


• 17 gången undersökningen 

genomförs

• Svarsfrekvens 89 procent

• 1289 svar

• Oktober-november 2019

• Besvaras under skoltid

Personligt 2019



Presenterades för: 

• Kommunfullmäktige 

• Fastighets- och servicenämnden

• Socialnämnden

• Barn- och utbildningsnämnden

• Kultur- och fritidsnämnden

• Miljö- och tillsynsnämnden 

• Kost- och servicenämnden

• Förebygganderådet

• Fastighets- och serviceförvaltningens 
ledningsgrupp

• Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

• Kultur- och fritidsförvaltningens 
ledningsgrupp

• Samverkansgrupp 
utbildningsförvaltningen

• Rektorskonferens grundskolan 

Personligt 2018
Exempel på beslut utifrån resultat; 

• beslut om hälsa och inkludering, 

• vilka satsningar som ska 
prioriteras

• ändrad formulering på 
nämndmål, underlag till budget 
och verksamhetsplan

• beslut om 
handlingsplan/åtgärdsplan beslut 
om att genomföra 
medborgardialog med elever. 



Kost och motion



44

38

35

38

40

33

Åk 7

Åk 9

Åk 2 gy

Motion fritiden, andel i % 
4 ggr per vecka eller fler 2-3 ggr per vecka



Självskattad hälsa

19

42

64

52

Tjej

Kille

Sjävskattad hälsa, andel i %

Mycket bra Ganska bra





Mobbing, kränkningar



Snatteri, klotter, skadegörelse



Tobak, alkohol, droger



Cigaretter, e-cigaretter



Demokrati, inflytande



Frågor om framtiden



Politik och samhälle

Under de senaste 12 månaderna har du
gjort något av följande? Tjejer Killar
Tagit kontakt med politiker , 

tjänsteperson eller beslutsfattare i 

kommunen 8 % 9 %

Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till 

kommunens politiker 2 % 3 %

Deltagit i demonstration 12 % 6 %

Diskuterat samhällsfrågor/politik på 

forum, sociala medier eller bloggar 19 % 14 %

Gillat/delat inlägg om 

samhällsfrågor/politik på sociala medier 58 % 45 %

Annat 32 % 42 %



Politik och samhälle



Majoriteten av Piteås unga…

• Uppger god självskattad hälsa

• Upplever sig inte kränkta eller mobbade

• Är inte utsatta för våld, hot eller sexuellt ofredande

• Litar på vuxna i allmänhet 

Sammanfattningsvis…



• Fortsatt arbete med att stärka den sociala 

miljön i skolan är viktigt. Kränkningar och 

mobbing påverkar såväl de ungas hälsa som 

skolresultat. 

Vad behöver vi arbeta vidare 

med?
• Användandet av alkohol och droger är 

viktigt att fortsätta att följa och förebygga  

– framförallt med tanke på att de resultat 

som undersökningen pekar på inte 

stämmer med de signaler som ges från 

skolan, fältassistenter och polis. 



• Hur återkopplas resultaten till de unga och på 

vilket sätt de görs delaktiga i arbetet med de 

åtgärder som initieras utifrån enkäten? Det är 

av största vikt att de unga  involveras i det 

arbete som berör deras hälsa och livsvillkor. 

• Svaren på de avslutande frågorna i 

undersökningen, angående vad de unga själva 

kan göra för att förbättra sin hälsa, vad skolan 

kan göra och vad vuxna i deras omgivning kan 

göra,  handlar mestadels om förändringar när 

det gäller kost, motion, sömn, att planera sitt 

skolarbete bättre och stressa mindre. 

Ungdomarna vill att skolan och vuxna ska ge 

dem stöd för att kunna göra dessa 

förändringar. 

Samverka och involvera

• För att främja en jämlik och jämställd hälsa 

bland barn och unga är det viktigt att utveckla 

och stärka samarbeten mellan förvaltningar, 

mellan organisationer och aktörer. 

• Piteå kommun har över tid arbetat med att 

stärka ungas inflytande. Trots det sjunker 

kunskapen om var man kan vända sig för att 

påverka i olika frågor.  


