etsagildyt teD .ammasned åp gnågllit sakryktoB arroN va läv sahctam
moni tfarkstebra ednalläg ted ,tevoheb atsröts ted åskco rör telpmexe
ardnuh va voheb tte åp rasiv aromedeH nadeM .nrotkessgrosmo hco -dråv
,nerå mef atsmrän ed nedråv alanummok ned moni rå rep ragninllätsnayn
bboj tte akryktoB i negnildemröfstebra åp ök i råts mos ed va 563 rekös
soh atsröts tliksne ned åskco rä netehgiröhllitsekry neD .edärtibdråv mos
hco -dråv edah 831 – 0102 akryktoB arroN nårf edattyfl mos 0063 tgyrd ed
©
,eratebratropsnart hco -regal agnåm åskco snnaf räD .dnurgkabsgrosmo
0102 rå erattyfltu sakryktoB ar roN vA .eraräl hco eraggyb ,rekinketatad
akric ,näl smlohkcotS nä tednal va raled ardna llit lednoit gyrd ne edattyfl
netehgiljöm va nedlib arög tta röf marf got iv rorffis rä teD .nekcyts 004
002 tgyrd snnfi ted tta åp reknät nam mo ned rilb eragildyt nä hco gildyt
-skurbdroJ mos renummok 791 hco egirevS i nedårmosmargorpnojlim
.redgybsdnal mos rassalk tekrev
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tta sruk i tgöh råts ted tta tasiv rah trojg iv mos ragninkösrednu latrefl ttE
segirevS” negninkösrednu I .robsmargorpnojlim röf nedgybsdnal åp ob
snobsmargorpnojlim tekliv mo nagårf iv relläts ” *3102 margorpnojlim
4,32 mos ,”tednal åp suh ttE” remmok stalp ardna åP .rä edneobmörd
nE” ,natte nä erräf retehnetnecorp åvt rä arab tekliv ,regna tnecorp
rä ,”edårmoalliv tte i alliv nE” ,naerT .”gninåvkat relle gninåvegate
eragidiT .vitanretla angarderöf sanretnednopser nesut ed va tnecorp 8,31
margorpnojlim segirevS i tekrevskurbdroJ” lepmexe llit ,ragninkösrednu
053 ed va tnecorp 2,77 raravs räD .resnednet ednankil rasiv ,”1102
.”tednal åp ob” tta gis aknät nak ed tta gotled mos anrobsmargorpnojlim
netfläh hco ”tevil va doirep ne rednu” ted gis aknät nak netfläh räfegnU
ted dem rammir ravs sanreiduts avitatitnavk eD .va tkar ted gis aknät nak
tröfmoneg rah iv tnemomsgninkösrednu avitatilavk ed i remmokmarf mos
akilo i robsmargorpnojlim dem reujvretni hco reppurgsukof va mrof i
ses ”tednal” tta hco nerutan llit netehrän rä tsem rakcol mos teD .rardlå
.i ppu axäv tta nrab röf öjlim arb ne mos
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Bilaga A:
Sammanfattning av
fokusgrupper
I denna bilaga följer listor på de svar som förekom under de olika
frågor som ställdes under de gruppsamtal, eller fokusgrupper, som
fördes med Piteåbor hösten 2013, som en del av studien som rapporteras i ”Vår väg till ett Piteå för alla”. Det som återges nedan är
utdrag ur längre protokoll, som vi försökt göra överskådliga. Formuleringarna är desamma som deltagarna använde under samtalet
då det sades.

VILKA FINNS DET FÖRDOMAR MOT?
”Invandrare”
Pensionärer
Handikappade
”Dom svagaste, längst bak, sjuk och gammal”
”Inte någon speciell grupp, lite blandat”
Tjejer som går fordonsprogrammet (”kan ingenting, klarar ingenting”)
Solanderskolan (”av andra elever och lärare”)
Viktigt för att bli ett Piteå för alla?
Holmen (”rättspsyk är på Holmen”)
Kullen (”Ghettoområde”)
”Tjejer, när man säger hora och sånt där, det är tråkigt”
Annorlunda utseenden, sexuella läggningar
Utlandsfödda (”känner sig accepterade av de yngre, de är äldre
som har större problem”)
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Samer (”om mina intressen kolliderar med samerna har jag fördomar, samer och skoterkörning tex”)
HBTQ-personer
”Invandrare”
Yngre (”politiker har fördomar mot oss yngre, varför frågar man
inte oss hur man kan spara pengar på skolorna”)
Folk utifrån
Studenterna
HBTQ
Kvinnor
25-åring som inte har barn
Folk från Luleå (”som jobbar i Piteå”)
Mörkhyade barn/unga (”antas vara födda i andra länder”)
Födda utanför Piteå
Jehovas vittnen
Romer (”kallades tattare i min by”)
Från Gävle (”man antar att man är kyrkligt aktiv/kristen om man
är från Gävle”)
Nysvenskar
Funkisar
Trans (”är det en kvinna ses det inte lika tydligt att manär transa”)
(”gamla/äldre är mer toleranta”) (”Frikyrkliga anses som dömande,
ska be för dem”)
”Vissa” invandrade (”du är ju som oss!”)
Mörkhyade
”Utlänningar”
Psykiskt funktionsnedsatta (”sagt cp-jävel och skadad och sånt”)
”Folk som ber om hjälp ses som lata” (om funktionsnedsatta med
nedsättningar som inte syns)
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Folk som lever singel eller annorlunda än heteronormen
”Subgrupper”, som lever annorlunda än normen
”Alla som skiljer ut sig, tex tjocka”
Lönebidragsanställda (”dom gör inte det dom ska”)
”Familjer med utländsk bakgrund”
”Invandrare” (diskriminering under ytan mer än öppen) (”jobb”,
”ingen sätter sig bredvid mig på bussen”)
Ensamstående mamma
Unga ensamkomna (lämnade cv fick inget svar, på skolidrotten
ingen vill vara på lag)
Fler ensamkomna (utbildat sig och inte fått jobb, inte fått ”en ärlig
chans” av tränare i fotbollslag)

DEFINITION PÅ MÅNGFALD?
Ingen aning
”Som i politiken, att vi ska ha mångfald, lika många kvinnor som
män, etniciteter”
Olika bakgrunder att alla inte är lika
Det är ett konstigt ord, ”hitta ett bättre så man förstår”
Ett värde i olikheter och respektera dessa
”Mångfald används ju ofta i samband med invandring, fast det är
mer, hbtq osv, kommunen är lite skyldig till det”
”Respekt och acceptans”
”Att det kanske inte är så mycket värdering i olikheterna”
”Man kanske ska börja premiera dom som tänker annorlunda”
”Säger man mångfald tänker jag på utrikesfödda, första tanken går
dit, jag tänker inte på hbt och så”
”Nog är det att det är olika kulturer, olika sätt att leva som finns”
”Alla är liksom med på… samma grej… jättemånga olika personer,
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men ändå lika för vi bor i Piteå till exempel, blir lika behandlade”
Att vi är olika, men i första hand är vi samma när det gäller att
dela resurser och så, att vi har gemensamt sak”
Alla är välkomna, mentalt och fysiskt.
Kan vara den man är, inte bli ifrågasatt
”Kan det vara självbestämmande?”
Det handlar om normbrytande
Motsatsen till enfald

VAD BEHÖVER SKE FÖR ATT PITEÅ SKA
VÄLKOMNA STÖRRE MÅNGFALD?
Lära sig språket, få jobb
Investeringar/pengar
Att vi är mer positiva mot människor som kommer, stöttar och
hjälper dom
Att de har kontakter, vi har mycket kontakter, vi som har familj
som växt upp och känner folk
Det viktigaste är väl hur vi är, om vi är trevliga
Blanda folk i olika områden i Piteå
Ligga på så de kommer in i föreningar, sporter
Introduktion i vad som händer här
Vi vill att alla ska få känna sig som en familj
Samla ihop en grup i alla åldrar somär intresserade av sådana
frågor, jobba vidare med dem hela tiden, ha en dialog med stadshuset/kommunen
Möjlighet att träffas där grupper blandas
”Om vi uppskattar hur många i Piteå som är för mångfald och vill
det i hjärtat, 4 av 10, 2 av 10, 2 av 10. Många vill ha det men få
vill göra det.”
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Någonting gemensamt där du kan få upplevelser som ändrar din
inställning, lära känna
Media har en väldigt viktig roll
”Sätt dom inte i Långträsk!”
”Man måste lyfta blicken från förvaring”
”Att man ska se helheten, medveten om hela Piteå kommun, typ så”
Om vi har det litet och mysigt, då går det ju inte att gå framåt om
man ska bibehålla det så, står och stampar på samma cirkel
”Fler saker på lätt svenska, tex Pite-Tidningen”
”Pitebor måste ta sig tid och engagemang att förstå och vara med.
Ha empati och tålamod.”
”Vi hjälps åt, vi engagerar oss, vi vill… men det behövs lite mer
föreläsningar, och information. Okunskap måste vi ta tag i hårt.”
Att nyinflyttade vet vart de kan söka information
Kramas mer!
Ta in fler i föreningar osv, samverka med EKB-boende
Barn är det viktigaste
Bussar till Långträsk, Öjebyn mm
Jobbtillälllen, praktikplatser
Bättre information i skolan och bättre arbete med klasser dit nya
elever kommer
Mer kännedom om sådant som erbjuds och önskas av invandrade
(som inte kände till att det finns), tex cykelutflykter mm
Lika behandling
”Inte göra skillnad på män och kvinnor och svenskar och invandrare”
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FÖRDELAR MED PITEÅ
Nyanlända gillar Piteå av det dom hittills sett.
Flyktingmottagningen jobbar bra, svenska folket tar emot flyktingar.
Idrotten har blivit så stor.
Man känner mycket folk överallt.
Folket.
Mentaliteten, alla är så trevliga.
Svenskar har respekt här i Piteå.
En öppen och nyfiken stad. Nyfikenheten gör att arbete med mångfald är möjligt.
Nyfikenhet och även att det är en liten stad där man inte är lika
anonym som i en stor stad där man skulle kunna försvinna då man
har funktionsnedsättningar och är sjuk.
Glada o positiva människor i stan.
Människorna i Piteå.
Glada o positiva människor i stan.
Jag tycker piteåborna är vänliga.
Det är trevligt. Alla piteåbor är kära i sin stad.
Aktiv sommartid – finns mycket för barnen.
Framåt, enastående på att engagera människor, fint i stan.
Mysig stadskärna.
Känns hemtrevligt.
Bra att bo i en liten stad.
Småstadslivet är underbart samt lugnet.
Småskaligheten är mysig.
Känns hemma och tryggt.
Man vet hur det är hemma.
Känns inte så stressigt.
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Att det är lugnt och det är litet och lagom.
Bra ställe för barn att växa upp på, flyttade hem pga. detta.
Bra småstad.
Liten stad som gör att det är lätt att ta sig mellan olika punkter.
Mindre stad, lugnare.
Trivs, mycket lugnt och skönt, ingen stress. Ljusare och klarare
miljö.
Trevlig liten stad.
Småstadsidyll med ”go och engagemang”.
Bra stad att växa upp i (sa två personer).
Mysig småstad, tolerant och öppet med den läggningen man har.
Trygg stad.
Småstad, människorna är patriotiska men ändå öppna och nyfikna
och välkomna.
Tyst, lugnt.
Bra stad.
Trivs bra.
Fin stad.
Småstad, det känns bra för barn att växa upp här, trevligt att skolan
i Piteå fått utmärkelse.
Det är alltid något på gång.
Trygghet i det ”lilla”, inte så stort och skrämmande.
Mysig skärgård i Piteå.
Skärgården är riktigt bra.
Skärgården.
Alla byar runtomkring.
Närheten, allt finns så nära.
Natur, vatten, allt runtomkring är bra.
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Jättebra, t.ex. när det blir sommar, jättefint, och skönt, alltid grönt.
Lättare ta sig till olika ställen, affärer etc. nära till släkt och vänner.
Bussar både bra och att det är för få bussar.
Bra promenadvägar, cykelvägar.
Finns mycket att göra – träna.
Äventyrsbadet på Piteå havsbad – mest för barn.
Bra tillgänglighet och nära till det mesta.
Det finns mycket att göra både sommar och vintertid bara man
kollar upp saker.
Under sommaren PDOL.
Bra klimat, närhet till hav och fjäll.
Nästan alltihop är bra.
Borta bra men hemma bäst.
Medborgarengagemanget, många grupper och föreningar.
Skolorna.
Skola är bra i Piteå!
Skolan är bra.
Skolan, Sveriges bästa skolkommun.
Snö.
Vita jular.
En kommun som accepterar att folk kommer hit.
En bra sak vi försöker komma ur att vi är störst, bäst och vackrast och att vi vill ha en bredd ökad mångfald och ingen homogen
befolkning.
Bra sjukhus.
Musikenakustik.
Gallerian, köpcentrum.
Bra för gamla.
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En stad som är framåt, man bjuder in människor med olika bakgrunder blir inbjudna.

NACKDELAR MED PITEÅ
Mera samlingsställen där man kan bara vara och hänga.
Saknar naturliga mötesplatser.
Det kan bli bättre på mötesplats-fronten.
Mötesplatser där människor kan träffas och integreras.
Saknar gemensamma utrymmen/sociala mötesplatser dit man kan
ta sig.
Mötesplatser saknas och de är inte alltid tillgängliga ex familjens
hus och ung kreativ.
Ful infart i Piteå från Öjebyn till centrala Piteå.
Dålig standard på ishallen Nolia.
Vissa tyckte att hockeyn hade lägst status av alla idrotter i Piteå.
Synd att dom stänger ner skolor.
Tråkigt med skolnedläggningar och debatten omkring detta.
Finns inte mycket att göra i Piteå, speciellt som ungdom.
Ganska dött på helgerna, finns inget att göra
Ganska död stad, kommer inte in i krogen om man är under 18.
Dåligt med aktiviteter.
Det händer ingenting efter kl 17. Det är dött.
Liten stad – få alternativ.
Trivs inte i Piteå – för få saker att göra vill vara med och umgås.
Folk är trångsynta i byarna.
Hemska kant/gatstenar.
Det är höga trottoarkanter och det är svårt att ta sig upp och ner på
trottoarkanterna.
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Dyra hyror samt för lite bostäder.
Bostadsbrist.
Dålig transport, få transportmedel-tåg-buss-flyg osv.
Har problem med bussarna/busstiderna.
Lokaltrafiken går inte överallt och dygnet runt – svårt att ta sig till
olika delar i kommunen.
Färdtjänsten är ett annat kapitel som inte är bra. Om man kan gå
från rullstol till bilstol själv har man inte rätt att åka i specialfordon
med vissa undantag ex. epilepsi.
Taxi och busscentrum det är bara från stan till backen och annelund som citybussen går. Det saknas till Öjebyn.
Kommunikationer dåligt överlag.
Ingen tågstation finns det – vore bra så man kan åka till andra i
landet se sig om.
Bussproblem från Öjebyn det går för få bussar på kvällar och
helger.
Saknas tätare turer samt fler bussar kvällar och helger.
Det är litet, att om man gör bort sig så får alla reda på det.
Det är ganska slutet.
Människor är inte så nyfikna, alla sköter sitt och bryr sig inte om
andra.
Tyvärr är det låg öppenhet.
Det är för lite folk i Piteå.
En stark sluten familj. Distans till nya, inte så lätt att komma in.
Lite självgoda. Vi kan allt själva.
Normen är så stark så det är svårt att se något annat – svårt att inte
se vem man själv är. Normerna är för starka – då är det svårt att
vara öppen själv.
Rädd att prata om sin läggning – pga att patriotismen. Men är mer
ens egna tankar, så är det inte i verkligheten. I Piteå är det öppet/
acceptabelt.
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en siffra
ledare
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såväl politiskt tillsatta som de
Vansom
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– man är udda.
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hur mycket
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så, så står
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att komma
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Det ärglädjas
inte enåtbra
för döva,
i det
närmaste
omfamna,
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med,anpassningen
eller stöta bort,ärsura
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under utan. Vår analys av varför invandrade svenskar väljer att flytta från
mindre kommuner är att de känner att en för stor del av deras medinvånare
affärer
ochhellre
centrum
harunder.
felaktig
belysning
som
inte ärde,bra
stöterNya
bort,
surar och
vill gå
Hittar
de ett jobb,
stannar
synskadad.,
texingen
ljussättning
i fik och
sportaffärer.
men som
gör de
inte det, är det
idé att stanna
kvar.
Rent praktiskt går det
här att överbygga, enligt de vi mött som idag bor på landsbygden, genom
Gatubelysningar står i vägen i vissa fall. I affärer finns sk laratt kommunen och dess invånare öppnar famnen genom föreningslivet och
manordningar som står i vägen. Åhlens är hemskt med sina blanka
genom att det vardagliga mötet blir välkomnande och får dessa att känna
fönster
och glasdörrar
de ärja,
öppna.
sig sedda
i ögonen
som likar. det
Närsyns
dettainte
inte när
inträffar,
då kanske man
tänker
att de somärpåinte
dethandikappanpassat
yttre är mer lika mig på
kanske
Lasarettet
någotkommer
sätt. att välkomna
mig och se mig som like. Då kanske man flyttar för att välja det. Det är så
onödigt
att bidra till att människor
till en punkt där de känner så.
Handikapptoaletter
är ocksåkommer
sparsmakat.
Oavsett om vi talar om invandrade svenskar eller nya invånare från det
Ledstråk
dåligt,
de kan vara missvisande
och de
leder
vissa gånger
sociala
kontextär
som
miljonprogramsområden
är, så drivs
i grunden
av
raktsak:
in ett
i väggar.
samma
liv i trygghet, där önskan om ett liv i trygghet, där en fast
anställning för de flesta är den viktigaste enskilda faktorn för att uppnå detta.
Syninstruktörer
från landstinget
önskas
åter
Folk
vill flytta till ”landet”.
Siffran 77,2
procent
av alla miljonprogramsbor, som vi fick som svar i undersökningen från 2011, är
Extremt långa handläggningstider för hemsjukvård,
fortfarande häpnadsväckande för mig. Att så många kan tänka sig att flytta
till landsbygden
är en sådan fantastisk
för alla landsbygdsSatsa på landsbygden,
även när förutsättning
det gäller mångfald.
kommuner. Förstår vi att det är på riktigt, att det är öppet mål och att det
inget
jobb. rätt, kommer väldigt mycket positivt att hända i
bara Finns
gäller att
fokusera
framtiden. Omfamna det, gläds åt det, utvecklas med det.

Svårt hitta jobb.

Vill arbeta – finns inga arbetstillfällen – vill inte gå och BE om
socialbidrag.
Få lägenheter i centrala stan – vore bättre att bo där när det är få
bussar.
Saknas vissa utbildningar, bl.a. tolkutbildningen.
Bristande kunskap hos tjänstemän och politiker och ovilja att lyssna på de som vet.

M

Politiker tänker
mycket
– stackars
att vara
dig. Möts
IKLO
hjälper
myndigheter,
kommuner
ochav fördomar
av politiker. Vilket
beror
på
okunskap
hos
dem.
försäkringsbolag att lyckas i miljonprogrammen.
Företaget grundades 2008 av Zanyar Adami och Carlos
Rojas. Det här uppdraget är utfört av Carlos Rojas och
2013så
. går fram till
Marlena
Batist
för Jordbruksverket
Ibland kan man
bli less
när man
t. ex står i kö och

Liten stad och då mindre ekonomi.

någon för att man vill be om hjälp och då kommer helt plötsligt
någon fram och bryr sig och blir stötande och man kan bli mobbad.

