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Sammanfattning
Antalet svarande 2018 är det högsta sedan undersökningen startade 2007. Ökningen kan förklaras
genom att fler unga har fått svara på undersökningen tillsammans under skoltid. Antalet studenter
som svarat är något lägre än föregående år. Det är viktigt att prioritera genomförandet av olika event
på platser där unga befinner sig för att bibehålla och om möjligt öka antalet svarande. Utifrån årets
frågeställningar som bland annat har handlat om vad unga tycker är viktigt när de tänker på sin
framtida arbetsgivare har representanter från personalkontoret deltagit vid samtliga genomförda
event (Grans naturbruksskola, Strömbackaskolan, Musikhögskolan).
Andelen unga som skulle kunna rekommendera en vän eller någon annan att flytta till Piteå har
minskat en aning sett över de tre senaste åren (2016 var andelen 85 procent och 2017 var andelen
81 procent). Främsta anledningen till att man inte skulle rekommendera någon att flytta till Piteå är
att staden känns för liten och att det finns för lite aktiviteter för unga.
En majoritet av de unga som svarat på enkäten känner inte till UF-företag (Ung företagsamhet).
Piteå kommun som arbetsgivare förknippas av de unga med faktorer som bra arbetskamrater, trevlig
stämning på arbetsplatsen, bra lön och en trygg och säker anställning. Väldigt få förknippar Piteå
kommun som arbetsgivare med faktorer som goda karriärmöjligheter, att man får uppskattning för
det man gör, att man har flexibla arbetstider eller att kommunen jobbar för en mångfald av
medarbetare. Frågorna om vad de unga tycker är viktigast för att trivas på ett jobb och vad de unga
förknippar med Piteå kommun som arbetsgivare överensstämmer i hög grad. Ett liknande
svarsmönster ses för studenterna som svarat på undersökningen.
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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 2018
Under perioden 20 september – 20 oktober öppnades, för tolfte 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 alla lärare på grund- och gymnasieskola, annonser i socialmedia, samt
information vid olika event.
Event hölls på Strömbackaskolan, Grans Naturbruksskola och Musikhögskolan.
Resultatet av Unga tycker och Student tycker presenteras i denna rapport och kommer att läggas ut
på kommunens hemsida samt ingår som ett av underlagen i kommunens omvärldsanalys.

Sekretess
I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat under
fem 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.
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Antal unga och studenter som valt att lämna åsikter
Totalt svarade 621 unga och studenter på enkäterna, varav 430 svar var individuella (176 killar/män,
252 tjejer/kvinnor). Antal svar på ”Unga tycker” var totalt 551 stycken. Antal studenter som
besvarade enkäten ”Student tycker” var 70 stycken.
Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Piteå centrala, följt av Öjebyn, Sikfors och Hortlax,
Bergsviken, Hemmingsmark, Blåsmark, Jävre. Flest svar efter ålder i Unga tycker (individuella svar)
var i åldersgruppen 16-19.

Boendeort
30,4
9,7

14,5

13,9

10

10

11,4

Av de studenter som svarat på enkäten är 80 procent folkbokförda och studerar i Piteå och drygt 74
procent är under 25 år. De flesta som har svarat på enkäten uppskattar att de ska studera i Piteå
mellan ett och tre år. Endast 7 procent av de som svarat uppger att de ska studera mer än tre år i
Piteå.

Hur länge uppskattar du att du ska fortsätta studera i
Piteå?
Mindre än 1 år

1-3 år
7%

Mer än 3 år

26%

67%
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Antalet svarande är i år glädjande nog det högsta någonsin vad gäller Unga tycker. För Student
tycker är andelen svarande lägre än 2017. Det var ett lägre antal studenter som deltog vid det event
som genomfördes riktat till studenterna.
De allra flesta svar inkommer vid de tillfällen när event genomförs men i år är det något fler lärare
som valt att låta eleverna svara på enkäten vid ett lektionstillfälle.

Antal deltagande i Unga tycker/Student tycker
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Unga tycker
551

150

295
311
48
250
261
247
331

Student tycker
70
95
78

72
62
43
114
483

130
180
40
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Vad tycker ungdomarna (Unga tycker)?
Nedan redovisas ungas svar.

Skulle du kunna rekommendera din vän/andra att flytta till Piteå?
Andelen unga som skulle kunna rekommendera en vän eller någon annan att flytta till Piteå har
minskat en aning sett över de tre senaste åren (2016 var andelen 85 procent och 2017 var andelen
81 procent). De främsta anledningarna till att man inte skulle rekommendera någon att flytta hit är
att det är för lite att göra för ungdomar, att staden känns tråkig och för liten, att busstiderna är
dåliga, att det är en typisk småstadskultur och man kan inte sticka ut samt att det är för kallt.
Finns inte så jättemånga aktiviteter och det flesta stänger tidigt. Piteå passar för familjer.
Mycket normer, inte okej att vara den man är. Många blir utfrysta pga. att dom är olika. Man måste följa
normen för att passa in.

Främsta skälen till att man skulle rekommendera någon att flytta till Piteå är att det är en liten,
mysig, trygg stad med närhet till havet och naturen.
Det är fint, otroligt vacker skärgård, bra med snö på vintern, och inte nån storstad
Piteå är en bra stad, det är en liten men bra stad och de som bor i Piteå är snälla personer

Skulle du rekommendera din vän/andra att flytta till
Piteå?, i %
Ja

Nej

22

25

23

78

75

77

Tjej

Kille

Totalt

Övriga åsikter om vad du vill!
Jag skulle säga att skaffa mer aktiviteter för ungdomar inomhus.
Piteå kommun är dyrt för unga att skaffa lägenhet och bo i, det tycker jag att ni borde förändra, annars
kommer nog dem flesta flytta härifrån och kanske inte komma tillbaka när dem blir äldre heller. Bättre lön och
fast anställning, speciellt inom vården.
Prioritera yrken inom vården genom bättre lön och fast anställning.
Borde finnas mer för ungdomar att göra, ex. ungdomsgårdar, klubbar.
Bättre busstider.
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Bättre skolmat.
Ja, dags att satsa på företagsamhet för unga...
Som nyinflyttad ungdom här i Piteå tycker jag att det finns lite aktiviteter som ger möjlighet att lära känna
andra i min ålder.
Bygg någon hinderbana, det är roligt och bra träning, dessutom relativt underhållsfritt.
Jag tycker att integration ska vara en viktig del om att vi ska lyckas med den siffra vi vill ha.
Jag vill gärna att ungdomar får jobb och mer aktiviteter.

Attraktiv arbetsgivare
Det viktigaste för att trivas på ett jobb är lönen, därefter trevliga arbetskamrater, bra stämning på
arbetsplatsen och bra arbetsmiljö. Killarna värderar lönen något högre än tjejerna, tjejerna värderar
bra stämning på arbetsplatsen höge än killarna och killarna värderar arbetsmiljön högre än tjejerna.

Vad är viktigast för att du ska trivas på ett jobb? Välj de tre
alternativ du tycker är viktigast, i %
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tjej

Kille

Totalt
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Det viktigaste för att trivas på ett jobb är lönen, därefter trevliga arbetskamrater, bra stämning på
arbetsplatsen och bra arbetsmiljö. Killarna värderar lönen något högre än tjejerna, tjejerna värderar
bra stämning på arbetsplatsen höge än killarna och killarna värderar arbetsmiljön högre än tjejerna.

Om du tänker på ett jobb inom Piteå kommun, vad tänker du då
på? Välj tre alternativ, i %
60
50
40
30
20
10
0

Tjej

Kille

Totalt

Ung Företagsamhet (UF-företag)
Undersökningen visar att 66 procent av de tillfrågade inte känner till verksamheten UF-företag.

Känner du till verksamheten Ung Företagsamhet?
Ja

70

64

36

66

34

30
Tjej

Nej

Kille

Total
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Vad tycker studenterna? (Student tycker)
Skulle du kunna tänka dig att bo och leva i Piteå när du avslutat dina
studier?
Knappt hälften av studenterna skulle kunna tänka sig att bo och leva i Piteå efter avslutade studier.
De främsta skälen till att man inte vill bo och leva i Piteå är för få arbetstillfällen inom de aktuella
branscherna (musik, ljud, tv mm) samt att Piteå saknar den större stadens utbud av kulturliv.
Avsaknad av mycket. Allt från affärer till bostäder. För lite kulturevenemang för unga. Det finns exempelvis
ingen skrivverksamhet eller teaterverksamhet. För lite av allt. Piteå har drabbats av en storstadsnorm som
aldrig kommer att uppnås. Satsa istället på att vara det mysiga lilla Piteå dit folk vallfärdar på grund av att
staden är unik.
Finns inget arbete för mig här inom mitt studieområde.
Jobb som musiklärare men främst musiker finns inte att hitta här utan kommer söka mig till större städer.

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

Man

Totalt

50
44

41
32

36
28
22

Ja

Nej

24

23

Vet ej

Skulle du kunna rekommendera andra att flytta till Piteå?
84 % av de tillfrågade studenterna skulle rekommendera andra att flytta till Piteå. Främsta
anledningarna till rekommendationerna är att man upplever Piteå som en liten, mysig stad med fin
gemenskap och att man känt sig välkommen hit. Närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv
är också några av anledningarna till att man skulle kunna tänka sig att rekommendera flytt till Piteå.
Det ligger i Norra Sverige. Det finns något särskilt med Piteå. Piteborna är mer stolta över att vara pitebor än
vad invånare i andra städer verkar vara. Det verkar också finnas bra samhörighet runt om i byarna. Det verkar
också vara en bra stad för unga föräldrar.
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Skulle du kunna rekommendera andra att flytta
till Piteå? i %
Ja

Nej

19

12

16

81

88

84

Kvinna

Man

Total

Har du förslag på konkreta insatser (åtgärder, aktiviteter) för att göra Piteå
ännu bättre att leva och bo i?
De oftast förekommande förslagen handlar om att det behövs fler billiga bostäder, bättre
kollektivtrafik – framförallt kvällar och helger -, satsningar på musik, på kultur, bättre koppling mellan
skolan och staden och mer aktiviteter som inte kostar så mycket.
Ett kulturhus. Livescener där man får chans att spela på scen. Tror det är kul för både de som spelar och de som
kommer dit och lyssnar, alldeles för lite av det idag. Det är mer att man spelar house på en klubb, ser sällan
livemusik på klubbar eller krogar.
Bättre aktiviteter för unga. Bygga små, billiga lägenheter för att locka fler unga (likt Uppsala eller Umeå). Fler
event. Bättre nattliv och restauranger. Locka bättre affärer så närliggande städer kommer hit för att handla.
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Attraktiv arbetsgivare
De viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats anger studenterna är trevliga arbetskompisar,
bra stämning på arbetsplatsen och lönen. Största skillnaderna mellan vad tjejer och killar tycker kan
ses för faktorerna trygg och säker anställning och bra karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vad är viktigast för att du ska trivas på ett jobb?,i %
60
50
40

30
20
10

0

Kvinna

Man

Total

När studenterna tänker på ett jobb med Piteå kommun som arbetsgivare så tänker de främst på att
man har en bra lön, att det är trevliga arbetskompisar, bra arbetsmiljö, att det är tryggt att vara anställd
och att man har en bra balans mellan arbete och fritid.
Om du tänker på ett jobb inom Piteå kommun, vad tänker du då
på?, i %
40

35
30
25

20
15
10
5
0

Kvinna

Man

Total
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