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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 22,7 procent (%) av befolkningen av unga i åldrarna 7-25 år (9
301 personer, 31 augusti 2011)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 2011
Under perioden 9 september - 9 oktober öppnades, för femte 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.
Nytt för i år var att stadens studenter fick en egen enkät, på sidan Student tycker. Denna webbenkät vad öppen under samma period.
Marknadsföringen skedde via Piteå kommuns hemsida, Strömbackaskolans hemsida, affischer
på Strömbackaskolan och Musikhögskolan, annons i Medborgarplatsens skyltfönster,
affischer på stadens anslagstavlor samt badhus och bibliotek, affischer i studenternas
trappuppgångar, e-post till alla lärare på grund- och gymnasieskola, e-post till samtliga av
Piteås politiska partiers ungdomsförbund, annonsering på TV-skärm (Studiecentrum,
Strömbacka, Musikhögskolan), reportage i Piteå Tidningen, annonser i socialmedia
(Facebook) samt via tre olika event.
Det första eventet gick av stapeln den 23 september i Strömbackaskolans glasfoajé. Två
representanter från kommunledningskontoret fanns då på plats med ett antal datorer
uppkopplade mot webb-enkäten. De första 200 svarande bjöds på frukt och fick en
”fruktbox”. Under dagen svarade ca 200 elever på enkäten.
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Det andra eventet hölls den 3 oktober, på Kårhuset i Piteå, och var riktat till stadens studenter.
Två representanter från kommunledningskontoret fanns då på plats med ett antal datorer
uppkopplade mot webb-enkäten. De första 50 svarande studenterna bjöds på frukost, som de
fick plocka med sig i en matlåda. De första 100 studenterna fick en matlåda. Även ett litet
häfte med recept fanns med i matlådan. Under dagen svarade nära 100 studenter på enkäten.
Gemensamt tema för de två första eventen var hälsa.
Det tredje eventet hölls på Medborgarplatsen, den 4 oktober. Två representanter från
kommunledningskontoret fanns då på plats. Eventet hölls kvällstid. Eftersom det var
kanelbullens dag bjöds kanelbulle och saft/kaffe till de svarande. Under kvällen svarade 7
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 2013-2015.

Figur 1: Annons i Medborgarplatsens skyltfönster
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Antal unga som valt att lämna åsikter
Totalt 445 svarade på enkäten, varav 429 svar var individuella. Vad vi kunde utläsa hade två
klasser/grupper svarat på enkäten. 114 svarade på enkäten ”Student tycker”. 331 personer
svarade på enkäten ”Unga tycker”. Antal svar per åldergrupp i förhållande till totalt antal unga
i respektive grupp, visar att svarsfrekvensen är högst i grupperna 16-19 år samt 20-25 år.
Totalt har ca 5 % av Piteås unga lämnat sina åsikter via enkäterna.
Av de unga som tyckt till så bor de flesta i centrala Piteå tätt följt av Pitholm och Muksund.
Att notera är att enkäten inte innehöll någon möjlighet att svara i grupp, vilket den gjort
tidigare år. Därför finns en risk att några av de som valt att svara i grupp, enbart representeras
av ”en person” i statistiken.

Unga tycker/Student tycker, jämförelse över tid
500
450
400
350
Antal

300
250
200
150
100
50
0
Unga tycker
Student tycker

2007
40

2008
180

2009
130

2010
483

2011
331
114

3

Unga tycker 2011, svarsfrekvens sett till
åldergruppens storlek
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Diagramet visar svarsfrekvens sett till åldersgruppens storlek, avsett Unga tycker 2011.
Antalet svarande är 46 st i åldersgruppen ≤ 12 år, 37 st i åldergruppen 13-15 år, 238 st i
åldersgruppen 16-19 år, 8 st i åldersgruppen 20-25 år samt 2 st i åldergruppen 26 +. Jämfört
med tidigare år är svarsfrekvensen bland unga i åldern ≤12 år (2010; > 200) samt 13-15 år
(2010; > 100) betydligt lägre. I åldern 16-19 år har svarsfrekvensen däremot dubblats sedan
2010, då antalet svarande var ca 100 personer i denna åldergrupp.
I år är svarsfrekvensen i grundskolan betydligt lägre än föregående år. Antalet svarande
klasser/grupper är få. En möjlig orsak till minskat antal svarande inom grundskolan är att år
2010 var ett valår, skolan arbetade då mer med demokratifrågor. En annan anledning kan vara
att skolan detta år (2011) genomför stora förändringar, bland annat till följd av den nya
skollagen.
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Diagrammet ovan visar svarsfrekvens sett till åldersgruppens storlek, avsett Student tycker
2011. Antalet svarande är 3 st i åldersgruppen 16-17 år, 26 st i åldergruppen 18-19 år, 68 st i
åldersgruppen 21-25 år samt 17 st i åldergruppen 26 +.
Diagrammet nedan visar svarsfrekvens per kön. Tjejer har svarat i större utsträckning än
killar, både på ”Unga tycker” samt ”Student tycker”.
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Frågorna i 2011 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?

Livsmiljö


Beskriv vad ”En plats att träffas på” betyder för dig

Mötesplaster i Hortlax och Norrfjärden
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Piteå kommun har öppnat mötesplatser för unga på Sporthallen i Norrfjärden och i Hortlax.
I Hortlax finns det Green room, Tv, biljardbord, Spel.
I Norrfjärden finns tillgång till B-hallen, spel, fotbollsspel, Tv, stereo, Kiosk







Känner du till dessa mötesplaster ( ) ja ( ) nej
Har du besökt dessa mötesplatser ( ) ja ( ) nej
Du som har besökt mötesplatsen – säg vad du tycker. Vad är bra och vad kan bli
bättre?
Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter på kvällarna?
Finns det behov av en webbsida för unga?
Övriga åsikter om vad du vill…

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. Användande av alkohol och droger bland unga
omnämns flertalet gånger, som något som minskar möjligheterna att känna trygghet. De unga
önskar en trygg stad utan fördomar och förtryck.
-

Inge mobbing. Jag tycker att man inte får misshandla andra, inga kränkande ord till
andra (Kille, ≤12 år).
Jag tycker att Piteå ska vara tryggt och alla ska känna sig välkomna! (Tjej 16-19 år).
Bra belysning på kvällar. Det ska kännas tryggt att färdas på gatorna (Tjej 16-19 år).
Trivsel för ungdomar är lika med engagemang av kommunen och där tycker jag att
Piteå har halkat efter (Kille 16-19 år).
En trygg och avslappnad miljö. Jag tycker att det är viktigt att polisen och ungdomar
ska ha en trevlig relation där man respekterar varandra (Tjej 20-25 år).

Arbetstillfällen för unga
Möjligheterna att få ett arbete efter sina studier är viktigt för ungdomarna. Återkommande
åsikter är att man tänker flytta från staden om arbete inte finns efter studierna.
-

Mer ungdomsjobb! (Tjej 16-19 år).
Jag hoppas att det finns fler jobb, att arbetsförmedlingen ska vara mer pålitliga. Har
äldre syskon som har svårt att få tag på sina arbetsförmedlare. Är rädd att jag får
samma problem, är orolig för framtiden. För att bo kvar måste jag hitta ett jobb,
annars flyttar jag (Tjej 16-19 år).
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-

Jag skulle vilja att det fanns fler jobberbjudanden (Tjej 16-19 år).
Det ska finnas mer jobbmöjligheter direkt efter studierna (Tjej 16-19 år).

Fritidssysselsättning
Detta är den fråga de unga ”tyckt till” mest om. Ungefär en tredjedel av alla åsikter handlar
om fritidssysselsättning. De unga saknar någonstans att umgås på kvällar och helger. En
fritidsgård/ungdomsgård efterfrågas i mycket stor utsträckning. Aktiviteter är ett ständigt
återkommande ord, de unga vill ha någonting att göra på sin fritid. En del nämner en
fotbollsplan under tak, andra ökat utbud av evenemang.
-

-

-

-

Jag tycker att det borde vara mer aktiviteter för ungdomar i Piteå (Tjej ≤12 år).
Mer fotbolls- och hockeyplaner (Kille ≤12 år).
Jag tycker att de borde bygga ett nöjesfält som på Gröna Lund eller Liseberg, det
kanske får hit fler turister istället för Piteå dansar och ler en gång om året (Kille 1315 år).
Tycker det ska vara fler evenemang, som t.ex. volleybollturneringarna ni hade i
somras, men också ha evenemang på höst vår och vinter, som man skickar
information om på Facebook och skolor för att få så många som möjligt till
evenemangen (Kille 16-19 år).
Fotbollen är jätteviktig för mig och jag vill inte behöva flytta för att kunna satsa. Om
man bygger en fotbollsplan som går att spela på under vintern skulle vi kunna få fler
bra spelare i Norrbotten, särskilt från Piteå. Skulle vara bra reklam för staden också
(Tjej 16-19 år).
Som det är nu så finns det så gott som ingenting att göra fredag eller lördagskväll
annat än att fara på fester och supa. Det finns ju kristna aktiviteter som
ungdomsmöten och träffar, men en som inte är kristen har som inget annat val. Jag
önskar att det fanns en ungdomsgård. Kanske till och med ett hus som är anpassat
för ungdomsaktiviteter. Ett hus med rum för sällskapsspel, myshörna, öppen scen,
ärlighetsfik och massa trevligheter. Jag tycker att vi ska skapa bra ungdomsmiljö här
i Piteå där det finns möjlighet att göra annat än att knarka och supa!!! Satsa pengar!
Det kommer att löna sig i slutändan – Jag lovar! (Tjej 16-19 år).

Kollektivtrafik - säkra skolvägar
De unga efterfrågar bättre kollektivtrafik. Många har lämnat åsikter om det går för få bussar
på kvällar och helger. Även de ändrade kraven för busskort omnämns flertalet gånger. Boende
i Norrfjärden vill ha en gång och cykelbro över E4:an, även detta är en återkommande åsikt.
Bättre cykelvägar till och från skolan efterfrågas.
-

Upplyst på cykelvägar och vägar (Tjej 13-15 år).
7

-

-

-

Ändra kraven för busskort, att bo 3 km ifrån skolan och tvingas cykla eller gå är inte
det bästa, inte alla familjer har råd med att dagligen åka buss som kostar 10kr/resa
(Kille 13-15 år).
Man ska kunna ta sig till skolan när föräldrarna inte är hemma, och inte komma
försent. Och sen vill man ju också vara med kompisar efter skolan, men man får inte
gå över E4:an, för att föräldrarna säger att det är för farligt (Tjej 13-15 år).
Bättre busstider, vi tar oss ju inte till sporthallarna (Tjej 16-19 år).
Jag tycker att det ska gå bussar från sjukhuset till Vallsberget mycket oftare! För att
det är riktigt jobbigt när man är sugen på att åka skidor och så kan man inte ta sig
dit… (Kille 16-19 år).

Specifik fråga; Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter på kvällarna?
Diagrammet nedan visar att det vanligaste färdsättet till fritidsaktiviteter på kvällarna är cykel
för alla åldergrupper utom åldersgruppen 16-19 år. I åldergruppen 16-19 år är det vanligaste
färdsättet att få skjuts av vuxna.
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Attraktiv skola i Piteå
Grundskola
Många åsikter handlar om att man vill ha nya och fräscha lokaler i skolorna. Även en önskan
om fler idrottstimmar i skolan är en återkommande åsikt.
-

Bättre miljö och godare skolmat (Kille ≤12 år).
Jag vill ha en gymnastikskola i Munksund, 3 dagar i veckan, där man kan hoppa
trampett, hjula, handvolter, bli vig, stå på händer osv (Tjej ≤12 år).
Jag tycker att Piteå Kommun skulle kunna fixa en ramp till Pitholmsskolan igen
(Kille ≤12 år).
Piteå ska vara tryggt, skolan ska ha bra lärare och god skollunch (Tjej 13-15 år).
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-

Fler timmar idrott i skolan (Tjej 13-15 år).

Attraktiv skola i Piteå
Gymnasieskola
Omkring 40 elever på Strömbackskolan har ”tyckt till” om studenten 2012. Dessa vill ha
studenten på en fredag. Utöver detta har många lämnat negativa åsikter om skolmaten och om
outbildade lärare. En hel del elever har dessutom önskar att de fick frukt under skoldagen, för
att orka bättre. Även fler timmar skolidrott står på många ungas önskelista.
-

-

-

Hallå, jag är en kille som går tredje och sista året på gymnasiet. Jag måste fråga hur
ni riktigt tänker då vi ska ta studenten på en tisdag? Vilka hade ni tänkt skulle
komma och fira oss? Människor jobbar ju på en tisdag. Alla studenters släktingar
och familj kan ju inte ta ledigt på en tisdag, det är ju mitt i veckan. På en fredag är
det många människor som jobbat in flera timmar som kan ta helg några timmar
tidigare. VI tar studenten en gång och vi vill kunna fira den med nära och kära.
Skulle uppskatta om ni gjorde något åt detta. Tack på förhand. Med vänlig hälsning
Gymnasieelev (Kille 16-19 år).
Ge frukt till eleverna för att man ska kunna fokusera och koncentrera sig bättre
(Kille 16-19 år).
Satsa mer på musik. Musiken är kraftfullare än vad man tror, och fortsätter det
såhär kanske vi musikklasser måste läggas ned (Tjej 16-19 år).
Jag tycker att de ska ordna dagar där olika arbetande personer kommer till skolan
och berättar hur det är att arbeta på just deras arbetsplats (Tjej 16-19 år).
Ha inte lunchrast före matsalen har öppnat! (Kille 16-19 år).
Få bort rökande, drickande och snusande från skolans område. Vidare borde alla
elever ha minst två lektioner idrott varje vecka för att förbättra mångas svaga hälsa
(Kille 16-19 år).
Jag tycker att man ska ha rätt till utbildade lärare (Tjej 16-19 år).

Påverka Piteås utveckling
Många uttrycker att de vill men inte vet hur de ska göra för att kunna vara med och påverka
Piteås utveckling. Det finns även många som uttrycker att de inte vill vara med och påverka.
En del idéer finns om hur ungdomar ska involveras i Piteås utveckling, i mångt och mycket
handlar det om en vilja att delta i enkäter och undersökningar utskickade av kommunen.
-

Jag vill vara med och påverka Piteås utveckling, men jag vet inte på vilket sätt (Tjej
≤12 år)
Jag vill påverka genom blanketter på skolan och tillställningar som denna osv (Tjej
16-19 år).
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-

Kanske att unga får bestämma mer, bättre metoder för unga att få fram sin åsikt,
börja där (Tjej 16-19 år).
Jag vill kunna delta i enkäter och undersökningar men då måste undersökningarna
vara bättre marknadsförda och mer uppmärksammade. Det ska som vara en naturlig
del av vardagen i Piteå, att tycka till som ungdom ska vara lättillgängligt (Tjej 20-25
år).

-

En plats att ”träffas” på
Text hämtad ur enkäten; ”Piteå kommun har öppnat mötesplatser för unga på Sporthallen i
Norrfjärden och i Hortlax. I Hortlax finns det Green room, Tv, biljardbord, Spel. I
Norrfjärden- finns tillgång till B-hallen, spel, fotbollsspel, Tv, stereo, Kiosk”.
Diagrammet visar att de flesta inte känner till dessa mötesplatser, detta gäller främst tjejer.
Totalt kände 30 procent (%) av de svarande till mötesplatserna.

Känner du till dessa mötesplatser?
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Diagrammet nedan visar att av de som känner till mötesplatserna, hade de flesta ingen åsikt
angående om mötesplatserna är bra eller dåliga. Man kan se att 46 procent (%) av de svarande
hade en mer positiv bild av mötesplatserna än negativ. Killarna var mer positiva än tjejerna
till mötesplatserna.
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Tycker du att denna sorts av mötesplats är bra?
(1 är dåligt och 4 är bra)
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Ingen åsikt

Som tidigare nämnts under kategorin ”Fritidssysselsättning”, är någon form av mötesplats
någonting eftertraktat bland de unga. Många efterfrågar en plats där alkohol är förbjudet.
Aktiviteter omnämns som en viktig del på en mötesplats. Återkommande ord i
sammanhanget; Biljard, sport, kultur, musik, kvällsöppet café/ungdomscafé.
-

-

-

I en ungdomsgård skulle det t.ex. kunna finnas bowling, biljard, disco och bara
allmänt ställe med kiosk och några vuxna människor som kan hålla koll! (Tjej 13-15
år).
Skulle vara kul om det fanns någon form av aktivitetshus, t.ex. liknande hälsans hus i
Luleå (Tjej 16-19 år).
Musik är en riktigt bra plats att träffas. Genom kultur och intressen (Kille 16-19 år).
Ett ställe där det inte är någon specifik grupp som dominerar. Alla ska våga sig dit.
Alkohol, rökning, tobak eller droger ska vara förbjudna för att göra det så trevligt
som möjligt för alla (Tjej 16-19 år).
En plats att träffas på; En stor lokal (tänk gamla Åhléns om inte Step In skulle tagit
det). Mååånga avdelningar med möjlighet till att hänga lite i sofforna, dricka te,
spela schack eller biljard. Ett musikrum för de som är intresserade av att spela
instrument. Chans att kunna skrapa ihop ett gäng och gå på Nolia och spela fotboll.
Anslutning till Ungdomsmottagningen och anställda pedagoger och kuratorer så
man som ungdom på ett mildare sätt kan ta kontakt om det är något man behöver
prata om (inte gå in i ett rum med någon som snart blir pensionär och prata
känslor). Jag vill som ung ha möjlighet att på ett naturligt sätt känna att jag kan
närma mig en vuxen genom att konversera ”in” problemet. Slippa läsa upp (Tjej 1619 år).
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Specifik fråga; Finns det behov av en webbsida för unga?
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Diagrammet ovan visar att en majoritet av de unga efterfrågar en webbsida för unga, totalt är
detta 58 procent (%). Fördelat på kön kan man se att det är fler tjejer som efterfrågar en
webbsida.

Specifik fråga; Vilken typ av information skulle behöva finnas med på denna webbsida för
unga?
Många unga önskar en webbsida med information om vad som händer i Piteå. Andra påpekar
att ett forum där ungdomarna kan tipsa varandra, om vad som händer i Piteå, vore det bästa.
-

Om aktiviteter och jobb för unga kanske? (Tjej 16-19 år)
FORUM, evenemang. (Tjej 16-19 år)
Information om vad som händer och när det händer (Kille 16-19 år).
Vad som händer i Piteå, arrangemang, aktiviteter, tips på vad man kan göra.
Tipsrutor där man kan föreslå saker att göra. Forum för att få ungdomar att
diskutera kring viktiga frågor i Piteås utveckling (Tjej 20-25 år).
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Övriga åsikter
Många har åsikter om lägenhetsutbudet i Piteå, man tycker att det ska finnas fler lägenheter,
och framför allt lägenheter som inte är så dyra.
-

-

Mer färger och gatukonst, spelningar och tävlingar (Kille 16-19 år).
Tänka mer på framtiden, och inte bara alla andras utan också sin egen. Om du vill
ha en bra pension, är det nog smartare att göra ålderdomshemmen bättre idag, så
det är bra då du väl går i pension (Tjej 16-19 år).
Mer lägenheter och billigare hyra (Kille 16-19 år).
Billiga och många lägenheter (Kille 16-19 år).
Det är bra som det är, det är bra natur, det händer mycket evenemang, vilket jag
tycker är bra (Tjej 16-19 år).
Piteå ska behålla sin charm som en liten småstad. Inte göra en storstad av den (Tjej
16-19 år).
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Frågorna i 2011 års ”Student i Piteå- tycker” har varit följande;
Utbildning, arbete och näringsliv








Hur tycker Du att Piteå ska vara för att studenter ska trivas?
Tycker du att Piteå är en bra studentort?
Vad är bra med Piteå som studentort?
Vad saknar du för att Piteå ska vara attraktiv som studentort, vad kan bli bättre?
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?

Livsmiljö






Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter på kvällarna?
Beskriv vad "En plats att träffas på" betyder för dig:
Finns det ett behov av en webbsida för studenter i Piteå?
Vilken typ av information tycker du skulle behöva finnas med på denna webbsida för
studenter?
Här kan du lämna övriga åsikter: (om vad du vill)

Vad tycker studenterna?
Vid institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå studerar för närvarande 766
studenter. Av dessa har 114 medverkat i enkäten, se diagram på sidan 3.
Resultatet presenteras under områden där åsikterna har grupperats;

Piteå som studentstad
Av de som svarat på enkäten anser 88 procent att Piteå är en bra studentstad och de är
studenter i åldersgruppen 18-20 år som är mest nöjd, 92 procent. Fördelat per kön tycker 88
procent (%) av kvinnorna, och 90 procent (%) av männen att Piteå är en bra studentstad.
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Tycker du att Piteå är en bra studentstad?
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Återkommande åsikter om varför Piteå är en bra studentstad är att man upplever en bra
sammanhållning, att Piteå är lagom stort med trevliga invånare, närhet till allt, bra boende, bra
kårhuset, Acusticum, musikhögskolan.
-

Alla är välkomna, mottagandet är underbart. Det är en lugn och fin stad och alla är
trevliga. (Kvinna 21-25 år)
Studentboendet och musikhögskolan är fantastisk! (Man 21-25 år)
Det är en mindre ort så det blir bra gemenskap bland alla studenter (Man 21-25 år)
Det blir en nära kontakt mellan alla studerande eftersom det är en sådan liten skola
och ort, (Kvinna 21-25 år)
Gemenskap, nära till allt, mycket musik både på skolan och på stan. Mysig ort. Mycket
snö! (Kvinna 25+)
Alla är trevliga, det satsas mycket pengar i skolan och möjligheterna för bostad är
bra.(Man 21-25 år)

Av de som tycker att Piteå inte är en bra studentstad skulle vilja ha bättre kommunikationer,
längre öppettider på olika utbud, mer caféer, mer aktiviteter vintertid.

Trivsel för studenterna i Piteå
Många studenter tycker att Piteå är en bra studentort och är nöjd med hur det är. Studenterna
tycker att Piteå är en trevlig och mysigt lagom stor stad med trevliga invånare. Piteå har ett
bra utbud av handel, kultur, nöje.
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-

Jag tycker personligen att det är bra som det är. Stillsamt, trevligt och ett
koncentrerat studentområde där det är lätt att umgås och samarbeta i projekt. Skulle
ju troligtvis inte klaga på lite varmare väder men det får man ta från Norrland (Man
21-25 år)

Aktiviteter och mötesplats
Förutom att studenterna efterfrågar mer studentrabatter och bättre kollektivtrafik kom det flest
åsikter om att man saknar mötesplatser och aktiviteter riktade till studenter. Många studenter
efterfrågar kvällsaktiviteter på vardagarna, inte bara på helgerna. Olika event, tillställningar
och caféer utanför skolans nätverk var återkommande åsikter bland studenterna.
-

-

-

-

En kreativ mötesplats som bjuder in till konversationer med andra studenter och
därifrån få nya synpunkter och vyer, vilket leder till personlig utveckling och nya
insikter. Jättekul med ett fik/restaurang, en kreativ mötesplats i centrala Piteå förutom
Kårhuset, där man på fritiden kan träffa andra studenter och samtala, plugga och
umgås. (Kvinna 18-20 år)
Det ska finnas aktiviteter och intresse som berör studenterna (Kvinna 18-20 år)
Bjuda på många event för ungdomar och annan sorts underhållning. Skulle vara
roligt om det fanns ett ställe i Piteå där studenter som även Pitebor kan samlas och
hålla på med olika aktiviteter (Man 21-25 år)
Välkomnandet, är det inget fel på! Man känner sig så sjukt välkommen när man flyttar
till Piteå. Men sedan när man kommer till aktiviteter och fritid är det väldigt dåligt
utbud. Det är sådana saker som får en att stanna kvar i en kommun. (Kvinna 21-25 år)
Det ska hända mycket och inte vara för dyrt eller svår tillgängligt. (Man 21-25 år)

Information och delaktighet
Många studenter upplever att de glöms bort, att de inte är delaktiga på samma sätt som övriga
invånare i Piteå. Många upplever att studenterna inte får ta del av information om vad som är i
rullning och aktuellt i staden. Studenterna efterfrågar mer information och delaktighet.
-

-

Försöka involvera dem i stan lite mera, blir lite att vi är på vårt egna hörn. I stan t.ex.
ser jag sällan studenter (Kvinna 18-20 år).
Det som jag har upplevt är att det är lite som två världar, vi har högskolan uppe på
kullen och stan där nere. Jag tycker att informationen om vad som händer eller vad
som finns borde vända sig mer till oss studenter. Känns som om vi glöms bort (Kvinna
21-25 år).
Det uppskattas om Piteå engagerar sig i student livet kontra att studenterna vet vad
som är i rullning i själva Piteå. Staden, träffar, föreningsliv osv. (Man 21-25 år).
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Leva och bo
Av de studenter som medverkat i enkäten skulle 22 procent (%) kunna tänka sig att bo och
leva i Piteå efter avslutade studier. Svarsfrekvensen per kön var 25 procent (%) kvinnor och
20 procent (%) män. De som inte kan tänka sig att bo och leva i Piteå efter avslutade studier
är 47 procent (%). Svarsfrekvensen per kön är 48 procent (%) kvinnor och 44 procent (%)
män. Totalt 31 procent vet inte om de skulle vilja stanna kvar. Den åldergrupp som är mest
positiv och kan tänka sig att stanna kvar i Piteå efter avslutade studier är personer som är i
åldern 25 år och äldre.

Leva och bo i Piteå efter avslutade studier
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Av de som svarat att de kan tänka sig att leva och bo i Piteå efter avslutad studie säger de
flesta att detta beror på människorna och klimatet i Piteå, stressfri miljö, trevlig stämning,
närhet till de mesta, fin natur.
-

Allt finns inom behagligt avstånd. Sjukt trevligt folk som bor här, bra utbud av
affärer och nöje (Kvinna 25+).

De flesta som svarat att det inte vill bo och leva i Piteå efter avslutad studie uppger att
arbetsmöjligheterna är för dåliga i Piteå, att det beror på familjeförhållanden och att Piteå som
ort är för liten samt att utbudet är litet.

Påverka Piteås utveckling
Många uttrycker att det vill vara med och påverka genom att framgöra sina åsikter antingen
genom dialoger och samarbete med berörda parter eller genom att besvara enkäter som denna.
Man vill känna sig delaktiga och få information om vad som är aktuellt och på gång i Piteå.
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-

-

Genom att samarbeta med Piteå i kurser vi har. Vi skulle kunna ta fram förslag och
idéer och pitcha idéerna till Piteå kommun. Musikhögskolan med dess olika program
är en otrolig tillgång för Piteå som stad. I upplevelseproduktion läser vi mycket om
service och värdskap, turism och destinationsutveckling och skulle därför absolut
kunna samarbeta med Piteå kommun för att utveckla Piteå som attraktiv destination.
(Kvinna, 21-25 år)
Genom att svara på sådana här undersökningar (Kvinna 21-25 år)
Enkätundersökningar (Kvinna 21-25 år)

Fritidsaktiviteter
De flesta studenterna cyklar/går (93 %) till sina fritidsaktiviteter på kvällarna och de färdsätt
som används minst är kollektivtrafiken (8 %).

Färdsätt till fritidsaktiviteter på kvällar
94 93
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-

-

På vintertid är det svårt att ta sig till stan och gå på korpen. Bussen går aldrig sent på
kvällar till Ankarskatavägen så man skippar hellre möjligheten till träning på korpen
pga. att man inte vill gå hem från stan i 25 minusgrader. Bättre bussförbindelser
önskas, helst gratis. (Kvinna 18-20 år)
Kollektivtrafiken är inte det bästa alternativ eftersom bussarna går inte från byarna
då man behöver dem (Kvinna18-20 år)
Jättestort minus att det inte går kvällsbussar och nattbussar på helgerna! (Kvinna 2125 år)
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En plats att ”träffas” på
Många efterfrågar en lugn plats där man kan sitta och prata och umgås och som har
kvällsöppet. Många efterfrågar ett mysigt café med live musik. En plats där man kan dricka
kaffe eller öl och lyssna på live musik.
-

Där man kan hänga och bara vara. Alla är välkomna och man kan fika, lyssna på live
musik eller bara vara! (Kvinna18-20 år)
En plats dit man kan gå när man vill och kunna umgås med sina vänner, bara ta det
lugnt och känna sig som en del av ”familjen” (Kvinna 21-25 år)
Ett ställe med billig fika, aktiviteter som biljard, tv-spel, sällskapsspel, musikscen osv.
Fullt med soffor och gemensamt ansvar för att alla ska trivas (Man 18-20 år).
Musikcafé, en scen där man får spela sin musik för andra (Kvinna 21-25 år)
Det betyder en lugn plats där man kan köpa billigt fika och mat och där man inte
känner sig stressad att gå när man ätit klart. Krokodil är en bra sådan plats. Det
betyder också generösa öppettider, även kvällar och söndagar. (Kvinna 20-25 år)

Webbsida för studenter
Den totala andelen studenter som anser att det finns ett behov av en webbsida för studenter är
62 procent (%), 38 procent (%) tycker inte att det behövs. Fördelat per kön tyckte 70 procent
(%) kvinnor och 51 procent (%) män att det finns ett behov av en webbsida. Av de som anser
att det finns behov av en webbsida tycker de flesta att information om busstider, matsedel,
vad som är på gång i Piteå, aktuella aktiviteter/evenemang som är på gång, nöjesinformation
osv. ska finnas på denna sida.

Upprättande av en webbsida för studenter
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-

Information om vad som finns tillgängligt för oss studenter, där det står vem man kan
kontakta i olika situationer. Information om fackförbund för studenter och dyl. vilka
företag som finns i området och vilka som erbjuder praktikplatser/sommarjobb och
dyl. (Kvinna 21-25 år)
Tydligare vad som händer på skolan och mer information av vad som händer nere i
stan (Man 21-25 år)
Scheman, lärarkontakt, Allmän Information (Man 21-25 år)

-

Övriga åsikter
Många har lämnat åsikter om hur trevlig ort Piteå är och att de trivs väldigt bra här. Många
uppskattar även denna undersökning, att det fått möjlighet att medverka och fått lämna sina
åsikter. Utöver dessa åsikter har man till största delen tyckt till om kollektivtrafiken, att det är
för få turer, att det är dyrt, att bussarna inte går helger och kvällstid.
-

-

Önskar verkligen att det fanns bättre kollektivtrafik på kvällar och helger. Man
undviker att gå ner på stan på kvällen om vintrarna då det är jobbigt att promenera
fram och tillbaka när det är kallt (Kvinna 21-25 år).
Busstabellen – förbättra!! (Kvinna 18-20 år)
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