
 

 

 

 

Dialog - unga i Blekinge 

Under hösten 2019 och våren 2020 deltog 516 unga i en enkätundersökning om hur det, som ung, är att 

bo och leva i Blekinge. Följande frågor ställdes: 

• Vad tycker du är mest attraktivt med din kommun och Blekinge? 

• Är det något som saknas? 

• Vad krävs för att du ska stanna i Blekinge? 

• Vad skulle du vilja ge för råd till de som bestämmer för att Blekinge ska bli ett ännu bättre ställe 

att bo och leva på? 

Respondenterna fördelade sig på följande bostadsorter, med antalet som studerade vid Blekinge Tekniska 

Högskola (BTH) eller Hyper Island särredovisade: 

Bostadsort Antal respondenter Varav BTH / Hyper Island 

Olofström 29 1 

Sölvesborg 112 2 

Karlshamn 65 28 

Ronneby 108 5 

Karlskrona 163 107 

Utanför Blekinge eller ej angett 39 10 

TOTALT 516 152 

 

265 respondenter var 18 år eller yngre, 183 unga var i åldern 19-24 år, 50 individer var mellan 25-29 år och 

18 personer var över 30 år. 

Respondenterna fördelade sig på 231 kvinnor, 274 män samt 11 som svarade ”Annat/vill inte ange”. 

279 personer studerade på gymnasium 152 på BTH eller Hyper Island, 40 var inskrivna vid något av 

kommunernas Navigatorcentrum och övriga 45 respondenter arbetade, gick på IM-program, angav att de 

var arbetssökande eller gick på folkhögskola eller högskoleförberedande studier.  

 

Vid frågor kring undersökningen, vänd dig till Lottie Dahl Ryde, Utvecklingsstrateg på Region Blekinge. 

Telefon: 0455-73 71 63, E-post: Lottie.Dahlryde@regionblekinge.se 

 

  



 

 

 

 

Återkoppling från unga i Blekinge  

– BTH & Hyper Island-studenter undantagna 

I undersökningens urvalsgrupp ”unga som inte studerar på BTH eller Hyper Island” och som angett att de 

bor i någon av Blekinges fem kommuner var 70 procent 18 år eller yngre och 24 procent i åldern 19-24 år.  

Vad tycker du är mest attraktivt med din kommun och Blekinge? 

 

I denna fråga erbjöds respondenterna att välja upp till tre av de fördefinierade valen ovan. Procentsatserna anger andelen respondenter i 
urvalgruppen som markerat respektive val. I kolumnen för Blekinge utgör underlaget alla i aktuell urvalsgrupp och i respektive kommun återfinns 
svaren från de i urvalsgruppen som bor i aktuell kommun. Röd eller grön bakgrund indikerar avvikelser från Blekinges genomsnitt, där grönt 
innebär att unga från aktuell kommun upplever kommunen och Blekinge som mer attraktiv inom området än vad unga i Blekinge i genomsnitt 
gör, och rött innebär motsvarande fast mindre attraktiv. 

 

Det som respondenterna angav som mest attraktivt med sin kommun och Blekinge var Närheten – ”till 

naturen”, ”släkt och vänner” samt ”skola och fritidsaktiviteter”. Den utbildning eller annan sysselsättning 

som man ägnar sig åt kom också högt på listan. Många såg även ”Tryggt och säkert” som en attraktiv 

parameter.  

Det som respondenterna i lägre utsträckning lyfte fram som attraktivt med Blekinge var ”Attraktiv 

arbetsmarknad”, ”Goda utvecklingsmöjligheter efter utbildningen”, ”Lätt att får tag på en bostad som 

passar mig” och ”Bra utbud av fritidsaktiviteter och nöjesliv”. 

Unga i Karlshamn lyfte i större utsträckning än unga i övriga Blekinge fram ”Nära till släkt och vänner”, 

men ”Nära till naturen” var mindre vanligt förekommande i Karlshamn. I Sölvesborg var samtliga tre 

närhetsparametrar starkare än i övriga Blekinge – ”Nära till naturen”, ”Nära till släkt och vänner” samt 

”Nära till skola och fritidsaktiviteter”. I Karlskrona lyfte färre respondenter än i övriga Blekinge fram 

”Nära till skola och fritidsaktiviteter”.  

46 procent av de unga i Karlskrona pekade på ”Tryggt och säkert” som attraktivt med Karlskrona och 

Blekinge, medan endast 10 procent av Ronnebys unga lyfte fram ”Tryggt och säkert”.  

  



 

 

 

 

Är det något som saknas?  

 

Frågan ställdes som en fritextfråga. För att ge en fingervisning om var tyngden i de ungas återkoppling ligger taggades respektive fritextsvar med 
en av ovanstående kategorier. Procentsatserna mot blå bakgrund anger hur stor andel av svaren som taggats med aktuell kategoritagg i hela 
urvalsgruppen. Färgen för de kommunala avvikelserna har valts så att rött innebär att de unga som bor i kommunen i större utsträckning än 
Blekinges genomsnitt angivit att man saknar det som kategorin representerar. Grönt innebär att unga i kommunen i mindre utsträckning angivit 
att de saknat det som kategorin representerar.  

 

När unga i Blekinge skulle beskriva vad de saknar dominerades svaren av ”Trygghet” och saker att göra 

som ”Nöjen uteliv, restauranger” och ”Aktiviteter”. 

Både i Ronneby och Sölvesborg toppade ”Trygghet” listan över vad som saknas, men många pekade även 

på ”Aktiviteter” och ”Nöje, uteliv och restauranger”. 

I Karlskrona handlade mer än hälften av återkopplingen om ”Nöje, uteliv och restauranger”, men även 

”Aktiviteter” placerar sig högt i Karlskrona. 

Unga i Olofström angav ”Aktiviteter” och ”Butiksutbud” som största bristområdena, medan Karlshamns 

unga pekade på att det saknar ”Nöje, uteliv och restauranger” samt ”Arbetsmarknad och 

utbildningsalternativ”. 

I Olofström och Karlshamn valde 13 av 28 respektive 17 av 37 unga respondenter att svara på den här 

frågan, vilket gör utfallen i dessa kommuner för den här frågan mer osäker. 

 

 

  



 

 

 

 

Vad krävs för att du ska stanna i Blekinge?  

 

Frågan ställdes som en fritextfråga. För att ge en fingervisning om var tyngden i de ungas återkoppling ligger taggades respektive fritextsvar med 
en av ovanstående rubriker. Procentsatserna anger hur stor andel av svaren som taggats med aktuell tagg för samtliga respondenter i 
urvalsgruppen. Färgen för de kommunala avvikelserna har valts så att rött innebär att de unga som bor i kommunen i större utsträckning än 
Blekinges genomsnitt angivit att åtgärder krävs inom det som kategorin representerar. Grönt innebär att unga i kommunen i mindre utsträckning 
angivit att de åtgärder krävs. 

 

På frågan om vad som krävs för att respondenterna ska stanna i Blekinge landade svaren huvudsakligen i 

förutsättningar som ”Arbete”, ”Vidareutbildning” och ”Boende”, men det krävs enligt respondenterna 

även förbättringar inom områden som ”Trygghet”, ”Nöjen, mer som händer”. 

Unga i Olofström, Karlshamn och Karlskrona tryckte mer än genomsnittet på att ”Arbete” och 

”Vidareutbildning” är krav för att kunna stanna kvar i Blekinge, medan Ronnebys unga pekade på behov 

av ”Trygghet”. 

Relativt många i Olofström lyfte fram ”Kompisars eller partners val” som avgörande för om de kommer 

att stanna.   

I Olofström och Karlshamn var svarsfrekvensen något högre för den här frågan än den förra, men för att 

få ett tillförlitligt nedbrutet resultat för dessa kommuner hade fler respondenter varit att föredra. 

 

  



 

 

 

 

Återkoppling från studerande på BTH och Hyper Island 

Åldersfördelning 

I gruppen unga respondenter som studerar på BTH eller Hyper Island var medelåldern högre än i den 

totala gruppen respondenter - 66 procent var i åldern 19-24 år och 32 procent var äldre än 25 år.  

Bostadsort 

De 152 respondenter som studerar på BTH eller Hyper Island har angett följande bostadsorter: 

Bostadsort Antal respondenter 

Olofström 1 

Sölvesborg 2 

Karlshamn 28 

Ronneby 5 

Karlskrona 107 

Utanför Blekinge eller ej angett 10 

TOTALT 152 

 

Utbildningstillhandahållare 

11 respondenter studerade på Hyper Island och 141 studerade på BTH.  

Ursprung 

Var bodde du innan du 
började göra det du gör nu? 

Antal respondenter 

Blekinge 27 

Angränsande län 44 

Övriga Sverige 52 

Utomlands 18 

Ej angett 1 

TOTALT 152 

I urvalsgruppen bodde 82 procent utanför länet innan de började studera vid Hyper Island eller BTH. 

 

  



 

 

 

 

Vad tycker du är mest attraktivt med din kommun och Blekinge?  
- (urval av endast Hyper Island och BTH-studenter) 

 

I denna fråga erbjöds respondenterna att välja upp till tre av de fördefinierade valen ovan. Procentsatserna anger andelen respondenter i 
urvalgruppen som markerat respektive val. I kolumnen för Blekinge redovisas alla i aktuell urvalsgrupp och i respektive kommun återfinns svaren 
från de i urvalsgruppen som bor i aktuell kommun. Gruppen ”Övriga” består av totalt 17 respondenter från olika kommuner i och utanför 
Blekinge, vilket innebär för litet underlag för att göra en uppdelad redovisning. De röda och gröna bakgrunderna i sektionen som visar resultat 
från kommunerna indikerar avvikelser från Blekinges genomsnitt, där grönt innebär att unga från respektive kommun upplever kommunen och 
Blekinge som mer attraktiv än Blekinges genomsnitt, och rött mindre attraktiv.  

 

90 procent av de unga som studerar vid BTH eller Hyper Island lyfte fram ”Min utbildning eller 

sysselsättning” som mest attraktivt med sin kommun och Blekinge. Vi noterar att de unga som inte 

studerade på BTH eller Hyper Island placerade ”Min utbildning eller sysselsättning” först på fjärde plats.  

De som studerade vid BTH eller Hyper Island lyfte i ungefär lika stor utsträckning som Blekinges övriga 

unga fram ”Nära till naturen” som mest attraktivt. Många, särskilt de som studerar i Karlskrona, upplevde 

”Tryggt och säkert” som mest attraktivt. Även ”Nära till skola och fritidsaktiviteter” och ”Nära till släkt 

och vänner” lyfts fram som attraktivt – särskilt av de som bor i Karlshamn.  

I gruppen Hyper Island och BTH-studenter får Karlskrona relativt låga omdömen vad gäller ”Lätt att få 

tag på en bostad som passar mig”, medan studenterna från Karlskrona i högre utsträckning än övriga i 

urvalsgruppen angav” Goda utvecklingsmöjligheter efter utbildningen” som mest attraktivt.    



 

 

 

 

Är det något som saknas?  
- (urval av endast Hyper Island och BTH-studenter) 

 

Frågan ställdes som en fritextfråga, som 97 av de 152 respondenter i urvalsgruppen valde att svara på. För att ge en fingervisning 
om var tyngden i de ungas återkoppling ligger taggades respektive fritextsvar med en av ovanstående kategorier. Procentsatserna 
anger hur stor andel av de taggade svaren som taggats med aktuell kategoritagg för samtliga respondenter i urvalsgruppen BTH 
och Hyper Island. Underlaget har inte bedömts tillräckligt stort för att särredovisa data på kommunnivå.  

 

Hyper Island och BTH- studenterna i Blekinge angav i störst utsträckning att något saknas inom 

områdena ”Nöje, uteliv och restauranger”, ”Aktiviteter”, ”Butiksutbud” samt ”Bostäder”. 

Frågan om det är något saknas handlar mycket om livet i Blekinge ”här och nu”. Svaren från Hyper Island 

och BTH-studenter kretsade, liksom för Blekinge unga i allmänhet, kring de gulmarkerade områdena som 

rör nöjen och aktiviteter.  

Värt att notera är att urvalsgruppen Hyper Island och BTH-studenter i större utsträckning än övriga unga 

anger att de saknar ”Bostäder”, medan man i minst utsträckning saknar ”Trygghet”, något som övriga 

unga placerade i toppen av listan över vad man saknar i Blekinge.  

Hyper Island och BTH-studenterna placerade även avsaknad av ”Arbetsmarknad och 

utbildningsalternativ” lägre på listan än övriga unga respondenter. 

 

  



 

 

 

 

Vad krävs för att du ska stanna i Blekinge?  
- (urval av endast Hyper Island och BTH-studenter) 

 

Frågan ställdes som en fritextfråga, som 132 av de 152 respondenter i urvalsgruppen valde att svara på. För att ge en fingervisning 
om var tyngden i de ungas återkoppling ligger taggades respektive fritextsvar med en av ovanstående kategorier. Procentsatserna 
anger hur stor andel av de taggade svaren som taggats med aktuell kategoritagg för samtliga respondenter i urvalsgruppen BTH 
och Hyper Island. Underlaget har inte bedömts tillräckligt stort för att dela upp och särredovisa data på kommunnivå.  

 

Hyper Island och BTH- studenterna pekade tydligt på att det krävs ett ”Arbete” för att de ska stanna i 

Blekinge. Med tanke på att hela 132 av de 152 studenterna valde att svara på frågan och att 56 procent av 

svaren pekar ut att ”Arbete” krävs för att stanna i Blekinge så går det att läsa in att många unga studenter 

skulle vilja bo kvar i Blekinge – om bara Blekinge erbjuder dem förutsättningar för att kunna etablera sig 

här. En stark och attraktiv arbetsmarknad rätt kopplad till utbildningsprofilerna i Blekinges 

utbildningssystem borde alltså innebära en potential för inflyttning av nya unga invånare. Studenterna 

verkar redan ha gjort sig en positiv bekantskap med Blekinge och Blekinges kommuner i en ålder då 

flyttbenägenheten är som störst. Äldre som redan etablerat sig och bildat familj är mindre flyttbenägna.  

Utöver ”Arbete” pekade även studenterna på behov av förbättringar inom ”Nöjen”, ”Boende” samt 

”Storstadskänsla”. 

 

  



 

 

 

 

Verbal återkoppling från Blekinges unga 

Respondenterna fick i undersökningen i fri text återkoppla kring följande frågor: 

• Är det något som saknas? 

• Vad krävs för att du ska stanna i Blekinge? 

• Vad skulle du vilja ge för råd till de som bestämmer för att Blekinge ska bli ett ännu bättre ställe 

att bo och leva på? 

Det omfattande textmaterialet har sammanfattats med fokus på återkommande återkoppling och har 

sorterats inom följande områden: 

• Vänner, familj, omgivning 

• Kollektivtrafik 

• Boende 

• Trygghet 

• Ledning, politik 

• Aktiviteter 

• Utbud och storstadskänsla 

• Arbetsmarknad 

• Utbildning 

Återkopplingen från de 516 respondenterna har sammanfattats för Blekinges fem kommuner utifrån 

respondenternas bostadsort. Ambitionen att återge de ungas återkommande återkoppling innebär att 

delvis motsatta hållningar ibland redovisas, exempelvis efterlyser några unga satsningar på populära 

sporter, medan andra i samma kommun efterfrågar en satsning på en bredd av sporter. I de fall två 

motstridiga åsikter är vanlig förekommande har båda redovisats. I materialet ingår samtliga respondenter, 

alltså även Hyper Island och BTH-studenterna. 

Områdena redovisas nedan: 

  



 

 

 

 
 

Vänner, familj, omgivning 

Olofström Om jag ska stanna i Olofström krävs det att mina kompisar gör samma val. 

Sölvesborg Här kan jag få en bostad och hitta det jobb jag vill nära vänner och familj. Det är lagom stort här. Man har alltid 

naturen - det finns många fina platser både i naturen och i städerna.  

Karlshamn Det bästa med Karlshamn är att alla känner alla och alla är trevliga. För lite grönt - ta in naturen till staden. Utnyttja 

Karlshamns natur mer för att göra Karlshamn attraktivt. 

Ronneby Folk behöver ha mer kontakt med varandra och vara sociala med exempelvis sina grannar. 

Karlskrona Det är för litet för att stanna kvar efter gymnasiet, men det är inte omöjligt att jag flyttar tillbaka. Det är en fin stad 
att växa upp i. Det är väldigt fint här på sommaren. 

 

 

 

Kollektivtrafik 

Olofström Bättre bussförbindelser till Olofström. Tågstation i Olofström så man kan ta sig till angränsande kommuner eller 

län snabbt och effektivt. Bättre bussar till landsbygden. Det går nästan inte att ta sig någonstans utan körkort. 

Sölvesborg Det behövs bättre busstrafik till landsbygden, till omliggande centralorter samt bättre genomfart i Blekinge. Mycket 
störningar i tågtrafiken. Betalsystemet på bussarna har blivit sämre och dyrare - innan tjänade jag på att använda 
jojo-kortet, nu är det bara bankkort eller förbetalning som erbjuds.  

Karlshamn Bättre kollektivtrafik till Karlskrona. Åker man exempelvis till Karlskrona är risken stor att det inte går att resa 
tillbaka samma dag. Tåg och bussar behöver hålla tiderna bättre. Utöka tiderna för kommunikation med Kastrup - 
idag krävs dyra övernattningar för att kunna ta många flyg. Utöka tågtrafik på kvällar och helger. Utveckla 

trafiknätet för cyklister. 

Ronneby Vi måste alltid åka långt för att hitta på något. Det behövs bättre busslinjer från landsbygden. Om studenter kan 
resa billigare från Ronneby till Karlskrona så skulle Ronneby bli mer attraktivt för studenter - idag kostar det 100 
kronor varje gång jag ska fram och tillbaka. Vi som bor sex km från skolan får inget busskort. Tätare kollektivtrafik 

behövs. Körkortet är för dyrt - jag får 2100 kr så jag har inte råd med 600 kronor för varje körlektion. 

Karlskrona Utveckla hållbara transportsätt och boende. Utveckla kollektivtrafik och möjligheterna att bo längre bort. Utveckla 
kommunikationen med omvärlden - snabbtåg till Alvesta, förbindelser till Köpenhamn och Europa. Gratis 
kollektivtrafik för unga på sommaren och för pensionärer på vardagar mellan kl. 9-15. Även senare bussturer på 
vardagarna. Det behövs hiss på Bergåsa station för funktionshindrade. Satsa på cykelvägar. 

  



 

 

 

 
 

Boende 

Olofström Fler lägenheter för unga så vi kan bo kvar i Olofström efter gymnasiet. 

Sölvesborg Svårt att få boende. 

Karlshamn Bygg studentbostäder nära skolan. Jag studerar i Karlskrona, men fick bo en timme från skolan - det blir extra 
pendlingskostnader för mig. Studentbostäder ska finnas från terminsstart. Bygg fler hyresrätter - ettor, möjligen 

tvåor. Fler bostäder vid havet. Bygg och expandera - läget kommer vara avgörande. 

Ronneby Det behövs fler studentbostäder. 

Karlskrona Bygg fler lägenheter för ungdomar och studenter. Förtäta och bygg på höjden. Fler attraktiva bostadsområden som 
Pottholmen. Affärsverken dyra med elnätskostnader jämfört med andra orter. Bygg studentboende - gärna vid 

skolan.  

 

 

 

Trygghet 

Olofström Gör Olofström till en tryggare plats.  

Sölvesborg Utveckla polis, vård och omsorg så att folk kan känna sig tryggare. Det är mycket bråk och slagsmål i Blekinge - 
polisen borde agera snabbare när det är bråk. Det syns gäng och droger överallt. Förebygg stölder i exempelvis 
småbåtshamnar. 
 

Det är säkrare här än på andra platser.  

Karlshamn Fler poliser på kvällar och helger. Jag känner mig inte säker när jag är ute och går med hunden - varken dag eller 

natt. Stärk det sociala skyddsnätet.  

Ronneby Ronneby är verkligen inte tryggt. Bekämpa våld, droger, mordhot, rån, langning av knark och knivhuggningar. 
Människor är rädda för att gå ut ensamma på kvällen för man vet inte om man kommer bli påhoppad eller inte. 
Det behövs gym bara för tjejer. Det behövs bättre belysning utomhus . Ge ungdomarna lokaler och möjligheter att 
hitta på saker så minskar kriminaliteten. Fler poliser. Det ha blivit kaos sedan polisstationen stängde i Ronneby. Vi 
behöver bemannade polisstationer och synliga poliser. Efter skolan går man som 18-åring hem och sover, typ, man 
är rädd för att gå ut eftersom det händer saker hela tiden. 

Karlskrona Fånga upp och hjälp unga killar/män som mår dåligt - då kommer våldet minska och tryggheten öka. Öka 
tryggheten oavsett tid på dygnet. Fler poliser. 

 

  



 

 

 

 
 

Ledning, politik 

Olofström Lyssna mer på oss som bor här innan kommunledningen tar beslut. Förbättra sjukvården. 

Sölvesborg Politiker borde lyssna mer på folket. Vi behöver mer seriösa politiker och ett tryggare samhälle. Minska 
invandringen. Det är långt till sjukvård i Sölvesborg - både vid besök till akuten, anhöriga eller om man behöver 
ambulanstransport. Det ska vara lika enkelt att söka vård i Kristianstad som i Karlskrona. För långa kötider till 

vårdcentralerna - svårt att få hjälp. 

Karlshamn Karlshamns politiker behöver planera bättre och göra bättre prioriteringar när de ska spara pengar. Fel att satsa på 
Jössarinken och projektering av kulturhus som inte blir av. Satsa på vård, äldrevård, omsorg, kultur och bättre 
miljötänk. Politikerna sviker sina löften och drar ner på utbildning. Har ni brist på fantasi så använd oss unga. 
Sjukhuspersonalen har bristande kunskapen i svenska. 

Ronneby Ronneby är fattigt. Politiker - intressera er gärna för vad ungdomarna vill genom att komma ut till skolorna. 
Involvera ungdomarna i besluten som rör dem. Prioritera resurserna bättre - lägg inte pengar på onödiga saker och 

sluta säga att det tillhör olika budgetar. Minska invandringen. 

Karlskrona Jag behöver stöd i mitt arbetssökande och med att få struktur i min vardag. Skapa mötesplats med de som lever i 
utanförskapsområden och skapa samhörighet mellan nysvenskar och seniorer. Locka hit fler studenter. Placera inte 
alla flyktingar på samma ställe - då kommer de inte ut i samhället. 

 

 

 

Aktiviteter 

Olofström Det finns ingenting för unga att göra. Det enda vi kan göra är att gå till Folkets Hus och sätta sig på en stol och 
prata med varandra. Egen hall för innebandy och konstgräsplan inomhus för fotboll. Satsa tydligare på de sporter 
det går bra för. Satsa på en bredd av sporter. Fler stigar och elljusspår i skogen. Fler gym, solarier och 

lazerdome/spelhall. Större och bättre idrottshall med en större läktare. 

Sölvesborg Det behövs fler aktiviteter för ungdomar. På helgerna finns inget alls att göra. 

Karlshamn Airsoftbana (likt paintball). Mötesplatser för olika åldrar genom hela livet. Jag söker en aktivitet där jag kan vara 
social med andra. Större teater. Replokaler för musik. Fritidslivet saknas. Öka samarbetet mellan studenterna och 
kommunen. Information om vad som är på gång om aktiviteter efter skolan behöver nå ut bättre. Uteliv och 
kvällsaktiviteter så ett kompisgäng kan hitta på något efter skoltimmarna. Skicka runt informatörer i Blekinge som 
berättar om aktiviteter, utbildningar och evenemang. 

Ronneby Bygg fler utegym, och utegymmet i Brunnsskogen behöver renoveras. Stäng inte ner kulturskolan. På helgerna har 
vi ingen annanstans att gå än till pizzerian. Förr hängde unga på Gallerian, men när alla affärerna försvunnit är det 
inte stor mening att vara i Ronneby. Satsa på aktiviteter för unga så vi kan göra något roligt istället och satsa på vår 
hälsa. 

Karlskrona Bygg en motorbana för bilsporter. Erbjud pilatesklasser, meditationsövningar. Mer aktiviteter för studenter - 
många åker istället hem på helgerna. Krogrundan som arrangerades nyligen fick staden att sluta samman. Bygg 
utegym nära stan, exempelvis på Saltö. Bygg klättervägg. Bygg en större badplats - kanske en rejäl utomhuspool. 
Mer konstutställningar och teater. Bygg fler elljusspår. 

 

  



 

 

 

 
 

Utbud och storstadskänsla 

Olofström Affärer, gärna klädaffärer. Mycket finns i Karlskrona, men det är för långt att åka dit. Försök locka hit bra 
butikskedjor - använd inte de bästa butikslokalerna till tandläkare exempelvis - det blir inte så attraktivt. 
Bättre nattliv med fest och umgänge skulle locka unga till Olofström. Olofström saknar stadskänsla. Det är långt 
till det mesta och man måste åka iväg för exempelvis skönhetsbehandlingar, restauranger och shopping.  
Ska jag stanna i Olofström behöver det finnas tillgång till storstadens möjligheter. Det är svårt att ha allt som alla 

vill ha i en kommun, men vi kan sammanfläta alla kommuner så att tillgången blir bättre. 

Sölvesborg Vi behöver en större matbutik i Sölvesborg, typ MAXI, Coop. 
Det behövs mer uteliv, caféer och restauranger - även utanför Sölvesborg. Tidigare fanns Hanöhus, men nu är det 
långt till uteliv. De närmsta nöjena för oss som bor på Listerlandet finns i Kristianstad och Karlshamn. Det finns 
mycket lite för 20+ att göra i Sölvesborg och de andra städerna (som det är för dyrt och osmidigt att åka till).  
För ungdomar är storstaden lockande - man vill kunna gå ut ur hemmet och slås i ansiktet av alla möjligheter - vi 
behöver den känslan här. 

Karlshamn Bättre öppettider i butiker och MAXI. Fler butiker. Musikbutik behövs. Affärer måste inte stänga kl 16 eller 18 och 
bör ha öppet även på söndagar. Ett större köpcentrum där man kan umgås och handla under alla årstider. Mer 
föreläsningar, marknader, prova-på-saker på exempelvis torget, Väggaparken eller Piren. Öppna butiker, 
restauranger och fik längs med hamnen och lägg dit en rad restaurangbåtar. 
Subway, Espressohouse, Max Hamburgare nära högskolan. Idag är allt kebab. Café för unga att hänga på som är 
öppet till 22. Utveckla nattlivet - och även kollektivtrafiken så att nattlivet på andra platser kan nyttjas. Det behövs 
ett café i Bräkne-Hoby.  
Satsa på småstädernas centrum. Etableringar utanför staden tar värdefull åkermark i anspråk samtidigt som 
centrum utarmas. Låt småstäderna blomstra - Mörrum, Olofström och Karlshamn förfaller faktiskt. Allt stängs 
ner, lekplatser tas bort och skogen nära bostäderna huggs ner. 

Ronneby Ronnebys centrum är väldigt tråkigt och dystert. Alla affärer som lagt ner i stan behöver byggas upp igen. Istället 
har det vuxit upp en ny stadsdel ute vid Ö&B där fokus hamnar. Mer affärer och utbud även i Bräkne-Hoby och 
Kallinge. Mer fikaställen och affärer - det behövs inte fler pizzerior och frisörer. Ronneby håller på att bli en ghost 
town. Enda vettiga affären är Lindex. Gör det mer mysigt. Det behövs en nattklubb i Ronneby. 

Karlskrona Bättre nöjesliv!! Dansställen, caféer och klubbar som har öppet sent. Idag finns inget ställe att dansa på. Sänk 
åldersgränsen på Stars & Stripes. Bygg gärna ut högskola och satsa på att ge kårlivet utrymme att växa. Satsa på 
samverkan mellan studenter och uteställen/restauranger för att få fler studentaktiviteter. Bättre öppettider i handel 
och restauranger. Fler evenemang som Skärgårdsfestivalen. Skapa fler ställen där unga kan umgås. Det gamla Fox 
and anchor var trevligt, men nu finns inget som kan mäta sig med det. Snabbmatställen och street food i centrum. 
Mer uteliv ger möjlighet att träffa folk som inte är studenter.  
 
Gör någonting av marinan - inte bara parkeringar och en bank. Gör Karlskrona attraktivt för folk som kommer 
med båt - det ger god stämning och liv på stan som attraherar unga. Caféer och restauranger hade kunnat ge staden 
ett annat liv på sommaren. Gör handelshamnen mer attraktiv och tillgänglig för karlskroniter. Utveckla 
stadsplaneringen för en attraktivare stad. Fler sittplatser i Karlskronas parker. Fler hundrastgårdar. Fler mysiga 
ställen att umgås på. Minska Försvarsmaktens inflytande. Karlskrona är en liten stad, men det går kanske att ändra 
på. Skapa en känsla av att Karlskrona är ett viktigt ekonomiskt centrum - det ger goda jobbmöjligheter. Bygg en fet 
galleria. 

 

 

  



 

 

 

 
 

Arbetsmarknad 

Olofström Välavlönat arbete så jag kan pensionsspara och säkra min framtid. Det ska finnas förutsättningar för att ett eget 
företag ska bli framgångsrikt, men det finns sannolikt för få konsumenter. 

Sölvesborg Utbudet på arbetsmarknaden är magert. 

Karlshamn Fler jobb inom IT behövs - attraktiva jobb och löner. Låga löner och stress gör det svårt att rekrytera 
sjuksköterskor. Bättre förutsättningar att starta och driva småföretag. Jobbmöjligheterna är för små för att man ska 
kunna återvända. Det behövs fler jobb till unga och fler kreativa jobbmöjligheter för de som pluggar här. 

Karlshamn har väldigt dåligt näringsliv jämfört med Blekinge i övrigt. 

Ronneby Det har blivit jättesvårt att få jobb. Arbetsförmedlingen har försvunnit från Ronneby. Kommunen behöver stora 
satsningar inom arbetsmarknad. Stöd för arbetslösa har minskat i kommunen. Fler riskerar psykisk ohälsa - satsa 
på omsorg och välmående. Allt för många unga är deprimerade och arbetsmarknaden accepterar inte det. Stäng 
inte ner Navigatorcentrum. 

Karlskrona Attrahera fler tekniska och internationella företag. Utveckla mer kontakt mellan studenter och företag, t.ex. 
lunchföreläsningar. För att kunna stanna kvar efter studierna behöver jag få ett stipendium. Studenterna behöver 
hitta attraktiva jobb efter sina studier så att fler, som grupp, bestämmer sig för att stanna. Svårt för studenter som 
inte kan svenska att hitta arbete. Satsa på arbetslivsutveckling inom BTH:s nisch-områden IT och hållbarhet. 

 

 

Utbildning 

Olofström Bättre möjligheter att utbilda sig, exempelvis mäklarlinje eller civilekonom. Idag är det i princip omöjligt att plugga 

vidare i Olofström. 

Sölvesborg Fler utbildningsprogram - nu är det mest tekniska utbildningar. En högskola i klass med Chalmers, KTH etc. 

Karlshamn Utbildningsmöjligheter utanför teknik och sjukvård. Högskolan gör att fler upplever länet, vilket är en möjlighet att 
locka dem att stanna kvar efter sin utbildning. Mer utbildningar som erbjuds av andra än BTH, exempelvis 
läkarutbildning. Platser som man kan plugga på utanför skolan. Fortsätt satsa på bra skolor och mataffärer i 
orterna utanför Karlshamn. Utbildningsprogrammen behöver marknadsföra sig bättre - när jag väl börjat förstod 

jag att detta var det bästa valet jag kunnat göra. 

Ronneby Vi behöver fler högskolor med bredare program än teknik och vård. Skolmaten behöver en uppryckning. 

Karlskrona Bredda utbildningsmöjligheterna på högskolenivå. Bygg ut BTH med samlings- och labblokaler för alla studenter 
på och utanför skolan. Gör det roligt att bo här! 

 

 


