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Sammanfattning 
Antalet unga som deltar i undersökningen fortsätter att öka i år igen fastän 
det inte gick att genomföra samtliga event som planerat på grund av 
pandemin. År 2020 deltog 596 unga. Årets unga tycker handlar om 
mötesplatser.   
 
Den vanligaste mötesplatsen är hemma hos varandra. Ett vanligt sätt att 
mötas är även via sociala medier på Internet. Många träffas även utomhus. 
Det går inte säga om det beror på pandemin eller om det tillhör det 
”vanliga” att mötas utomhus. Det är fler killar än tjejer som väljer att träffas 
utomhus. Tjejer väljer i större utsträckning att träffas på café och galleria.  
 
Nästan hälften av de unga som svarat på enkäten är positiva till de 
mötesplatser som finns och en dryg fjärdedel är negativ till mötesplatserna. 
Killarna är mer nöjda än tjejerna med mötesplatser. Tjejer svarar i högre 
grad att de inte vet om de är nöjda. Eleverna i Norrfjärden, Rosvik och 
Sjulsmark är mest positiva till mötesplatserna jämfört med de andra 
områdena.  
 
Det som saknas är både aktiviteter och mötesplatser. Vad gäller aktiviteter 
så önskas något roligt och saker att göra för ungdomar. Det är flera som 
önskar en ungdomsgård eller en plats att vara, som mötesplats.  
 
Det finns många olika mötesplatser som fungerar. Några exempel är 
utomhus, badplatser, Badhusparken, Nolia, Skolan, Skateparken med flera.  
 
Det som gör att mötesplatserna fungerar är att det finns möjlighet att 
träffas och umgås. Det finns dessutom fler orsaker till att en mötesplats 
fungerar som är kopplat till den specifika platsen.   
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Medborgardialog 
Piteå kommun arbetar med ungas inflytande och delaktighet i 
beslutsfattande där Unga tycker är en del i de återkommande metoderna.  
Det finns även Student tycker (som inte genomfördes i år), Unga i Piteå 
granskar, Unga i Piteå frågar och Unga kommunutvecklare som i år var extra 
många på grund av den rådande pandemin och behov av praktikplatser.  
 
Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, 
engagemang och kreativitet.  Årets Unga tycker ställer frågor om 
mötesplatser.  Frågeställningarna har initierats av kultur- och 
fritidsnämnden utifrån resultat i Personligt angående ungas fritid. 
Resultatet av undersökningen presenteras för kommunstyrelsen och 
kultur- och fritidsnämnden. Rapporten skickas för kännedom till samtliga 
nämnder.  Resultaten från de olika dialogerna med unga används som ett 
av flera underlag i arbetet med verksamhetsplanering och budget.  
 

 

Unga tycker 2020 
Under perioden 20 oktober – 20 november öppnades för elfte året Unga 
tycker på kommunens hemsida. De unga fick möjlighet att via en 
webbenkät svara på frågor.  

 
År 2020 var ett speciellt år i och med pandemin med Coronaviruset. 
Pandemin och restriktionerna som följd, påverkade ungas möjligheter att 
träffas och umgås. Det går inte att bedöma om eller hur det påverkade de 
ungas mötesplatser och vilka aktiviteter de utför och därmed hur de svarat 
på enkäten. En intressant fråga hade varit hur om och i så fall hur 
mötesplatserna har förändrats. För att få en jämförelse kan Enkäten 
Personligt användas från 2018. Personligt frågade elever i årskurs 7 och 9 
och gymnasiet vart de träffar sina kompisar på fritiden. Det visar sig att 
mötesplatserna ser generellt ganska lika ut. Störst andel träffar sina 
kompisar hemma hos varandra enligt bägge enkäterna. De övriga 
mötesplatserna följer i andel varandra; sociala medier, utomhus, 
idrottshall/sporthall, galleria och så vidare (i fallande popularitet). De unga 
verkar inte ha ändrat sina mötesplatser på grund av pandemin.  
 
Event på två högstadieskolor genomfördes tillsammans med 
representanter från kultur- och fritidsnämnden. Event var planerade på 
samtliga högstadieskolor men de resterande eventen fick ställas in på 
grund av pandemin. Skolorna som fick besök var Porsnässkolan och 
Solanderskolan.  
 
Resultatet av Unga tycker presenteras i denna rapport, och genom 
föredragningar för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
Rapporten skickas för kännedom till samtliga nämnder. Resultaten 
presenteras också via Piteå kommuns hemsida.  

 



 

 
 

 

 

4 
 

Frågeställningar Unga tycker 2020 
• Var träffar du dina kompisar på fritiden? 

• Är du nöjd med de mötesplatser som finns för unga? 

• Vad är det du saknar? 

• Finns det några mötesplatser för unga som du tycker fungerar bra? 
Vad är det i så fall som gör att de fungerar bra? 

• Vilka mötesplatser för unga tycker du fungerar bra? Vad är det som 
gör att de fungerar bra? 

• Övriga åsikter om vad du vill.  

 
 

Sekretess 
För att inte röja identitet hos enskilda individer redovisas inte 
svarsalternativ under fem i antal. Rapporten följer riktlinjerna som Piteå 
kommun antagit kring sekretess och hur svarsalternativ ska presenteras. 
Som svarsalternativ ska jämn skala användas och resultatet redovisas som 
andel positiva/negativa svar. Därmed kan eventuellt inte alla svar redovisas 
i vissa frågor. I de öppna frågorna kommer endast resultatet att redovisas i 
textform.  

 
 

Antal unga som valt att lämna åsikter 
Totalt svarade 589 unga på enkäten. Deltagandet var väldigt jämnt fördelat 
mellan tjejer och killar.  
 
Åldern på deltagarna redovisas i två kategorier där det var en jämn 
fördelning mellan deltagare i 13–15 års ålder och 16–19 års ålder. Det 
innebär också en jämn fördelning mellan deltagare som går i grundskolan 
jämfört med gymnasiet.  
 
Av de som lämnat sin åsikt bor de flesta i Hortlax, Bergsviken, 
Hemmingsmark, Blåsmark och Jävre följt av centrala Piteå.  
 
Antalet som väljer att lämna sina åsikter ökar åter igen från förra årets 
rekord på 581 deltagare till 596 för år 2020. 
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Resultat Unga tycker 
Nedan redovisas resultatet av webbenkäten Unga tycker.  

 

Var träffar du dina kompisar på fritiden? 
Flest av de unga, hela 86 %, träffar sina kompisar hemma hos varandra. Ett 
vanligt sätt att träffas är också på sociala medier på Internet. Många träffas 
även utomhus. Det går inte att bedöma om det är en strategi utifrån 
pandemin att ändå ha möjlighet att träffas. Det är fler killar än tjejer som 
väljer att träffas utomhus. Att träffas på café och galleria väljer fler tjejer än 
killar som mötesplats 
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Är du nöjd med de mötesplatser som finns för unga? 
De flesta är nöjda med de mötesplatserna som finns. Diagrammet nedan 
visar att nästan hälften är mycket eller ganska nöjd med mötesplatserna. 
Ungefär en fjärdedel vet inte och resterande dryga fjärdedelen är ganska 
eller mycket missnöjd med mötesplatserna. Killar är mer nöjda än tjejer 
med mötesplatser. Tjejer svara i högre utsträckning att det inte vet om de 
är nöjda.  

 

 
 
Mest positiv till mötesplatserna är eleverna i Hortlax, Bergsviken, 
Hemmingsmark, Blåsmark och Jävre följt av Norrfjärden, Rosvik och 
Sjulsmark. Pitholm och Munksund samt Piteå centrala är ganska jämnt 
fördelade i respektive område mellan positiva och negativa inställning till 
mötesplatserna.  

 

Vad är det du saknar? 
Det som saknas är både mötesplatser och aktiviteter. När det gäller 
aktiviteter är det få som preciserar vad det är för aktivitet, utan det önskas 
något roligt och ”saker att göra för ungdomar”.  Några åsikter som lämnats 
är ”motorelaterade grejer”, ”racerbana”, ”aktiviteter, ställen där det inte är 
massa epor som spelar musik konstant”, ”gratis gym/sim kort”, ”fria tider i 
ballongen så att man kan spela fotboll på fritiden även på vintern”.  
 
Vad gäller mötesplatser så är det flera som önskar en ”ungdomsgård” och 
”någon mötesplats”. En plats att mötas där det går umgås och plugga. Det 
önskas även ”bättre ute gym”, ”Epa parkering”, ”ett stort garage för unga 
som kan meka tillsammans”, ”lekpark för större barn”, ”mer ställen helt 
enkelt typ lite som kaleido fast yngre och fräschare”.  
 

Mycket nöjd ; 
60

Ganska nöjd ; 
212

Ganska 
missnöjd ; 109

Mycket 
missnöjd ; 68

Vet inte ; 140

Är du nöjd med de mötesplatser som finns för 
unga? 
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Om det ska hittas någon trend i det unga i Piteå önskar så är det 
mötesplatser både inomhus och utomhus. Platser där man kan umgås och 
att det finns roliga aktiviteter. Det är även några som önskar bättre 
lösningar för parkeringen av Epor samt fler möjligheter till att träna utanför 
den organiserade idrotten.  

 

Finns det några mötesplatser för unga som du tycker 

fungerar bra?  
Ett trettiotal unga tycker att hemma fungerar bra som mötesplats. Ungefär 
lika många tycker även att idrottsplats/sporthall är ett bra ställe att träffas 
och umgås. Nästan lika många tycker att det inte finns mötesplatser som 
fungerar. Flera unga tycker att caféer är bra mötesplats liksom ”stan”. 
Andra bra mötesplatser är:  
 

Ute 
Lekparker 
Badhusparken 
Torget 
Ica  
Coop 
LF 
Bowling 

Parkering 
Kyrkoparkeringen 
Go Wash 
Nolia 
Byn 
Nätet 
Matplatser 
Grillplatser 

Kaleido 
Badplatser 
Kanalen (bänkarna) 
Kyrkans aktiviteter 
Ungdomsgård 
Skolan 
Skateparken 

 
 

Vad är det som gör att de fungerar bra? 
Det finns många olika orsaker till att olika mötesplatser fungerar, nästan 
lika många som de som svarat på frågan.  
 
Utomhus: att det finns bänkar att sitta på, ej få Corona, många ställen att 
sitta på och köpa glass och dricka (torget), kan vara lite överallt och behöver 
inte anpassa sig efter andra och kan springa på stora ytor.  
 
Stan: träffa många man känner, folk runt omkring som håller koll, bra 
stämning, finns vakter (gallerian). 
 
Sporthall/idrottsplats: kan träffa många och alla kan vara med, gör något 
som är kul och rör på sig, blir glad att röra på sig, finns mycket att göra, vid 
träning är man med kompisar och det finns vuxna som håller koll, gör något 
man gillar och möta folk med samma intressen, roligt. 
 
Hemma: inga främlingar, inte så mycket folk, lättare hitta på saker, nära 
och går fort att fara till någon, anpassa efter om man är trött kan då ha en 
lugnare aktivitet, slipper hänga på stan. 
 
Generellt: hitta fler vänner att vara med, roligt, mycket att göra, utrymme 
och sittplatser. 
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Motorrelaterat: Nolia – vill vara där senare, skolparkeringen – stort 
utrymme. 
 
Café: köpa något gott och värma sig, roliga aktiviteter, trevlig personal, gott 
fika, äta gott, kvällsöppet, mysigt, kan prata. 
 
Skateparken: gillar rörliga aktiviteter, en/flera aktiviteter på samma ställen 
– alla kan göra olika. 
 
Kaleido: trevliga aktiviteter, saker att göra. 
 
Skolan: kvällsöppet. 
 
Internet: lättare komma i kontakt. 

 
 

Övriga åsikter (om vad som helst) 

att de ska finnas saker att göra utomhus för både äldre ungdomar 14-16 
åringar som 12-14åringar. Tycker de finns mindre ställen man kan vara på 

för äldre än för yngre. 

Tycker det ska finnas fler lokaler för ungdomar att hyra så man kan mötas 
på fler platser och kunna hitta på saker 

Starta upp en högskola om man vill ha mer ungdomar här. 

Det finna några mötesplatser, men vissa platser som parker eller utomhus 
generellt är obehagliga, speciellt när det är mörkt ute. Säkre lokaler med 

valfria aktiviteter skulle vara bra och uppskattat. 

jag vill att Pite kommun ska spendera och investera för ungdomar, 

Jag tycker att vi ska få bättre mat i skolan          

Att bygga en uteplats som alla ungdomar kan vara på och ha kul här i 
Öjebyn 

Det finns ganska bra mötesplatser för ungdomar 

Ta bort tiden på Nolia parkering 

Skaffa sladdställen 

Det hade varit roligt med en spring/skidklubb för ungdomar i Piteå. Om 
det finns skulle jag gärna vilja vara med, kanske i öjebyn kring grisberget 

eller någonstans så kan vi medlemmarna träna och lära teknink i 
längdskidor och löpning:) 

Jag vill ha bättre skolmat så vi får mer energi under skoldagen 

Mer bussar under helger och bättre skolmat 

Generellt sett så är det ibland svårt att ta sig till platser att träffas, 
eftersom allt liger i centrala piteå. Det blir ibland jobbigt då man bor långt 

bort. 

Kul att ni vill höra dem ungas åsikter! 
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kan man inte bygga en grusplan nån stans så att alla som kör EPA och 
mopedbil kan åka dit och leka istället för på Nolia parkeringen 

En plast där unga kan känna sig trygga och att de kan vara där när som 
helst. Att det ska finnas aktiveter att göra. 

det behövs mer aktiviteter och mötesplatser som man bara kan chilla på, 
som en liten park eller så där man kan umgås utan alla epor å hög musik å 

fest 

Det behövs en väg för mopeder att ta sig fram mellan Norrfjärden och 
Rosvik. För just nu sätter vi våra unga i farliga situationer när vi måste ge 
oss ut på e4:an. Det finns en grus väg men den är i dåligt skikt och det är 

väldigt lätt för olycka eller att man ramlar på den vilket gör att Unga 
väljer att köra e4:an istället 

jag vill att det ska byggas en air soft arena och en downhill bana inom 
piteå kommun. jag känner även andra som önskar att det ska byggas 

iallafall en downhill bana. närmaste downhill banan är i Skellefteå och vi 
som vill åka downhill måste då åka ner till Skellefteå för att kunna göra 

det. 

Piteå skulle behöva en ungdomsgård där alla olika ungdomar med olika 
intressen kan mötas och hänga, det skulle kunna finnas olika bordsspel 

och ett fik. Det är något Piteå saknar och gör att de flesta hittar på andra 
saker eller bara kör runt i EPA 

kanske försöka fixa mer aktiviteter för unga, tex anordna tider i 
sporthallar för sportaktiviteter till andra än sportföreningar 

Piteå är en bra stad att växa upp i 

kanske nån mer sporthall som air domen uti skogs, till andra sporter som 
basket, tennis, fotboll där alla kan komma in på vinter och sommarn 

 
 

Komplettering mötesplatser och bostadsområde  

Jämförelsen görs i procent utifrån de olika områdena. Det innebär att 
resultatet är viktat så att även ett område med få svar kan jämföras. 
Resultatet redovisas utifrån respektive mötesplats. Mötesplatsen ”I 
föreningslokal” redovisas inte på grund av för få svarsalternativ och 
Piteå kommuns policy att inte redovisa svar under fem i antal. 
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Resulatat Vart träffar du dina kompisar på fritiden utifrån 

jämförelsen boendeområde?  
 

 

 
 
De unga träffas i ungefär samma utsträckning hemma hos varandra i 
de olika områdena. I Öjebyn, Sikfors och Norrfjärden, Rosvik, 
Sjulsmark träffas man i mindre utsträckning hos varandra jämfört 
med de andra områdena. Tjejer träffas i lite större utsträckning 
hemma hos varandra än killar.  

 
 
Vare sig man bor i staden eller på landsbygden är det många som 
träffas via sociala medier. Killar väljer sociala medier som mötesplats 
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i större utsträckning än tjejer; 57% för killar jämfört med 37% för 
tjejer.  
 

 
 
De unga i Hortlax och byarna i området väljer i stor utsträckning att 
träffas i idrottshall/sporthall. Det kan vara en naturlig samlingsplats i 
Hortlax för de unga. Det som även kan vara avgörande är att fler killar 
än tjejer väljer att mötas i idrottshall samt att det är fler killar i 
nämnda område som svarat på enkäten jämfört med tjejer.  
 
Det är få i Sjulnäs, Lillpite, Bölebyn, Svensbyn och Långträsk som 
väljer att träffas i en idrottshall.  
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Föga förvånansvärt väljer unga i Piteå centrala att träffas på café. 
Men även Öjebyn och Sikfors samt Sjulnäs och byarna väljer att 
träffas på café.  
 
Vad gäller att träffas på café så gör de unga det i mindre utsträckning 
i Norrfjärden, Rosvik och Sjulsmark, Pitholm och Munksund samt 
Hortlax, Bergsviken, Hemmingsmark, Blåsmark och Jävre.  
 
Det är nästan 18% av tjejerna som väljer café som mötesplats jämfört 
med endast 6% av killarna.  
 

 
 
De unga i Piteå centrala väljer i större utsträckning att mötas i 
galleria/köpcentra jämfört med de andra områdena. Det som är lite 
förvånande är att de unga i Pitholm och Munksund uppger att de inte 
träffas i gallerior, trots närheten till staden. Förklaringen finns inte i 
att de är yngre utan de är i ungefär samma åldrar som Piteå centrala.  
Det är relativt få svar från Pitholm/Munksund vilket kanske kan vara 
en del i förklaringen.  
 
Betydligt fler tjejer väljer också galleria eller köpcentrum som 
mötesplats än killar, 33% jämfört med 8%.  
 

28

10

23

21

16

18

15

Piteå centrala

Pitholm, Munksund

Öjebyn, Sikfors

Hortlax, Bergsviken, Hemmingsmark,
Blåsmark, Jävre

Sjulnäs, Lillpite, Bölebyn, Svensbyn,
Långträsk

Norrfjärden, Rosvik, Sjulsmark

Annat

0 5 10 15 20 25 30

Mötesplats I galleria eller köpcentrum



 

 
 

 

 

13 
 

 
 
De unga i Norrfjärden, Rosvik och Sjulsmark samt Öjebyn och Sikfors 
väljer i hög grad att träffas utomhus.  
 
Pitholm och Munksund väljer inte att träffas utomhus i så stor 
utsträckning. Det var ganska få svar från området vilket kan förklara 
att det inte ger en representativ bild hur det verkligen förhåller sig. 
 
Killar väljer att träffas utomhus i högre utsträckning, 55% jämfört 
med tjejernas 33%.  
 

 
 
De unga i främst andra bostadsorter/områden och i Norrfjärden, 
Rosvik och Sjulsmark väljer att träffas på andra mötesplatser. Vilka 
mötesplatser det är, framgår inte.  
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År du nöjd med mötesplatser som finns för unga? 

 

 
 
Procentuell fördelning över hur nöjd de unga är i olika 
bostadsområden. Generellt är de unga mer nöjd i byarna jämfört 
med centrum och centrumnära områden.  
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