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Bakgrund 

Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga – vår framtid.  

Utifrån de övergripande och nämndsspecifika mål som antagits har förvaltningar och nämnder 

ett uppdrag att vidareutveckla metoder för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i 

kommunens utveckling i de frågor som berör dem.  

I Piteå kommun består ungefär 22,6 procent (%) av befolkningen av unga i åldrarna 7-25 år  

(9 286 personer, 31 augusti 2012)
1
. 

Medborgardialog – för och med unga 

I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande; 

Unga i Piteå – tycker, - projekt, - frågar och – granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara 

barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. I början av 2009 genomfördes en 

konferens med alla rektorer kring kommunens medborgardialog för och med unga. 

Medborgardialog för och med unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och 

ledningsprocesserna.  

Unga tycker 2012 

Under perioden 7 september - 7 oktober öppnades, för sjätte året, Unga tycker på kommunens 

hemsida. De unga fick då möjlighet att via webb-enkäten svara på specifika frågor samt på en 

öppen fråga, detta för att redogöra för vad som är viktigt för de unga i Piteå. 

För andra året i rad fick stadens studenter en egen enkät, på sidan Student tycker. Denna 

webb-enkät vad öppen under samma period. 

Marknadsföringen skedde via Piteå kommuns hemsida, Strömbackaskolans hemsida, affischer 

på Strömbackaskolan och Musikhögskolan, affischer på alla kommunens grundskolor, 

affischer på stadens anslagstavlor samt badhus och bibliotek, affischer i studenternas 

trappuppgångar, e-post till alla lärare på grund- och gymnasieskola, e-post till rektorn på 

Framnäs folkhögskola, annonsering på TV-skärm (Studiecentrum, Strömbacka, 

Musikhögskolan), reportage i Piteå Tidningen, annonser i socialmedia (Facebook) samt via 

fem olika event.  

Förra året vände vi oss mer till elever i gymnasieskolan för att försöka få dessa elever att delta 

i större utsträckning.  I år valde vi en annan riktning och fokuserade mer på högstadieskolorna 

årskurs 7-9, anledningen var dels att försöka få ett större deltagande i denna grupp men även 

efter de ungas egna önskemål om detta. 
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Det första eventet gick av stapeln den 13 september i uppehållsrummet på Pitholmsskolan, 

antal svarande var 52 stycken. Den 14 september hölls ett event i uppehållsrummet på 

Sjulnässkolan, antal svarande var 29 stycken. På dessa två event fanns två representanter från 

Piteå kommun på plats med ett antal datorer uppkopplade mot webb-enkäten. De elever som 

valde att delta fick en gåva i form av en duff.   

Det tredje eventet hölls den 21 september på Strömbackaskolans glasfoajé och antal inkomna 

svar den dagen var 34 stycken. En trolig orsak till färre antal svarande i år jämfört med 

föregående år kan ha att göra med studentfrågan. Förra året planerades studenten att hållas på 

en tisdag vilket skapade stort engagemang bland gymnasieeleverna som hellre ville ha 

studenten på en fredag.  

Det fjärde eventet hölls den 28 september på Kårhuset i Piteå, och var riktad till stadens 

studenter. Två representanter från Piteå kommun fanns då på plats med ett antal datorer 

uppkopplade mot webb-enkäten. De första 50 svarande studenterna bjöds på frukost, 

resterande fick en gåva i form av en duff. Under dagen svarade närmare 40 studenter på 

enkäten. En trolig orsak till färre antal svarande i år jämfört med föregående år kan ha sin 

förklaring i att det redan var ute en folkbokföringsenkät samt att det förra året var fler 

personer på plats i och med att då utsågs nya kårordförande. 

Det sista, femte eventet, hölls på Piteå kommuns nya Medborgarplats, den 5 oktober. Två 

representanter från Piteå kommun samt kommunalrådet Helena Stenberg fanns då på plats. De 

som valde att medverka fick en gåva i from av en duff, under dagen svarade 7 stycken unga 

på enkäten.  

Resultatet av ”Unga tycker” och ”Student tycker” presenteras i denna rapport och kommer att 

läggas ut på kommunens hemsida samt ingå som ett av underlagen i om- och invärldsanalys 

inför VEP 2014-2016. 

Sekretess 

I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat 

under 5 inte redovisas, det kan röja identiteten hos den enskilde personen. I kommunens 

riktlinjer över kvalitetsarbete står det även att jämn skala som svarsalternativ ska användas 

och resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. På grund av ovanstående kommer 

inte alla svar att redovisas i denna rapport. I vissa fall kommer endast resultatet att redovisas i 

textform på de positiva svar som inkommit, detta för att inte röja identiteten hos den svarande. 

Eftersom svarsfrekvensen varit låg bland personer i åldern 12 år och yngre redovisas inte 

dessa enskilt utan har istället slagits ihop med svaren för personer i åldersgruppen 13-15 år.  
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Summering 

I år har Unga i Piteå tycker och Student i Piteå tycker varit öppen mellan perioden 7 

september till den 7 oktober och under denna period inkom totalt 290 svar, och så gott som 

alla svar inkom på de olika event som hållits. I år hölls fem event, på följande platser: 

Pitholmsskolan, Sjulnässkolan, Strömbackaskolan, Kårhuset samt kommunens 

medborgarplats.  

 

Av de totalt 290 svar som inkom var 247 från unga och 43 från studenter. Flest åsikter, från 

både unga och studenter, har handlat om önskan om mer aktiviteter och en plats att träffas och 

umgås på.  

 

När det gäller kommunens mötesplatser som riktar sig till unga, som i dagsläget är tre till 

antalet (Norrfjärden, Hortlax och UNG Kreativ) visar undersökningens resultat att endast 30 

procent av de unga som svarat besök dessa mötesplatser. Omkring en tredjedel, 35 procent, av 

de unga uppger att de tycker att det finns tillräckligt med mötesplatser i kommunen medan 65 

procent inte tycker det. 

 

I juni detta år öppnade Piteå kommun en ny webbportal som vänder sig till unga. 

Webbportalen som varit öppen 4 månader känner 45 procent av de unga och 33 procent av 

studenterna till och de flesta tycker att webbsidan är bra.  

 

Nytt för i år var ett antal generella frågor om vad de unga tycker är viktigt i livet. Frågorna är 

likvärdiga med den ungdomsstudie som Kairos Future genomförde 2008 på 19 000 ungdomar 

i åldern 15-19 år. Resultatet visade att Piteås unga tycker ganska lika som rikets ungdomar 

förutom i tre frågor: vara med familjen, pengar samt bidra till en bättre värld. De unga i Piteå 

ger dessa tre faktorer högre vikt än vad de unga i riket gör.  Studenterna tyckte att känna sig 

fri samt bidra till andra människors lycka var viktigast för dem. Ingen jämförelse med riket 

har gjort då målgrupperna inte är likvärdiga 

 

När det gäller de studenter som medverkat i undersökningen upplever de flesta att Piteå är en 

bra studentort med bra utbildningsmöjligheterna, boende samt fritidsmöjligheter. Av de 

studenter som medverkat uppger 26 procent att de kan tänka sig att leva och bo i Piteå efter 

avslutade studier.   
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Antal unga och studenter som valt att lämna åsikter  

Totalt svarade 290 unga och studenter på enkäterna, varav 163 svar var individuella. Antal 

svar på ”Unga tycker” var totalt 247 stycken, varav 120 svar var individuella och 23 svar var 

från klasser/grupper med 127 deltagare (75 flickor och 52 pojkar). Antal studenter som 

besvarade enkäten ”Student tycker” var 43 stycken. Av de individuella svar som lämnats in 

har så gott som alla inkommit genom eventen. Totalt har ca 5 procent av Piteås studenter 

lämnat sina åsikter via enkäten Student i Piteå tycker och omkring 7 procent av Piteås unga på 

enkäten Unga i Piteå tycker.  

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Pitholm och Muksund. 

 

Flest svar efter ålder i Unga tycker (individuella svar) var i åldersgruppen ≤ 13-15 år med 75 

stycken, följt av 40 stycken i åldern 16-19 år och lägst svarafrekvens var det i ålder 20+ med 

5 svar. Den åldersgrupp som ökat i år jämfört med föregående år är ≤ 13-15 år. Anledningen 

till ökat antal svar kan ha sin förklaring i att vi i år även riktade eventen till grundskolorna.  

Störst svarsfrekvens sett till åldersgrupp i Student tycker var för personer under 25 år där 34 

stycken svarade och antal svar på gruppen över 25 år var 9 stycken.  

Per kön har killar svarat i större utsträckning än tjejer, i både ”Unga tycker” samt ”Student 

tycker”.   

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unga tycker 40 180 130 483 331 247

Student tycker 114 43

A
n

ta
l 

Unga tycker/Student tycker, jämförelse över tid 



   

5 

 

Frågorna i 2012 års ”Unga tycker” har varit följande; 

Barn och unga  

 Hur tycker Du att Piteå ska vara för att barn och unga ska trivas?  

 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Hur tycker du att kommunen kan göra Piteå attraktivt för de som studerar i Piteå? 

 Hur skulle Piteå vara för att Du ska tänka att Piteå är en ort som du vill bo och leva i när 

du avslutat dina studier? Beskriv vad som är viktigt för dig 

 

Demokrati och öppenhet 

 Hur vill Du vara med och påverka Piteås utveckling?  

 Hur kan du som ung pitebo bidra till att möta nya invånare på ett bra sätt? 

 Hur tycker du att Piteå kommun kan bidra med information och kunskap för att minska 

fördomar om varandra? 

 Känner du till att Piteå kommun har upprättat en webbportal för unga? 

 

Livsmiljö 

(Frågor hur viktigt olika saker är i de ungas liv)  

 Hur viktigt är det för dig att du känner dig fri? 

 Hur viktigt är det för dig att vara med vänner? 

 Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till andra människors lycka? 

 Hur viktigt är det för dig att vara med din familj? 

 Hur viktigt är arbete/studier för dig? 

 Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till en bättre värld? 

 Hur viktigt är det för dig att ha mycket pengar? 

 Hur viktigt är det för dig vad andra tycker om dig? 

 Hur viktigt är det för dig att ha hög social status? 

 Mötesplatser 

 Tycker du att det finns tillräckligt med mötesplatser för dig som unga att gå till i Piteå? 

 Har du besökt några av Piteå kommuns mötesplatser för unga? 

 

 Övriga åsikter om vad du vill… 
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Vad tycker ungdomarna? 

Resultatet presenteras under områden där åsikterna har grupperats; 

Trivsel för barn och unga 

Trygghet och säkerhet 

Återkommande åsikter är att man bör motverka mobbning och att det är viktigt att man ska 

kunna känna sig trygg utomhus på kvällarna. Piteå ska vara en trygg och säker stad där alla 

känner sig välkomna.  
 

- Vi vill ha lampor på vår cykelbana och på vår ramp. Vi ser ingenting på kvällen när vi är 

där (Klassvar). 

- Bra, trygg och rolig miljö att leva i (Kille ≤13-15 år) 

- Ingen ska mobba andra eller bli utsatt för mobbing i och utanför skolan. Det är 

huvudsakligen det jag vill förbättra i Piteå (Tjej ≤13-15 år) 

- Det ska vara trevligt att vara ute på kvällarna. Det skall även vara gott om belysning ute 

på gatorna så att man ser någonting när man kör bil/moped/motorcykel. ( Kille 16-19 år) 

- Jag tycker att ungdomar ska få ha en bra skolväg till skolan (Tjej 16-19 år) 

- Det ska inte vara så mycket mobbing att alla får vara med (Tjej 16-19 år) 

 

Fritidsaktiviteter 

Precis som förra året efterfrågar de unga en plats att träffas och umgås på efter skolan på 

kvällar och helger. Nästan hälften av all synpunkter som inkommit handlar om att de unga 

efterfrågar olika aktiviteter som de kan utföra på en gemensam plats för unga. En del nämnder 

skatehall/park och fotbollshall, andra ökat utbud av evenemang.  
 

- Jag tycker att det ska vara mötesplatser på kvällarna och helgerna (Tjej ≤13-15 år). 

- Jag tycker ganska många saker…men en sak som jag speciellt tycker är att Piteå borde ha 

en skatehall/park I somras då jag har varit i bowlen (Betong rampen i stan) har jag träffat 

minst 100 personer som vill att vi ska ha en ny plats att träffas och att åka på. Jag menar 

vi har många fotbolls planer och områden att spela hockey på men inte en enda plats att 

åka inomhus på. Vi finns faktiskt också och vi BEHÖVER en skatehall/park i Piteå. Det 

har varit namninsamlingar med över 600 underskrifter och säkert mer som jag inte hört 

om. Så det är ju ganska uppenbart att vi saknar behovet av skatepark/hall. Tack för att du 

läst! (Kille ≤13-15 år). 

- Jag tycker att det ska byggas en fotbollshall i Piteå (Kille ≤13-15 år) 

- En icke politisk anknuten ungdomsgård som håller de sysslolösa ungdomarna med 

aktiviteter (Kille 16-19 år). 
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Attraktiv skola i Piteå 

Grundskola 

Utöver åsikter om bättre skolmat och fler datorer inkom det flest åsikter om mer aktiviteter 

som de unga kan göra på sin fritid men även på skolan.  
 

- Ja först av allt är att fixa skolmaten. Men sen vill jag själv att man ska ha egna bärbara 

datorer som man kan använda sig att lära sig mer (Kille ≤13-15 år). 

- Jag tycker dom kan göra fler roliga saker i skolans område som i t.ex. uppis (Tjej ≤13-15 

år).  

- Att göra en nyttigare matsedel på skolan! Inga grytor och såsrätter utan rätter med 

fullkornsris och fullkornspasta och nyttig mat! Utan massa fett (Tjej ≤13-15 år) 

- Egna datorer till eleverna (Kille ≤13-15 år) 

- Jag tycker att kommunen kan göra olika roliga träffar. Kanske någon klubb som träffas för 

att prata om intressen, och hitta på något roligt. Spara pengar till någon resa kanske? 

(Tjej ≤13-15 år) 

Attraktiv skola i Piteå 

Gymnasieskola 

De åsikter som de unga främst lämnat handlar om aktiviteter på fritiden men även kopplat till 

utbildningarna. Utöver detta lämnade man åsikter om arbetstillfällen för unga samt erbjuda 

olika utbildningar. 
 

- Fixa mera aktiviteter som har med dom olika utbildningarna att göra. Till exempel dom 

som studerar dans vill se mera dansföreställningar eller fara på event osv. (Tjej 16-19 år) 

- Ni bör prioritera alla program lika, alla borde till exempelvis få möjlighet att fara på 

studieresor och liknande (Kille 16-19 år) 

- Mer aktiviteter. Istället för att bara plugga så vill man göra lite roligare saker också (Tjej 

16-19 år) 

- Se till att det finns deltidsjobb som fungerar att ha även om man studerar, och framförallt 

så behöver vi nog hjälp med att hitta jobb (Tjej 16-19 år) 

- Ha skolträning på kvällarna. Där kan eleverna lära sig mer om dom behöver hjälp typ i 

matte, engelska, svenska, såna ämnen som dom har svårt med på gymnasium. Det tycker 

jag att kommunen ska bättra till. ((Tjej 16-19 år) 
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Piteå som ort att bo och leva i efter avslutade studier 

För att de unga ska vilja leva och bo i Piteå efter avslutade studier tycker de flesta att det 

måste finnas arbete, bra boende, mer aktiviteter och vacker miljö runtomkring där man trivs.  
 

- Det som är viktigt för mig är väl att det finns jobbmöjligheter och att Piteå är ett tryggt 

ställe att bo på. Att det ska finnas olika möjligheter om man söker jobb och att man ska 

kunna få chansen att som arbetslös även få prova på ett arbete bara någon vecka och se 

om det skulle passa en (Tjej ≤13-15 år) 

- Att det finns jobb och bostäder (Kille ≤13-15 år) 

- Piteå ska vara stort, rent, glatt och fint. Jag tycker det är viktigt med fler parker, mycket 

blommor och sen ska det även finnas aktiviteter både för familjer och för enskild individ på 

kvällstid (Tjej 16-19 år) 

- En plats med jobbmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för alla (Kille 16-19 år) 

- Jag har redan bestämt mig för att lämna Piteå efter avlustade studier och det för att jag 

inte har en chans att få ett fast jobb inom mitt yrke så förbättra möjligheterna till jobb så 

kanske fler stannar (Tjej 20+) 

Påverka Piteås utveckling 

De flesta uppger att det vill vara med och påverka olika frågor som påverkar Piteås 

utveckling. De unga vill vara med och framföra sina åsikter i områden som berör dem och de 

vill att deras åsikter ska tas på allvar, att de vuxna lyssnar på de unga. De unga vill även bli 

informerade om vad som är på gång i kommunen. 
 

- Jag vill kunna säga min åsikt och se till att man lyssnar på mig (Tjej ≤13-15 år) 

- Jag vill säga vad jag tycker och hoppas att det hjälper (Kille ≤13-15 år) 

- Få ta del av vad som händer och vad som ska byggas. Bli informerad om det och eventuellt 

komma med förslag och idéer på alternativa ändringar och platser osv. (Tjej 16-19 år) 

- Kunna lämna förslag (Kille 16-19 år)  

- Genom demokrati. Att som medborgare känna att man har inflytande och att inte allt 

bestäms bakom stängda dörrar.(Tjej 20+) 

Hur kan du som ung pitebo bidra till att möta nya invånare på ett bra sätt? 

De allra flesta säger genom att vara trevlig, hjälpsam och visa respekt. En plats att träffas på 

där olika aktiviteter finns är andra åsikter som framkommit från den unga.  
 

- Vara trevlig och vänlig (Kille ≤13-15 år) 

- Bemöta dom som jämlika för det är vi (Tjej ≤13-15 år) 

- Att det finns ställen att träffas på (Tjej 16-19 år) 

- Ha träffar med nya medlemmar i Piteå (Kille 16-19 år) 

- Delta i gemensamma aktiviteter (Tjej 20+) 



   

9 

 

Hur tycker du att Piteå kommun kan bidra med information och kunskap för att minska 

fördomar om varandra? 

De flesta unga tycker att Piteå kommun kan minska fördomar mot varandra genom att ge ut 

information och kunskap genom annonser, 53 procent följt av delta i projekt mot främlings-

fientlighet och rasism, 39 procent. De alternativ som fick lägst var foldrar, 11 procent. Under 

annat har de flesta tyckt till om att ha fler evenemang som man kan träffas på.  

 

Per kön tyckte de flesta tjejer att annonser, 54 procent och delta i projekt mot främlings-

fientlighet och rasism, 54 procent var de sätt som Piteå kommun kan använda sig av för att 

minska fördomar mot varandra. För killar var det även här främst annonser, 51 procent följt 

av informationsträffar på skolan och för allmänheten, 26 procent. Per ålder tyckte personer i 

åldern ≤13-15 år samt 16-19 år att annonser var det bästa sättet och personer 20 år eller äldre 

tyckte hushållstidningen ”Värt att veta om din kommun” var det bästa sättet. 
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Webbportal för unga 

I tidigare undersökningar som gjorts bland unga visar resultatet att önskemål om en specifik 

webbsida för unga efterfrågats. En webbsida där de unga bland annat kan ta del av aktuell 

information som berör unga, och i juni detta år öppnades denna nya webbportal.   

Nästan hälften, 45 procent, av de unga som besvarat enkäten känner till att Piteå kommun i 

juni detta år skapat en webbportal för unga. Medan 55 procent uppger att de inte känner till 

den. Det är fler killar än tjejer som känner till sidan och det är rätt så jämt fördelat per ålder på 

de som känner till samt inte känner till webbportalen. 

 
   

Vad är bra med webbportalen för unga 

De unga som känner till webbportalen tycker att sidan är bra eftersom man får möjlighet att 

dela med sig och tycka till och se vad andra tycker samt att man har mer information om vad 

som är på gång i Piteå.  
 

- Att man hittat en sida där man kan skriva som ungdom om hur det är att bo i Piteå och vad 

man tycker, vad man kan ändra på. Om hur vi kan få det bättre i Piteå och vad man tycker 

man borde göra i Piteå (Tjej ≤13-15 år) 

- Jag tycker att det är bra att sidan finns (Kille 16-19 år) 

 

Vad är mindre bra med webbportalen för unga 

Här har det inte kommit in så många synpunkter och av de som inkommit så tycker de allra 

flesta att det inte finns något dåligt.  
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Vad är viktigt för de unga  

Kairos Future som är ett internationellt konsult- och analysföretag genomförde 2008 en 

ungdomsstudie som kallades - Min bild av drömsamhället, på 19 000 ungdomar i åldern 15-

19 år.  

Undersökningen som genomfördes kan sägas utgå från två dimensioner:  

1. Hur viktigt de unga tycker det är med sociala sammanhang respektive att känna 

personlig frihet 

2. Hur viktigt är det med pengar och status samt kunna ge något till andra 

Frågan löd: ”Hur viktigt är följande för dig………” 

Piteå kommun valde att köra samma undersökning i årets Unga i Piteå tycker för att se vad 

som skiljer Piteå från det nationella resultatet. I tabellen nedanför redovisas Piteås och rikets 

resultat på hur viktigt de unga tycker att följande är.  

  

 Piteå Riket 

Hur viktigt är det för dig att du känner dig fri? 87 procent 93 procent 

Hur viktigt är det för dig att vara med vänner? 90 procent 90 procent 

Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till andra människors 

lycka? 

78 procent 81 procent 

Hur viktigt är det för dig att vara med din familj? 83 procent 76 procent 

Hur viktigt är arbete/studier för dig? 76 procent 76 procent 

Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till en bättre värld? 72 procent 62 procent 

Hur viktigt är det för dig att ha mycket pengar? 81 procent 54 procent 

Hur viktigt är det för dig vad andra tycker om dig? 55 procent 54 procent 

Hur viktigt är det för dig att ha hög social status? 47 procent 49 procent 

 

Piteås unga tycker ganska lika som rikets ungdomar förutom i tre frågor: vara med familjen, 

pengar samt bidra till en bättre värld. De unga i Piteå ger dessa tre faktorer högre vikt än vad 

de unga i riket gör.   
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Mötesplatser 

På några av kommunens anläggningar finns idag ”Mötesplats för unga”. Det innebär att de 

vissa kvällar i veckan under höst och vårterminen anordnas en speciell aktivitet eller 

arrangemang riktade mot unga. I Piteå finns i dagsläget tre olika mötesplatser som riktar sig 

till unga och dessa finns i Hortlax, Norrfjärden och för gymnasieelever finns UNG Kreativ.  

I förra årets Unga i Piteå tycker inkom det flest åsikter, från både unga och studenter, om och 

en önskan om fler aktiviteter och en plats att umgås på. Av den anledningen beslutade 

kommunstyrelsen att denna fråga skulle lyftas till de årets Unga i Piteå granskar.  

Det som hänt sedan granskningen är att under hösten startades Ung Kreativ som en mötesplats 

för unga som gillar det kreativa. Verksamheten var tidigare placerad på Norrmalmia men är 

nu flyttad till SV Nords lokaler på Storgatan 12. Denna mötesplats erbjuder olika inspirations-

kvällar, ett koncept som tilltalar den äldre målgruppen (16-25 år) och som tidigare varit svår 

att nå i samma utsträckning på de andra mötesplatserna. I Norrfjärden och Hortlax fortgår 

mötesplatserna efter sommaruppehållet och på dessa mötesplatser erbjuds olika temakvällar.  

Under våren 2013 kommer troligen Rosvik att öppna upp sin mötesplats. Ny mötesplats för 

unga musiker -i gamla Stallet på Musik och Danskolan. Här kommer musiker/band från 

studieförbunden att anordna spelningar kvällstid, ett samarbete mellan olika studieförbund, 

Dans och Musik skolan och Kultur Fritid Ung. 

I årets resultat tyckte 35 procent att det finns tillräckligt med mötesplatser i kommunen medan 

65 procent svarade nej, det finns inte tillräckligt med mötesplatser dit unga kan gå till. Fler 

killar än tjejer tyckte att det fanns tillräckligt med mötesplatser. 

Av de unga som medverkat i denna enkät och som är bosatt i områdena Hortlax, Bergsviken, 

Hemmingsmark, Blåsmark och Jävre är de som främst har uppgett att de inte finns tillräckligt 

med mötesplatser i Piteå. Unga bosatta i områdena Sjulnäs, Lillpite, Bölebyn, Svensbyn och 

Långträsk är de som främst uppgett att det finns tillräckligt med mötesplatser i Piteå.  
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Vad tycker du saknas, vad skulle du vilja ha: 

De unga efterfrågar, precis som tidigare år, en mötesplats där man kan umgås. En mötesplats 

med aktiviteter på kvällstid. Åsikter som framkom är att man önskar en skatepark, kreativa 

miljöer och mötesplatser, caféer som är nattöppna. 

 

Har du besökt några av Piteå kommuns mötesplatser för unga: 

De mötesplatser som idag finns i kommunen (Norrfjärden, Hortlax, UNG kreativ) uppger 30 

procent av de unga att de besökt. Medan 70 procent uppger att de inte besökt kommunens 

möteplatser. 

 

 
 

 

Övriga åsikter 

Många har åsikter om mötesplatser, skolmaten samt bevara skolorna i byarna.  
 

- Jag vill att skolorna i byarna ska få vara kvar för framtidens barn (Tjej ≤13-15 år) 

- Jag tycker det är bra att det finns mötesplatser för unga. Det dåliga är att man aldrig får 

reda på det, man informerar mer. Det räcker inte med att man anordnar det (Tjej ≤ 13-15 

år) 

- Ge oss ordentlig skolmat och inte helfabrikat. Ungdomar behöver näring för att orka 

studera och koncentrera sig. Jag är trött på ”gelesylt” rå blodpudding, halvstekta korvar 

och plättar som är stenhårda på ena sidan. Barnens problem till fetma idag är socker och 

inte fett. Fet mjölk i skolan och riktigt smör. Vi mår bra av bra kost så snälla jag ber, 

bättre skolmat. ( Tjej 16-19 år) 
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Frågorna i 2012 års ”Student i Piteå tycker” har varit följande; 

Utbildning, arbete och näringsliv   

 Hur tycker Du att Piteå ska vara för att studenter ska trivas? 

 Hur upplever du Piteå som studentort? 

 Vad är bra med Piteå som studentort? 

 Vad saknar du för att Piteå ska vara attraktiv som studentort, vad kan bli bättre? 

 Hur upplever du att utbildningsmöjligheterna är i Piteå? 

 Skulle du kunna tänka dig att bo och leva i Piteå när du avslutat dina studier? 

 Vad är bra med Piteå som ort? 

 Varför skulle du inte kunna tänka dig att bo och leva i Piteå efter avslutade studier? 

 Demokrati och öppenhet   

 Hur vill Du vara med och påverka Piteås utveckling? 

 Hur kan du som ung student bidra till att möta nya invånare på ett bra sätt? 

 Hur tycker du att Piteå kommun kan bidra med information och kunskap för att 

minska fördomar om varandra? 

 Känner du till att Piteå kommun har upprättat en webbportal för unga? 

Livsmiljö   

 Hur upplever du fritidsmöjligheterna i Piteå? 

 Hur väl tycker du att nuvarande kårhus uppfyller dina förväntningar på en kreativ 

mötesplats? 

 Hur upplever du boendet i Piteå? 

(Frågor hur viktigt olika saker är i de ungas liv)  

 Hur viktigt är det för dig att du känner dig fri? 

 Hur viktigt är det för dig att vara med vänner? 

 Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till andra människors lycka? 

 Hur viktigt är det för dig att vara med din familj? 

 Hur viktigt är arbete/studier för dig? 

 Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till en bättre värld? 

 Hur viktigt är det för dig att ha mycket pengar? 

 Hur viktigt är det för dig vad andra tycker om dig? 

 Hur viktigt är det för dig att ha hög social status? 

 

 Övriga åsikter om vad du vill… 
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Vad tycker studenterna? 

Vid institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå studerar för närvarande 

omkring 800 studenter. Av dessa har 43 medverkat i enkäten, se diagram på sidan 4.  

 

Under samma period som Student i Piteå tycker genomfördes även en telefonuppringning, en 

folkbokföringsundersökning. I denna telefonundersökning ställdes frågor om studenternas 

förväntningar på Piteå som studentort, boende, utbildning samt aktiviteter och 

fritidsmöjligheter. En möjlig orsak till lågt deltagande i årets Student i Piteå tycker kan ha att 

göra med att dessa två undersökningar genomfördes samtidigt.  

 

Piteå som studentstad  

Av de som svarat på enkäten uppger de allra flesta positiva svar, 87 procent upplever att Piteå 

är en bra/mycket bra studentort. Medan 13 procent uppger negativt svar, upplever att Piteå 

som studentort är ganska bra/inte bra. Det är främst studenter över 25 år och kvinnor som 

upplever Piteå som en bra studentort.     

 

Återkommande åsikter om varför man upplever Piteå som en bra studentort är att man tycker 

att Piteå som ort är lagom stort, närhet till allt, bra gemenskap bland studenterna, hemtrevligt, 

välkomnande, bra studentboende. 
 

- Lagom stort. Finns allt man behöver (Kvinna, under 25 år) 

- Det är en bra studiemiljö, trevlig stad som är inbjudande samt att det är ganska nära till 

det mesta (Man under 25 år) 

- Gemytligt och intimt, nära (Kvinna under 25 år) 

- Bra bostäder som är lätta att få tag på, bra stadskärna så man har inga större problem att 

få tag i vad man nu kan tänkas behöva (Man under 25 år) 
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- Det är litet och hemtrevligt. Det känns som en ganska intim stad på något vis (Man under 

25 år) 

- Bra studentlägenheter med närhet till skolan och till Piteå centrum (Kvinna över 25 år) 

- Tillgång till de flesta affärer man behöver, nära till det mesta, bra studentboende (Man 

över 25 år) 

Det som studenterna saknar för att Piteå ska vara en attraktiv studentort är främst fler 

bussturer med lokaltrafiken mellan campus och stan, studentrabatter för länstrafiken, 

bankomat önskas vid kåren och mer aktiviteter riktade till studenter.   
 

- Mer aktiviteter att göra på kvällar och helger, annat än att se film, bowla, festa (Kvinna, 

under 25 år) 

- Det kan finnas fler aktiviteter att göra på stan förutom att shoppa. Lokaltrafiken kan ha 

fler turer och ha turer som går senare mellan stan och Ankars (Man, under 25 år) 

- T.ex. studentrabatter på bussar, även länstrafiken. Det händer mycket i Luleå och det är 

inte långt dit. Om studenterna har möjlighet att åka mellan Piteå och Luleå på ett enkelt 

och billigt sätt kan det skapa mycket aktivitet i båda städerna. Nu är man lite hindrad utan 

bil (Kvinna, över 25 år) 

- Ännu större utbud av studentrabatter (antingen lokala/via studentsektionen eller 

CSN/Mecenat-relaterade), att Tunnan/Djupviken blir helt och hållet studentbostadsområde 

(en fråga för Pitebo, naturligtvis, som inte kan sparka ut sina icke-studentiska hyresgäster 

hur som helst, men ändå) och att det byggs fler studentbostäder på det området, att resor 

till/från Piteå underlättas än mer, att studenter får lära känna lokaltrafiken i Piteå med 

omnejd och att LOKALTRAFIKEN TAR KORTBETALNING! Ett önskemål som jag själv 

har och som jag hört frustration om från många vänner är att man inte räknar med att 

INTE kunna betala med kort när man i de allra, allra flesta fall uppmanas till ATT göra 

det. Flera gånger har det hänt mig att jag inte kunnat åka någonstans (och blivit försenad) 

för att jag inte tänkt på att ha kontakter med mig - vilket jag nästan aldrig har annars. 

(Man, över 25 år) 

Utbildningsmöjligheter  

Av de som svarat på enkäten uppger de flesta positiva svar, 90 procent upplever att 

utbildningsmöjligheterna i Piteå är bra/mycket bra. De som främst är nöjda är kvinnor och 

personer under 25 år. De studenterna tycker är positivt med utbildningsmöjligheterna är att 

det finns ett stort utbud och en stor bredd på bra utbildningar, bra lärare, bra möjligheter till 

samarbete med andra linjer samt mycket resurser i skolan. De studenterna främst saknar med 

utbildningsmöjligheterna är att efter avslutade studier är svårt att få arbete i Piteå på det man 

utbildat sig till.  
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Leva och bo 

Av de studenter som medverkat i enkäten uppger 26 procent att de skulle kunna tänka sig att 

leva och bo i Piteå efter avslutade studier. Medan 43 procent inte kan tänka sig det och 31 

procent vet inte om de skulle kunna stanna kvar i Piteå. den åldersgrupp som är mest positiv 

till att stanna kvar är personer under 25 år samt kvinnor.   

 

Av de som svarat att de kan tänka sig att leva och bo i Piteå efter avslutade studier säger de 

flesta att detta beror på människorna, att Piteå är en trevlig och inbjudande stad med en härlig 

atmosfär, närhet till allt och den fina naturen. 

De flesta som svarat att de inte vill bo och leva i Piteå efter avslutade studier uppger att det 

beror på bristande arbetsmarknad samt kvarvarande familj på annat håll. Studenterna anser att 

arbetsmarknaden är för snäv, finns inga arbeten i Piteå som motsvarar de studenterna utbildat 

sig till.   

 

Påverka Piteås utveckling 

Många studenter uttrycker att de vill påverka och vara med och tycka till genom dialoger och 

samarbete, arrangera projekt samt medverka i enkäter som denna. Studenterna vill få 

information om vilka sätt som finns för studenter att vara med och påverka.  
 

- Såna här saker är ju bra. Att möjligheten att uttrycka sin åsikt kommer till en istället för att 

man måste ta sig någon annanstans tror jag gör att många fler kommer till tals (Man, 

under 25 år) 

- Skulle uppskatta denna formen av besök på campus, enkäter funkar men få får man vara 

på plats och promota dom, det går ej att skicka via mail. Diskussionsgrupper på 

stan/campus. Idé låda. (Kvinna, under 25 år) 
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- Jag önskar att det fanns ett sätt att delge sina tankar, önskningar, synpunkter till 

kommunen/stadsledningen på ett enkelt sätt men som ändå på något sätt garanterade att 

de skulle tas i beaktande eller åtminstone bli lästa/hörda. Det kanske finns ett sådant sätt 

redan – men i så fall har inte jag eller min studentkull fått veta (Man, över 25 år) 

Hur kan du som ung student bidra till att möta nya invånare på ett bra sätt: 

De flesta studenter säger genom att vara öppna, trevliga, hjälpsam, visa respekt, sprida 

information och visa Piteås bästa sidor.  

- Vara trevlig och öppen. Visa runt och välkomna (Kvinna, under 25 år) 

- Vara öppen och trevlig, samt berätta om hur bra Piteå faktiskt är. Många har fördomar 

om Piteå innan dom flyttar hit, just för att det är så långt bort från storstäderna och för att 

det är så litet. Jag vill få bort dom fördomarna. (Kvinna, under 25 år) 

- Som man bör behandla alla människor. Med respekt och vänlighet. (Man, över 25 år) 

Hur tycker du att Piteå kommun kan bidra med information och kunskap för att 

minska fördomar om varandra? 

De flesta tycker att Piteå kommun kan minska fördomar om varandra genom att hålla i 

informationsträffar (skolor, allmänheten) 60 procent följt av delta i projekt mot 

främlingsfientlighet och rasism, 56 procent. De alternativ som fick lägst var genom 

hushållstidningen ”Värt att veta om din kommun”, 20 procent. Under annat framkom förslag 

på att hålla i workshops i skolor, samarbete, mötesplatser, annonsera och informera mer om 

ämnet. Per kön tycker de flesta kvinnorna att informationsträffar, 71 procent, är det bästa 

alternativet och bland männen var det delta i projekt mot främlingsfientlighet och rasism, 58 

procent. Per ålder tyckte studenter under 25 år att informationsträffar, 58 procent, är det bästa 

alternativet och över 25 år tyckte informationsträffar samt delta i projekt mot 

främlingsfientlighet och rasism, 63 procent.   
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Webbportal för unga  

Omkring en tredjedel, 33 procent, av studenterna som medverkat i denna enkät känner till att 

Piteå kommun upprättat en webbportal för unga medan 67 procent inte känner till den. Av de 

som svarat att de känner till sidan är alla under 25 år och per kön är det fler kvinnor än män 

som känner till sidan.  

 

Vad är bra med webbportalen för unga: 

De studenter som känner till webbsidan tycker att den har bra design, är enkelt upplagd, 

relevant information och en bra sida för unga att mötas på.  

 

Vad är mindre bra med webbportalen för unga: 

Här har det inte inkommit så många synpunkter, men det som nämns är att informationen om 

att sidan finns är dålig, många vet inte om att sidan finns.  

 

Fritidsmöjligheter 

Av de som svarat på enkäten uppger de allra flesta positiva svar, 45 procent upplever att 

fritidsmöjligheterna i Piteå är bra/mycket bra. Medan 36 procent uppger negativa svar, 

upplever fritidsmöjligheterna i Piteå som inte bra/ganska bra och 19 procent har ingen åsikt. 

Det man upplever som positivt är att det finns ett varierande utbud av aktiviteter när det gäller 

fysiska idrottsmöjligheter men även närhet till naturen. De studenterna saknar med 

fritidsmöjligheterna i Piteå är främst information om dessa, öppettiderna samt bättre buss-

förbindelser till de fritidsmöjligheter som finns på stan.  

 

Kårhuset – kreativ mötesplats  

De flesta studenter uppger positiva svar, 69 procent tycker att nuvarande kårhuset är en 

kreativ mötesplats och uppfyller studenternas förväntningar. Medan 25 procent uppger 

negativa svar, att kårhuset inte uppfyller förväntningarna. Studenterna skulle vilja utveckla 

kårhuset genom att exempelvis rusta upp med dels nyare teknik men även interiören, bygga ut 

kårhuset, ha fler arrangemang som riktar sig till annat än fest samt ha kvällsöppet.  

 

Boende   

De flesta studenterna uppger positiva svar, 83 procent upplever att boendet i Piteå är 

bra/mycket bra. Främsta anledningen beror på rimliga kostnader, är lätt att få tag på boende, 

det råder en bra sammanhållning när alla studenter är samlade på ett område, närhet till 

campus, bra service. De studenterna tycker är mindre bra med boendet är att det är lyhört, 

omoderna lägenheter, lite långt till mataffärer och centrum samt att hyran för dyr. 
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Vad är viktigt för studenterna 

Precis som i ”Unga tycker” ställdes samma frågeställningar ”Hur viktigt är följande för 

dig………”. Studenternas resultat har dock inte använts i jämförelse med riket då 

ungdomsstudien som Kairos Future genomförde vände sig till ungdomar i åldern 15-19 år. En 

rättvis jämförelse kan inte ske och därför redovisas ingen jämförelse med riket 

 

 Piteå 

Hur viktigt är det för dig att du känner dig fri? 96 procent 

Hur viktigt är det för dig att vara med vänner? 92 procent 

Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till andra människors lycka? 96 procent 

Hur viktigt är det för dig att vara med din familj? 62 procent 

Hur viktigt är arbete/studier för dig? 93 procent 

Hur viktigt är det för dig att du kan bidra till en bättre värld? 94 procent 

Hur viktigt är det för dig att ha mycket pengar? 54 procent 

Hur viktigt är det för dig vad andra tycker om dig? 67 procent 

Hur viktigt är det för dig att ha hög social status? 55 procent 

 

De vi kan utläsa är att studenterna värdesätter mest att känna sig fri samt bidra till andra 

människors lycka följt av bidra till en bättre värld samt arbete/studier. 

 

Övriga åsikter  

- Jag anser att om man vill att studenter ska stanna och bosätta sig i Piteå så ska man vara 

medveten om vilken målgrupp vi studenter är, på campus Piteå utbildas musiker, 

danslärare, musiklärare, ljudtekniker, upplevelseproducenter, media designer och andra 

kreativa yrken. Det är viktigt att förmedla vad som finns för marknad och möjligheter för 

dessa efter sina studier, Även om många av oss säkert kommer vilja åka ut i världen så 

kommer Piteå tjäna på att marknadsföra sig som en öppen, välkomnande och aktiv stad för 

vem vet om 10/15 år så kanske en student kommer tillbaka och få med en familj.(Kvinna, 

under 25 år) 

- Kollektivtrafiken MÅSTE bli bättre här uppe, tidtabellerna är en enda röra. Man vet aldrig 

när bussarna kommer eller ens vilken man ska ta eller om den ens stannar där man tror 

den ska. Skärpning på det! (Man, över 25 år) 

 


