
Vi skapar hjärta för Karlshamn
Ambassadörer: Supporters:

Circom | Handelsbanken | Börjessons Bil| Solar Supply | SEB | Maskinklippet



Vi gillar Karlshamn!
Fler utåtriktade ambassadörer gör skillnad för en plats utvecklingsmöjligheter. Gilla Karlshamn finns för att bygga stolthet och ambassadörskap för Karlshamn. För att fler ska gilla Karlshamn och se 
möjligheterna här. Med relativt små medel och en slimmad organisation genomför vi många aktiviteter och kampanjer med fokus på det.
En stor fördel med Gilla Karlshamn är att vi som neutral och positiv part kan skapa samarbeten med de som delar vår vision. Som icke vinstdrivande och med ett allmännyttigt syfte känner många 
att de både kan och vill bidra med sin tid och med medel så att vi kan komma längre för varje investerad krona. Vi konkurrerar inte med någon och vill bara väl. Det är en styrka för Karlshamn och 
väl investerade pengar!

Vision 
Sveriges bästa livsklimat!

Syfte 
Att bygga stolthet och ambassadörskap för Karlshamn 
Att få fler företag & människor att vilja bo och verka i 
Karlshamn.

Målgrupp 
Invånare & företag i Karlshamn

Idé 
Vi ska genom god kommunikation lyfta fram och stärka 
det positiva som vi har i Karlshamn

Gilla Karlshamn

Finansieras av:
Sparbanken i Karlshamn 

CIMON 
Rabadang 

NetPort Science Park
Länsförsäkringar Blekinge 

FordStore Carltne 
MoodWorld 

Circom 
Solar Supply
Maskinklippet

SEB 
Börjessons Bil
Handelsbanken

Totalt 110 medlemsföretag

Vår strategi
♥ Vi ska lyfta företagen, föreningarna, organisationerna och 
invånarna som sticker ut, gör gott, satsar och profilerar platsen på 
ett positivt sätt. I möjligaste mån ska invånarna själva få berätta vad 
de uppskattar med Karlshamn. 
♥ Vi ska fortsätta sprida artiklar och nyheter som stärker en positiv 
bild av Karlshamn. 
♥ Vi ska ta fram, skriva och producera eget material som 
kompletterar den positiva bilden. 
♥ Vi ska engagera och inspirera alla att bli utåtriktade stolta 
ambassadörer för vår kommun. 
♥ Vi ska samverka med företag och organisationer som stärker vårt 
syfte och mål och tillsammans arbeta mot en positiv attitydförändring. 
♥ Våra aktiviteter ska inspirera, informera och bidra till ökat 
nätverkande mellan människor och företag. 
♥ Vi ska långsiktigt uppmuntra och locka hemlängtare att bli hem-
vändare så Karlshamn kan växa och så att företagen kan få tillgång 
till ny spännande kompetens.
♥ Vi ska verka för Karlshamn goda utveckling som plats genom att 
använda vår plattform för positiv påverkan i utvecklingsfrågor.

Siffror
♥  4200 positiva nyheter om Karlshamn! 
♥  14 miljoners total digital räckvidd
♥  110 medlemmar
♥  4539 följer våra goda nyheter på Facebooksidan
♥  2042 följer våra gästredaktörer på Instagram
♥  Ca 30 gästredaktörer varje år
♥  7 Gilla Karlshamn-pristagare utsedda.

4200goda nyheterom Karlshamn!



Vi gillar Karlshamn!
Ett urval artiklar & reportage
En de insatser vi beslutade satsa mer på under strategidagen och efterföljande ambassadörsråd var att pusha för möjligheterna som Stärnö Sjöstad och bygget av Etapp 5 ger. Vi lät flera olika 
näringslivsprofiler berätta hur de såg på betydelsen av satsningarna. Vi författade också en gemensam debattartikel för att sprida lite positivsm. Det här går i linje med mycket av det som vi har 
bestämt i vår strategi. Därför kommer vi fortsätta göra intervjuer i dessa och andra frågor med betydelse för Karlshamn utveckling. 

Näringslivet har ordet



Gästredaktörer under hela året på Gilla Karlshamns Instagram!
Vår instagramsida ökar stadigt och har nu 2042 följare. Att låta Karlshamnarna själva få berätta finns med i vår strategi. Därför bjuder vi in gästredaktörer under hela året som under en vecka vardera 
får berätta om sina liv här och vad de uppskattar med Karlshamn. Vår digitala räckvidd förlängs via deras nätverk. Utåtriktade ambassadörer får vi på köpet. Dessa personer har varit redaktörer mellan 
september 2019 - september 2020. Även veckorna 40-52 under 2020 kommer fyllas med redaktörer.  

Karlshamnarna får själva berätta



Medlemsenkät blev både film & underlag
Vi frågade våra medlemmar varför de 
engagerar sig i Gilla Karlshamn: 
Under våren genomfördes en enkät. Dels ville vi få 
input från våra medlemmar inför kommande strategi-
dag. Dels sätta äkta ord på varför man som medlem 
väljer att engagera sig. 

53% berättar att de har behov av att rekrytera . 
22% svarade kanske.
52% upplever att det är svårt att rekrytera den 
kompetens man behöver.  
17% svarade Vet inte. 

Gilla Karlshamns budskap ansågs ha 70% tydlighet. 
Det ska vi jobba på att förbättra framöver.

87% av medlemmarna följer Gilla Karlshamn på 
Facebook, 56% på Instagram, 64% via nyhetsbrevet 
och 29% på webben.

På frågan vilka insatser vi bör fokusera på fick vi 
bland annat dessa förslag och synpunkter.
- Fortsätt att sprida positiva nyheter som ni gör nu.
- Fortsätt berätta historier om människorna i Karls-
hamn, livskvaliteten och varför folk väljer att leva här.
- Sätt ljus på bygget av etapp 5 och Sternö Sjöstad. 
Det kommer ha stor betydelse för vår utveckling.
- Fortsätt sprida marknadsföringen lokalt men sprid 
den även nationellt.

Dessa och fler tog vi med oss under vår strategidag.



Kommunikation via film

Tillsammans för Karlshamn var en webb-
film som lyfte några av de samarbeten som gjordes 
mellan företagare och människor när Corona bröt ut.

Vill du bo i Stärnö Sjöstad?  
18 maj släppte vi en intressekartläggning 
gällande boende Stärnö Sjöstad. Släppet 
föregick av en presskonferens. Intresset var 
stort och vi fick bra press även i media.
Nu fortsätter vi skapa uppmärksamhet för 
denna satsning.  
<--- 
Endast en dryg månad senare kunde vi 
släppa nyheten att 400 personer från både 
när och fjärran hade anmält sitt intresse.  
--->

Sommarens gästredaktörer presenterades  
i webbvänlig film och fick god spridning. Redaktörerna 
säkerställer aktivitet även under semestermånaderna.

Gilla Karlshamnpristagarna från Schvung intervjuades.  
Sofie Andersson och Cissi Dahl berättar om kvällen när de vann, känslorna, utmaningarna 
och drivkrafterna bakom sitt arbete i en intervju med Thomas Deutgen.



Vi gillar Karlshamn!
Vi gillar Karlshamn är en kampanj som 
kombinerar fina porträtt med Karlshamnarnas egna 
ord. Vi intervjuar och sätter fokus på personer som 
verkligen gillar platsen och berättar om fördelarna.

Kampanjen samkörs i olika format i alla våra kanaler 
med hänvisning till ett djupare reportage på vår webb. 
Vi gillar Karlshamn-kampanjen är producerad inhouse.

gillakarlshamn

shellback



Samarbete för handeln. 
När Corona under våren eskalerade och riskerade 
lamslå handeln i Karlshamn gick vi och flera andra 
samman för att uppmana de i vår närhet att gynna 
det lokala när man shoppar, äter, behöver hantverka-
re och köper närproducerat. #karlshamnbehöverdig 
fick god spridning och var ett samarbete mellan 
Karlshamns kommun, Centrumföreningen, Fastighets-
ägarna, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet, 
NetPort Science Park och Gilla Karlshamn.

Mer synlighet i staden är något vi fortsatt 
satsa på under året. Det är ännu en kanal för att 
förstärka våra budskap. Vi har i samarbete med 
MoodWorld avtal på 20 veckor under 2020.

Studentsamarbete: I en casekurs på BTH fick andraårsstudenter i uppdrag att ta 
fram en pysselbok för barn med Karlshamnsmotiv som skulle kunna användas i vårt arbete 
med att attrahera hemvändare. Genom pysselboken skulle man på ett lekfullt sätt kunna 
berätta för sina barn om den plats som man kommer från.

Schvung blev årets Gilla Karlshamn-pristagare
Sju priser delades ut på näringslivsgalan KaN i januari. Gilla Karlshamns eget pris 
gick till lika överraskade som lyckliga och stolta vinnare. Sofie Andersson och Cissi 
Dahl från företaget Schvung tog emot priset. 

Sofie och Cissi är sociala entreprenörer som bryter ny mark när det gäller frågor 
som rör samhällsutmaningar och samverkan i välfärden för att öka inkludering och 
minska ensamhet. De gör inte bara stor skillnad i människors liv, de kan också 
stoltsera med god framgångsstatistik.behöver dig

Handla lokalt  
av någon du känner

# k a r l s h a m n b e h ö v e r d i g

Karlshamns kommun  |  Centrumföreningen  |  Fastigetsägarna i Karlshamn 
Företagarna  |  Nyföretagarcentrum  |  Ung Företagsamhet

Gilla Karlshamn  |  NetPort Science Park

Shopping Kultur TjänsterMat & café produktion

KarlshamnKarlshamn

Smått & gott



Nyheter framöver

Näringslivet gör sin egen gala!
Lördagsgala den 17 april, 2021 med större fokus på priserna, professionellt 
husband, nytt eldsjälspris, större lokal förankring och höjd artistnivå! Det är 
planen när Gilla Karlshamn blir avsändare för den nya näringslivsgalan. Galan 
produceras som ett eget projekt av Thomas Deutgen AB med stöd från närings-
livet och har sin egen budget. Gilla Karlshamn drar nyttan av ett större medialt 
utrymme och får samtidigt en nya arena att bygga attraktivitet, stolthet och 
ambassadörskap på. Karlshamn vinner! 
Presskonferensen för den nya galan ägde rum den 22 september, 2020.        
---> gillakarlshamngalan.se

Hemvändarkampanjen Karlshamn frågar chans blir Hemlängtare!
En hemvändare har redan flyttat hem. En hemlängtare längtar hem, är nyfiken på vad som händer i Karlshamn och 
har funderingar på att återvända. Hur får vi fler hemlängtare att bli hemvändare? 

Hemlängtarbrevet är ett nyhetsbrev vars syfte är att långsiktigt och kontinuerligt påminna om Karlshamns goda 
livsklimat till en mycket riktad och intresserad målgrupp. Utvecklingsplaner, hemvändarintervjuer, bostads- och 
arbetstillfällen varvas med kuriosa och nostalgi. Hemlängtarbrevet skickas ut 4-6 gånger per år.  
När hemlängtare blir hemvändare växer Karlshamn och vi får tillbaka spännande kompetens. 
Kampanjen hittar du här: 
----> hemlangtare.se 
----> instagram.com/hemlangtare 
----> facebook.com/hemlangtare

gillakarlshamngalan.se


