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Sammanfattning 
 

Andelen unga som har svarat på enkäten Unga tycker i år har minskat, men till största del för 

minskande av event. Sett över tiden är detta ändå ett av de bättre åren gällande deltagandet, det 

näst högsta deltagande sedan denna undersökning skapades.  

På frågan om vad ungdomarna skulle prioritera för frågor om de var kommunchef eller kommunalråd 

för en dag så uppger flest ungdomar uppger att de skulle prioritera skolfrågor och framförallt 

bussarna utöver detta. Det som gällde framförallt inom det område var att dem gick för sällan, både 

när det gäller antalet bussar och vilka tider som de gick. Andra områden som ungdomarna vill 

prioritera är att arbeta med är aktiviteter för unga av olika slag – fritidsgård, innebandyhall, 

fotbollshall är exempel på några sådana mötesplatser, men dessa har i jämförelse med 2016 blivit 

mindre eftertraktade i jämförelse.  

Drygt 81 % skulle rekommendera andra elever att flytta till Piteå, vilken är en minskning med 5 

procentenheter jämfört med förra året, med män som är något positivare till att flytta till Piteå. 

Majoriteten är överlag positiv till Piteås mångfald och tycker att det är viktigt att få med den i Piteås 

utveckling. Den minst positiva frågan hade ändå 68 % som var positiva till den, men det finns 

utrymme att förbättra gällande hur Piteå tar tillvara på mångfalden. 

Eleverna skulle fördra om man använde enkäter och sociala medier som sätt att kunna påverka i 

kommunen. Helst skulle de vilja kombinera dessa två, genom att svara på kortare enkäter via sociala 

medier som t.ex. Facebook. 

När det gäller eventuella lösningar på problemen i samhället är eleverna osäkra, men prioriteringen 

bör vara på busstrafik och sportaktiviteter främst. Även ungdomsaktiviteter och billigare priser är 

prioriterade av eleverna. 

När det gäller Student tycker så har antalet studenter som deltagit ökat. Vad gäller åsikter så menar 

majoriteten av studenterna att de inte vill bo kvar i Piteå, men en tredjedle av dessa är ändå osäkra 

på detta val. 

Vad som är positivt med Piteå i deras mening är att det är en mysig stad med trevliga människor. Vad 

som också lockar är naturen och Musikskolan. Dessutom så kom det kommentare om att orten är 

lagom i storlek.  Vad som däremot inte skulle locka studenterna att stanna är framförallt tre 

anledningar. Den första är att det finns begränsat med jobb i Piteå, speciellt enligt männen. Den 

andra anledningen är att det är för långt till familj & vänner, då främst enligt kvinnorna. Den tredje 

anledningen att orten är för liten, vilket fanns lägre men ändå pririterat av båda könen. 

Båda könen skulle gladeligen rekommendera andra att flytta till Piteå enligt studenterna. Männen 

skulle då rekommendera naturen som den bästa egenskapen med Piteå, medan kvinnorna anser att 

det trevliga folket är anledning nog att vilja bo i Piteå. 



 

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

Utifrån de övergripande och nämndspecifika 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.  

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. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i 

kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna 

Unga tycker 2017 
Under perioden 20 september – 9 november öppnades, för elfte 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 femte året i rad fick 

stadens studenter en egen enkät, på sidan Student tycker.  

Frågeställningar Unga tycker 2017 
 Tänk dig att du för en dag är kommunalråd eller kommunchef för Piteå kommun, vilken fråga 

skulle du då prioritera - arbeta med? 

o Ge förslag på hur du skulle arbeta med frågan 

Mångfald 

 För att alla ska känna sig välkomna i Piteå är det viktigt att arbeta med mångfald. Oavsett kön och 

etnicitet ska alla behandlas lika och ha samma värde. 

o Tycker du att Piteborna kännetecknas av öppenhet till mångfald? 

o Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i kommunen? 

o Hur viktigt tycker du att mångfald är för Piteås framtida utveckling? 

o Hur viktigt är Pitebornas delaktighet för att nå ökad mångfald i Piteå? 

Ökad befolkning 

 Skulle du kunna rekommendera din vän/andra att flytta till Piteå? 

Delaktighet och påverkan 

 På vilka olika sätt skulle du vilja vara med och påverka? (exempelvis, enkäter, via 

internetforum, sociala medier, dialogmöten eller på annat sätt) 



 Har du förslag på konkreta insatser (åtgärder, aktiviteter) för att göra Piteå ännu bättre att 

leva, bo och verka i? 

Övriga åsikter om vad du/ni vill! 

Frågeställningar Student tycker 2017 
 

Hur blir vi fler i Piteå? 

Skulle du kunna tänka dig att bo och leva i Piteå när du avslutat dina studier?  
     o Vad är bra med Piteå som ort?  

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



Skulle du kunna rekommendera andra att flytta till Piteå?  
     o Om ja, vilka fördelar skulle du säga att det finns med att flytta till Piteå?  

     o Om nej, vilka nackdelar skulle du säga att det finns med att flytta till Piteå?  
 

 Har du förslag på konkreta insatser (åtgärder, aktiviteter) för att göra Piteå ännu bättre att 
leva och bo i? 

 
Mångfald 

 För att alla ska känna sig välkomna i Piteå är det viktigt att arbeta med mångfald. Oavsett kön och 

etnicitet ska alla behandlas lika och ha samma värde. 

o Tycker du att Piteborna kännetecknas av öppenhet till mångfald? 

o Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i kommunen? 

o Hur viktigt tycker du att mångfald är för Piteås framtida utveckling? 

o Hur viktigt är Pitebornas delaktighet för att nå ökad mångfald i Piteå? 

Här kan du lämna övriga åsikter (om vad du vill) 

 

 

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.   



Antal unga som valt att lämna åsikter  
Totalt svarade 295 unga på enkäterna, varav 253 svar var individuella (88 killar/män, 169 

tjejer/kvinnor, 8 annat/vill ej uppge) samt 39 gruppsvar ( 12 killar/män & 27 tjejer/kvinnor). Av 

studenterna har man i år fått totalt 95 svar (45 killar/män, 48 kvinnor & 2 annat/ vill inte uppge) 

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Öjebyn, Sikfors (32,8%).  

 
 

 

Flest svar efter ålder i Unga tycker (individuella svar) var i åldersgruppen 16 och över.  

Tjejer har svarat i större utsträckning än killar i Unga tycker. Från förra året har antalet som inte vill 

uppge kön hållit sig densamma med 8 personer från båda dessa tillfällen. 

Antalet svarande har legat relativt lika sedan 2012 med undantag för 2015 då antalet svarande var 

lågt. Antalet svarande har en direkt korrelation till hur många event som genomförs. I år så har 

denna undersökning genomförts på tre skolor, Grams 

De med flest svar efter ålder i Unga tycker (individuella svar) var i åldersgruppen 16 +. 

I Student tycker så har man i år inte haft så många deltagande sedan 2011.  

Vad tycker ungdomarna (Unga tycker)? 
Nedan redovisas ungas svar. Där grafer finns så kommer det största procentuella grupperna att 

redovisas. Gruppen annat kön/ vill inte uppge kommer att visas i grafen när minst fem från denna 

grupp har svarat på en fråga. 
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Tänk dig att du för en dag är kommunalråd eller kommunchef för Piteå 

kommun, vilken fråga skulle du då prioritera - arbeta med? (Unga tycker) 

 

Skulle eleverna få själva bestämma så skulle man fokusera på skolan först och främst, men den 

frågan är tätt följd av trafiken i Piteå som den viktigaste frågan. Mat och aktiviteter på fritiden, såsom 

fritidsgårdar, är också populära frågor som tagits upp. På skolan är det framförallt om ungdomarnas 

hälsa. Gällande trafiken så var större delen av problemen fokuserade kring bussar, hur det är för lite 

bussar som går för sällan ute i samhället. Lite om invandringen kom också upp under denna punkt, 

men till skillnad från förra årets undersökning så nämndes detta i en mer begränsad upplaga än 

tidigare. Skolmaten har också, även om denna fortfarande är en av de större punkterna, blivit lägre 

prioriterad än tidigare. 

 

 Kolla över busskurerna och busstiderna 

 Jag har en fråga kring skolorna om att man borde göra maten bättre för allergibarn. Att dem 

borde få en egen liten matsal så man kan sitta och prata om allergier och bra kost för dem. 

 Ett plats för ungdomen att dem kan träffa med varandra och göra roliga saker. 

 Vad kan vi som ungdomar göra när alla som är över 18 år är i disko och vi har ingenstans att 

vara på? 

 Jag skulle vilja att man ser till att lokaltrafiken ska förbättras för studerande som inte bor 

mitt i Piteå. 

 Mer parkeringar på skolan. 

 Att man har Pokemon Go som ämne 

 Varför de elever som har uppehåltillstånd får ingen dator på skolan? 

 Varför det inte finns direktbussar till Boden? 

 Jag skulle minska matalternativet i skolmatsalen och minska skolkökets budget och införa 

kylskåp och mikrovågsugnar i skolmatsalen 
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Ge förslag på hur du skulle arbeta med frågan? (Unga tycker) 

 

Som vald metod menade den största delen skulle genomföras av skolan själv. Förutom det så var 

diskussioner och dialog önskvärt. Andra inslag som kom fram var att genomföra undersökningar och 

forskning men även att genomföra samtal individuella med eleverna istället för gemensam dialog 

med kommunen. Männen ser ut att prioritera satsningar till större del än kvinnor medan de i sin tur 

vill engagera sig mer i skolan. 

 Prata med någon från kommunen, höra vad andra människor tänker och tycker kring saken, 

försöka komma fram till en bra lösning som funkar ekonomiskt. 

 Öka skolans ansvar för inlärningen, samt minska andelen plugg som eleverna tvingas göra på 

sin fritid. Bättre metoder för själva INLÄRNINGEN istället för att bara ge eleverna 

examinationsuppgifter och hoppas att de lär sig på egen hand.Stärka elevråden och utveckla 

dessa till så att de har verklig makt att förbättra elevernas förhållanden.Skapa ett 

fackförbund för elever för att bekämpa den beroendeställning de ständigt har gentemot sina 

lärare, orsakat av bland annat betygen som de sätter. Om eleverna skulle ha lättare att 

organisera sig tillsammans skulle de ha större möjlighet att påverka och förändra när 

exempelvis allt för många examinationer stockas och stressen blir outhärdlig. Eleverna ska 

kunna säga ifrån, utan att oroas över vilka konsekvenser det kan få i slutbetygen. 

 Ja, men helt enkelt att anordna så att det går fler bussar på t.ex. helger och speciellt 

söndagar då det inte är enkelt som student utan körkort att ta sig någonstans under helger. 

Så svårt kan det ju inte vara. 

 Skulle bygga mer ''billiga'' alternativ som unga hade haft råd med och som bara 

skolungdomar hade kunnat hyra. 

 Jag skulle göra så att varje högstadieelev fick en egen dator och jag skulle även lägga mer 

pengar på att anställa fler lärare och vikarier. Jag skulle även ha mer varierande mat. 

 Ta upp förslag, t.ex. ha en dag där man försöker använda så lite miljökrävande saker som 

möjligt 

 Satsa mer tid på ungdomarnas tankar och försöka hjälpa de så mycket som möjligt 
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 Vi skulle kunna börja med att sätta om tiderna på bussarna på kvällarna för då är det tomt. 

Att de kollar upp när skolor slutar och åker så att alla på skolan skulle kunna ta sig hem och 

att de är mycket folk i bussen 

 Jag skulle vilja att fler ungdommar (13-25 ish) att få delta i fler kulturella evenemang. Jag 

skulle vilja öppna ett café (ett vanligt, inte det som precis öppnade bit café) som hade öppet 

sent till natten. Skulle även vilja ha någon fler plats där man kan spela musik med en större 

scen. Jag tycker också att man ska ge mer pengar till musik och dansskolan så fler elever kan 

börja spela musik. Som det är nu måste man vänta ca 4 år på gitarrlektioner. Det borde inte 

vara så. Fler ska få hålla på med musik och få ansluta sig till spelgrupper osv. 

 Kanske en undersökning: En halv klass får ha dubbelt så mycket idrott än resten av klassen 

har i ett halvår. Sen kan man kolla och se vilka som mår bäst, är mest koncentrerade och 

presterar bäst i skolan. Om resultaten skulle visa att de som har mer idrott mår bättre än 

andra halvan skulle jag definitivt försöka införa mer idrott i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ökad befolkning (Unga tycker) 
 

Skulle du kunna rekommendera din vän/andra att flytta till Piteå? 

Det blir nästan 81 % av de som besvarat enkäten som skulle kunna rekommendera en vän eller 

någon annan att flytta till Piteå. Det går då att se, i jämförelse med 2016 års undersökning, som en 

minskning då siffran år 2016 låg på cirka 85 %. Det är då en minskning med cirka 4 procentenheter.  

 

Av dessa så är männen överlag mer positivt inställda till att flytta in till Piteå än kvinnorna, men inte 

till en så pass stor skillnad att man kan se någon större avvikelse.   

Mångfald (Unga tycker) 
Följande frågor besvaras utifrån en skala från 1-4, där 1 räknas som att man inte håller med, och 4 

som att det är väldigt viktigt. 1-2 rankas i denna undersökning som negativa trender, medan 3-4 

räknas då som positiva trender. 

Tycker du att Piteborna kännetecknas av öppenhet till mångfald? 

De flesta tycker, åtminstone drygt 58 %, att Piteå ligger på en 3:a om man använder den aktuella 

skalan. Ser man till helheten så ser drygt 77 % av studenterna positivt till Pitebornas öppenhet till 

mångfald. 
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Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i 

kommunen? 

Hälften av studenterna tycker att man Piteå förtjänar en 3: a på denna fråga.  68% tycker då att Piteå 

tar tillvara på denna mångfald. Männen tycks vara överlag mer positiva till frågan än kvinnorna. 

 

Hur viktigt tycker du att mångfald är för Piteås framtida utveckling? 

Eleverna är överlag positiva till mångfald. Drygt 48% ranker detta som en 4: a, och 87 % ser positivt 

på mångfald inom Piteås utveckling I framtiden. Totalt sett ingen större förändring mellan könen, 

möjligtvis att kvinnorna ser denna fråga lite mer positivt, men man kan inte se någon större skillnad. 
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Hur viktigt är Pitebornas delaktighet för att nå ökad mångfald i Piteå? 

Pitebornas delaktighet rankas som en 3: a av eleverna, varav 46 % av eleverna gav denna poäng. 

Totalt sett är det mindre som anser att Piteborna behöver vara delaktiga, men det är ändå 85 % som 

ser negativt på denna fråga. 

 

Överlag så verkar eleverna positiva kring mångfald inom kommunen. Alla punkter gav positiva utslag, 

den som gav minst var frågan gällande Piteås tillvaratagande av mångfalden som endast hamnade 

kring 68 %. Det kan tyda på att det finns utrymme för förbättring enligt elevernas synvinkel på hur 

man i kommunen bör ta hand om denna mångfald, även om kvinnorna är positivare procentuellt sätt 

än män. 
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Delaktighet och påverkan (Unga tycker) 
 

På vilka olika sätt skulle du vilja vara med och påverka? (exempelvis, 

enkäter, via internetforum, sociala medier, dialogmöten eller på annat sätt) 

 

Det som eleverna väljer att föredra är enkäter och sociala medier. Det som eleverna efterfrågade då 

främst genom dessa intervjuer var att få göra mindre enkäter via sociala medier. Då är det helst 

Facebook som de då skulle vilja kommunicera genom. Men majoriteten anser ändå enkäter som den 

bästa metoden för att vara med och påverka oavsett kön. 

 Genom att svara på enkäter men sen vill jag som elev få mer information om kommunens 

jobb och kommunpolitiken 

 Ungdomar är väldigt mycket för sociala medier så jag tror att webbenkäter skulle få många 

ungdomar att hjälpa och påverka. 

 Ungdomsråd skulle vara effektivare då det känns som att man skulle vara mer uppdaterad 

och få påverka mer av besluten som tas. 

 Jag tycker att man kan ha olika sätt att vara med och påverka. Som de exempel ni skrivit är 

enkäter, sociala medier och annat bra. Så länge vi får vara med så är hur inte så petnoga. 

 Jag hade velat svar på enkäter och diskutera via internetforum eftersom man då är mer 

anonym. Eftersom alla kanske inte håller med om ens åsikt så kan det vara lättare och 

diskutera sånt anonymt. 

 Jag kan vara på dialogmöten att beskriva hur man känner sig som ungdom och berätta hur 

jag tycker att förbättra samhället för ungdomar 

 Enkäter är alltid framgångsrikt. Sociala medier (korta enkäter ger mer fler svar) Internet is 

key 

 Sociala medier eller genom enkäter. Eller olika individuellt samtal med elever i skolan 

 Träffa politiker på skoltid 

 

48,4

33,7

5,3 4,2
8,4

51,4

28,6

8,6

2,9

8,6

49,3

32,8

6
3,7

8,2

0

10

20

30

40

50

60

Enkäter Sociala medier Internetforum Dialogmöten Vet inte

På vilka olika sätt skulle du vilja vara med och påverka? 
(exempelsvis. enläter, via internetforum, dialogmöten eller på 

något annat sätt)

Kvinnor % Män % Total %



Har du förslag på konkreta insatser (åtgärder, aktiviteter) för att göra Piteå 

ännu bättre att leva, bo och verka i? 

 

Dem flesta av eleverna verkar inte veta vad de ska göra för att göra Piteå bättre, speciellt männen 

varav mer än hälften inte vet vad man kan göra. Den största frågan som man håller med om därefter 

är att öka aktiviteterna, speciellt mer sport och fler sporthallar. Även att utöka bussarna och 

kollektivtrafiken verkar populärt, speciellt bland männen. Man ska även satsa mer på ungdomarna 

inom kommunen. Eleverna menar att det bör bli billigare priser i samhället också detta kommer 

särskilt från kvinnorna. 

 Mer aktiviteter anordnade av kommunen, busskort åt all ungdomar så de kan ta sig att göra 

saker utanför deras by 

 Mer aktiviteter för ungdomar, speciellt under vintern då det är som kyligast så man har 

någonstans att sitta inne och även kunna göra något kul med sina vänner. 

 Skaffa esport caféturneringar inom t.ex CS:GO. Tro mig det ger Piteå en bättre framtid 

 Öppet hus dagar. Gratis dagar på t.ex gym. 

 Som alla vet är det fattigt att vara student, därför är gratisaktiviteter alltid bra. Vi vill att det 

ska gå fler bussar! Fler tjejkvällar är också kul. Gratisbuss är något som gärna får vara oftare. 

 Tågtrafik absolut. Piteå har så dåliga förbindelser. Samt att det hade varit bra att ha 

snabbtåg i fyrkanten med direkt förbindelser utan stopp 

 Mer ställen för ungdomar, fik som är öppna sent 

 Införa mer affärer i Piteå och skaffa mer soptunnor så det slipper ligga skräp på marken 

 En ökad polisverksamhet, alla ska känna sig trygg i piteå. Ha en mer humanitär polisstyrka 

gentemot unga med olika drogproblem. 

 Fler bussar till platser längre ut i kommunen exempelvis Altersbruk 

 Ta bort alla dyra aktiviteter som är nischade. Det är en så liten del som känner sig 

välkommen till bl.a. Kaleido och andra dyra projekt som ofta är nischade för estetare. Jag 

tycker att det är dåligt att ni inte kan stimulera oss ungdomar som är i majoritet och inte 
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intresserade av konst, musik, nischade sporter m.m. Ingen tänker på oss vanliga ungdomar. 

Ni tänker bara på estetarna 

Övverlag verkar eleverna osäkra, men det som man håller främst med om är en förbättrad 

kollektivtrafik. 

 

Övriga åsikter om vad du vill! (Unga tycker) 
Mycket av åsikterna som kommer in under denna punkt är fokuserade kring skolan fortfarande, men 

ändå lite mer fokus på säkerhet under denna punkt. Speciellt gäller det då dem ungas hälsa i skolan, 

samt osäkerheten i samhället. 

 För lite bussar hem och till skolan 

 Bry sig mer om hur elever mår, inte bara hur de presterar i skolan 

 Jag supportar inte Piteås insatser till mångfald men tycker att det är ett bra initiativ från 

kommunen att ni frågar dem inkapabel att påverka. 

 Jag skulle vilja ha elevdatorer, datorer till alla högstadieelever i Piteå kommun. Det skulle 

hjälpa oss som studerar, de som studerar och inte har riktigt mycket pengar för att kunna 

göra vissa skoluppgifter och läxor 

 En lite större fotbollshall som är öppen för allmänheten eller att man köper "träningskort" för 

att kunna komma in i den. 

 Minska knarkarna på stan och busstation 

 Färre frisörsalonger och restauranger. Fler personer som bryr sig om Piteå 

 Öppna Blåsmarks skola 

 Fler poliser i farten på kvällar och nätter 

 Skoterkort när man fyller 15 år 

 Förbättra ryktet om grans! 

 Gratis alkohol på krogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad tycker studenterna (Studenter tycker)? 
 

Hur blir vi fler i Piteå? (Studenter tycker) 
 

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

studier? 

  

Manliga studenter verkar vara mer benägna att vara osäkra på om de ska stanna i Piteå eller inte. 

Kvinnorna däremot verkar vara mer säkra på vad de vill, i detta fall att de inte vill bo kvar i piteå efter 

studierna. Dock är ändå en tredjedel av dessa ändå osäkra. 

 

Vad är bra med Piteå som ort? 
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Vad studenterna beskriver Piteå som är majoriteten av gångerna som en mysig stad, vilket verkar 

dominera bade hos männen och kvinnorna, men framförallt kvinnorna verkar se Piteå som en misg 

ort. Förutom detta så beskrevs orten som lagom I storlek, men berömdes också för sin natur och 

Musikhögskolan. 

 Mysigt och inte så stort, inte allt för mycket folk, man får ett annat sorts andningsrum här 

jämfört med i exempelvis Stockholm, jag tycker Piteå är bäst! Litet å mysigt, älskar det! 

 Liten, mysig ort med lokala företag. Nära till havet, många friluftsställen(!) och underbar 

natur, nära till Luleå om man t.ex. vill ha en större stad att åka till då och då. 

 Mysig stad och nära till fin natur. Invånarna är nästan alltid glada och hjälpsamma. Det finns 

även en stolthet över att vara pitebo som jag tycker är kul. 

 Det är en liten ort med ett driv på att försöka utveckla sig för invånarnas bästa. Finns mycket 

fint här! 

 Student- och konsertlivet är väldigt imponerande för en så liten ort.Närheten till det mesta 

och det väl utbyggda cykelbanenätet 

 Jag trivs med stadens storlek, närheten till natur och kust, att orten ständigt växer och 

utvecklas och kulturevenemangen som arrangeras. 

 Det är familjärt och nära till mycket. Påminner mycket om hemma. Välkomnande och snabb 

service. 

 Det är mysigt för att det finns mycket kvar av den gamla arkitekturen och ändå finns allt man 

behöver i form av affärer och aktiviteter 

 Att Piteå ligger i norrland, riktiga norrland. Det är kallt och kommer snö på vintern. Det gillar 

jag. Det är också en väldigt härlig stad att bo i, det finns en tydlig och mysig stadskärna och 

det är nära till det mesta så man kan cykla eller gå.  

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

studier? 
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Varför skulle du inte kunna tänka dig att flytta till 
Piteå efter avslutade studier?

Jobb Familj & vänner Liten ort



Vad studenterna anser sig som anledningar att inte bo här är med ett liten andel jobbmöjligheterna. 

Männen anser att jobbmöjlighterna är den största anledningen till att inte flytta till Piteå. Kvinnorna 

ansåg att avståndet till familj & vänner var för stora för att stanna på orten. Det kom också upp I 

båda grupperna att piteå som ort var för liten för studenterna att flytta till. 

 Avsaknad av kulturella evenemang, t.ex. bokningar av större externa artister, 

socialdanskvällar, offentliga föreläsningar om miljö/journalistik ute i 

världen/Självkänsla/hitta din väg till framgång/TED-talks/..., mässor med olika teman för att 

passa olika människor, teater för vuxna och unga vuxna, andra kulturella evenemang där det 

finns möjlighet att träffa människor och skapa nya kontakter.Avsaknad av sociala 

mötesplatser för studenter och ungdomar som inte innefattar alkohol. T.ex: en 

imrovisationsteater-förening, spelföreningar, forum för att starta band, en ungdomsgård där 

det finns möjlighet att spela biljart/spela tv-spel/trycka sin egen t-shirt/göra egna pins/köpa 

billigt fika/umgås med sina kompisar/..., öppnare socialdans, andra forum för att skapa 

naturliga mötesplatser.För lite vegetariska alternativ på restauranger och kaféer.Avsaknad 

av parker att vistas i, att ha spelningar i (externa artister och/eller demoband från Piteås 

ungdomar och studenter), att ta med sig sina kompisar till och köpa glass.Avsaknad av 

tågförbindelser till närliggande städer (Umeå, Skellefteå, Luleå).För dålig 

transportförbindelse mellan Piteå och Luleå på kvällar och helger.Avsaknad av SF-

biografAvsaknad av folkets bio som visar icke-kommersiell film. 

 Har mycket släkt och vänner i andra delar av landet. Även om kylan kan vara mysig är det 

trevligt att gå runt i tshirt ibland också 

 Jag är uppvuxen i Göteborg så jag antar att jag är van vid ett annat tempo och livsstil. Kort 

skulle jag nog säga att jag tycker det fattas en fungerande lokaltrafik med frekventa 

avgångar och enkla samt fungerande digitala tidtabeller. Jag saknar även ett levande nattliv 

samt karriärsmöjligheter 

 Ibland känns det som om det är långt till andra ställen, t.ex. tar det mig 12-16 att åka hem till 

Finland. Ibland kan Piteå kännas lite litet. 

 Jag kommer från södra Sverige och vill tillbaka dit efter avlustade studier. För mitt yrke är 

Piteå en för liten stad för att jobba i. 

 Det finns inga spännande mediejobb. Det är lite avsides från världen. Stockholm är the shiet 

 Familjesituation, avståndet till "resten av Sverige". Kylan och mörkret spelar nog också in. 

 Det finns inte så mycket att göra. Man är låst. 

 Gillar inte storstan. Föredrar att vara i skogen. 

 

 

 

 



Skulle du kunna rekommendera andra att flytta till Piteå? (Studenter 

tycker) 

 

Majoriteten av studenter, oavsett kön, skulle rekommendera starkt att man flyttar till Piteå ifall 

någon anna skulle fråga. 

Om ja, vilka fördelar skulle du säga att det finns med att flytta till Piteå? 

 

Fördelar som studenterna ser är hos kvinnorna nature som omger staden, medan männen fokuserar 

främst på det trevliga folket som bor I staden. 

 

 Det är litet och man känner sig som nyinflyttad snabbt som en del av staden. Studentlivet är 

härligt och Musikhögskolan har enorma resurser och erbjuder mycket bra estetiska 

utbildningar. 
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 Naturen, universiteten, en småstad utan de större städernas stress men ändå med stort 

utbud av allt från kulturliv till kaféer och sammanhang. 

 Fantastisk natur med bra friluftsliv, en liten ort men ändå stort utbud på olika affärer. 

Billigare boenden än i t.ex. större städer. Fina trevliga människor! 

 Om man, som jag, kommer från en större stad är det skönt att komma till ett ställe där folk är 

mer jordnära och genuint verkar bry sig om varandra, snarare än på det ytliga sätt som ofta 

är fallet där jag kommer ifrån. Det ger en perspektiv på livet kan man säga. 

 Mysig småstad med bra kulturutbud och sympatisk befolkning. 

 Bra högskola, bra möjlighet för boende, lätt att skaffa kontakter på många olika yrkesfronter, 

"tight" uteliv. 

Om nej, vilka nackdelar skulle du säga att det finns med att flytta till Piteå? 

För denna del så kommer inte statistiken att redovisa. Dett då det på helheten inte fanns så manga 

att utgå ifrån och att åsikterna varierade kraftigt. Istället kommer man redovisa en del kommentarer 

som förekom under denna fråga. 

 För dåliga förbindelser till närliggande städer. För få busstransporter till Luleå under kvällar 

och helger om man vill gå på bio, äta ute, gå på konserter, etc...Inga tågförbindelser till 

närliggande städer (Umeå, Skellefteå, Luleå).Bristfälligt utbud av sociala och kulturella 

mötesplatser för unga och vuxna som inte innefattar alkohol.Avsaknad av vegetarisk mat på 

restauranger och kaféer.Svårt att träffa andra människor och lära känna nya p.g.a avsaknad 

av sociala mötesplatser. 

 Beroende på vad personen i fråga är ute efter för slags sammanhang, men att det är så 

isolerat som det är 

 Matchokulturen. Matchokulturen, matchokulturen. Bristen på kultursatsningar för lokala 

band och ungdomar. För få mysiga cafeer att vistas på. Inga ungdomsgårdar. 

 Undermålig handelVäldigt svårt att ta sig runt utan bil = dålig kollektivtrafik 

 Det luktar pappersbruk och är utanför resten av världen. Vad finns det ens att göra här? Det 

är lite för lugnt här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Har du förslag på konkreta insatser (åtgärder, aktiviteter) för att göra Piteå 

ännu bättre att leva och bo i? 

 

Kvinnorna verkar vilja satsa större delar på kulturen och öka dess närvaro, medans männen föredrar 

att satsa mer på busstrafiken. Andra förslag var utbyyggnationer genom hela Piteå samt att orten 

skulle utöka dess marknadsfööring 

 

 Mer busstrafik, centrumbussarna ska helst gå tre gånger i timmen så man kan ta sig till 

Öjebyn eller Munksund på ett enkelt sätt. Jag upplever att Piteå är en stad som är väldigt 

bilberoende men för mig som student är det inte aktuellt att köpa en bil, med tanke på både 

kostnader och miljön. Ett av mina största fritidsintressen är att simma, men sen jag flyttat hit 

känner jag att jag inte kan göra det lika mycket som jag skulle vilja pga att det är svårt och 

krångligt att ta sig till en simhall och på helgerna är det omöjligt för då går det inga bussar. 

Där ser jag att det kan göras en stor förbättring. En önskan är också att bussarna ska vara 

gratis för studenter. Långsiktigt tror jag det kommer gynna alla. 

 En öppnare socialdans för ungdomar och vuxna i alla åldrar.Mässor med olika teman för att 

passa olika människor: vego-mässa, fordons-mässa, båt-mässa, fiske-mässa, frilufts-mässa, 

.....Mer samarbeten med musikhögskolan för att locka fler studenter ner på stan , t.ex: 

Jazzmusikerna bjuder på jazztorsdag på kust-hotellet, Rockmusikerna spelar covers på 

O'learys, Radioproducenterna sänder live från Kaleido, Dansare gör sammarbeten med Bo 

Kaspers Orkester/Euskefeurat/(...) i Christinasalen, osv...Fler föreningar där man kan träffa 

nya människor: Improvisationsteaterförening; spelförening för rollspel, brädspel och tv-spel; 

en synligare HBTQ-förening; forum där man kan starta band/söka nya bandmedlemmar; 

starta band för tjejer och unga kvinnor; ...Fler bokningar av större 

artister/föreläsare.Bokningar av artister inom flera olika genres: Punk, hårdrock, folkmusik, 

jazz, pop, soul, metal, rap, reggae, ...Fler parker som man kan hänga i med sina kompisar. 

Bättre bussförbindelser mellan Luleå och Piteå under kvällar och helger. En beställningsbuss 
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som man får ringa in 3 timmar i förväg vid behov skulle kunna sättas in för att undersöka hur 

eftertraktad en senare buss skulle vara mellan Luleå och Piteå på sena kvällar och helger 

(t.ex. en buss som går från Luleå till Piteå kl 1.00 på natten, eller liknanade). 

 Inte sådär på rak arm, men kanske fler aktiviteter som involverar Piteborna och studenterna 

som är från andra ställen. Kanske att Musikhögskolan får visa vad som händer här. och 

samtidigt får träffa mer av lokalbefolkningen. Just nu känns det som en liten bubbla runt 

Ankarskatan 

 Jag har aldrig sysslat med PR men jag tror att det är det första steget man behöver göra. 

Locka! och fundera över VAD man kan locka med! 

 Mycket mer kulturliv! Allt som har med konst, dans, musik, osv att göra. Fler aktiviteter 

generellt som är öppet för alla. Även kanske fler idrottsrelaterade evenemang! 

 

Mångfald (Studenter tycker) 
 

Tycker du att Piteborna kännetecknas av öppenhet till mångfald? 

 

 

Majoriteten av studenterna anser att Piteborna kännetecknas av mångfald, dock verkar kvinnornas 

syn på detta vara mer positivt än männens överlag 

 

Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i 

kommunen? 
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Över en tredjedel av kvinnorna verkar kritiska till hur Piteå bör ta tillvara på mångfalden, även om 

majoriteten är mer positivt inställda till att få med detta I utvecklingen. 

Hur viktigt tycker du att mångfald är för Piteås framtida utveckling? 

 

Studenterna naser att mångfald är väldigt viktigt, majoriteten menar att denna unkt ska ses som en 

viktigt puk och ger denna en 4. 
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Hur viktigt är Pitebornas delaktighet för att nå ökad mångfald i Piteå? 

 

Denna fråga får en 4 av studenterna, vilket indikerar på att delaktigheten bland Piteborna är väldigt 

viktig för en ökad mångfald. 

Överlag är studenterna positive till mångfald och tycker att det ska vara en del av Piteås framtida 

utveckling, men är betydligt mer skeptiska till huruvida mångfalden arbetas med I det nuvarande 

läget. 
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Övriga åsikter om vad du vill! (Studenter tycker) 

 

Det studenterna önskar sig mest av allt under denna kategori gäller risktagande från kommunens 

sida. De har känslan av att större satsningar bör genomföras, då Piteå I deras ögon verkar ha den 

förmågan. 

 Piteå är en stad som växer. I en stad som växer behöver det finnas aktiviteter och forum där 

människor kan mötas. Människor som flyttar till en helt ny stad behöver mötesplatser att 

känna sig delaktiga i för att trivas i en ny stad, och känna sig som en del av den. Mötesplatser 

är därför centralt för Piteås utvecklingsmöjligheter, men också för att förebygga psykisk 

ohälsa. Där det finns någonstans att vända sig, och hitta människor att känna sig trygg med 

och välkommen hos, där kan också psykisk ohälsa förebyggas och fler kan upptäcka fördelen 

med kulturella mötesplatser, och på så sätt skapas också fler mötesplatser i staden. Detta är 

bra inte bara för den sociala utvecklingen men också för stadens ekonomiska utveckling 

eftersom allt fler människor söker sig till en stad där det finns något sammanhang.En stad 

som växer behöver kultur och sociala sammanhang 

 Piteå är superfint och bra på många sätt! Hade gärna sett fler samarbeten mellan 

Musikhögskolan och Piteborna. Få ut våra konserter ännu mer, skapa gemensamma 

evenemang som alla de flesta kan relatera till och ha roligt. Samt att det inte sker på 

sommaren endast, utan att man sprider ut det över hela året! 

 Jag gillar Piteå på grund av att det är lagom stort/litet. Dock borde kollektivtrafik fungera 

bättre både inom staden och till andra städer. Jag själv vill inte stanna kvar efter studietiden, 

men om man trivs med vinter och kyla så är Piteå att rekomendera. 

 Det finns 6 musikhögskolor i Sverige! Genom att göra skolan attraktiv skulle staden märkas ut 

på Sverigekartan! Satsa på skolan! 

 Våga mer, skicka signaler om att här vågar vi satsa för att folk skall vilja bo här. 

 


