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Sammanfattning 
Antalet unga som deltar i undersökningen fortsätter att öka. Det är 

något fler unga som svarat på undersökningen tillsammans i sin 

klass men de flesta svaren registreras under de dagar event 

genomförts vid högstadieskolor och gymnasiet. Däremot minskar 

antalet svar från studenter och också antalet studenter som deltar 

vid det event som vi ordnar i samarbete med studentkåren. Här 

behöver vi fundera tillsammans med studenterna angående 

undersökningens genomförande. En förklaring är givetvis att antalet 

studenter vid Musikhögskolan har minskat de senaste åren, från 676 

studenter 2016 till 470 studenter 2019. 

Majoriteten av de unga tycker att Piteå är en bra stad för barn och 

unga att växa upp i. Ingen skillnad kan ses mellan killar och tjejer.  

Som fördelar lyfts bland annat fram att Piteå är en lugn och trygg 

stad med bra skolor och att det är nära till allt.  

När det gäller utbildningsmöjligheter är killarna mer nöjda än 

tjejerna, skillnaden är cirka 10 procentenheter. Det som lyfts fram 

som positivt är att det finns många gymnasielinjer att välja mellan, 

både yrkes- och studieförberedande.  

På en skala mellan ett och fyra där ett är lägsta och fyra högsta 

betyg ger studenterna Piteå som studentort ett medelbetyg på 2,6. 

Skillnaden mellan tjejer och killar är stor, knappt 32 procent  av 

tjejerna ger Piteå betyg 3 eller 4, motsvarande siffra för killarna är 

drygt 63 procent.   

När det gäller studiemöjligheterna är studenterna mer positiva – 84 

procent av tjejerna och 90 procent av killarna ger 

studiemöjligheterna i Piteå tre eller fyra i betyg.  
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Medborgardialog – för och med unga 
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.  

I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga 

möjligheter till inflytande; Unga och studenter i Piteå tycker, Unga i 

Piteå granskar, Unga i Piteå frågar, Unga kommunutvecklare. 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 2019 
Under perioden 20 september – 20 oktober öppnades, för tionde 

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 fjärde året i rad fick stadens studenter 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, affischer på kommunens grundskolor, samt i 

studenternas trappuppgångar, e-post till rektorer grund- och 

gymnasieskolan samt sociala medier.  

Event hölls på två av kommunens grundskolor, Solanderskolan och 

Porsnässkolan. Event  genomfördes också i samband med 

arrangemang i Black Box, Acustcum. Det hölls också event på 

Strömbackaskolan och på Musikhögskolan i Piteå.  

Resultatet av Unga tycker och Student tycker presenteras i denna 

rapport och kommer att läggas ut på kommunens hemsida . 

Frågeställningar Unga tycker 2019 

 Tycker du att Piteå är en bra ort för barn och unga att bo i? 

 Vad är bra med Piteå för barn och unga? 
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 Vad saknar du för att Piteå ska vara en bra ort för barn och 

unga att bo i, vad kan bli bättre? 

 Hur upplever du att utbildningsmöjligheterna är i Piteå? 

 Vad är bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Vad är mindre bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Övriga åsikter om vad du vill  

Frågeställningar Unga tycker 2019 

 Hur upplever du Piteå som studentort? 

 Vad är bra med Piteå som studentort? 

 Vad saknar du för att Piteå ska vara attraktivt som 

studentort, vad kan bli bättre? 

 Hur upplever du att utbildningsmöjligheterna är i Piteå? 

 Vad är bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Vad är mindre bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 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 och studenter som valt att lämna 

åsikter  
Totalt svarade 632 unga och studenter på enkäterna, 314 killar/män, 

308 tjejer/kvinnor, 10 annat/vill ej uppge). Antal svar på ”Unga 

tycker” var totalt 581 stycken. Antal studenter som besvarade 

enkäten ”Student tycker” var 51 stycken.  

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Norrfjärden, Rosvik 

Sjulsmark, Öjebyn, Sikfors följt av centrala Piteå.  Bland studenterna 

är de flesta (77 %) folkbokförda och studerar i Piteå. Andelen 
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studenter som är folkbokförda i Piteå har minskat de senaste åren 

2016 var andelen 87 procent).  

 
 

Flest svarande i Unga tycker  finns i åldersgruppen 16-19, tätt följt av 

åldersgruppen 13-15 år. Flest svarande i Student tycker är under 25 

år. Killar har svarat i större utsträckning än tjejer i både Unga tycker 

och Student tycker. 

Antalet svarande är i år glädjande nog det högsta någonsin vad gäller 

Unga tycker. För Student tycker är andelen svarande lägre än 2018 

och har minskat de fyra senaste åren. Det var även ett lägre antal 

studenter som deltog vid det event som genomfördes riktat till 

studenterna.   

Resultat Unga tycker  
Nedan redovisas resultat Unga tycker.  

Tycker du att Piteå är en bra ort för barn och unga att växa upp 

i/bo? 

Övervägande delen av de unga som svarat på enkäten tycker att Piteå 

är en bra ort för unga att växa upp i. Högsta betyg är fyra och 

medelbetyget för frågan är  2,9. 

Det som gör Piteå till en bra stad är framförallt att det finns bra skolor, 

att Piteå är tryggt och ”alla känner alla”, det är nära till allt, lugnt och 

trivsamt,  det finns många aktiviteter att välja bland, speciellt om man 

är sportintresserad.  
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Många idrotter, olika aktiviteter! Skolorna är trygga och bra att gå i, 

eller iallafall vår skola ! 

På frågan Vad saknar du i Piteå? svarar de unga främst  att de vill ha 

fler aktiviteter, främst för de som inte är sportintresserade, fler 

mötesplatser för unga och bättre kommunikationer.     

Mer ställen för ungdomar att vara på 

Bättre tider för bussen så det är enklare att ta sig 

Utbildningsmöjligheter 

Medelbetyget för utbildning är 3,1 . Det som de unga uppskattar 

mest med utbildningsmöjligheterna i Piteå är att det finns många 

gymnasielinjer att välja på, både yrkesförberedande och 

studieförberedande.  att det finns flera högstadieskolor, att lärarna 

är kunniga och duktiga på att lära ut.  
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Det som de unga saknar är framförallt möjligheter att kunna studera 

på högskola/universitet i Piteå. En del av svaren handlar också om 

att man saknar speciella inriktningar på olika gymnasieprogram. 

Relativt många svarar att de  inte saknar någonting eller har svarat 

”vet inte”.  

Övriga åsikter om vad du vill 

Förbättrad skolmat! Mer näring i maten så man håller sig mätt 

längre. Och variera den vegetariska kosten mer. Svamp och lök paj 

gillar inte alla. 

Jag vill ha fler affärer. 

Piteå kommun måste utvecklas innan vi blir större. Det finns inte 

mycket att erbjuda. Satsa mer på gymnasiet. 

Bättre busstider för de som bor på landsbygden. (vet dock inte om 

det är kommunen eller länet som fixar med detta) Vet att det finns 

intresse till att åka buss, men det är svårt att åka med lokaltrafiken 

då tiderna inte passar in. De tider som finns kanske passar bra när 

man ska in till jobbet eller skolan, men när man sedan ska hem kan 

man behöva vänta i timmar. När man måste vänta så länge blir det 

så att man inte tar bussen alls. Bättre kvalitet på skolmaten. Det är 

inget fel på själva maten men när den tillagas blir den oftast inte så 

aptitlig. Till exempel så tillagas blodpudding när skivorna överlappar 

varandra, det gör så att blodpuddingen blir både extremt geggig,  

äckligt och nästintill bränd på kanterna. Det handlar såklart om tid 

och pengar men samtidigt kan en bättre tillagning bidra till mindre 

matsvinn och att mer elever faktiskt äter på skolan. 

Hårda regler, höga krav för elever som studerar på gymnasiet, min 

klass är inte en lugn klass att man kan koncentrera på lektioner, vill 

att någon vuxen förstå de att sköta sig bra och lugna ner sig 

Vore bra om de öppnade en bättre minigolfbana, en som är stor och 

fräsch. Fler ställen för barn att umgås på. 

Fixa en bättre ungdomsgård och mer saker att göra på fritiden 

Det är dåligt att det är mögel i skolorna. Skolmaten är riktigt dålig, 

och då kan vi ärligt säga att vi inte är kräsna, men vi vill helst inte 

äta brosk. Det hade också varit ett stort plus i kanten om maten 

räckte till alla elever. Tråkigt och dåligt att droger växer i Piteå men 
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vi anser ändå att Piteå är en stad med lite kriminalitet, inte 

skjutningar osv. 

Något som är dåligt är att det är mycket barn och ungdomar som 

använder droger i Piteå 

Jag måste vara ärlig, Piteå är inget för mig, det är så stor skillnad om 

man jämför med andra städer. Men jag hoppas att det kan bli bättre 

om ni jobba på en positiv förändring... 

Som sagt så tycker jag det finns en del event att gå på bara man är 

öppen. Känns dock inte som att intresset bland unga pitebor är 

jättestort. Kanske behövs det satsas mer på marknadsföring för att 

få unga att dyka upp. 

Kommunen kommer fram till saker alldeles för sakta. Extremt 

jobbigt. 

Skulle vara bra med en lokal där man kan träffas efter skolan. 

Renovera ishallen i Rosvik 

Bättre busstider till Sjulsmark 

Att det pågår mycket dåligt i exempelvis stan där det samlas många 

ungdomar. Piteå/stan är en samlingsplats för ungdomarna och jag 

tycker att man borde skaffa något annat ställe för ungdomarna att 

träffas. Inte Max eller gallerian mm 

Jag tycker att kommunen ska satsa mer på de små byarna som t.ex. 

Rosvik och sjulsmark. 

Det borde bli tryggare på stan 

Ha bättre datorer i skolorna 

Mer koll på vad elever håller på med det är många som är rätt så 

otrevliga på min skola iallafall och det är många som pratar på 

lektionerna och inte blir tillsagda och håller på med telefoner och 

spelar på datorer. 

Bättre skolmat i skolan. Mer mat som barn gillar. 

Skolmaten är något som verkligen skulle kunna förbättras, för att 

skolungdomar ska kunna fokusera och ha bättre energi vilket 
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motsvarar till bättre betyg så måste maten vara hållbar och 

mättande, skolungdomar måste också kunna äta maten 

Att skolmaten borde bli bättre 

De måste förbättra skolmaten så att barn kan äta något så de orkar 

och kan fokusera på att studera och få bättre betyg och lättare att 

ta sig in på vilket universitet du vill och inte behöver gå på något du 

inte vill... (Så kort sagt lägg lite mer pengar på maten) 

Bättre mat på skola 

Mer maträtter på skolluncherna 

Jag gillar våran kommun 

Parkeringar! 

Mer event! 

Bättre skolmat 

För mycket EPA traktorer. Fler parkeringar 

Bättre förutsättningar för att göra bra skolmat 

Christinaskolans musikklass är superbra och borde fortsätta 

Borde fixas mer evenemang och aktiviteter för ungdomar och att fler 

bussar ska gå till byar utanför centrala Piteå 

Jag tycker att vi skulle kunna förbättra miljön för barn och ungdomar 

i Piteå genom att se till att barn inte får tag i snus, alkohol eller 

droger med mera 

Att man ska ha nån ungdomsgård eller nå liknande 

Jag älskare Öjebyn! 

Vi kan bli bättre på att hålla miljön i skolorna rena och att bli bättre 

på att tänka efter när dom tar parfym osv 

liten stad där inget händer. finns ingen kultur och därför är Piteå en 

grå och tråkig stad att bo i. 



   

10 

 

jag tycker att Piteå är en tråkig stad eftersom det är en liten stad 

och det inte många som bor här. det mörk och kalt. man har 

ingenting att göra under lediga tider. 

Skolmat och speciellt äldreboende-mat måste bli bättre, godare och 

nyttigare tillagad på plats. 

Jag tycker att man ska satsa mer på polisen. typ att en polis ställer 

sig vid skolor där hastigheten bara är 30 km/h. jag tycker att det 

flesta kör typ 50 och ibland upp mot 70 km/h utanför skolor. 

Piteås kultur bland ungdomar består av att dricka alkohol, snusa och 

köra A traktor. Det är inget jag vill att kommande generationer ska 

behöva växa upp i. 

skulle vilja ha mer aktiviteter som man kan göra under veckorna 

men även mer affärer och inte bara caféer  

Resultat Student tycker 
Nedan redovisas resultat för Student tycker. 

Piteå som studentort  
Det studenterna framförallt uppskattar med Piteå som studentort är 

att Piteå är lagom stort, lugnt, fin miljö, fint skolområde, bostäder 

nära skolan, klasserna är små och lärarna engagerade.  Medelbetyg 

för Piteå som studentort är 2,6.  

 

 

Det som saknas är kårhus, studentliv, studentpub, kommunikationer, 

svårt att ta sig runt i Piteå när man inte har bil. Studenterna önskar 
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är lägsta betyg, 4 är högsta), andel i %
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också ett bättre samarbete mellan Piteå centrum och skolan och 

mellan Piteås näringsliv och skolan. Även kontakterna med 

föreningslivet och möjligheterna till friluftsliv är sådant studenterna 

tycker skulle kunna utvecklas.  

Utbildningsmöjligheterna i Piteå  
Medelbetyget för utbildning är 3,4. Det studenterna framförallt 

lyfter som positivt är ett brett utbud av konstnärliga utbildningar, 

bra lärare, fina och ändamålsenliga lokaler, god kontakt mellan 

lärare och elever och en familjär stämning på skolan. 

 

Stor och välkänd skola med högkvalitets utbildningar. Det finns fina 

caféer och utrymmen att studera och lägenheterna ligger nära 

skolan och är lättillgängliga. 

 
 
Det studenterna framförallt lyfter upp att man saknar är samverkan 

med näringslivet i Piteå, att man är långt ifrån potentiella 

arbetsgivare. Elevantalet vid skolan är litet och samarbetet med 

andra skolor/utbildningar kunde vara bättre. Det finns en upplevelse 

av att LTU (Luleå Tekniska Universitet) prioriterar utbildningarna i 

Luleå framför utbildningarna i Piteå.  
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Övriga åsikter om vad du vill  

Piteå är en fin stad och skulle må bra av mer förtätning 

Satsa på eldriven lokaltrafik. 

Jag tycker att Piteå som kommun är jättebra! Hade jag haft 
karriärmöjlighet här så hade jag definitivt övervägt att bo här en 

längre tid. 

Vi vill träffa fler förtag och framtida arbetsgivare! Det känns som att 

där inte finns några jobb och speciellt inte här i Piteå. 

dörr till sektionslokal. bättre busstider, studenter känner sig inlåsta 

på ankars. Behöver inte bara stadsbussar. Kan vara att kommunen 

köper en minibuss, har den på ankars, anställer studenter att köra 

den till stan någon gång per vecka, behöver inte bli så dyrt. Eller att 

studenter bokar och bussen åker när den är fullbokad och åker inte 

om det är för få bokningar, fler studenterbjudanden 

Vi vill ha ett fungerande kårhus med egen ingång och toaletter där 

man kan ha event och bjuda in studenter så väl som allmänhet 

Musik på stan, inför det igen! Verkar som en superbra grej för 

kulturlivets framtid. Viktigt! 

Jag tycker att kommunen och näringslivet i Piteå kan göra mer för 

att vi ska känna oss som hemma. T.ex. att erbjuda fler 

studentrabatter. Något som jag vet skulle uppskattas är rabatt hos 

bion, på caféer, klädbutiker. Jag tycker också att fler caféer och 

restauranger borde satsa mer på musik och kultur. I och med att 

Krokodil la ner och att Kust inte längre anställer musiker till deras 

events blir jobbtillfällena som musiker väldigt limiterade i denna 

stad. 

Jag tycker att det är en fin skola men att det saknas fler kontakter i 

musikvärlden och det saknas personer som utvecklar en musiker i 

branschen för att vi ska bli motiverade att spela musik. 

Jag hoppas att Piteå som en kommun vill jobba med Musikhögskolan 

här så mycket som möjligt, att man försöker hålla kvar 

kulturutbildningen i här i norr. 

Det vore kul med fler erbjudanden för studenter nere på stan, jag 

tror också att det skulle locka fler att gå på restaurang och dylikt. 
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Att studenter ska känna sig välkomnad när dom kommer är viktigt. 

Men nånting som nästan är ännu viktigare är att studenter ska 

känna sig UPPSKATTADE under tiden vi bor här. Både av kommunen 

och av alla runtomkring. Vi vill känna att vi kan bidra till samhället 

och kulturlivet, och inte bara känna att vi är en grupp som bor på 

ankars och inte är en riktig del av Piteå! 

Mer kommunikation från kommunen om deras arbete och vad de 

gör 

Bli bättre på att tacka studenterna för att de väljer att studera i 

Piteå. Det borde också finnas fler konsertlokaler för opera,  mer inne 

i stan. Det är roligt att framträda på olika ställen, inte bara på 

skolan och acusticum. Det bästa med studentlivet just nu är att Coop 

öppnat bredvid skolan. 

Bra med undersökningar hos studenterna 

Fler projekt borde finnas som låter Musikhögskolans studenter möta 

lokalbefolkningen i Piteå! Saker som skulle innebära ett ökat intresse 

för Piteborna att vilja gå på konserter och engagera sig i 

kulturfrågor. Som klassisk musiker vill jag gärna se Pitebor på 

konserterna som vi sätter upp. Finns det exempelvis något 

samarbete mellan kommunen och skolan, så att våra konserter även 

ligger på ett evenemangschema på Piteås hemsida? 

Piteå Studentkår gör superbra jobb:) Lagom stor studentstad, 

toppen med PiteBo 

Jag önskar att Piteås LTU och Luleå LTU kanske kunde ha mer 

gemenskap och göra fler aktiviteter tillsammans. 

Älskar Pite! 

Gör fler roliga events! Ser gärna till att det är fler ställen än Kaleido. 

Gör öppen mick och fler spelningar, föreläsningar. Främja 

kulturlivet! Musikhögskolan utbildar fantastiska musiker få dem att 

stanna! 

    

    

   

   


