Malmö och Kristianstad. Detta framgick i resultatet från personintervjuerna som 

gjordes i mind16 analysen. Dessa städer erbjuder hög upplevelsefaktor och det är från dessa som människor hämtar 

referenser från vad som är en bra respektive mindre bra butik. 



När de kommer hem till Karlshamn så jämför de upplevelser. Karlshamns främsta utmaning är att lyfta 

upplevelsefaktorn i många av butikskategorierna så att de lever upp till dessa förväntningar. En annan utmaning är att 

skapa en attraktiv variation inom vissa kategorier för att människor ska uppleva att det finns många butiker d.v.s. göra 

strategiska och noga utvalda etableringar som gynnar nyans och mångfald. Den tredje utmaningen är att skapa tydligt 

profilerade stråk/områden för att skapa en nyanserad känsla och intresseväckande stadskärnan.

Ronnebygatan - Karlshamn

Metodik - replacemaking - Varför vistas människor i det offentliga rummet? 

Det finns tre huvudsakliga orsaker till varför människor befinner sig på en offentlig plats: meeting, moving eller market.  

Meeting är när du är på en offentlig plats för att träffa andra människor, ta en promenad eller annan form av social 

aktivitet. Platser för meetingaktiviteter kallas ofta för ”den tredje platsen”, en plats utan förpliktelser och utan människor 

som säger åt dig vad du ska göra (hemmet och arbetet är plats ett respektive plats två).  

En stadskärnas attraktion som handelsplats korrelerar med stadskärnans funktion som mötesplats.  

Det är därför viktigt att ett centrum har en stark social plats där människor kan vistas och umgås. Mötesplatser skapar 

liv och rörelse i staden, vilket i sin tur väcker nyfikenhet och lockar ännu fler människor.  

Men för att människor ska vilja vistas på platsen krävs det att en mötesplats är trivsam. En viktig förutsättning för en 

trivsam mötesplats är att skalan på platsen inte får vara för stor.  Det ska också finnas bra sittplatser där människor 

kan se andra människor och själva bli sedda. Varierat utbud av caféer och restauranger, solläge och lä är också 

väsentliga förutsättningar för att en utomhus Meeting-plats ska fungera.



Moving är när du är på väg från en plats till en annan. Din primära prioritet är att passera platsen så fort och enkelt 

som möjligt. När man är ”på väg” är det mycket som kan uträttas på vägen, om det är möjligt/lämpligt. Man kan ha 

behov av att köpa mat med sig hem, fixa ett telefonabonnemang, lämna in kläder till kemtvätt osv. Det är således 

viktigt att det är enkelt, lättillgängligt och ”på vägen”. 

Folk i rörelsefas är inte ute efter upplevelserik shopping eller att ta en paus. Tvärtom, det ska gå snabbt att få tag i det 

man vill ha och det ska vara lättillgängligt. Det är väldigt svårt att ändra på vart människor går, därför är det bättre att 

man fångar dem där de rör sig. 

På Moving-stråk är det väldigt viktigt att först förstå människors behov av snabba och lätta lösningar. Man måste göra 

det enkelt för dem att köpa eller fixa något i förbifarten. Placering och val av koncept är viktigt.  Koncept som passar 

bra på Moving-stråk är t.ex. snabbmat, kiosker, pocketbutik, apotek, blomsterbutik, tele-operatörer, IT, accessoarer, 

frisörsalong och service-koncept så som banker och mäklare. Destinationsbutiker som t.ex. Hi Fi Klubben fungerar 

även på Movingstråk. Den här typen av butik på ett Moving-stråk påminner människor varje dag om var man hittar 

butiken, när man väl behöver något därifrån, så kommer man ihåg var dem finns.

Market är när orsaken till att du befinner dig på en offentlig plats är för att du faktiskt vill köpa något.   

Varje kombination av anledningar till att vara på en marknadsplats kräver individuella lösningar med hänsyn till 

butiksmix, tillgänglighet m.m. för att butiks- och serviceutbudet ska kunna tillgodose invånarnas behov och önskemål. 

En viktig förutsättning för en bra handelsplats är att det erbjuds ett bra och varierat utbud av butiker. Butikerna ska 

ligga tätt, vara lättillgängliga och välskötta både invändigt och utvändigt. Detaljerna skapar helheten. Spretig mix och 

profil på en handelsplats påverkar helheten och platsens attraktion.  

Gatan bör vara anpassas till lägre hastigheter,  dvs. butiksskyltning och fönsterskyltning bör vara tydligt placerad i 

ögonhöjd samt inspirera och väcka nyfikenhet när man kommer gående. Långa och stängda fasader gör platsen tråkig 

och påverkar dessutom människors tempo, då vi ökar farten för att snabbt passera förbi. Öppna och livfulla fasader 

och skyltfönster får dem istället att sakta ner, och det är det tempot man vill ha på en shoppinggata.

Skyltning och fasader

Skyltning och fasader är väldigt viktigt vad gäller första intryck och image av ett centrum och handelsplats.  

Dåligt skötta fasader präglar imagen och trivsamheten på en handelsplats. Bara ett par slitna och misskötta fasader 

kan påverka hela känslan av ett stråk och därav även trivselfaktorn, vilket kan göra att människor väljer att shoppa 

någon annanstans.  

Dålig skyltning kan skapa frustration och misstolkning. Spretig och osynlig skyltning kan också göra att en handelsplats 

blir otydlig och butikerna svåra att hitta.  

Olika typer av stråk har dessutom olika krav på skyltning. T.ex. på ett Moving-stråk, då sätter hastigheten på stråket 

reglerna för skyltningen. På ett bilburet stråk så krävs det att skyltningen är stor, tydlig och enkel, så att den lätt kan 

uppfattas i hög hastighet. Placeringen och synlighet av skyltar är lika viktigt för både biltrafik och fotgängare. 

Sammanfattning av dagsläget

• 800 meter lång handelsgata

• Långa avstånd

• Flera långa fasader 

• Flera okommersiella stråk  

• Fragmenterad handel (avbrott i butikstätheten) 

• Mentala barriärer (flaggor, korsningar) 

• Saknar en ”loop” – ett naturligt handelsvarv



Replacemaking Zon 1

Zon 1 är idag den mest Market-intensiva zonen med shopping-gågata längsmed Drottninggatan samt shopping inne i 

Citygallerian. 

Meeting Zon 1 

Meeting-utbudet utgörs av bl.a. flera snabbmatsverksamheter och två caféer, varav ett café ligger inne i Gallerian. Inne 

i Gallerian ligger även en restaurang som har ingång och uteservering mot Ågatan.  

Det mest tydliga Meeting-platsen ligger på Drottninggatan, på stråket mellan Kyrkogatan och Södra Fogdelyckegatan

kallad Lilla Torg, där gatan blir lite bredare. På den här delen är koncentrationen av Meetingutbudet är som störst. 

Verksamheterna ligger på gatans västra sida och har solläge under dagen.   

Meeting-utbudet och upplevelsen bedöms begränsat, primärt på grund av svag variation, placering och val av koncept. 

Detta medför att attraktionskraften till olika typer av målgrupper och användningen av platserna är svag. Här är 

utmaningen att hitta fler mötesplatser samt att se över valen av framtida etableringar.

Market Zon 1

Även om zon 1 har ca 300 m shopping- gågata så finns möjligheterna till tät och dubbelsidighandel endast på två 

tredjedelar av sträckan. På sträckan mellan Christopher Schrödersgata och Kyrkogatan där Citygallerian ligger, finns 

bara möjlighet till ensidig handel pga. kyrkans placering. Stråket inleds även med en lång bankfasad som hämmar det 

kommersiella uttrycket just på den här sträckan.  

Faktorer som idag hämmar den kommersiella upplevelsen är evighetskänslan på gatan och avsaknaden av en 

shopping loop Även om flaggorna är fina så är de en bidragande faktor till evighetskänslan eftersom de löper på hela 

gatan, även efter det täta shopping-stråkets slut.

Korsningarna, där bilar passerar över gågatan, riskerar att skapa mentala barriärer på grund av svaga markörer för 

övergång. På ett shoppingstråk vill man ha ett lugnt och behagligt tempo på fotgängarnas premisser. Ett lugnt tempo 

gör dem mer avslappande och mottaglig för butikernas kommunikation vilket ökar chanserna att de blir nyfikna och 

inspirerande till att gå in (om butikerna är relevanta och attraktiva).  

Moving Zon 1 

Norra och Södra Fogdelyckegatan, Kyrkogatan, Christopher Schrödersgatan, Kungsgatan och Ågatan är Moving-stråk 

på biltrafikens villkor. Det är även stycket på Drottninggatan från Norra Fogdelyckegatan och norrut.  

Gatorna är relativt smala. På nästan alla stråk är dock hastigheten på biltrafiken låg, vilket är positivt. 

På Moving-stråken är utbudet av verksamheter begränsat och utspritt. Detta beror till stor utsträckning på att flera av 

fastigheterna som ligger längs dessa stråk inte är kommersiella på grund av okommersiella fastigheter och många 

bostäder.



Skyltning och fasader

I zon 1 finns flera långa fasader som hämmar det kommersiella uttrycket och känslan. Långa fasader har stor påverkan 

på människors tempo val. På ett Market stråk vill man ha ett avslappnat och långsamt tempo så att människors är 

mottagliga till den kommunikation som förmedlas i gatan och i skyltfönstren. Strukturen på vissa delar av stråken gör 

även att det bara är möjligt med ensidig handel. Detta påverkar shopping upplevelsen.  

På flera ställen korsar bilar gågatan. Korsande bilar på en gågata kan bli mentala barriärer för människor att förflytta 

sig ner längs hela gatan. På håll kan det upplevas som om att handeln tar stopp där bilarna kör och det gör att 

människor inte väljer att gå vidare utan vänder och går tillbaka. Därför är det viktigt att vara tydlig vid övergångarna att 

handeln fortsätter och att det är tryggt och på fotgängarnas villkor att passera över.

Strategi för framtiden – Zon 1

Market

I zon 1 bör man fortsätta ha primärt fokus på Market och vara den mest Market intensiva zonen i Karlshamn. 

Utbudet här är stort men man bör satsa på att förbättra uttrycket av Market på Drottninggatan för att stärka upplevelsen 

och attraktiviteten av gågatan. Till att börja med bör man förtydliga stråket med tydliga markörer av början och slut. 

Idag känns stråket långt och utdraget.  

Man bör även lyfta fram och synliggöra butikerna bättre genom förbättrad skyltning och utsmyckning av butiksentréer.  

Det övriga arbetet för ökad Market-känsla inkluderar förtätning och förädling av det befintliga utbudet längs gågatan 

genom noga utvalda etableringar enligt strategin. Förtätning kan förslagsvis göras genom att flytta etableringar som 

hämmar det kommersiella uttrycket och ersätta/byta lokalerna med koncept som stärker känslan av shopping i det 

offentliga rummet. 

En annan mycket viktig åtgärd är att man bör höja upplevelsen inne i verksamheterna för att få en mer attraktiv 

upplevelse och att göra den mer konkurrenskraftig. Detta kan förslagsvis göras genom workshops och grupparbeten 

som syftar till att hjälpa varje enskild butik i brainstorming och implementering kring hur de skulle kunna förbättra den 

fysiska kundupplevelsen i butiken med enkla och kostnadseffektiva medel.

Meeting

I zon 1 bör man fokusera på att utveckla erbjudandet av mötesplatser genom att förbättra variationen inom Food

service kategorin. De befintliga placeringarna av mötesplatserna på stråket på Drottninggatan mellan Kyrkogatan och 

Södra Fogdelyckegatan är bra.  

Genom att ha en tydlig och gemensam vision och etableringsstrategi för vilka typer av koncept som bör etableras här 

så kan man åstadkomma denna utveckling. Variation är nyckelordet.  

Mötesplatserna bör fortsätta markeras med uteserveringar och parasoll. Det är viktigt att utseendet på 

uteserveringarna är varierande och attraktiva. Ett varierande uttryck medför att utbudet upplevs som större och att det 

finns mer att välja på. Det är även viktigt att uteserveringarna reflekterar konceptets identitet och profil genom en 

genomgående design för både inne och ute.

Moving

De stråk som idag är Moving (Norra delen av Drottninggatan, Norra och Södra Fogdelyckegatan, Ågatan, Christopher 

Schrödersgatan och Kyrkogatan) bör fortsätta behandlas som det. På dessa bör man fokusera på att ha en butikmix 

med inriktning på service koncept så som bank, mäklare, skomakare, nyckel och låsservice, kemtvätt och 

blomsterbutik samt snabba Meeting koncept som fokuserar på take away exempelvis pizzerior, kebab, sushi.

Skyltning och fasader

I Karlshamn bör man bryta upp långa och tråkiga fasaderna för att skapa känslan av ett intensivt handelsstråk med ett 

stort och tätt utbud. Detta kan man göra med hjälp av dekor längs fasaden eller tydligt skiftande fönsterskyltning med 

syftet att fånga människors uppmärksamhet och fokus.  

Man bör förbättra synlighet på butiker och butiksskyltning. Människorna som kommer gåendes här ska lockas ner 

längs gatan samt lätt kunna hitta de butiker som de letar efter. Genom att tänka på siktlinjer skulle utbudet förtydligas 

ytterligare och även påverka hur människor rör sig i gaturummet. 



Man skulle t.ex. kunna ta fram ett unikt skyltprogram för shopping stråket på Drottninggatan. Ett annat alternativ är att 

ha en annan design på flaggorna/vimplarna som hänger över gatan. Detta skulle rama in stråket och tydligt definiera 

dess funktion. 

Smutsiga och slitna fasader bör ses över och åtgärdas. Detta för att göra shoppingupplevelsen mer trivsam för 

konsumenterna. Om en plats inte är trivsam att vistas på så är det lätt att människor väljer en annan 

shoppingdestination.  

Övergångarna med korsande trafik på Drottninggatan bör förtydligas för att minimera barriärerna att fortsätta gå på 

hela stråken. Detta kan man göra med hjälp av fina blomsterdekorationer som syftar till att få bilarna att sakta ner 

ytterligare.  

Dekoren i gaturummet och fasaderna bör stärkas. Butikernas entré bör framhävas mer med hjälp av t.ex. blomkrukor, 

bord och stolar, entrémattor.

Market approach nivå

Öka upplevelsen i verksamheterna, både inne och utanför. Detta kan göras genom workshops som syftar till att öka 

kompetens och skapa ny energi till att lyfta upplevelse till en nivå som dagens konsumenter förväntar sig. Upplevelsen 

bör bli konkurrenskraftig med de referenser och förväntningar som människor har idag på den fysiska butiken. 

Skapa event som stärker relationen mellan butiksägare och kunder. Butikerna kan även arbeta zon-vis med olika 

events, olika teman och tävlingar. T.ex. skulle man kunna ha äggjakt under påsken där man gömmer ett ägg i 

butikerna och den som hittar det vinner ett pris.

Markera början och slut på shoppingstråket och gågatan. Detta skulle kunna förslagsvis göras med en skylt likt en 

båge som ramar in stråket. Ett annat sätt är att ha ett unikt skyltprogram eller dekor på shoppingstråket. Dekor 

inkluderar allt från papperskorgar till vimplar till blomsterarrangemang och färger på fasaderna. Syftet är att rama in 

och definiera stråket.

Replacemaking Zon 2

Zon 2 är idag den mest Meeting-intensiva zonen, särskilt vad gäller kvällsekonomi men här finns även flera 

mötesplatser under dagtid. 

Meeting Zon 2

En viktig mötesplats i zon 2 är Stortorget. Stortorget kom på andra plats som förbättringspunkt när deltagarna i mind16 

undersökningen frågades vad de skulle förbättra om de hade mandat att förbättra vad de ville. Stortorget har en stor 

skala (ca 10 000 kvm) och det är ca 135 m i diagonalmeter. Stor del av ytan ockuperas av parkeringsplatser. Flödet av 

människor är stort och dagtid aktiveras stora ytor av torghandel. Stortorget har goda möjligheter till utveckling. Idag 

bedöms platsen att inte vara optimalt planerad och organiserad för mest gynnsam användning. Torghandeln är fin men 

skymmer butiker längs med Drottninggatan vilket hämmar deras exponering och synlighet. Från ett kommersiellt 

perspektiv så är den inte optimalt placerad.  



Sittplatserna mitt på Stortorget är bra men grönskan är något vildvuxen och hämmar siktlinjer och gömmer människor. 

Människor vill kunna sitta och titta på människor som passerar och själva synas. 

Kvällsekonomin i form av verksamma restauranger och barer kvällstid ligger främst längs med Ågatan vid slutet av 

Christopher Schrödersgatan men det finns även kvällsekonomi lite längre bort på Hamngatan vid gästhamnen samt på 

Rådhusgatan och Kungsgatan i Stortorgets sydöstra hörn. Både Hamngatan och Ågatan har kvällssol vilket är positivt 

med Meeting-upplevelsen och trivsamheten utmanas av tyngre biltrafik och svag market approach.  

Övriga restauranger ligger utspridda på sidogator bort från det stora flödet av människor.  Meeting-utbud finns även 

inne i galleriorna i form av café och lunchrestauranger.   

Hamnen har potential till utveckling för en ny mötesplats. Det finns sittplatser längs hela kajen. Ytan längst ut på udden 

ska bebyggas (NetPort Science Park) med kontor och kreativa mötesplatser.

Market Zon 2

Market utbudet är koncentrerat till Flaggen-huset, Riggen och Drottninggatan. Torghandeln är också Market.  

Market-stråket på Drottninggatan påverkas negativt då stråket längs med torget bara tillåter ensidig handel. På 

resterande stråk, där möjlighet till dubbelsidig handel finns, påverkas market-känslan av biltrafik och att stråket 

innehåller okommersiella byggnader som fragmenterar utbudet. Stråket inleds med okommersiella fasader vilket 

påverkar Marketupplevelsen. Utbudet längs med torget skyms även av torghandeln vilket påverkar butikernas synlighet 

från torget där många människor rör sig.  

Det är viktigt att ha referensplatser som människor åker till (Malmö och Kristianstad) när man jobbar med utveckling av 

staden, detta då det är där de skapar sina förväntningar.

Moving Zon 2  

Ronnebygatan är den gata som innehåller flest butiker. Gatan har en fin miljö och tillåter dubbelsidig handel på stråket 

mellan Drottninggatan och Kungsgatan. Utbudet på hela stråket är Moving-präglat av ett fokus på service, skönhet och 

hälsa och destinations/specialist butiker. Känslan är lokal och retro-präglad.  

Hamngatan och Ågatan är också Moving-stråk och är de större Moving-stråken med högre hastighetsgräns och både 

bil- och busstrafik. 

Skyltning och fasader Zon 2

I zon 2 finns flera försummande fasader och skyltfönster som påverkar känslan och upplevelsen att vistas här. 

Butiksskyltningen är också bristande på flera butiker vilken påverkar butikernas synlighet. Syns man inte finns man 

inte.  

Grönskan på torget är något vildvuxen och skymmande. När platser blir skumma riskerar de att upplevas otrygga.  

Siktlinjer över torget är även kompromissade på grund av placeringen av torghandeln. Sitter man på torget och tittar 

över på Drottninggatan så syns inte butikerna som ligger där eftersom tälten och lastbilar tar upp synfälten. Detta kan 

medföra att människor inte blir påminda om dem och potentiellt frestade av att besöka dem.

Strategi för framtiden – Zon 2
Meeting

Zon 2 bör fortsätta ha stort fokus på Meeting men man bör förstärka och lyfta zonens profil som mötesplats.   

Zon 2 bör erbjuda en stor variation på mötesplatser för alla typer av människor, dag och kväll, på olika platser. 

De befintliga mötesplatserna som bör stärkas är Stortorget och stycket på Kungsgatan mellan Rådhusgatan och 

Ronnebygatan. 

Ett par Food service koncept på Drottninggatan längs med torget hade gynnat utvecklingen av Meeting på Stortorget. 

Food service utbudet bör vara ett koncept där man kan och vill sitta en längre stund och inte take away koncept.  Även 

om solchanserna här är begränsade dagtid (morgon och förmiddag) på grund av läget och träd som skymmer så bör 

verksamheterna tydligt markeras med uteserveringar och parasoll för att kommunicera stråkets funktion som 

mötesplats. Uteserveringarna behöver inte vara stora. Ett par stolar och bord räcker. Det är bättre att ha

färre sittplatser men folkfyllda sittplatser än stor uteservering med flera tomma platser, och i gästhamnen 

bör man utveckla ny Meeting.



Market 

Drottninggatan längs med Stortorget bör fortsätta vara Market men utbudet och marketkänslan bör förstärkas och 

blandas upp med mer Meeting utbud. 

Man bör förstärka Marketkänslan på Drottninggatan mellan Rådhusgatan och Ronnebygatan samt utveckla 

Ronnebygatan (stycket mellan Drottninggatan och Kungsgatan) till Market. Idag är stråket på Ronnebygatan Moving.  

Moving

De stråk som idag är Moving (Ågatan och Rådhusgatan samt delar av Kungsgatan, Drottninggatan och Ronnebygatan) 

bör fortsätta behandlas som det.  På dessa bör man fokusera på att ha en butikmix som tar hand om människors 

behov när de är på väg och ha mer ärendebaserade butiker inom Service, take away, kiosker, frisörer, massage, 

trafikskolor, veterinär etc. 

Skyltning och fasader

Eftersom denna zon utmanas av flera slitna och smutsiga fasader och bristande skyltning så bör man först och främst 

fokusera på att åtgärda dessa. Detta för att öka synligheten på butikerna samt öka trivsamheten på stråket.  

Människorna som rör sig här ska lockas ner längs gatan samt lätt kunna hitta de butiker som de letar efter. Genom att 

tänka på siktlinjer och skyltning skulle utbudet förtydligas ytterligare. 

Flaggorna bör få ett annat utryck än det som finns i zon 1. Detta för att kommunicera en annorlunda profil och utbud än 

det som finns i zon 1. Liksom i zon 1 så är det är även viktigt att avgränsa flaggorna till de mest handelstäta styckena. 

Stortorget

Stortorget är redan idag en populär mötesplats. Här vistas en mångfald av människor och det är en naturlig mötesplats 

för alla åldrar. Platsen är dock i behov av en uppfräschning och omgestaltning. Man bör ta bort den befintliga 

fastigheten på torget och bygga en mer modern och intresseväckande byggnad. 

Man bör även rita på förslag på hur man bättre kan organisera torghandeln, då den idag är planerad så att den 

skymmer de butiker som ligger på Drottninggatan längs med torget. 

Man skulle kunna låta torghandeln sprida sig till Drottninggatan i zon 1 längs med kyrkans mur. På så sätt skulle man 

även kunna förstärka market-känslan på detta stråk. Torghandlarnas fordon skulle även kunna parkeras längs med 

Christopher Schrödersgata. På så sätt skapar de inte en baksida mot Drottninggatan. 

Förslag på gators utveckling

Ronnebygatan (mellan Drottninggatan och Kungsgatan) och Drottninggatan (mellan Ronnebygatan och Rådhusgatan) 

ärKarlshamns mest lokala shoppingstråk där man tar ut de kreativa svängarna extra mycket. Man bör fortsätta med 

den profileringen som är idag med lite retro, och utveckla fler koncept i samma tema.

Kungsgatan – Karlshamns nya Restauranggata

Kungsgatan bör utvecklas till en starkare Meeting destination som är öppen både dagtid och kvällstid. Här ska man 

kunna gå för att käka dagens fräschaste lunch eller ta en After Work med vänner och kollegor. Utbudet bör sträcka sig 

längs hela stråket och vara modernt, varierat och ha hög kvalitet. Restaurangstråket på Friisgatan i Malmö är en bra 

referens för vad som skulle kunna skapas här. Utvecklingen av stråket skulle dessutom hjälpa till att binda ihop stråken 

i hela stadskärnan och möjliggöra framväxten av en attraktiv loop som människor rör sig i. Det ska vara mysigt att sitta 

här. Stråket skulle kunna bindas ihop med en unik belysning mellan husen.  



Gästhamnen 

Med utvecklingen av NetPort Science Park skapas nya förutsättningar till att utveckla Karlshamns Gästhamn till en ny 

säsongsbaserad mötesplats. Utvecklingen skulle potentiellt även gynnas av turismen då flera turister rör sig här. Här 

arrangeras redan matfestival under Östersjöfestivalen men bara under ett par dagar. Bra referenser till utvecklingen är 

Hornstulls marknad i Stockholm eller Tillsammans i Halmstad. Båda exempel är säsongskoncept som blivit väldigt 

populära. I Halmstad är man i diskussion om att prova på att göra Tillsammans permanent eftersom det har blivit så 

populärt. Street food skulle passa bra här med en god blandning av svenska och internationella rätter. Snabbt, enkelt 

och gott! Exempel på matkoncept är pastavagn, gourmetkorv, nudlar, pizzaslice, salladsbar etc. Även här är variation 

ett nyckelord

Zon 3

På Karlshamns big box område är det Market som dominerar. Hit kommer man inte för att fönstershoppa utan man har 

målet att köpa något specifikt. 

Området delas in i två delområden, Janneberg/Strömma och Tubba Torg.  

Norr om E22:an ligger även Meeting utbud i form av Kreativum Science Center och Blekinges Exotiska värld (maj 18). 

De lockar många människor utanför kommunen.  

Kommunen har nyligen köpt två nya markområden. Det ena ligger väster om Janneberg och norr om E22:an och är på 

79,35 hektar. Det andra, 16,8 hektar och ligger mittemot Fridhem. Den nya marken skapar möjligheter till ny 

exploatering för kommersiellt innehåll. Karlshamns big box område bör fortsättas att behandlas som en Market-plats. 

Meeting området bör behållas som det är.

Konklusion

Replacemaking: 

Fokus i Karlshamn bör vara att förstärka, förtäta och förtydliga Market på vissa delar av Drottninggatan och 

Ronnebygatan.  Market utbudet bör även profileras genom olika noga utvalda etableringar och markörer som stärker 

den profil man vill åstadkomma på de olika stråken. I Karlshamn bör man även lägga stort fokus på att utveckla 

starkare och mer attraktiva mötesplatser kring Stortorget, Kungsgatan och längs med shoppinggatorna. Gästhamnen 

bör utvecklas till en ny mötesplats. 

Fasader och Skyltning: 

I Karlshamn bör man främst fokusera på att rusta och fräscha upp slitna fasader för att öka trivsamheten på stråken. 

Man bör även hantera feletableringar som tar upp primära lägen och göra plats för bättre lämpade koncept. Skyltning 

och siktlinjer bör ses över för att öka synligheten på butikerna. De långa fasaderna bör styckas upp med hjälp av t.ex. 

dekor, färgsättning, belysning etc. Slutligen bör man se över dekoren av gator och torg då den idag är något för sval 

och avskalad.   

Hyresgästmix: 

Karlshamn har ett stort utbud av butiker för sin storlek. Här finns något för alla. Ett stort fokus bör även ligga på att 

förbättra kundupplevelsen i butikerna för att vara relevanta och attraktiva för dagens konsumenter samt placering av 

butikskoncept. 

Vision - Karlshamn

Tidsförbrukning/ Frekvens 

I Karlshamn kan man spendera många timmar och varje gång man besöker stadskärnan så överraskas man med 

något nytt. Det är Blekinges bästa destination för pittoreska och experimentella miljöer, umgänge och shopping.  

Market approach 

Karlshamn tar hand om sina besökare och ser till att när de åker därifrån har de fått en fantastisk upplevelse av 

stadens personlighet och allt den har att erbjuda. Kvaliteten på utbudet och upplevelsen är hög och Karlshamns 

personlighet genomsyras i hela stadskärnan. Approachen förmedlar signalerna om ett stort, varierat och upplevelserikt 

utbud för alla målgrupper. Det är väldigt roligt och unikt i Karlshamn. 



Prisnivå 

Väldigt brett prisspann. Det finns något för alla plånböcker- både billigt och dyrt. Kvalitet är inte att det ska vara dyrt, i 

alla fall inte i Karlshamn. 

Utbud 

Allt finns i Karlshamn. Utbudet ligger koncentrerat och är varierat och tydligt profilerat. Man vet direkt att längs 

Drottninggatan shoppar man de senaste trenderna i de bästa butikerna. Här kan man även sätta sig på ett charmigt 

café eller en bänk och bara sitta och titta på andra människor som är ute och shoppar. På Stortorget träffas man, 

kanske stannar man en stund för att titta på den där häftiga installationen som alla pratar om för att sen strosa vidare 

på Drottninggatan och ner till det upplevelsefulla shoppingstråket söder om Rådhusgatan, på Drottninggatan och 

Ronnebygatan. Här ligger alla unika lokala handlare tätt och de har de mest kreativa och unika skyltfönstren. Här tar 

handlarna verkligen ut svängarna och tillåts experimentera. På kvällen erbjuder Kungsgatan ett fantastiskt och varierat 

utbud av restauranger. Här finns de finaste, mysigaste och mest inbjudande uteserveringarna. Varje restaurang har sin 

tydliga identitet.

Lokal förankring 

Känslan i Karlshamn är lustfylld, genuin och välkomnande. Alla känner sig inkluderade vart du än kommer ifrån eller är 

på väg.  

Epilog av Näringslivsenheten:

Karlshamn är och ska vara en plats med liv och lust, men med plats för många fler och mycket mer, därför tar vi nu 

avstamp emot visionen Karlshamn 50000. 

Detta för att staden har enorm potential att utvecklas, såväl som boendeort som handelsplats, detta pga. ortens 

placering mitt i Blekinge, samt med den fantastiska naturen som den omger sig med.

Här behöver skapas aktivitetsområden, handelsplatser och platser att bara vara på, vi behöver ett ökat 

bostadsbyggande, ett stort gemensamt krafttag kring hur vi berättar för omvärlden hur attraktiv den här orten faktiskt är 

så att fler får möjligheten att komma hit.

Reteams rapport påvisar också saker som man lätt glömmer bort när man bor eller är verksam på en ort, t.ex. hur 

viktigt det är att stanna upp och se den bredd som Karlshamn har.

Karlshamn går en ljus framtid till mötes, om vi alla vill och med hjälp av den mark som kommunen nu har införskaffat 

så kommer det att finnas stora möjligheter till en utveckling av orten.

Såsom samhällsutvecklingen ser ut idag står vi nu inför ett vägval, antingen strävar vi emot att gå mot 50000 invånare, 

eller kommer vi att gå mot 15000 invånare. Att stanna kvar vid de dryga 32000 invånare som vi är idag är inget 

alternativ, då vi ser alltfler svenska orter krympa idag pga. urbanisering, detta då människor dras till platser där det 

händer saker.

Därför är det viktigt att Karlshamn Tar Plats på olika sätt och visar att vi vill vara en ort dit människor vill flytta till, och 

inte ifrån.

/Näringslivsenheten Karlshamns kommun


