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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 2015 
Under perioden 10 september – 10 oktober öppnades, för nionde 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 webb-enkät 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 via olika event.  

Event hölls på två av kommunens grundskolor, Porsnässkolan och Pitholmssskolan. Det hölls också 

event på Strömbackaskolan och på Kårhuset i Piteå.  

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 2017-

2019. 

Frågeställningar 2015 

Piteå kommun genomförde under mars 2015 en webbenkät med temat rykten i Piteå. Enkäten 

skickades digitalt till Piteå kommuns medborgarpanel, ”Piteåpanelen”. 

Enkäten ställde frågan ”Känner du till något rykte om Piteå och dessinvånare?”.  

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade att även genomföra ryktesundersökning 

enligt förslag med målgruppen unga (Unga tycker). 
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Frågorna i webbenkäten till unga och studenter utgår därför från de rykten som beskrivs av 

respondenterna i PitePanelen och är uttryckta som ett antal påståenden grupperade under två 

teman, Om Piteå och Piteborna och Om inflytande och medborgardialog. Resultatet från Unga och 

student tycker kommer även att användas i rapport angående ryktesundersökning.  

Dessutom ställdes frågor om hemsidan och information.  

Svarsalternativ för påståendena:  

 Jag håller helt med 

 Jag håller delvis med 

 Jag har ingen åsikt 

 Jag håller inte med 

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 198 unga och studenter på enkäterna, varav 99 svar var individuella (44 killar/män och 

55 tjejer/kvinnor). Antal svar på ”Unga tycker” var totalt 150 stycken. Antal studenter som besvarade 

enkäten ”Student tycker” var 48 stycken.  

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Piteå centrala/Pitholm/Munksund. Bland studenterna är de 

flesta (85,7 %) folkbokförda och studerar i Piteå. 
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Flest svar efter ålder i Unga tycker (individuella svar) var i åldersgruppen 16-19. Flest svar sett till 

åldersgrupp i Student tycker var för personer under 25 år. 

Tjejer har svarat i större utsträckning än killar i”Unga tycker”. I ”Student tycker” är antalet svarande 

tjejer och killar lika.  

Det är betydligt färre både studenter och unga som svarat på enkäten 2015 jämfört med tidigare år. 

Unga i Piteå tycker 
 

Frågorna i 2015 års ”Unga tycker” har varit följande; 

Om Piteå och Piteborna  
Hur reagerar du på följande påståenden?  

 Piteå är en trygg småstad 

 Piteå är en sommarstad 

 Piteå är en studentstad 

 Piteå är en rolig stad 

 Piteå är en spännande stad 

 Piteå är en miljövänlig stad 

 Piteå är en välkomnande stad 

 Pitebor är trevliga 

 Pitebor är kaxiga 

 Pitebor är hjälpsamma 
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 Pitebor är stolta över sin stad 

 Pitebor är ärliga 

 Pitebor är lätta att lära känna 

 Pitebor är öppna och toleranta mot nyinflyttade och invandrade 

Om inflytande och medborgardialog 
 Det är enkelt att ta reda på vart jag ska vända mig när jag har synpunkter om kommunens 

verksamhet 

 I Piteå finns det många olika metoder att påverka kommunens verksamhet 

 Piteå kommuns invånare kan påverka kommunens olika verksamheter (skola, äldreomsorg, 

vägar, samhällsplanering, kultur- och fritidsfrågor mm) 

 Politikerna i Piteå kommun lyssnar till invånarnas synpunkter 

Om information och hemsidan 
 Har du varit inne på hemsidan www.pitea.se/ungostudent? 

 Följer du Ung i Piteå på Facebook? 

 Följer du Ung i Piteå på Instagram? 

 

Övriga åsikter om vad du vill… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pitea.se/ungostudent
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Unga tycker 
Nedan redovisas ungas svar. 

Om Piteå  

 Piteå är en trygg småstad – 94 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en trygg småstad.  

 Piteå är en sommarstad – 94 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Piteå är en sommarstad.  

 Piteå är en studentstad – 94 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Piteå är en studentstad.  

 Piteå är en rolig stad – 67 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Piteå är en rolig stad.  

 Piteå är en spännande stad – 58 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en spännande stad.  

 Piteå är en miljövänlig stad – 67 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en miljövänlig stad.  

 Piteå är en välkomnande stad – 92 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Piteå är en välkomnande stad.  

Om Piteborna 
 

 Pitebor är trevliga – 92 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är trevliga. 

 Pitebor är kaxiga – 57 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är kaxiga. 

 Pitebor är hjälpsamma – 84 % av de unga som svarat håller helt eller delvis med om påståendet 

att Pitebor är hjälpsamma.  

 Pitebor är stolta över sin stad – 78 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Pitebor är stolta över sin stad.  

 Pitebor är ärliga – 63 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är ärliga.  

 Pitebor är lätta att lära känna – 80 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Pitebor är lätta att lära känna.  

 Pitebor är öppna och toleranta mot nyinflyttade och invandrade – 84 % av de unga som svarat på 

enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att Pitebor är öppna och toleranta mot 

nyinflyttade och invandrade.  
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Om inflytande och medborgardialog 
 

 Det är enkelt att ta reda på vart jag ska vända mig när jag har synpunkter om kommunens 

verksamhet – 54 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet 

att det är enkelt att ta reda på var jag ska vända mig när jag har synpunkter om kommunens 

verksamhet.  

 I Piteå finns det många olika metoder att påverka kommunens verksamhet – 56 % av de unga 

som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att det finns många olika 

metoder att för att påverka kommunens verksamhet.  

 Piteå kommuns invånare kan påverka kommunens olika verksamheter (skola, äldreomsorg, 

vägar, samhällsplanering, kultur- och fritidsfrågor mm) – 71 % av de unga som svarat på enkäten 

håller helt eller delvis med om påståendet att Piteå kommuns invånare kan påverka kommunens 

olika verksamheter.  

 Politikerna i Piteå kommun lyssnar till invånarnas synpunkter – 58 % av de unga som svarat på 

enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att politikerna i Piteå kommun lyssnar till 

invånarnas synpunkter.  

Om information och hemsidan 
 

 Har du varit inne på hemsidan www.pitea.se/ungostudent? – 50 % av de unga som svarat på 

enkäten har varit inne på hemsidan www.pitea.se/ungostudent.  

 Följer du Ung i Piteå på Facebook? – 46 % av de unga som svarat på enkäten följer Ung i Piteå på 

Facebook.  

 Följer du Ung i Piteå på Instagram? – 14 % av de unga som svarat på enkäten följer Ung i Piteå på 

Instagram.  

Tyck till om vad du vill ¨ 
 

 Jag vill att ni bygger en innebandyhall. 

 Jag tycker att flyktingar ska kunna komma in till hela Europa. Hela Europa ska hjälpas åt att ta 

emot flyktingar.  

 Det är synd att det finns en kultur bland både vuxna och unga som går ut på att man bara räknas 

som "lyckad och driftig" ifall man har sett vida världen, till exempel studerat i en storstad eller 

rest runt några år. De unga som väljer att stanna i Piteå (t.ex. jag och några av mina kompisar) 

för att jobba här och där i alldagliga yrken (som inte nödvändigtvis kräver högskolekompetens), 

kan uppleva att man "inte är nåt" eller att man inte har några ambitioner, viker naturligtvis är 

helt fel. Allmänt i konversationer sägs t.ex. "det är nyttigt att ungdomar ser sig om i värden och 

får livserfarenhet"... javisst, men varför kan man inte också få höra att "vad härligt att det finns 

ungdomar som vill bo kvar och vara villiga att utveckla Piteå, de har säkert massor att tillföra". Så 

http://www.pitea.se/ungostudent
http://www.pitea.se/ungostudent
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en uppmaning till politikerna; upp till debatt om vad vuxna uttrycker är lyckade ungdomar, få 

vuxna (och unga) att "lyfta statusen" hos unga som vill stanna i sin kommun.  Tack för ordet!   

 Ungdomar ska ha aktiviteter på Kaleido. 

Student tycker  
Nedan redovisas studenternas svar.  

Om Piteå  
 Piteå är en trygg småstad – 96 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Piteå är en trygg småstad.  

 Piteå är en sommarstad – 67 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en sommarstad.  

 Piteå är en studentstad – 53 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en studentstad.  

 Piteå är en rolig stad – 60 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med 

om påståendet att Piteå är en rolig stad.  

 Piteå är en spännande stad – 29 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Piteå är en spännande stad.  

 Piteå är en miljövänlig stad – 61 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis 

med om påståendet att Piteå är en miljövänlig stad.  

 Piteå är en välkomnande stad – 98 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller 

delvis med om påståendet att Piteå är en välkomnande stad.  

Om Piteborna 
 

 Pitebor är trevliga – 92 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är trevliga. 

 Pitebor är kaxiga – 33 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är kaxiga. 

 Pitebor är hjälpsamma – 94 % av de studenter som svarat håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är hjälpsamma.  

 Pitebor är stolta över sin stad – 80 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller 

delvis med om påståendet att Pitebor är stolta över sin stad.  

 Pitebor är ärliga – 65 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att Pitebor är ärliga.  

 Pitebor är lätta att lära känna – 67 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller 

delvis med om påståendet att Pitebor är lätta att lära känna.  

 Pitebor är öppna och toleranta mot nyinflyttade och invandrade – 61 % av de studenter som 

svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att Pitebor är öppna och toleranta 

mot nyinflyttade och invandrade. 
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Om inflytande och medborgardialog 
De allra flesta som inte svarat att de helt och hållet eller delvis håller med om påståendena om 

inflytande och medborgardialog har angett att de inte har någon åsikt om påståendet.  

 Det är enkelt att ta reda på vart jag ska vända mig när jag har synpunkter om kommunens 

verksamhet – 35 % av de studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 

påståendet att det är enkelt att ta reda på var jag ska vända mig när jag har synpunkter om 

kommunens verksamhet.  

 I Piteå finns det många olika metoder att påverka kommunens verksamhet – 19 % av de 

studenter som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att det finns många 

olika metoder att för att påverka kommunens verksamhet.  

 Piteå kommuns invånare kan påverka kommunens olika verksamheter (skola, äldreomsorg, 

vägar, samhällsplanering, kultur- och fritidsfrågor mm) – 27 % av de studenter som svarat på 

enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att Piteå kommuns invånare kan påverka 

kommunens olika verksamheter.  

 Politikerna i Piteå kommun lyssnar till invånarnas synpunkter – 19 % av de studenter som svarat 

på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att politikerna i Piteå kommun lyssnar till 

invånarnas synpunkter.  

Om information och hemsidan  
  

 Har du varit inne på hemsidan www.pitea.se/ungostudent? – 20 % av de studenter som svarat på 

enkäten har varit inne på hemsidan www.pitea.se/ungostudent.  

 Följer du Ung i Piteå på Facebook? – 10 % av de studenter som svarat på enkäten följer Ung i 

Piteå på Facebook.  

 Följer du Ung i Piteå på Instagram? – 4 % av de studenter som svarat på enkäten följer Ung i 

Piteå på Instagram.  

Tyck till om vad du vill  
 

 Piteå borde ta sitt ansvar och ta in del flyktingkvot som vi har och ta in fler invandrare.  

 Utbudet av studier måste bli ännu mer flexibelt om ni vill att invånare ska bo kvar samtidigt som 

det sker en utveckling av kompetensutveckling. Jag vill kunna bo i Piteå men ändå ha möjlighet 

att studera på nästan vilket universitet som helst, t.ex. genom att möjliggöra distansstudier. 

Skapa ett attraktivt lärcentra som också har en nära koppling till arbetslivet och innovationer. 

Piteå behöver få "student-stad-status" annars är Piteå "rökt" på sikt. Blir ledsen och besviken att 

LTU väljer att spara och avveckla program i Piteå (Musikhögskolan), känns som om det är helt fel 

riktning om Piteå ska utvecklas.  

 Gör det roligare för universitetsstudenter! Om ni inte vet hur kom till Musikhögskolan och fråga.  

http://www.pitea.se/ungostudent
http://www.pitea.se/ungostudent
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 Gillar enkäten och att ni vill veta hur vi studenter upplever Piteå. Jag har arbetet i centrum och 

har tack vare det kommit i kontakt med många Pitebor, annars är det ibland svårt att träffa dem 

eftersom vi studenter mest rör oss mellan skolan och lägenheten, men bra initiativ! 

 Jag är från början från Skåne och tycker att Piteå är en väldigt välkomnande stad med trevliga 

och hjälpsamma människor.  

 Tack för fikat! Piteå är trevligt men det luktar lite äckligt ibland.  

 Ny på plats och har inte hunnit få en hel bild av Piteå ännu. 

 Mysig stad men lite för liten och lugn för mig.  

 Det finns många som söker efter ännu fler gratis aktiviteter på fritiden! Jag har inga specifika 

förslag men t.ex. studiecirklar, hästridning, dansgrupper, lagsporter på lek osv. Ville bara upplysa 

er om detta! 

 

 

 


