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Introduktion
Den här rapporten beskriver en forskningsstudie 

utförd under 2022 med deltagande ungdomar 

i Piteå som syftar till att utforska deras 

fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar 

ungdomars upplevelse av inkludering och en 

attraktiv livsmiljö. Studien utgår från ungdomars 

deltagande i - och upplevelser av - befintligt 

tjänsteutbud i Piteå kommun och deras tankar 

och idéer om framtidens tjänsteutbud. Genom att 

undersöka olika aspekter av fritidsaktiviteter och 

inkluderande design syftar studien till att bidra 

med kunskap om vad inkludering och attraktiv 

livsmiljö för ungdomar kan vara i Piteå.
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BAKGRUND
Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region där investeringar på över 1 000 

miljarder är på gång. De stora investeringarna som sker just nu kommer att bidra 

till att både Piteå och regionen kommer att växa med fler företag, fler männis-

kor och fler bostäder. Behovet av bostäder i kommunen ökar och nya stads- och 

naturnära bostadsområden byggs med gång-och cykelvägar, vatten, avlopp och 

annan infrastruktur. 

 Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet 

för sträckan mellan Skellefteå och Luleå av Norrbotniabanan. Piteå kommun 

arbetar för hållbar samhällsutveckling och omställningen till ett hållbart samhälle, 

både för människor och för planeten. Arbetet för ett Piteå för alla har pågått under 

lång tid och år 2020 utropade Piteå kommun sig till en MR-kommun. Mångfald-

sarbetet är en del i arbetet mot de globala målen Agenda 2030. Den utveckling 

som nu sker i Piteå och i regionen kommer att påverka såväl den enskilda pitebon 

som näringslivet och exempel på frågor som behöver ställas är var vi ska bo och 

var vi ska arbeta. I arbetet med att finna svar på dessa frågor behöver både pitebor 

och näringsliv involveras. (Piteå kommun, 2022)

 Kultur- och fritidsnämnden i Piteå kommun har identifierat ett behov av 

att uppnå ett tjänsteutbud för ungas fritid som matchar deras behov och som ligger 

i linje med kunskap om attraktiva livsmiljöer. Med anledning av detta initierades 

ett uppdrag av att undersöka ungas behov, jämföra mot befintligt tjänsteutbud 

och genomföra ett arbete av att identifiera utvecklingsbehoven i det befintliga 

tjänsteutbudet mot behoven. Ett viktigt fokus i uppdraget har varit att identifi-

era aspekter av mångfald- ett Piteå för alla- vilket innebär ett tjänsteutbud som 

är inkluderande gällande exempelvis kön, etnicitet, funktionsvariation och so-

cio-ekonomi, men även geografi i kommunen. 

SYFTE OCH MÅL
Baserat på ungas erfarenheter och intressen behöver fritidsutbudet vara relevant 

och anpassat till deras kulturer och intressen (Gay, 2000; Ladson-Billings, 1995). 

Traditionellt har ungdomar många gånger fått hålla till godo med det som er-

bjuds. I det här arbetet har syftet i stället varit att ge ungdomarna makten och 

möjligheten att faktiskt påverka hur dagens fritidsutbud i Piteå rimmar mot deras 

intressen och tankar om ett attraktivt Piteå. Målet med forskningsstudien är att 

med stöd av analys av enkätdata samt en samskapande designprocess presentera en 

kartläggning av ungas fritidsaktiviteter i nuläget, deras förslag på framtida tjänsteut-

bud för ett attraktivt framtida Piteå, samt en normkreativ analys av deras intressen 

och tankar. 
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Kunskap
I det här kapitlet presenteras olika teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för förståelsen av 

ungas fritidsintressen och framtidsdrömmar. Vi 

har använt sociologi-, inkluderande design- och 

normkritiska perspektiv som ger oss möjlighet 

att förstå hur olika samhälleliga faktorer 

påverkar ungas livsvillkor och möjligheter. 

Sociologiska teorier ger en förståelse för hur ungas 

fritidsintressen och framtidsdrömmar är relaterade 

till deras sociala omgivning och hur de påverkas 

av olika samhälleliga strukturer. Inkluderande 

designperspektiv ger en förståelse för hur 

designprocesser kan anpassas för att ta hänsyn 

till olika behov och förutsättningar, med syftet att 

skapa ett mer jämlikt samhälle. Normkritiska 

perspektivet bidrar med en förståelse för hur 

normer och förväntningar påverkar ungas val 

och möjligheter, samt hur det kan begränsa deras 

framtidsdrömmar. Genom att använda dessa 

teoretiska perspektiv syftar vi till att ge en bredare 

och djupare förståelse för ungas fritidsintressen 

och framtidsdrömmar och hur de påverkas av 

olika faktorer.
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UNGAS AMBITIONER, INTRESSEN OCH VÄRDERINGAR
Det är viktigt att inleda med att påtala att ungdomar inte är en homogen grupp. 

Unga består av individer med en mängd olika sociala och kulturella förståelser och 

erfarenheter baserad på vilka olika grupper och sammanhang de deltagit - och 

deltar - i. Dessa erfarenheter formar i sin tur deras olika ambitionsnivåer, intressen, 

värderingar och uppfattningar (Archer, DeWitt, & Wong, 2013).  Enligt detta per-

spektiv formas ungas ambitionsnivåer av 1) strukturella krafter såsom social klass, 

kön och etnicitet och 2) olika inflytandesfärer såsom hem/familj, skola, hobbys/

fritidsaktiviteter och TV/andra medier.  Höga ambitionsnivåer kan bidra till att 

bygga motståndskraft bland unga från missgynnade bakgrunder, exempelvis dämpa 

effekterna av fattigdom (Flouri & Panourgia, 2012). Det finns dock rapporter om 

negativa resultat förknippat med unga från missgynnade bakgrunder som strävar 

högt, men som saknar studieresultat och/eller resurser för att nå sina ambitioner 

(Croll, 2008; Yates, Harris, & Staff, 2011). Ambitionsnivå kan ses som ett socialt 

konstruerat fenomen där relationen mellan ungas egenmakt (agency) och sociala 

strukturer kan studeras (Archer, DeWitt, & Wong, 2013). Ur ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv är det även intressant att utforska och förklara könsbundna 

(OECD, 2012), socio-ekonomiska och etniska (Archer & Francis , 2007) mönster i 

ungas ambitionsnivåer. 

 Ungas intressen, ambitionsnivåer, värderingar och livsval kan ses ur ett 

’Bourdieuanskt’ perspektiv, dvs. inte som ett individuellt kognitivt baserat val, utan 

som något som formas som en social ordning av de sammanhang, grupper, utbild-

ning, hemmiljö och relationer unga har i och till samhället (Bourdieu, 1986; 1990; 

1992). Det medför en möjlighet att utforska reproduktionen av ojämställdhet och 

ojämlikhet i strukturer och sammanhang, samt att utforska ungas möjligheter, 

privilegier och makt i samhället. Enligt Bourdieu formas en persons habitus – sätt 

att vara – av uppväxt och sociala plats i samhället, vilket i sin tur formar individens 

förståelse och engagemang i sociala sammanhang. Detta kan i sin tur påverka per-

sonens uppfattning av exempelvis universitetsstudier som något som är “naturligt” 

och självklart eller som inte är för “sådana som oss” (Reay, 2004). Det bör noteras 

att Bourdieu menar att en persons habitus är föränderligt, det vill säga att barns 

habitus inte enbart är en spegling av deras föräldrars livssyn och deras uppväxt-

villkor i övrigt, utan är beroende av individens egen ambition att tillägna sig annat 

kulturellt kapital. Detta kan ske genom egna aktiva val och/eller signifikanta andra 

människor som tillför andra perspektiv och så vidare. I relation till det innevarande 

forskningsprojektet om unga i Piteå skulle det exempelvis vara kunna vara att lära-

re i skolan, fritidsledare och fritidsaktiviteter är centrala för att ge unga en mång-

fald av perspektiv och andra möjlighetsutrymmen. Habitus kan därmed ses som en 

persons benägenhet att sträva efter förändring. Habitus är internaliserat och indi-

viduellt, men kan utforskas både kvantitativt och kvalitativt på gruppnivå för att 

urskilja mönster. Om likheterna i ett empiriskt material är stora kan det antas att 

personerna har liknande habitus (Hovden, 2008). 
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 Bourdieu beskriver även begreppet field – socialt område, kontext, struk-

turer eller sammanhang- som det individuella sociala tanke- och handlingsutry-

mme där vissa interaktioner, transaktioner och mentala modeller råder. Bourdieu 

beskriver sociala fält som en individs mentala ’möjlighetsutrymme’, där personens 

möjlighet att se sig själva i ett större sammanhang, exempelvis i förhållande till 

habitus skapas och återskapas. 

 Enligt Bourdieu (2010), tillkommer även kapital, i form av kulturellt 

kapital såsom kvalifikationer, beteende och kunskap. Bourdieu skildrar att unga 

från de högre sociala skikten lyckas bättre i skolan än de från de lägre sociala 

klasserna, vilket kan förklaras som att de har högre kulturellt kapital, de kan föra 

sig, använder rätt språk, vet hur de ska bemöta lärarna och så vidare. Socialt kapi-

tal är tillgång till kontakter, nätverk och personliga relationer. Familj, vänner och 

bekanta spelar roll för människors positionering i samhället, och ju högre socialt 

kapital desto enklare är det att få ett bra arbete till exempel. Till denna kategori 

hör även ekonomiskt kapital som innebär möjligheter för dem som har tillgång till 

det. Bourdieu (1994) beskriver även symboliskt kapital som egenskaper som ges 

värde inom ett en viss grupp eller visst område. Det kan beskrivas som ett flytande 

kontextuellt värde som innebär att vissa saker ger högt symboliskt kapital i vissa 

grupper. Habitus, field och kapital påverkar i sin tur personens praktik, dvs. i det 

här fallet bilden unga har av sina möjligheter att forma sin framtid och de livsval 

de gör som ett resultat av denna uppfattning. 

ATTRAKTIVA, INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
Begreppet attraktiv livsmiljö kan definieras som den sociala livsmiljön för män-

niskans uppväxt och plats i samhället, samt den fysiska miljöns gestaltning och 

innehåll (Wikberg Nilsson, o.a., 2022). För att analysera en specifik livsmiljö med 

avseende på begreppet attraktivitet behöver människors beteendemönster, värden 

och upplevelser identifieras och utforskas. Utformningen av en viss plats och dess 

”erbjudanden” har enligt det här perspektivet stor påverkan på människors upplev-

else av att vara inkluderade, vilket i sin tur påverkar om de upplever platsen som 

attraktiv eller ej.  Sveriges Politik för gestaltade livsmiljöer beskriver att väl gestal-

tade och funktionella livsmiljöer, med framträdande estetiska och konstnärliga 

värden och beständiga material, ökar trivseln och därmed människors livskvalitet. 

 Livsmiljön, och särskilt boendet, har en grundläggande betydelse för 

människors hälsa och välbefinnande (Sveriges Regering, 2018). God design kan 

bidra till tillväxt, hållbarhet, innovation och starkare gemenskaper (Design Council, 

2022). Målet för Sveriges politik för gestaltade livsmiljöer är hållbara städer med 

inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv 

och grön livsmiljö. För att åstadkomma en attraktiv livsmiljön behövs en närhet 

som gör det enkelt att leva sitt vardagsliv (Nilsson, Segerstedt, Sjöholm, & Wik-

berg Nilsson, 2022). För unga kan detta exempelvis innebära att ha nära till skola, 

fritidsaktiviteter och sociala sammanhang/vänner. Detta innebär i sin tur att närhet 
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behöver formas på ett sådant sätt att både unga och andra människor kan leva 

klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Den fysiska gestaltningen i form av arkitektur 

och design bör enligt regeringens proposition bidra till ett hållbart, jämlikt och 

mindre segregerat samhälle, där unga såväl som andra människor bör ges goda 

förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma livsmiljön (Sveriges 

Regering, 2018). 

 Grundläggande behov när det gäller livsmiljöer är att ha trygghet i form 

av bostad och ekonomisk försörjning av något slag. För unga är detta något som 

förväntas tillgodoses av föräldrar och i andra fall av samhället. För en ökad form 

av attraktivitet finns det behov av samhällelig service i form av skola, vård, barn- 

och äldreomsorg samt enkelt tillgängliga transporter eller andra möjligheter till 

förflyttningar såsom kommunal trafik och gång- och cykelvägar. För ungdomar 

handlar detta primärt om enkel tillgång till skola och användbara kommunikation-

smedel såsom transporter. Förutom detta upplevs livsmiljön mer attraktiv om det 

finns tillgång till sinnliga upplevelser i form av grönska och andra aktiviteter som 

förhöjer livskvaliteten, som till exempel parker, sportanläggningar, fritidsutbud, 

naturområden, attraktioner och olika event (Wikberg Nilsson et al., 2022; Nilsson, 

Segerstedt, Sjöholm, & Wikberg Nilsson, 2022). 

 För att åstadkomma ett fungerande och attraktivt samhälle bör både den 

sociala och den fysiska livsmiljön utforskas. En god livsmiljö kräver samverkan 

och samskapande mellan många olika parter och aktörer, såväl kommunala tjänste-

personer som medborgare, över generations- och kulturgränser. Begreppet kultur 

kommer från det latinska ordet ’cultura’ som betyder odling. Det innebär odlandet 

TRYGG
Säker

Överskådlig
Orienterbar
Befolkad
Vårdad

Välkomnande

ANVÄNDBAR
Framkomlig
Begriplig

Ändamålsenlig
Kontaktskapande

Flexibel
Involverande

SINNLIG
Lockande

Engagerande
Karaktäristisk

Behaglig
Stimulerande
Välgörande

Bild 1. En attraktiv livsmiljö består av den sociala miljön i kombination med den fysiskt 
gestaltade miljön och dess erbjudanden. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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av de kunskaper, färdigheter, seder, normer och värderingar som mänskliga sam-

hällen bygger på. Kulturer omfattar såväl språk, maktstrukturer, näringar, konst som 

idrott. Det omfattar även religion och andra livsåskådningar (Perälä & Weintraub, 

n.d.) Grupper av människor skapar kulturer på olika sätt och på olika nivåer, det 

kan exempelvis vara en viss familjekultur som överensstämmer eller skiljer sig från 

en hel civilisations kultur. I en attraktiv livsmiljö behövs kulturmöten i form av 

aktiviteter och processer där människor, grupper, organisationer och samhällen 

kommunicerar och ömsesidigt påverkar varandra över kulturgränser. 

 Representation och mångfald förs generellt fram som viktiga delar i 

demokratiska samhällen. Representation innebär att få möjlighet att göra sin röst 

hörd men även behovet av att kunna identifiera sig själv, exempelvis att se före-

bilder som liknar en själv eller bilder på reklampelare eller kommunens webbsidor 

som olika individer kan identifiera sig med (Region Kronoberg, 2018).  Mång-

faldsbegreppet innebär i det här sammanhanget behovet av att lyssna av fler än 

bara de som är flest eller ”skriker högst”. Både representation och mångfald re-

laterar till sociala normer: idéer, föreställningar och förväntningar på vad som anses 

vara högt värderat och ”normalt” i ett visst sammanhang, en viss grupp eller i ett 

samhälle i stort (Wikberg Nilsson, 2022). 

 Sociala normer kan fungera både uppbyggande och nedbrytande. Up-

pbyggande normer bidrar till social gemenskap i en grupp eller ett samhälle. 

Nedbrytande normer innebär orättvis maktfördelning, ’ockludering’, som betyder 

hinder eller blockering, samt exkludering eller rent av diskriminering. Ett norm-

kritiskt perspektiv kan beskrivas som bredare jämfört med jämställdhets- eller jäm-

likhetsansatser, då det syftar till att utveckla kvalitativ förståelse av ett visst fenomen 

på ett djupare plan än att bara räkna ”hur många” i ett visst sammanhang. Vanligen 

behövs en första normkritisk fas som syftar till att förstå ett fenomen i en viss kon-

text, till exempel kopplat till diskrimineringsgrunderna, följt av en normkreativ 

fas där lösningar på identifierade problem utvecklas (Wikberg Nilsson & Jahnke, 

2018). 

 Intersektionella perspektiv kan adderas för att förstå privilegier, möjligheter 

och maktstrukturer i en viss grupp eller i ett samhälle i stort (Crenshaw, 1989). 

Det innebär i korthet att flera aspekter samverkar för att skapa privilegier och 

möjligheter i en grupp eller ett samhälle. De som är inom normen kan addera 

flera normaspekter för att öka sina möjligheter och sin makt, medan de som är 

utanför normen begränsas i stället om flera aspekter adderas, se bild 2. Ett exem-

pel kan vara en ljushyad medelålders man som pratar svenska och är heterosexuell 

vanligen har större möjligheter jämfört med en mörkhyad ung kvinna som inte 

talar svenska och som har en funktionsvariation. Det kan jämföras med Bourdieus 

(1992) beskrivning av kapital, utifrån att normer i en grupp eller i samhället i 

stort påverkar att den inre cirkeln bidrar till högre kulturellt, socialt och symbo-

liskt (och många gånger ekonomiskt) kapital än den yttre, oavsett habitus. Här 

kan field - det sociala möjlighetsutrymmet – även påverka individens förmåga att 
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se sina egna möjligheter och privilegier. Ett socialt hållbart samhälle handlar om 

kapaciteten samhället har att upprätthålla goda funktionsnivåer för de människor 

som lever och verkar där. Studier om platsers sociala hållbarhet visar på behov av 

förståelse för den lokala kontexten, där såväl historien, sociala mönster, arbetsmark-

nad, demografiska trender som det lokala genuskontraktet behöver beaktas för 

att kunna uppnå en social hållbarhet (Segerstedt, 2020; Jakobsson & Segerstedt, 

2014). Genuskontraktet är i korthet ett begrepp som innebär olika förväntningar på 

kvinnor respektive män, vilket bidrar till segregering och hierarki i vissa grupper 

eller i samhället i stort (Hirdman, 1988). Det som räknas som ‘manligt’ värderas 

traditionellt högre än det som värderas som ‘kvinnligt’, vilket innebär en hierarki 

och olika möjlighetsutrymmen för människor. Segregeringen innebär att män och 

kvinnor traditionellt har ansetts lämpliga för olika områden och ägnat sig åt olika 

saker. För att åstadkomma jämställdhet kan sådana stereotypa föreställningar analy-

seras och utmanas.
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Bild 2. Intersektionell 
matris som kan 
användas för att 
analysera makt- och 
möjlighetsutrymme. 
Kombinationer av fler 
aspekter ger antingen 
fler (inom normen 
= mörkare fält) 
eller färre (bortom 
normen=  ljusare fält) 
privilegier. 
Illustration: Åsa 
Wikberg Nilsson
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Metod
Det här kapitlet beskriver projektets genomförande 

i form av analyser av data från enkäter, samt 

deltagande inkluderande designmetodik (co-

design) med generativa sessioner i form av 

now-wow-how workshops och normkritiska 

och normkreativa aktiviteter. Arbetsvetenskap 

LTU har genomfört analysarbete av befintlig 

enkätdata. Designgruppen LTU har utvecklat 

material, genomfört och gjort efterföljande 

analys av de generativa designsessionerna med 

unga. Deltagarna var ungdomar i årskurs 

7-9 från Solanderskolan, Hortlaxskolan och 

Christinaskolan, utvalda för att representera olika 

demografiska områden i Piteå kommun.  
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DATAMATERIAL OCH ANALYS
Datan omfattar de ungdomar som går i årskurs 7 och årskurs 9 i Piteå kommun 

under hösten 2018 och 2022 och består av totalt 1524 ungdomar, se tabell nedan.

Tabell 1. Visar underlaget för enkätanalyserna. 

2018 2022
Flickor 377 (47%) 354 (48%)
Pojkar 410 (52%) 368 (51%)
Annan 7 (1%) 8 (1%)
Totalt antal som besvarat 
enkäten

794 730

Antal elever i Piteå 
kommun i åk 7 och 9 enligt 
Skolverket

910 (87%) 957 (76%)

Svarsfrekvens 87% 76%
 

Antalet elever som har besvarat enkäten är något färre (64 elever) i 2022-års 

undersökning jämfört med den som genomfördes 2018, samtidigt har det blivit 

fler elever (47elever) i årskurs 7 och årskurs 9 mellan åren 2018 och 2022. Detta 

innebär att svarsfrekvensen är lägre i 2022-års undersökning med 76% jämfört 

med undersökningen 2018 där den var 87%. Trots dessa skillnader mellan åren så 

kan ”täckninsgraden” beskrivas som hög, det vill säga att svarsfrekvensen är hög i 

förhållande till den population som undersöks. Det finns heller inga systematiska 

bortfall i data för bägge åren med hänsyn till årskurs och kön. I 2022-års un-

dersökning saknas svar från en skola (Rönnskolan), ett bortfall som har marginell 

betydelse för de resultat som kommer att presenteras eftersom endast 5 elever 

från denna skola besvarade enkäten 2018. Sammanfattningsvis kan data från bägge 

undersökningarna i allt väsentligt betraktas som representativa för ungdomarna i 

årskurs 7 och 9 åren 2018 och 2022.

 Den analys som presenteras i resultat är beskrivande och genomförs med 

korstabeller och procentjämförelser och där frågan är om det finns eventuella 

samband genomförs signifikanstestning och i vissa fall regressionsanalyser för att 

kontroller för flera olika ”variabler” som kan tänka vara av betydelse. I de fall detta 

har genomförts beskrivs det i texten. I analysen hålls inte årskurser eller skolor isär 

utan resultaten redovisas för samtliga elever i nämnda årskurs för hela Piteå kom-

mun med undantag för kön, där resultaten redovisas för flickor respektive pojkar. 

De elever som angett en annan könstillhörighet redovisas inte. Anledningen till 

detta förfaringssätt är etiska för att värna eleverna integritet.



14

INKLUDERANDE DESIGNMETODIK NOW-WOW-HOW
Den kvalitativa delen av studien har utförts som samskapande generativa designses-

sioner (Sanders & Stappers, 2008). Det är ett tillvägagångssätt som ger ungdomarna 

möjlighet att uttrycka sina egna intressen och önskemål, vilket i sin tur speglar 

deras kulturer, värderingar och idéer. Deras intressen och önskemål kan därmed ses 

som ett socialt konstruerat fenomen som kan utforskas utifrån hur det möjliggör 

och skapar struktur i ungdomarnas liv. Den övergripande designmetodiken Fram-

tidsverkstäder - ursprungligen future workshop och senare förenklat till design-

metoden now-wow-how - har använts i projektet. Den är specifikt användbar 

för deltagare som inte har tidigare erfarenhet av kreativt utvecklingsinriktat fram-

tidsutforskande, exempelvis unga och ungdomar. Det bygger även på en kritisk 

designtradition av att använda design strategiskt för att utveckla demokratisk och 

social förändring (Ehn, 1988; Bannon & Ehn, 2012; Ehn, 2017). Design användes 

därmed i projektet som ett strategiskt verktyg med syfte att förstå och förbättra 

ungdomars fritidsliv, öka inkludering och bidra till en långsiktigt hållbar och at-

traktiv utveckling av livsmiljöerna i Piteå kommun. 

 Ytterligare ett lager som har adderats är normkreativ design (Wikberg 

Nilsson & Jahnke, 2018; Crenshaw, 2018). Kortfattat innebär det ett första steg 

av att använda kunskap om sociala normer och intersektionalitet för att kritiskt 

granska vem som är involverad och vem som inte är det. Det andra steget innebär 

att kreativt använda förståelsen av sociala normer kring exempelvis kön, hudfärg, 

funktionsvariation och sexualitet till att skapa mer inkluderande samtida eller 

framtida lösningar. 

 Att involvera unga och ungdomar kräver egentligen inte andra forskning-

smetoder jämfört med vuxna, men det finns en del etiska och metodologiska 

utmaningar som behöver övervägas (Alminde & Warming, 2019). Dels handlar det 

om hur deltagarna informeras så att de förstår vad det innebär att de är med i en 

forskningsstudie och hur deras material kommer att användas. Dels handlar det om 

att säkerställa att materialet de arbetar med är utvecklat för dem och tilltalar dem 

i form av material som är roligt och kreativt att ta del av.  Under de senaste år-

tiondena har mer demokratiska och inkluderande designmetoder utvecklats, något 

som är speciellt viktigt när det gäller tidigare marginaliserade grupper som exem-

pelvis barn och unga (Alminde & Warming, 2019). 

 Framtidsverkstäder är ursprungligen en metod utvecklad vid the Institute 

for Social Inventions i London, med syfte att ge fler människor en möjlighet att 

vara med och påverka sin framtid och förbättra sin livskvalitet (Jungk & Mullert, 

1987). En framtidsverkstad består av en grupp människor som samlas för att gå 

igenom faserna 0) förberedelsefasen, där temat bestäms och material att arbeta med 

förbereds, 1) kritikfasen, som består av att identifiera problem och frustrationer i 

nuläget utifrån deltagarnas erfarenheter; 2) fantasifasen, som handlar om att kom-

ma på bästa möjliga lösningarna på problemen oavsett om de är realistiska eller ej 

och som gärna bygger på deltagarnas hopp och drömmar. Det senare är viktigt för 
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att komma bort från resignation och alltför pragmatiska lösningar som inte löser 

problemen. Mottot för denna fas är att tänka bortom verkligheten och att utveckla 

sitt kreativa och innovativa tänkande kring vad lösningarna kan vara. Den tredje 

och sista fasen 3) implementation går tillbaka till det pragmatiska tänkandet och 

utvecklar en handlingsplan för att implementera lösningarna på de identifierade 

problemen. För att underlätta kommunikationen av designmetoden har förenklin-

gen now-wow-how utvecklats (Wikberg Nilsson, Erikson, & Törlind, 2021). 

GENOMFÖRANDE
Aktiviteterna genomfördes med två workshops våren 2022 med 28 deltagare 

från Hortlax och 22 deltagare från Solanderskolan, samt två workshops med 22 

deltagare från Christinaskolan under hösten 2022. Deltagarna var ungdomar från 

årskurserna 7-8-9 primärt från elevråden, som vid detta tillfälle var engagerade i 

ett parallellt demokratiprojekt, samt med ytterligare deltagare utvalda av skolorna 

själva. 

 Det bör påtalas att två workshops per skola är i minsta laget. Baserat på 

human rights youth participation model bör aktiviteterna helst omfatta involverande 

aktiviteter över längre tid (Nicholas, Hagen, Rahilly, & Swainston, 2012), vilket 

inte var möjligt i detta fall, dels utifrån skolornas möjlighet till deltagande vid up-

pstarten av undervisning efter en pandemi (covid-19), dels utifrån projektbudgeten 

och vad som var möjligt att göra inom ramen för densamma.  

 Även tidpunkten för genomförandet är viktig mot bakgrund av coro-

na-pandemin där deltagarna från Hortlax- och Solanderskolan precis öppnats upp 

när aktiviteterna skedde under våren och därmed inte haft möjlighet till socialt 

engagemang under två års tid. Aktiviteterna på Christinaskolan genomfördes på 

hösten och deltagarna hade därmed kunnat vara med på en mängd aktiviteter 

under våren-sommaren som de tidigare inte haft möjlighet till under pandemin.  

 I projektet genomfördes som tidigare nämnts två generativa sessioner per 

skola med flera ingående aktiviteter, beskrivna i kommande stycken samt i resultat.

0 Förberedelsefas 
• Samråd: Ämnet för aktiviteterna bestämdes i samråd med Piteå kommun vid 

ett antal förträffar. 

• Praktiska arrangemang: Piteå kommuns ungdomskonsulenter ansvarade för de 

praktiska arrangemangen med att kontakta skolorna, boka tider och få dem att 

välja ut deltagare. 

• Material: Designgruppen utvecklade innehållet i workshopparna, de ingående 

aktiviteterna och materialet för ungdomarna att jobba med.  

1 Now- Kritikfasen
• Ung 2.0: Vid workshoptillfället introducerades deltagarna till projektet och sy-

ftet med det som ett demokratiskt och inkluderande projekt där deltagarna har 

möjlighet att vara med och tycka till om och påverka sin framtid. 
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• Design: Introduktion till designmetodiken now-wow-how och syftet med att 

använda den för att utforska vad unga tycker och tänker kring fritidsutbudet i 

Piteå kommun. 

• Fritidsaktiviteter/”Vad en gör”: Deltagarna fick till uppgift att skriva ner på 

post-it lappar vad de gör på fritiden en vanlig vecka. De fick sedan till uppgift 

att skriva ner vad de skulle vilja göra men kanske inte kan, dvs. identifiera 

problem och frustrationer de upplever i vardagen kopplat till fritidsaktiviteter. 

Deltagarna fick även markera var i Piteå de utför sina aktiviteter på en karta 

och eventuella utmaningar kopplat till detta. 

• Personas: deltagarna fick till uppgift att diskutera ett antal personas, fiktiva 

karaktärer, utifrån vilka de var, vad de gör på fritiden och vad de skulle vilja 

göra på fritiden men som de kanske inte kan, samt beskriva vad och varför. 

Deltagarna använde sju olika fördefinerade mallar för de olika personaskarak-

tärerna.  

• Namnge karaktären: deltagarna fick till uppgift att rita Piteå som om det vore 

en person, en levande karaktär med en viss livssituation, vanor, intressen etcet-

era Deltagarna ritade och skrev på A3 papper. 

• Avslut och hemläxa: aktiviteten avslutades med att deltagarna uppmanades att 

ta reda på vad andra vill, till nästa gång skulle de ha pratat med minst 20 andra 

”unga” om vad de vill kunna göra i Piteå. 

2 Wow- fantasifasen
• Uppstart och hemläxa: Workshopaktiviteteterna inleddes med att deltagarna fick 

presentera sin ”hemläxa” utifrån vad de identifierat kring vem som vill göra 

vad och varför, tex. Sara 15 år vill ha bungy jump för att det inte finns idag, 

eller Ahmed 14 år vill rida, men det kostar för mycket pengar. 

• Piteå växer: Aktiviteten omfattar att utforska hur ungdomarna tänker kring 

morgondagens Piteå? Var vill de bo i Piteå, varför där? Om det fanns ett helt 

nytt bostadsområde i Piteå, hur skulle det se ut, vem skulle bo där, vad skulle 

det finnas att göra där? Deltagarna uppmanades att rita och beskriva på A3 

papper individuellt eller i mindre grupper.  

• Attraktiva Piteå: i denna aktivitetet uppmanades deltagarna att diskutera, rita 

och beskriva på A3 papper i mindre grupper utifrån områdena natur och 

rekreation, ett levande kulturliv, ett rikt föreningsliv, samt kloka och hållbara 

satsningar på barn, ungdomar och familjer. Kategorierna valdes utifrån Piteå 

kommuns hemsida som genomfört en medborgarundersökning kring dessa 

kategorier.

• Följa sina drömmar: Aktiviteteren omfattade att tänka framtid, med det inle-

dande framtidsscenariet att om 20 år kommer Piteå kanske se helt annorlunda 

ut, eller också inte. Deltagarna instruerades med att tänka bortom det som de 

tror är möjligt, med syfte att utveckla sina tankar och idéer om hur Piteå borde 

vara. Ibland kan det vara svårt att tänka vad den bästa av världar kan vara, då 

kan det hjälpa att tänka på den värsta av världar. Deltagarna uppmanades av 
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den anledningen att i mindre grupper rita, klippa från tidningar och beskriva 

en dystopi: det värsta möjliga framtida Piteå för dem, hur det skulle se ut, vad 

som kan göras, vem som bor där, vem som inte bor där etc. samt beskriva en 

utopi: den bästa möjliga framtida Piteå, vem som bor där, vad de gör, vem som 

inkluderas etc. Materialet var olika slags veckotidningar, papper och pennor. 

• Inkludering: utifrån sina framtidsbilder av Piteå uppmanades deltagarna sedan att 

beskriva vem som inkluderas eller exkluderas i deras dystopiska och utopiska 

framtidsdrömmar. Materialet var den intersektionella matrisen med kategori-

erna kön, etnicitet, klass, språk, ålder, funktionsförmåga och sexualitet. 

• Rösta: deltagarna uppmanades sedan att lägga ut sina framtidsbilder av Piteå 

på borden och rösta på de olika idéerna och förslagen med prioritet 1) stjärna, 

prioritet 2) triangel och prioritet 3) cirkel. 

3 How- Implementeringsfas
Implementeringsfasen var inte en del av detta projekt. Traditionellt omfattar den 

att deltagarna utforskar och planerar för hur de visionära idéerna kan utvecklas till 

realiserbara lösningar. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
I datamaterialet har analyser av de elever som uppgett annan könsidentitet än 

flicka/pojke undantagits för att värna dessa elevers integritet. I de deltagande 

workshopaktiviteterna har deltagarna uppmärksammats på att de är med i ett 

forskningsprojekt, att de har rätt att vara anonyma och att de har rätt att veta hur 

materialet kommer att användas till att kommunicera projektet, skriva rapport och 

artiklar. Samtliga gav sitt medtycke till att vara med. Vi fick tillåtelse att ta bilder 

under workshopparna, och uppgav att deras ansikten skulle anonymiseras i de fall 

vi använde bilderna. I presentationen av resultaten har de deltagande skolorna och 

deltagarna anonymiserats för att varken individer, skolor eller områden i Piteå ska 

gå att utläsa och eventuellt påverka dem i negativ riktning. I analysen av materialet 

och presentationen av densamma har fokus varit att visa på övergripande mönster 

bland unga i Piteå och inte på enskilda individer. Av den anledningen är övriga 

etiska överväganden inte nödvändiga. 
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Resultat
I det här kapitlet presenterar vi resultaten från 

vår utforskning av ungas framtidsdrömmar och 

fritidsintressen med fokus på inkluderande design. 

Genom att ta reda på vad unga människor 

förväntar sig av sin framtid och vad som 

intresserar dem i deras fritid, avser vi att förmedla 

resultat som är tillgängliga och meningsfulla för 

alla. Vi har använt en kvalitativ inkluderande och 

samskapande designmetodik där unga människor 

i årskurserna 7-9 deltagit i generativa sessioner 

för att få en djupare förståelse av deras önskemål 

och behov. Resultaten visar på en bred variation 

av framtidsdrömmar och fritidsintressen, men 

även på vikten av inkluderande design som tar 

hänsyn till olika förutsättningar och behov.
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VAD TYCKER UNGA OM SIN FRITID?
I diagram 1 nedan framgår hur eleverna i årskurs 7 och årkurs 9 uppfattar sin fritid 

med avseende på vad som finns att göra och om det saknas fritidsaktiviteter där de 

bor, åren 2018 och 2022.

Av diagram 1 framgår att cirka 7 av 10 elever anser att det finns ganska mycket 

eller mycket att göra på fritiden både år 2018 och 2022. Däremot finns det rela-

tivt tydliga skillnader mellan hur flickor och pojkar uppfattar detta, där de först-

nämnda i mindre utsträckning anser att det finns något att göra. Vid en jämförelse 

mellan åren så är det relativt oförändrat bland pojkar där ungefär lika stora andelar 

för respektive år anser att det finns något att göra. Bland flickor har denna andel 

minskat från 67 till 62 %, dvs minskat med 5 %, en skillnad mellan åren som är 

nära att vara statistiskt signifikant. Skillnaderna mellan hur flickor och pojkar anser 

att det finns något att göra har således blivit större mellan 2018 och 2022 där den 

7% större andelen bland pojkar 2018 växt till att vara 13% år 2022. Denna skillnad 

är signifikant.

 När det gäller den andra frågan om att det finns saker att göra men inga 

aktiviteter som är intressanta är det relativt små andelar som anser det både bland 

pojkar och flickor och det finns inga signifikanta skillnader mellan kön och mellan 

åren.

 Det finns däremot finns det ett par signifikanta skillnader när det gäller 

frågan om man tycker att det saknas fritidsintressen där man bor. Både bland po-

jkar och flickor har andelarna blivit större bland de som tycker att det saknas frit-

idsaktiviteter om man jämför mellan åren. Bland pojkar är den större andelen som 

tycker detta signifikant större år 2022 jämfört med 2018. Andelen har också blivit 

större bland flickor, men är inte signifikant.  År 2018 var det signifikanta skillnader 

mellan flickor och pojkar där de förstnämnda ansåg att det saknades fritidsaktivi-

teter där man bor. År 2022 finns inte dessa skillnader mellan kön utan man saknar 

fritidsaktiviteter i ungefär samma utsträckning, dvs drygt 30 % av eleverna saknar 

fritidsaktiviteter, oavsett kön. 

I enkäten fick eleverna också möjlighet att själva beskriva vad man saknade för 
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aktiviteter på fritiden i en öppen fråga med tillhörande kommentarfält. Om-

kring 150 av eleverna, relativt jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, hade 

lämnat kommentarer i 2022 års undersökning. En rad olika aktiviteter tyckte 

man saknades, bland annat annat relaterat till idrott, till exempel basketplan, fler 

möjligheter att rida, aktivitet kring ”mekande” och motorsport men också ökad 

tillgänglighet till befintliga aktiviteter. Det som dock var det önskemål som oftast 

förekom både bland pojkar och flickar hade att göra med sociala mötesplatser, dvs 

ställen där ungdomar i samma ålder kan träffas för aktiviteter och ”hänga”, gärna 

i anslutning till någon annan aktivitet.  De två första citaten nedan kan möjligtvis 

tolkas som representativa för flickor vad gäller mötesplatser:

” Mer “häng-platser”, så att man typ kan sitta inne med kompisar och 
spela kort eller liknande” (Respondent enkät)

”Mer grupper där man kan vara med folk och umgås, kanske att man har 
någon aktivitet som man gör tillsammans eller bara sitter och pratar om 
livet typ” (Respondent enkät)

Önskemålen bland pojkar följde ett liknande mönster som bland flickor och 

det längre citatet nedan kan sägas representera önskemål bland pojkar avseende 

mötesplatser:

”Det finns 1 museum i hela Piteå, helt värdelöst, där har det inte skett 
någon förändring på det över 7 år. Om det då ska finnas ett alternativ 
om museum i blanketten så kan man ju ändå inviga ett innan man frågar 
om man går på ett. Det finns ingen fungerande ungdomsgård i hela 
Piteå, Kaledio ja, men känner eller vet till inte till en enda person som 
går dit veckovis. Till skillnad från andra städer så finns det massor av olika 
klubbar, ungdomsgårdar eller annat för folk att gå på sin fritid förutom 
hemma. Där man kan gå med vänner, pyssla, läsa, socialisera, plugga eller 
inte vet jag men fatta grejen. Samtidigt klagar hela jävla Piteå kommun 
på att ungdomar är på stan och “hänger” som om det vore en ungdoms-
gård, såklart tycker jag också att detta är ett stort problem och att stan 
inte ska vara en ungdomsgård. Istället för att göra insändare i PT och 
skicka mass-mejl till alla föräldrar i hela stan och säger att “stan och Max 
området inte är någon ungdomsgård”, såklart det inte är det och hål-
let inte med i det. Men man kan ju ändå ha någon självinsikt och göra 
någonting åt problemet. Gör mer ungdomsgårdar, kom med mer förslag 
att göra saker, som museum, ungdomsvänliga ställen m.m. Istället bara 
för att klaga på allting. Så det finns sjukt mycket i denna kommun som 
saknas, b.la intelligens på kommunhuset. /15 år” (Respondent enkät)

Önskemålen om sociala mötesplatser bland ungdomarna i årskurs 7 och årskurs 9 

väcker i sin tur frågan om var unga träffas och umgås och om detta har förändrats 

mellan 2018 och 2022. I diagram 2 och 3 nedan framgår detta, mötesplatserna är 

rangordnade utifrån vilka som är vanligast bland flickor och pojkar. 
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Både bland flickor och pojkar är det vanligast att man träffas hemma hos varan-

dra, i synnerhet bland flickor, vilket är oförändrat mellan åren. Däremot skiljer 

sig det signifikant mellan flickor och pojkar där de förstnämnda träffas i en gal-

leria/köpcentrum och på café i större utsträckning samt. Pojkar träffas utomhus, 

på sociala medier och ”någon annanstans” i större utsträckning än flickor. Bland 

pojkar är det små skillnader mellan åren med avseende var man brukar träffa sina 

kamrater, alternativen utomhus och föreningslokal har dock blivit mindre vanliga 

som mötesplats. Bland flickor finns en del förändringar där man möts i mindre 

utsträckning på sociala medier och i idrott/sporthallar i samband med aktiviteter 

och i föreningslokal. Däremot har gallerier/köpcentrum blivit vanligare som 

mötesplats. 

 Sammanfattningsvis så kan resultatet tolkas som att en dryg tredjedel av 

ungdomarna inte är helt nöjda med vad som finns att göra för ungdomar i de-

ras ålder och detta är vanligare bland flickor jämfört med pojkar. Det man verkar 

saknar i första tycks vara sociala mötesplatser dit man ” kan gå med vänner, pyssla, 

läsa, socialisera, plugga”. Möjligen avspeglas detta i att andelen flickor som träffas i 

galleria/köpcenter eller utomhus har blivit större. 
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VAD GÖR DE UNGA PÅ FRITIDEN?
I detta avsnitt presenteras vilka aktiviteter som ungdomarna anger att de gör på sin 

fritid med jämförelse mellan åren. Avsikten är att belysa eventuella skillnader mel-

lan pojkar och flickor samt förändringar mellan åren. I diagram 4 och 5 framgår 

vilka de vanligaste fritidsaktiviteterna är rangordnade utifrån hur förekommande 

de är bland flickor och pojkar.

När det gäller vilka fritidsaktiviteter som högstadieeleverna anger finns tämligen 

påtagliga genusmönster där flickor generellt i något större utsträckning anger att 

de har en fritidssysselsättning de utövar minst en gång per månad. Denna skill-

nad blir tydligare avseende olika aktiviteter där kulturellt skapande och kulturel-

la aktiviteter är betydligt vanligare bland flickor jämfört med pojkar (statistiskt 

signifikanta skillnader). Pojkar anger i signifikant större utsträckning att de spelar 

Tv-spel, onlinespel eller dataspel. Den mest genusneutrala fritidsverksamheterna 

är idrott/träna och att vara ute naturen. Vid en jämförelse mellan åren framgår 
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att flickor anger att de spelar data/tv/onlinespel i större utsträckning medan de 

skapande aktiviteter som att skapa musik och spela teater blivit mindre vanligt. 

Både bland pojkar och flickor har det blivit mindre vanligt att läsa böcker och tid-

ningar vilket möjligen har ersatts av att lyssna på böcker och tidningar (frågan om 

denna aktivitet ställdes inte i 2018-års undersökning).  En annan aspekt är hur ofta 

unga utövar sina fritidsaktiviteter vilket redovisas i tabell 2 nedan.

2018 2022
Aktivitetsindex Flicka Pojke Flicka Pojke
0-3 aktiviteter 23 29 7 8
4-5 aktiviteter 41 46 18 33
6 eller fler aktiviteter 36 25 75 58
Aktivitetsfrekvens11 28,6 27,8 28,0 27,1
N= 377 410 354 368

Av tabell 2 framgår tämligen markanta skillnader mellan åren. Både pojkar och 

flickor anger fler aktiviteter i större utsträckning där skillnaderna är signifikanta 

mellan 2018 och 2022. Andelen som anger alternativet ”6 eller fler aktiviteter” har 

fördubblats bland både pojkar och flickor, där flickor anger det i signifikant större 

utsträckning jämfört med pojkar. Detta skulle kunna tolkas som att ungdomarna 

blivit mer aktiva på sin fritid. Detta motsägs dock när hänsyn tas till aktivitets-

frekvensen. Både bland pojkar och flickor är den högre år 2018 jämfört med 2022. 

Detta innebär att eleverna var utövade färre aktiviteter 2018 men gjorde det oftare 

jämfört med 2022.

 Vid en multivariat regressionsanalys med fritidsaktivitetsindex ovan som 

beroende variabel för år 2022, så är kön, medlemskap i förening, om unga oroar 

sig för föräldrars ekonom samt att de anger att de inte kan delta i aktiviteter på 

grund av att kostar för mycket faktorer som ger signifikanta skillnader. Kön genom 

att flickor ökar aktivitetsutövandet vilket också gäller medlemskap i föreningar. 

Oro för föräldrars ekonomi och att aktiviteten kostar för mycket minskar aktivitet-

sutövandet. 

1   Aktivitetsfrekvens är ett ”grovt” mått på hur ofta elever utövar en aktivitet. Index är 
konstruerat så att frekvenserna (antal gånger man utövar en aktivitet, tex dagligen, flera ggr/
vecka ) för utövade aktiviteter summeras för respektive elev, index kan anta värden mellan 
5-66, ju högre värde desto fler gånger utövar man aktiviteten. Skalan 11-55 beror på att 
svarsalternativen summerats för eleverna för respektive aktivitet, tex 1 “Aldrig”, 2 “Någon gång 
per år”, 3 “Någon gång i månaden”, 4 “En gång i veckan”5 “Flera gånger i veckan”. Tex om en 
elev angett 1 dvs ”aldrig” i samtliga frågor får denne värdet 11 på index. Om eleven svarat  5 dvs 
”flera gånger i veckan” får eleven värdet 55 i index.

Tabell 2. Antal aktiviteter, aktivitetsfrekvens bland flickor och pojkar i Piteå kommun 2018 och 
2022.
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HINDER FÖR ATT DELTA I FRITIDSAKTIVITETER? 
Av föregående avsnitt framgick således att en del av ungdomarna upplever hinder 

för att utöva fritidsaktiviteter. I enkäterna för bägge åren så ställs frågor om vilka 

hinder som ungdomarna säger sig ha för att kunna delta i aktiviteter, se diagram 6 

nedan.

När det gäller upplevda hinder för att delta i aktiviteter finns inga statistiskt sig-

nifikanta skillnader  mellan pojkar och flickor med undantag för ”får ej delta för 

familj” i 2018 års undersökning där flickor i signifikant större utsträckning anger 

detta. Denna skillnad är dock inte signifikant i 2022 års undersökning samt att det 

är pojkar som anger det hindret i större utsträckning.  Det vanligaste hindret både 

bland pojkar och flickor är att en aktivitet kostar för mycket, följt av att inte kunna 

ta sig till en aktivitet. När det gäller dessa hinder så har de blivit vanligare bland 

både pojkar och flickor i 2022 års undersökning, särskilt bland flickor där andelar-

na är signifikant större jämfört med 2018.

 I 2022 års undersökning så anger barn som oroar sig för föräldrarnas 

ekonomi i större utsträckning hindren ” ta sig till aktivitet” och ”aktivitet kostar 

för mycket”. Skillnaderna är signifikanta och skulle kunna tolkas som att det finns 

socioekonomiska skillnader mellan barnen som påverkar deras möjligheter att 

delta i fritidsverksamheter. Det behövs dock flera variabler som inte är tillgängligt 

i detta datamaterial för att göra en sådan analys, tex föräldrars utbildningsnivå, 

inkomst och vilken utsträckning de yrkesarbetar. Däremot finns inga signifikanta 

skillnader med hänsyn till om barnen har utländsk bakgrund eller ej.

 Utifrån elevernas svarsmönster avseende hinder uppstår två frågor, den 

första är om upplevda hinder leder till att man deltar i färre aktiviteter och den 

andra är vilka hinder som tycks vara mer begränsande än andra för att kunna delta. 

Diagram 7 i kommande stycke syftar till att belysa dessa frågor.
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Oavsett vilka hinder man upplever eller inte upplever så finns inga signifikanta 

skillnader med avseende på antal fritidsaktiviteter man utövar vilket gäller både 

2018 0ch 2022. Det finns inga signifikanta skillnader mellan hindren för deltagan-

de så att något hinder är mer begränsande än något annat. Detta kan tolkas som att 

trots angivna hindren så är eleverna ändå tämligen aktiva på sin fritid, oavsett om 

man upplever hinder eller ej. Däremot kan det vara så att man inte kan göra vissa 

aktiviteter som man skulle ha gjort i stället om möjligheter och inte hinder fun-

nits.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH FRITIDSAKTIVITETER
Signaler från bl a olika idrottsförbund lyfter fram farhågor att både medlemskap 

och aktivitet inom föreningar har minskat till följd av den pandemi som varit och 

med de restriktioner för socialt umgänge som den medfört. När det gäller un-

gdomar i högstadieålder i Piteå kommun så tycks nämnda farhågor besannas.  I 

diagram 8 framgår hur medlemskap i föreningar förändrats mellan 2018 och 2022.
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Det är en påtagligt mindre andel bland både flickor och pojkar som anger att de 

är med i en förening när åren 2018 och 2022 jämförs. Bland flickor har ande-

len minskat med nära 24 % och bland pojkar med drygt 15%. År 2018 var det 

signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på medlemskap i 

föreningar vilket förändrats till 2022 där andelen som är med i föreningar är i stort 

sett lika stor.

 En följdfråga är således om de mindre andelarna som säger vara med i 

någon förening också är av betydelse för i vilken utsträckning som ungdomarna är 

aktiva på sin fritid. Diagram 9 belyser detta. 

Bland eleverna är det signifikanta skillnader mellan de som är medlem i en fören-

ing och de som inte är det med avseende på hur många fritidsaktiviteter mans 

säger sig utöva minst en gång per månad, där de förstnämnda i betydligt större 

utsträckning har fritidsaktiviteter vilket gäller både 2018 och i synnerhet år 2022. 

Denna utveckling kan uppfattas vara paradoxal eftersom andelen som är med i en 

förening har minskat. Förklaringen är att ökningen av antalet aktiviteter mellan 

åren har ökat generellt bland eleverna oavsett om man är med i en förening eller 

ej. Ökningen av antalet aktiviteter är något har större bland ungdomar som inte är 

med i någon förening jämfört med de som är med i en förening. 

Oavsett dessa förändringar så är aktivitetsgraden högre bland ungdomar som är 

med i en förening jämfört med de som inte är det, både när det gäller antalet akti-

viteter man anger att man gör, men också hur ofta man utför aktiviteten, se tabell 

3 i kommande stycke.
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Tabell 3. Kön och antal fritidsaktiviteter i årskurs 7 och 9, 2018 och 2022, i Piteå kommun 
(medelvärden). 

2018 2022
Aktivitetsindex Flicka Pojke Flicka Pojke
Antal aktiviteter/
Föreningsmedlem

5,3 4,8 7,6 6,8

Aktivitetsfrekvens/
Föreningsmedlem

29,9 29,5 29,0 28,5

Antal aktiviteter/Ej 
medlem

4,2 3,9 6,7 5,7

Aktivitetsfrekvens/ Ej 
medlem

26,1 25,6 26,7 25,3

N= 377 410 354 368

Utöver det som nämnts att de ungdomar som är med i en förening har fler akti-

viteter som man gör och att man gör dessa oftare så framgå en intressant skillnad 

mellan åren. Aktivitetsfrekvensen är aningen lägre år 2022 bland både pojkar och 

flickor vilket gäller både ungdomar som är föreningsmedlemmar och ungdomar 

som inte är det. Sammantaget innebär detta att ungdomar är lite mindre aktiva på 

sin fritid år 2022 jämfört med år 2018.

 En reflektion är att några vanliga exempel på fritidsaktiviteter saknas i 

frågeformulären, till exempel ridsport, aktiviteter relaterade till motorintresse, att 

besöka fritids/ungdomsgård. Möjligen hade fler frågor med exempel på aktiviteter 

eller en öppen fråga om ”andra fritidsaktiviteter” kunnat ge ytterligare insikter i 

ungdomars fritidsutövande. 

FRITIDSAKTIVITETER, HÄLSA OCH DROGER
Att ha en aktiv fritid med möjligheter att utöva aktiviteter som dagens unga är in-

tresserade av och tycker om brukar ur ett hälsoperspektiv på barn och ungdomar 

beskrivas som hälsofrämjande faktorer eller skyddsfaktorer mot ohälsa och an-

vändning av tobak, alkohol och droger.  I detta avsnitt redovisas hur ungdomarna 

tycker att de mår och vilka hälsobesvär de anger de har samt vilken betydelse som 

fritidsaktiviteter kan för deras hälsa för åren 2018 och 2022. När det gäller fritid-

saktiviteter som skyddsfaktor mot att använda tobak, alkohol och droger redovisas 

resultat för 2018 års undersökning. Anledningen är att frågor om tobak, alkohol 

och droger inte ställdes i 2022: års undersökning.När det gäller hur ungdomarna 

uppfattar sin hälsa så framgår detta av diagram 10 och 11 i kommande stycken.
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Både bland pojkar och flickor är det små och inte statistiskt signifikanta föränd-

ringar för enskilda hälsoindikatorer vid en jämförelse mellan år 2018 och 2022. 

Det finns dock en svag trend att hälsobesvären blivit fler både bland pojkar och 

flickor avseende att ha huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter genom att 

en mindre andel anger att de sällan/aldrig har det. Däremot är det en systematisk 

skillnad mellan pojkar och flickor genom att det är signifikanta skillnader i samt-

liga hälsoindikatorer både 2018 och 2022. Flickor anger i mindre utsträckning 

den egna hälsan som bra eller mycket bra samt i betydligt mindre utsträckning en 

frånvaro av andra hälsobesvär jämfört med pojkar. 

 Frågan är då om fritidsaktiviteter kan ha någon hälsofrämjande effekt bland 

ungdomarna. Tabell 3 i kommande stycke syftar till att belysa denna fråga.
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Tabell 4. Antal fritidsaktiviteter och hälsobesvär, ungdomar i årskurs 7 och årskurs 9, år 2018 och 
2022. Piteå kommun. Procent.

2018 2022
Aktiviteter antal 0-3 4-5 6 och 

fler
0-3 4-5 6 och 

fler

Hälsa: bra/mycket bra 84 86 90 77* 86 85
Huvudvärk: flera ggr/
vecka, dagligen

15 11* 15 21* 12 13

Ont i mage: flera ggr/
vecka, dagligen

8 8 12 19 4** 14

Stress: flera ggr/vecka, 
dagligen

39 32** 38 38 30* 37

Sömnsvårigheter: flera 
ggr/vecka, dagligen

26 17** 28 21 24 25

Nedstämdhet: flera ggr/
vecka, dagligen

18 16 28** 27 16 20

N= 205 347 242 53 189 488

Av tabellen framgår att det inte är några signifikanta skillnader avseende av hur 

unga skattar sin hälsa undantaget år 2018 där de med 0-3 aktiviteter anger hälsan 

som bra eller mycket bra. När det gäller olika besvär finns signifikanta skillnad-

er avseende huvudvärk, stress, sömnsvårigheter och nedstämdhet i 2018 års un-

dersökning. I 2022-års undersökning finns signifikanta skillnader mellan antal akti-

viteter och huvudvärk, ont i mage, stress och nedstämdhet. Resultatet kan tolkas 

som att få (0-3) eller många (6 och fler) fritidsaktiviteter är av betydelse och kan 

leda till hälsobesvär. Minst hälsobesvär anges av elever med 4-5 aktiviteter. Detta 

mönster är likadant om man kontrollera för kön, det vill säga att mönstret är det-

samma för pojkar och flickor, men besvären är färre för pojkar och de anger hälsan 

som bra eller mycket bra i större utsträckning. 

 Sammanfattningsvis då resultatet som framgår i tabellen läggs samman till 

en helhetsbild så framträder ett mönster som kan tolkas som att fritidsaktiviteter 

kan vara hälsofrämjande. Sambandet är dock inte linjärt så att fler aktiviteter leder 

till en bättre hälsa. Utfallet kan snarare tolkas som att det gäller att ha ”lagom” 

många verksamheter för att må bra, att inte ha någon fritidsaktivitet eller att ha för 

många aktiviteter tycks öka risken för att uppleva någon form av hälsoproblem.  

En annan aspekt och som kom fram i diagram 10 och 11 är de systematiska skill-

naderna mellan pojkar och flickor med avseende på att uppleva sig ha en bra eller 

mycket bra hälsa och frånvaro av hälsoproblem, där pojkar verkar må bättre och 

anger sig vara utan hälsoproblem i större utsträckning. Sammantaget så implicerar 

analysen att det finns genusaspekter som sannolikt behöver fördjupade och multi-

variata eller intersektionella analyser där flera olika faktorer kan vägas samman för 

att få en bättre förståelse för dessa skillnader. 
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Fritidsaktiviteternas betydelse som hälsofrämjande faktorer kanske inte var helt 

uppenbara genom att ju fler aktiviteter som ungdomarna har desto bättre mår 

man. När det gäller fritidsaktiviteternas betydelse som skyddsfaktorer mot tobak, 

alkohol och droger så är effekten av antal fritidsaktiviteter tydligare, vilket framgår 

av diagram 12 nedan.

I diagrammet framgår antalet fritidsaktiviteter som varje enskild elev säger sig 

ha och om man avstått eller använder tobak, alkohol eller narkotika. Det är sig-

nifikanta (p=0,001) skillnader mellan antalet aktiviteter och i vilken utsträckning 

man prövat på eller avstått från alkohol och tobak, som innebär att ju fler akti-

viteter man deltar i desto mindre är sannolikheten att man testar eller använder 

tobak och alkohol. När det gäller narkotika finns inga signifikanta skillnader med 

hänsyn till antal aktiviteter vilket beror på att ytterst få har prövat på eller använder 

narkotika. Vid kontroll för pojkar och flickor kvarstår detta mönster. Det finns 

emellertid en skillnad mellan pojkar och flickor där de senare avstått från tobak 

i större utsträckning jämfört med pojkar, i synnerhet avseende snus. Fritidsakti-

viteter kan således tolkas som att vara skyddsfaktorer som minskar risken för att 

använda droger.



31

DELTAGANDE AKTIVITETER/WORKSHOPS 
Den här delen omfattar en beskrivning av aktiviteterna i now-wow-how work-

shopparna samt resultaten av desamma. 

”Vad en gör”
En av now-aktiviteteterna omfattade att beskriva fritidsaktiviteter utifrån ”vad 

en gör”, dvs. vad ungdomarna gör på fritiden i nuläget. Deltagarnas nuvarande 

beskrivningar av fritidsaktiviteter har delats in i kategorierna natur & rekreation, 

kulturliv, föreningsaktiviteter, samt aktiviteter för barn, unga och familj. Utgång-

spunkten för kategorierna är en indelning som Piteå kommun själva använder sig 

av i förhållande till attraktiv livsmiljö, samt att det lämpade sig väl utifrån identi-

fierade teman i det empiriska materialet. En sammanställning av materialet finns 

även i bilaga Vad en gör- fritidsaktiviteter i Piteå. 

Natur & Rekreation
Ungdomarna har uppgett att de ”gymmar”, “åker skoter”, “går promenader”, 

“springer”, “går ut med hunden” och “badar” på sin fritid. Någon “campar” och 

någon “grillar någon gång ibland”. Tennis, padel, badminton, poker och vat-

tenskoter är andra aktiviteter som uppgetts. På sommaren badar en del och på 

vintern är det skoter som gäller för några andra. Se bilaga 1 för alla svar.  

Kulturliv
Deltagarna uppger att de går på teater, målarkurser, graffittikurser, är med i teater-, 

dans- och jazzgrupper, sjunger i kör och “är på Kaleido” på sin fritid. I den här 

kategorin skiljde sig skolorna väsentligt åt. En av de deltagande skolorna har 

uppgett många olika aktiviteter i denna kategori, en av andra skolorna har inte 

uppgett någonting alls som kan härröras till denna kategori och en av skolorna har 

endast uppgett en aktivitet i form av teater.

Föreningsliv 
Gemensamt för alla deltagande skolor är att de allra flesta av deltagarna är engag-

erade i olika organiserade aktiviteter i form av fotboll, innebandy, handboll, rid-

ning, hockey eller simning ibland i kombination med egna sportaktiviteter i form 

av att ”gymma”, “springa” eller “gå på promenad”. Några hade även flera aktivi-

teter varje vecka och uppgav både att det var lagom mycket aktiviteter och att det 

var ”mycket matcher på helgerna”. Några har uppgett att de har fler än 8 aktivi-

teter per vecka, vilket kan ses som i överkant. 

Barn, unga och familjeaktiviteter
Den här kategorin var tveklöst den med flest aktiviteter för deltagarna. En stor del 

av deltagarnas fritid ägnas åt att ”hänga med kompisar”. Flera uppgav att det in-

nebär att “köra epa”, ”ströga”, eller i vissa fall att bara ”parkera på Coop” eftersom 

det kostar för mycket pengar att köra omkring. Epa-kulturen tycks utbredd och 

ha ett högt socialt kapital i denna grupp, där det ekonomiska kapitalet tycks vara 
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lägre, flera uppgav att det kostade för mycket med bensin eller att gå och shoppa 

eller fika på stan. Några uppgav att ”hängandet” både kan ske hemma hos komp-

isar som på stan eller skolan samt att det i vissa fall kunde innebära att åka till en 

annan stad som Luleå eller Älvsbyn. Sociala medier, att titta på strömmade serier 

eller youtube samt att spela olika former av spel är högt utbrett i denna grupp. 

Tiktok, Snapchat och Instagram är några av de sociala medier som många tycks 

använda, några i kombination med att spela spel som exempelvis Fifa, Fortnite, 

GTA eller Rocket league allt från en till sex timmar per dag, vilket uttrycktes som 

”gameing alla dagar i veckan” av en deltagare. Det sociala kapitalet i dessa aktivi-

teter är inte uppenbart, det tycks vara socialt accepterat att spela och att använda 

sociala medier och så vidare, men det är inte tydligt utifrån denna studie om detta 

ger ett kulturellt kapital, dvs. är högt värderat av gruppen. En förklaring kan vara 

att det är normaliserat, det är ”det man gör” och att det därmed har varken högt 

eller lågt värde. Deltagarna har även uppgett att de tränar sin hund en till två tim-

mar per dag, några lagar mat eller bakar någon gång varje vecka, andra uppgav att 

de mest sover eller ”chillar”. De lyssnar en hel del på musik, sjunger eller ”softar” 

rent allmänt. Några få har uppgett att de ”pluggar” på sin fritid. På en av de tre 

deltagande skolorna uppger några att de ”festar” eller dricker alkohol varje vecka. 

Om detta är en del av ett socialt kapital på just denna skola, eller något de andra 

deltagarna inte ville uppge, kan inte avgöras inom ramen för denna studie. 

Bild 3. Visar aktiviteter under workshopparna på en av de deltagande skolorna. Foto: Åsa Wikberg Nilsson
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Personas
En av now-aktiviteterna var en variant på den normkreativa designmetoden 

‘Namnge karaktären’ (Alves Silva, Ehrnberger, Jahnke, & Wikberg Nilsson, 2016), 

i det här fallet utformad som att utifrån en bild av en fiktiv person, inom design-

metodik beskrivet som en så kallad ‘persona’ (Wikberg Nilsson, Erikson, & 

Törlind, 2021), beskriva den personens familj, skola, fritidsintressen, var i Piteå 

hen utövar sina intressen samt vilka drömmar personen har. Metoden syftade till 

att förstå hur deltagarna uppfattar andra personer och vilka normer som råder 

inom gruppen i stort. Deltagarna fick diskutera och beskriva utifrån fördefinierade 

mallar med en illustration av en person, samt fält där de kunde beskriva person-

ens namn, skola, vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och personens 

drömmar. 

Persona A
En persona var visualiserad som en per-

son med ljust hår och ljus hudfärg med 

grå tröja och keps bak-och-fram med ett 

epa-traktormärke i bakgrunden. Den här 

personan har de flesta tolkat som att det är 

en ung man. Det här tycks vara en per-

son som de flesta ”kände igen” och kunde 

relatera till. Personan har i de allra flesta fall 

getts en normativt vanlig familjesituation 

av mamma, pappa och syskon. Hans främsta 

fritidsintressen beskrivs av deltagarna som 

att ”ragga”, ”ströga på stan” och ”festa på 

coop-parkeringen”. Drömmarna är att “gå 

fordons på Strömbacka”, “köpa egen bil och fixa den” samt att “få jobba som me-

kaniker på en verkstad”. Det här tycks vara en persona som ligger högt inom ra-

men för det kulturella, sociala och det symboliska 

kapitalet, dvs. en person som värderas ha stort so-

cialt nätverk, många kompisar och görandes ”rätt” 

saker som att festa, åka epatraktor och ”ströga” 

som tycks högt värderat inom denna grupp. 

Persona B
En persona var visualiserad som en ung stark per-

son med ljus hudfärg, stolt kroppshållning, runda 

kroppsformer och långt rosa hår som håller i en 

kettlebell. Den här personan har de flesta av delt-

agarna tolkat som en tjej. Någon har uppgett att 

Bild 4. Persona A. 
Illustration: Åsa 
Wikberg Nilsson 

Bild 5. Persona B. 
Illustration: Liv-

Jenny Sandberg
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hon har en ”milf-morsa”, vilket är en vulgär sexuellt anspelande akronym. På en 

av de deltagande skolorna förekom uppenbart misogyna uttalanden kring denna 

karaktär. Flera av deltagarna på alla skolor har uppgett att hon har en icke norma-

tiv familjesituation i form av två mammor. Det kan ses som positivt att deltagarna 

erkänner homosexuella familjesituationer, men kan även ses som mer negativt i 

att de upplever att denna persona avviker från normen och därmed anses behöva 

avvika i ytterligare aspekter. Några har uppgett att hon är mobbad och att hennes 

dröm är att få kompisar och hjälp att våga gå till skolan. Detta kan tolkas som 

att deltagarna har erfarenhet av att det finns avvikande personer som mobbas på 

denna skola, eller att det är något de uppfattar sker för avvikande personer, något 

som inte kan fastställas i denna korta studie. Deltagarna tycks dock uppfatta att 

personen har lågt kulturellt, socialt och symboliskt kapital vilket kan tolkas som att 

det kan vara svårt att avvika från normen kring hur ”en ska se ut” i Piteå. 

Persona C
En annan persona var visualiserad som en person 

med ljus hudfärg, grön tröja, lite lagom halvlångt 

rufsigt hår och hållandes en boll i ena armen. 

Denna persona har alla deltagare tolkat som 

en idrottsintresserad tjej, som antingen spelar 

fotboll eller basket eller både och. Familjekon-

stellationen beskrivs som normativt traditionell 

i form av mamma, pappa och småsyskon. Hon 

uppges ha drömmar om att “åka utomlands”, 

“spela i Luleå basket” eller “bli fotbollsproffs” 

eller i vissa fall “att lämna Piteå”. Hon vill” bilda 

familj”. Deltagarna tycks anse att denna persona 

har ett godkänt kulturellt, socialt och symboliskt kapital, vilket kan tolkas som att 

det är accepterat att vara idrottsintresserad tjej, vilket är positivt, och att vilja lämna 

Piteå, vilket kan ses som mer negativt ur ett Piteå kommunperspektiv.  

Persona D
En persona var visualiserad som en person 

med ljus hudfärg i grön tröja, med kort mörkt 

hår eller uppsatt hår, hållandes i en spelkon-

sol och görandes segertecken mot en rosa 

bakgrund. Den här personen har många av 

deltagarna tolkat som en homo- eller trans-

sexuell person, med en normativt traditionell 

familjesituation av mamma, pappa och syskon, 

med några undantag av skilda föräldrar som 

har nya traditionella familjekonstellationer. 
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Bild 6. Persona C. 
Illustration: Liv-

Jenny Sandberg

Bild 7. Persona D. 
Illustration: Åsa 

Wikberg Nilsson 
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Det är en person som exempelvis beskrivs av deltagarna som att mest “vill bara 

vara hemma och spela tv-spel”, “odla i trädgården” och “vara med sin pojkvän” 

och som drömmer om att “bli en känd youtuber” men som det beskrivs “inte 

kommer att lyckas”. Det här kan beskrivas som en person med lågt kulturellt, 

socialt och symboliskt kapital, trots att hen spelar tv-spel som många har uppgett 

att de själva gör, och trots att drömmarna är att bli känd, vilket borde ha högt 

kulturellt kapital inom denna grupp. Det uppfattat homo- eller transsexuella kan 

därmed sägas slå igenom och överträffa de saker denna person gör eller vill göra, 

med resultatet att personen blir lägre värderad. 

Persona E
En annan persona var visualiserad som en per-

son med halvlångt ljust hår och ljus hy, i mörk 

tröja och hållandes i en bok. Denna persona 

har alla deltagarna uppfattat som en ung kvin-

na, med en traditionell familjekonstellation. 

Hon beskrivs gilla att läsa, gå promenader, 

filosofera, plugga och baka kakor. Hon sägs 

mest vara i centrala Piteå på biblioteket eller 

på caféer. Hon drömmer exempelvis om att 

“gå humanistisk linje på gymnasiet”, “bli för-

fattare eller konstnär”, “flytta till New York” 

eller “åka till Italien på semester”. Det här är en karaktär som ligger någonstans i 

mitten av det kulturella kapitalet, det är uppenbart inte det som är högst värderat 

av denna grupp men det är ändå någotsånär accepterat att läsa och plugga. Det 

sociala kapitalet är svårare att utläsa ur materialet i denna studie, det kan vara så att 

personen är mycket ensam, det vill säga har lågt socialt kapital, men det kan även 

vara så att personens ekonomiska kapital är högt och ger en fördel till det sociala 

kapitalet. 

Persona F
Denna persona var visualiserad som en 

person med kort ljust hår, ljus hy, iklädd 

blå huvtröja och byxor sittandes i en 

rullstol med en basketboll i händerna. 

Denna person har av deltagarna tolkats 

som en ung man, som av flera beskrivs 

ha en traditionell familjekonstella-

tion med mamma, pappa och syskon 

och även ett husdjur i flera fall. Några 

beskriver att han endast har en förälder. 

Han “spelar datorspel” och “kelar med 

©Liv-Jenny 2022

Bild 8. Persona E. 
Illustration:  Liv-
Jenny Sandberg
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Jenny 2022

Bild 9. Persona F. 
Illustration: Liv-

Jenny Sandberg
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katten” på fritiden, “ser på tv”, “är mest hemma eller på bakgården”. Några har 

beskrivit att han “går i specialskola” och “är mobbad”. Han drömmer exempelvis 

om “att kunna gå” eller om “att starta en youtube-kanal för att lära personer pro-

grammera”. Sammanfattningsvis kan det tolkas som att den här personen har lågt 

kulturellt och socialt kapital, där det kan tolkas som att funktionsvariationen är det 

som ger ett lägre värde i ett socialt sammanhang. 

Persona G
Den sjunde och sista personan var en 

visualiserad som en person med kort 

mörkt hår och lite mörkare hudfärg, i röd 

huvtröja och med ett leende på läpparna. 

Deltagarna har tolkat personen som en 

ung man med en traditionell familjekon-

stellation, där några dock beskriver det 

som att han har “skilda föräldrar” eller 

“endast en mamma”. Beskrivningarna av 

den här karaktären skiljer sig åt mellan 

skolorna. På en skola har personens frit-

idsintressen beskrivits av några av delt-

agarna som att “spela Minecraft och fotboll”, “rappa och vara med vänner”, dvs. 

vad som kan anses vara ett tämligen accepterat kulturellt, socialt och symboliskt 

kapital. På en av de andra skolorna beskrivs den här personen i tämligen rasistiska 

ordalag, samt där det enda personen beskrivs göra på fritiden är “att supa och slåss” 

samt “att hänga på Max”. Någon beskriver att “han har inga drömmar om fram-

tiden för han kommer inte att leva så länge”. Om det här ska tolkas som erfar-

enheter som deltagarna har av personer med mörk hudfärg, eller som stereotypa 

föreställningar deltagarna har med sig som en del av sin habitus -uppväxt/sociala 

plats och field – tanke och möjlighetsutrymme - kan inte utrönas av materialet i 

den här korta studien.   

Bild 10. Persona G. 
Illustration: Liv-

Jenny Sandberg
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Bilden av Piteå
En av now-aktiviteterna var en variation av designmetoden ”Namnge karaktären” 

(Alves Silva, Ehrnberger, Jahnke, & Wikberg Nilsson, 2016). I det här fallet innebar 

det att skapa en fiktiv men levande karaktär med livsstil, vanor, intressen etcetera 

som om Piteå vore en person. Syftet med aktiviteten var att analysera uppfattnin-

gen av Piteå och tolka hur deltagarna uppfattar staden. Totalt bestod det utvecklade 

materialet av 64 bilder av varierande uttryck och detaljgrad, samt där deltagarna 

själva valt att skriva eller visualisera ”Piteås” utseende, livsstil, vanor och intressen. 

 Genomgående uppfattade de flesta av deltagarna Piteå som en mansperson 

(57/64). Det är en person som beskrivs “köra epa”, “festa”, “feströka”, ”punda på 

stan”, “ha hus”, “ha skilda föräldrar”, som “snusar och handlar på Ica”, har ”kepa” 

(keps på rikssvenska) och som många ser som en person som bär en Norrlandströ-

ja. Han beskrivs vara “dryg”, “har inga fritidsintressen” utom att “åka skoter”, gillar 

att “äta palt” och “spela musik”. Det ska ses i relation till uttrycket ”det är hit man 

kommer när man kommer hem” som Piteå har som motto, och till vilket flera av 

deltagarna även hänvisade. 

 Det kan inte utrönas i den här korta studien om det är det här som ”man 

vill komma hem till” eller om det uttrycktes som en provokation, det vill säga ”är 

det verkligen hit man vill komma hem”? 

 De få kvinnliga Piteåkaraktärerna (7/64) har inga gemensamma drag: en 

beskriver att det är “en person som har en man”, dvs. traditionell familjekonstella-

tion, en annan att det är “en person som älskar vinter och att köra skoter”, vilket 

kan tolkas som ett accepterat kulturellt och symboliskt kapital. Se exempel av 

bilden av Piteå i bild 11-14. 
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Bild 11. Bilden av 
Piteå. Illustration: 

Deltagare i studien
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Bild 12. Bilden av 
Piteå. Illustration: 
Deltagare i studien
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Bild 13. Bilden av 
Piteå. Illustration: 

Deltagare i studien
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Bild 14. Bilden av 
Piteå. Illustration: 
Deltagare i studien
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Piteå växer
En av de första wow-aktiviteterna omfattade att fundera över framtidens Piteå och 

hur ungdomarna tänker kring Piteås utveckling och morgondagens boende. Akti-

viteten omfattade att rita och skriva en berättelse. Frågeställningarna omfattade:

• Var vill du bo i framtidens Piteå? Varför där?

• Om det fanns ett helt nytt bostadsområde i Piteå, hur skulle det se ut? 

• Vem skulle bo där? Vilken ekonomi har de boende? Vilka hus finns där? Vad 

skulle finnas att göra där? 

Ungdomarna har visualiserat och beskrivit att de vill bo vid vatten men ändå ha 

nära till stan. Några vill till exempel ”bo i ett fint hus, med pool, städare och stort 

skafferi”, medan andra beskriver att de vill ha ”ett nytt bostadsområde i stan, där 

folk som har svårt att få bostad i stan ska kunna komma in lätt utan lång bost-

adskö”. En deltagare beskriver att hen vill bo i: 

 ”Ett nytt lägenhetsområde med billiga och ekonomiska lägenheter 
för yngre, där folk inte stör sig över höga ljud, och att det är flera unga 
personer då kanske man får en gemenskap med sina grannar, men det 
är viktigt att lägenheterna är ganska billiga eftersom att unga människor 
inte har så mycket pengar. Och billigare parkeringar”. (Deltagare 2022)

Många har beskrivit att de vill bo i centrum, men många har även uppgett specifi-

ka bostadsområden utanför centrum, exempelvis nämns Hortlax, Nötön, Fårön 

och Djupviken. Någon har beskrivit att de vill:

 ” Att man har utökat småbyarna till lite större byar, jag tycker även att 
man borde utöka t.ex. Djupviken med att inte bara ha hus och villor, 
utan att det ska finnas lägenheter så att om man vill ha nära till vattnet 
ska man inte behöva bo i stan för att man inte har råd med ett hus på 
Djupviken”.  (Deltagare 2022)

Flera beskriver att de vill att det ska finnas bussar 24/7, dvs. dygnet runt och att 

de vill ha ett större utbud av affärer och aktiviteter, exempelvis tunnelbana och 

spårvagnar, fler universitet, gratis parkering i hela staden och lekparker runt om i 

kommunen som är stora och roliga. Några har beskrivit att de inte vill bo i Piteå 

i framtiden ”eftersom det är svintråkigt” eller eftersom ”det inte finns tillräckligt 

mycket”. En av ungdomarna beskriver att:

”Om det fanns ett helt nytt bostadsområde i Piteå så skulle det vara stort, 
lyxigt, praktiskt, miljövänligt och fint. Det skulle ligga nära centrum men 
ändå i naturen, det skulle vara en blandning av hus och lägenheter och 
vara nära skogen. Det skulle finnas badplatser och parker. Jag tror att alla 
åldrar skulle vilja bo där. Husen och lägenheterna skulle vara stora och 
öppna. Dom skulle vara lyxiga men ändå mysiga” (Deltagare 2022).
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Syftet med aktiviteten var att förstå vad dessa ungdomar uppfattar som en attraktiv 

livsmiljö och vad de anser att den skulle bestå av. Boende är ett av de grundläg-

gande behoven för en attraktiv livsmiljö och genom att fråga ungdomar om deras 

syn på framtidens boende kan en del problem även i det nuvarande bostadsutbudet 

identifieras. Exempelvis har flera av deltagarna uppfattat att det kan vara svårt att få 

bostad och att det är dyrt att bo, vilket tyder på en viss medvetenhet hos dem, men 

kan även ses som att det är en del av deras livssituation, exempelvis att deras familj 

eller andra närstående diskuterar problem med ekonomi. 

 Positivt är att övervägande del av deltagarna tänker sig en framtid i Piteå, 

oavsett om det verkligen blir så eller ej i framtiden. Det är även positivt att det 

både är centrala Piteå och de omgränsande byarna som lockar, vilket tyder på en 

viss lokalpatriotism som går bortom urbaniseringsnormen. Det kan inte utläsas 

av det insamlade materialet att det är något visst område som står högre i kurs än 

andra, förutom att centrala staden tycks locka många. Det senare är dock något 

som både är en del av urbaniseringsnormen, samt något som ofta attraherar unga 

en viss tid av livet. 



44

Attraktiva Piteå
En av wow-aktiviteterna omfattade att beskriva vad en attraktiv livsmiljö är för 

deltagarna själva, uppdelat på kategorierna natur & rekreation, ett rikt kulturliv, ett 

rikt föreningsliv samt kloka och hållbara satsningar på barn, ungdomar och famil-

jer. Dessa kategorier är hämtade från Piteå kommuns webbsida under kategorin 

”Vad vill du med Piteå?” (Piteå kommun, 2022). Syftet var att ta del av deltagarnas 

tankar kring vad de vill ha i Piteå, styrt mot kategorier som kommunen redan 

använder sig av. Det visade sig dock att kommunens språk var en utmaning, delt-

agarna hade svårt att förstå vad exempelvis begreppen rekreation och kulturliv 

omfattar, men efter förklaring av dessa begrepp kom de i gång med att beskriva 

sina tankar om framtida aktiviteter i ett attraktivt Piteå. 

Natur & Rekreation
Förslagen omfattar att bygga ut Vallsberget, bygga fler utehockeyplaner på vintrar-

na, skapa nya trygga promenadstigar, lekplatser, agilitybanor, bygga bättre ishallar, 

höghöjdsbana och fler sittplatser utmed gångstigar/vandringsleder med fina utsik-

ter. Hinderbana och cykelbana i skogen och gångstig bredvid skidspåret är ytter-

ligare förslag inom kategorin. Att se till att det är renare i stan och i skogen och 

bättre utegym är ytterligare idéer uttryckta av deltagarna. 

Ett rikt kulturliv
Förslagen omfattar teaterkurser och grafittikurser, danssalar, konserter och 

musikevent. Det är flera som vill ha mera event av olika slag, nöjesfält som Lise-

berg eller Gröna Lund. Andra uttrycker det som mera kultur över lag. Flera 

beskriver att de vill ha mer event som Piteå dansar och ler, musikaler, musikevent. 

Några beskriver att de vill ha konstparker, museum, mer teater, musik och bild på 

Kaleido, bokklubbar och foto- och målarkurser.  

Ett rikt föreningsliv
I den här kategorin omfattar deltagarnas förslag mer pengar till PHC och PIF 

så fler personer kan komma och spela, att fler sporter kan samarbeta, nytt ridhus, 

ny ishall, innebandyhall, bättre skyttebana, lasergame, jump yard och gymnastik/

cheerleeding hall. De beskriver även att de inte vill att killar och tjejer ska jämföras 

inom sport och et behov av fler bollsporter för nybörjare. 

Barn, unga och familjeaktiviteter
Den här kategorin har många förslag. Det omfattar exempelvis allt från förslag på 

mer och bättre busstider, gratis bussar, elsparkcyklar i stan, till att det ska finnas sto-

ra lekparker centralt där ungdomar kan vara. Det finns inget genomgående tema 

i förslagen, utom möjligen ett mer generellt ”fler ställen där man kan chilla med 

kompisar” och en önskan om fler restauranger av typen McDonalds och Tacobell. 
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Framtidens Piteå
En av aktiviteterna omfattade designmetoden ”Följa sina drömmar” (Alves Silva, 

Ehrnberger, Jahnke, & Wikberg Nilsson, 2016). Aktiviteten introducerades som att 

om 20 år kommer Piteå se helt annorlunda ut, eller också inte. För att nya idéer 

ska kunna utvecklas är det nödvändigt att frigöra sig från vad vi tror är möjligt. 

Ibland är det svårt att tänka hur det skulle kunna se ut i den bästa av världar, då 

kan det hjälpa att tänka vad som skulle vara den värsta av världar. Uppgiften var 

indelad i två steg och bestod i att välja ut en specifik plats i Piteå och: 

1. Tänka normkritiskt och pessimistiskt: Hur ser det ut? Vad skulle vara det värsta 

framtida Piteå du kan tänka dig? Vem gör vad? Vem exkluderas? samt 

2. Tänka normkreativt och optimistiskt: Hur ser det ut? Vem använder vad? Vilka 

inkluderas? 

Deltagarnas dystopier omfattade att det inte finns nog med kultur, inga musiklin-

jer på gymnasiet, inget PDOL (Piteå dansar och ler är ett populärt musikevent 

sommartid) längre, ingen sport, musik eller dans. Andra har beskrivit det som att 

SD har makt i Piteå, att det är osäkert och otryggt på kvällarna, hög kriminalitet, 

ångestfyllt, eller som att endast vita, rika, vuxna män gynnas av samhället. Några 

har beskrivit det som att det inte är många som bor i Piteå för att det är väldigt 

förorenat och de som bor här är väldigt sjuka, att det är krig, smog och höga beto-

nghus med gallerstaket. Det är ångestfyllt och det är pandemi. 

 Utopierna omfattade att det finns ett rikt utbud av gymnasielinjer att välja 

på, att det finns comic-cons, gameing och popkulturaktiviteter, äventyrsparker, 

natur, vattenparker, gröna lund, tunnelbanor och spårvagnar. De har även beskrivit 

det som att alla har det bra, är delaktiga oavsett vad. Det finns hjälp till alla, det är 

en stor och utvecklad stad med mångkultur, där det finns något för alla, alla får 

vara med, familj och vänner är viktiga och alla är välkomna. Piteå har satsat på 

grön energi, det är större men även mer lokalt. Det är en plats där personer inte 

blir behandlade annorlunda på grund av kön eller etnicitet, det är minskad krimi-

nalitet. Materialet exemplifieras i bild 15-16. 
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Bild 15. Visar en dystopisk framtidsvision utvecklad av några av deltagarna i workshops. 
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Bild 16. Visar en utopisk framtidsvision utvecklad av några av deltagarna i workshops. 
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Diskussion
I det här kapitlet diskuteras resultaten från 

forskningsstudien av ungas framtidsdrömmar 

och fritidsintressen. Genom att undersöka ungas 

önskemål och behov, syftar vi till att bidra med 

kunskap om som är anpassad till deras livsvillkor 

och möjligheter. Vi presenterar våra huvudfunna 

argument och analyser och jämför med tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv.Resultaten 

belyser vikten av inkluderande design och hur det 

kan bidra till att skapa ett mer jämlik samhälle 

för unga. Vi belyser hur ungas fritidsintressen 

och framtidsdrömmar kan relateras till deras 

sociala omgivning och samhälleliga strukturer. 

Dessutom diskuteras hur det finns begränsningar 

och utmaningar kring ungas valmöjligheter 

och möjligheter och hur det kan påverka deras 

framtidsdrömmar. Slutligen presenteras våra 

rekommendationer för vidare forskning och 

utvecklingsmöjligheter med avseende på ungas 

önskemål och behov i förhållande till en attraktiv 

livsmiljö.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION AV ENKÄTRESULTAT
Resultaten från denna beskrivande analys av hur de i enkäten deltagande ung-

domar i årskurs 7 och årkurs  9 i Piteå kommun åren 2018 och 2022 kan sam-

manfatta i följande punkter:

• Det är relativt småskillnader mellan åren med avseende på hur nöjda man är 

med sin fritid, 7 av 10 elever tycker att det finns något att göra medan om-

kring en tredjedel anser att det saknas fritidsaktiviteter. I kommentarer i en-

käterna efterlyser unga framför allt sociala mötesplatser.

• Det finns skillnader mellan pojkar och flickor i flera aspekter, dels var de träffas 

och umgås med sina vänner där flickor gör det oftare i offentliga miljöer som 

på café och gallerior/köpcentrum, vilket blivit vanligare mellan 2018 och 

2022.  Vanligast är dock att umgås hemma hos varandra

• Flickor har generellt fler fritidsaktiviteter jämfört med pojkar både år 2018 och 

2022 och sysslar delvis med andra kulturella och skapande verksamheter jäm-

fört med pojkar. Både bland pojkar och flickor är träning/idrott och att vara 

ute i naturen vanligaste aktiviteterna, bland pojkar också data/tv-spelande. 

• Både pojkar och flickor anger att de har fler fritidsaktiviteter i 2022: års un-

dersökning jämfört med 2018, å andra sidan utövar man inte aktiviteterna lika 

ofta som eleverna 2018.

• Både bland pojkar men framför allt bland flickor upplever en större andel hin-

der att för att kunna delta i fritidsaktiviteter vid en jämförelse mellan 2018 och 

2022. Det hinder som blivit vanligare är att ”inte har råd”. Detta beror sanno-

likt socioekonomiska faktorer.

• Andelen ungdomar som anger att man är med i en förening har minskat 

påtagligt bland både pojkar och flickor, fortfarande är dock ungdomar som är 

med i en förening mer aktiva på sin fritid jämfört med de som inte är med i 

en förening. 

• Fritidsaktiviteter kan beskrivas vara hälsofrämjande  om dessa utövas i ”lagom” 

utsträckning, inte för sällan och inte för ofta. Fritidsaktiviteter kan också tolkas 

som skyddsfaktorer avseende att använda tobak, alkohol och droger. 

Det finns resultat som implicerar att fler och mer djupgående analyser skulle 

behöva göras som tar hänsyn till flera bakgrundsfaktorer än som varit möjligt i 

denna studie. Framför allt handlar det om att integrera genus och socioekonomiska 

faktorer i en sammanhängande analys. 

DISKUSSION AV RESULTATEN I FÖRHÅLLANDE TILL TEORIN
Som tidigare nämnts handlar Bourdieus (1986; 1990; 1992;1994) teorier om hur 

olika sociala faktorer - såsom ungas föräldrar och deras livsval, uppväxtvillkor, 

kultur, bakgrund och erfarenheter - påverkar unga personers val och handling-

ar. Dessa teorier kan ses som relevanta för design genom att de kan hjälpa till att 

förstå hur olika människor upplever och interagerar med exempelvis olika pro-
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dukter och tjänstesystem, och hur detta i sin tur påverkas av olika sociala faktorer. 

Design ses här som ett område som kan användas som strategisk utvecklingskraft, 

där designers samskapande arbete tillsammans med unga kan stödja såväl utveck-

ling av ett nytt och annorlunda tjänsteutbud, som att utveckla stadens byggnader, 

miljöer och hela tjänste/stadssystemet i stort. Utgångspunkten i Bourdieus teorier 

är att barn föds in i en social position, via sin föräldrar, som i sin tur konstitueras 

via föräldrarna tillgång till - och kombination av - kapital. Att använda dessa teor-

ier för strategiskt utvecklingsarbete är därmed ett sätt att ta hänsyn till ungas olika 

förutsättningar. 

 Bourdieus begrepp är användbara för att förstå hur olika individer har olika 

förutsättningar och kunskaper om tjänsteutbudet, i form av exempelvis olika frit-

idsaktiviteter, och hur detta kan påverka deras upplevelse och användning av dessa. 

Detta kan i sin tur kan stödja såväl designers som kommunerna själva att utveckla 

tjänsteutbudet för att bli mer användarvänligt, inkluderande och tillgängligt för en 

bredare grupp av människor. Bourdieus teorier om habitus, dvs. föräldrar och deras 

livsval och den individuella erfarenhetsbakgrunden, påverkar ungas handlingar 

och val. Det kan därmed vara användbart för att förstå hur unga interagerar med 

både platsen Piteå och dess tjänsteutbud på olika sätt. Genom att även beakta unga 

utifrån ett normkreativt designperspektiv (Wikberg Nilsson & Jahnke, 2018), ger 

kommunen ett underlag för att skapa lösningar som är anpassade för en mångfald 

av ungas olika behov och preferenser.

 Ungdomarnas sätt att vara formas av deras uppväxt och sociala plats i sam-

hället, det medför att vissa saker hamnar inom deras ’möjlighetsutrymme’(Wikberg 

Nilsson, 2022), dvs. vad de ser som möjligt för dem att göra både nu och i fram-

tiden, samt hur benägna de är att sträva efter förändring. En person som inte ser sig 

ha några möjligheter till förändring kommer kanske därmed inte heller sträva efter 

det. Det bör nämnas att detta varit en kort studie. Mot den bakgrunden är det 

vissa deltagare i studien som inte ser sig som de som kommer flytta från Piteå och 

som har låga ambitioner, givet att höga ambitioner i det här fallet innebär att få 

bra studieresultat. Det finns andra som uppger att de kommer flytta från Piteå och 

att de har höga ambitioner. Det ska dock inte sättas lika-med-tecken mellan dessa 

enheter, det kan inte utläsas av aktiviteterna eller materialet, och det ska även sägas 

att de flesta av deltagarna i studien är någonstans mitt emellan dessa motpoler. 

 När det gäller kapital tycks det råda en kultur av att det är högt värder-

at bland vissa att inte vilja “plugga” samt att “åka epa-traktor” eller ”ströga” som 

ungdomarna själva uttryckte det (även om det snarare handlade om att parkera 

epa-traktorn på coop-parkeringen eftersom de inte har råd att åka runt). Några 

deltagare uttryckte att jobba på Assi/Kappa som den enda möjliga framtiden i 

Piteå. Det fanns undantag och framför allt på en av skolorna var det bland några av 

deltagarna ett högt kapital att i stället vara med i olika former av teater-, dans- och 

musikaktiviteter. 
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DISKUSSION KRING JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
När det gäller förståelsen av jämställdhet och jämlikhet var det tydligt i vissa av ak-

tiviteterna att de som värderas högt - och kan ses som inom den sociala normen - 

är de som åker epa-traktor, samt i något lägre grad de som ägnar sig åt någon slags 

sportaktivitet som exempelvis fotboll eller olika ”gameing-aktiviteter” som dator-

spel. De som värderas lägre är de som faller utanför den sociala normen i form av 

funktionsvariation, homo-/transsexualitet eller annan hudfärg. 

 Det finns en allmän ambition att vara inkluderande, vilket primärt kom 

fram i aktiviteten “Framtidens Piteå”, men diskussionerna och vissa uttalanden i 

aktiviteten “Personas” visar att det finns en del att arbeta vidare med när det gäller 

sociala normer, genusmedvetenhet, jämställdhet och mångfald. Kroppar som inte 

är inom normen av smal ung tjej uppmärksammades till exempel och uttrycktes 

nedvärderande åsikter kring, liksom personer som uppfattades vara homo- eller 

transsexuella. För personan i rullstol ”finns ingen framtid i Piteå” som en av delt-

agarna uttryckte det. 

 Det var fler unga tjejer som beskrev att de tillbringar mycket tid på sociala 

medier som snapchat, instagram eller tiktok och fler unga killar som beskrev att 

de spelar olika former av datorspel. Det fanns dock ingen tydlig lägre värdering av 

de aktiviteter unga tjejer gör jämfört med de aktiviteter unga killar gör som kan 

utläsas utifrån aktiviteterna eller materialet. Både unga tjejer och killar var engag-

erade i olika sportaktiviteter. En deltagare uttryckte att det bör finnas fler mixade 

sportaktiviteter och att killar och tjejer inte ska jämföras inom sport, det framkom 

dock inte om detta var utifrån egna erfarenheter eller ett allmänt inkluderingsper-

spektiv.  Fler studier behövs för att utreda om olika sportaktiviteter värderas olika 

av unga och vad detta innebär utifrån exempelvis ett jämställdhets- och mångfald-

sperspektiv. 

 Utifrån ett socio-ekonomiskt perspektiv beskrev några att det var dyrt med 

ridning och att det var långt till stallet. Flera har också uttryckt ett behov av billig-

are bensin, gratis bussar, gratis skolskjuts samt bussar dygnet runt, vilket relaterar till 

ekonomiska problem. I aktiviteten Framtidens Piteå var det flera som beskrev ett 

behov av billigare bostäder vilket kan visa att det är något som diskuteras hemma 

vid köksbordet eller bland ungdomar i allmänhet. Utifrån den här korta studien 

kan dock inte mer sägas kring ungdomarnas socioekonomiska situation, det bör 

utredas i fler studier. 

AVSLUTANDE DISKUSSION
Mot bakgrunden av denna studie har Piteå kommun ett viktigt vägval att göra när 

det gäller vilka fritidsaktiviteter för unga som bör satsas på. En möjlig väg framåt är 

att satsa på sådant som är inom kulturen av att ”ströga”, dvs. åka epa-traktor, exem-

pelvis motorgårdar och andra aktiviteter kopplade till den kulturen. Sportkulturen 

är stark i Piteå och är även uppskattad av de deltagande ungdomarna. En möjlig 

konsekvens av att endast ha ”ströga och sport-aktiviteter” för unga är dock att fler 
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av de som inte är inom dessa kulturer kommer stärkas i sin ambition att inte vilja 

stanna kvar i Piteå. 

 Om ambitionen i stället är att ha ett Piteå för alla är rekommendationen 

att satsa på mångfalden, att arrangera fler aktiviteter som är kopplade till kultur, 

estetiska och sinnliga värden och rekreation för att motverka eller balansera det 

andra, samt att möjliggöra för fler att bredda sina fritidsaktiviteter utanför de tra-

ditionella och etablerade sport- och strögaområdena. Ett sätt att göra det är att ha 

olika aktiviteter kopplade till skolan, så att fler ges möjlighet att se nya möjligheter 

och framtidsval. 

 Avslutningsvis behövs mer forskning kring ungas livsvillkor och mö-

jligheter och fler studier där samskapande av lösningar sker tillsammans med unga. 

Exempel skulle kunna vara ytterligare studier där de här eller andra unga är delak-

tiga i att utveckla tjänsteutbudet hela vägen fram tills dess att nya aktiviteter, platser 

och/eller event finns på plats i Piteå, samt fler studier som undersöker mönster i 

intersektionella faktorer både på individ- och gruppnivå. 

 Att resultaten av den här studien på något sätt tas vidare och förverkligas är 

viktigt såväl för ungas ambition att vilja stanna kvar i Piteå - det vill säga en attrak-

tiv livsmiljö i Piteå - som för deras förståelse och engagemang i demokratiska och 

samhälleliga processer. 
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