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Sammanfattning. 

Denna uppsats handlar om Piteå kommuns utveckling mellan åren 2000 -2003, där statistik 

kring befolkning, sysselsättning, BRP-nivå och utbildning jämförs i förhållande till länets och 

riket genomsnitt. Sveriges svåra lågkonjunktur i början av 1990-talet ligger till grund för 

undersökningen, då meningen är att se hur kommunen återanpassat sig efter krisen på längre 

sikt. Dessutom undersöks Piteå kommuns möjligheter till att vara en innovativ miljö, d.v.s. 

samspelet och interaktionen mellan olika aktörer för uppkomsten av ett gynnsamt klimat för 

utveckling och tillväxt. Slutsatserna av denna studie är att Piteå återhämtat sig bra efter krisen 

och att kommunen har potential att fortsätta den positiva utvecklingen. Dessutom är det, enligt 

författarens egen tolkning, sannolikt att Piteå har utvecklat en innovativ miljö genom positiv 

interaktion mellan aktörerna och att detta ligger till grund för återhämtning och utveckling i 

kommunen. 
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1. INLEDNING. 

Piteå är den kommun som ligger belägen längst söderut i Norrbottens län och en av få 

kommuner i Norrland som ökar sin befolkning. I denna småstad bor cirka 40 600 invånare, 

men sommartid mångdubblas befolkningen genom den stora turismnäringen. Förutom det 

starka varumärket Pite Havsbad, som gjort kommunen känd i årtionden, är det kanske främst 

arrangemangen under sommarsäsongen som gjort Piteå känt. Vem har inte hört talas om 

fotbollsturneringen Pite Summer Games, gatufestivalen Pite Dansar och Ler eller Stora Nolia 

–mässan som vartannat år arrangeras i Piteå. Dock har kommunen under senare år även börjat 

satsa på större arrangemang som skall locka folk även vintertid. Näringslivets bas har 

traditionellt varit storföretagen Kappa (f.d. Assi) och SCA. Kring dessa har mindre företag 

inom bl.a. bygg- och verkstadsindustrin sedan etablerat sig genom åren.  

 

En stor del av befolkningen bor i byar runt om i kommunen och stadskärnan är relativt liten, 

något som kan ha bevarat en känsla av ”landsbygd i staden”. Piteå är omtalat som en väldigt 

trevlig stad och man marknadsför sig själv med hjälp av denna ”gemytliga atmosfär”, något 

som både imponerar samtidigt som det kanske sticker i ögonen på vissa utomstående.1 Piteå är 

även en kommun med fräck framtoning och en attityd som nog kan sägas vara lite ovanlig –

framför allt kanske i norra Sverige.  

 

Jag funderade på vad det kunde vara för orsak som legat bakom Piteås framgångar vad gäller 

anpassning, utveckling och innovation, eller om allt bara varit en tillfällighet. Alltmer 

övertygad om att det inte handlade om en slump, valde jag att undersöka detta lite närmare. 

Folk brukar nämligen säga att det finns en särskild mentalitet, en så kallad pite-anda i bygden 

–något som gör piteborna lite annorlunda. Inte så att de är bättre än andra på något sätt, men 

att det finns en särskild känsla och stolthet inför sin hembygd som verkar i positiv riktning. 

Kan denna pite-anda vara den faktor X jag söker bakom Piteås positiva utveckling? 
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1.1 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats är inte att bevisa, utan försöka påvisa betydelsen av en drivande 

faktor bakom en gynnsam tillväxt och utveckling i Piteå kommun som kan verka. Genom att 

undersöka olika utvecklingstendenser i Piteå kommun de senaste åren, mot bakgrund i 1990-

talets kris, kan man sedan titta på vad som kan ha fått Piteå att åstadkomma en sådan positiv 

utveckling. Jag vill även undersöka de framtida möjligheterna för kommunen att fortsätta 

denna utveckling. Genom detta har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

 

- Hur påverkades Piteå av krisen under 90-talet och hur har kommunen återhämtat sig? 

- Kan det finnas en okänd faktor bakom tillväxt och utveckling i kommunen? 

- Är Piteå kommun en innovativ miljö? 

 

1.2 Avgränsningar. 

Detta är inte en jämförande studie mellan två olika kommuner, utan handlar endast om Piteå 

kommun. Anledningen till detta är att Piteå har många intressanta faktorer till grund för sin 

utveckling och jag vill försöka lyfta fram dessa genom att fokusera enbart på denna kommun 

och skriva en uppsats med både djup och bredd. Däremot gör jag vissa jämförelser mellan 

Piteå kommun och olika genomsnitt för Norrbotten och hela riket. Annars hade det varit 

omöjligt att bilda en uppfattning om hur Piteå ligger till exempelvis vad gäller utveckling och 

tillväxt. Dock hade det varit intressant att göra en jämförande studie och hitta skillnader och 

likheter mellan kommuners utveckling och tillväxt.  

 

Uppsatsen kan sägas bestå av tre olika delar. Den första är egentligen en bakgrund i 90-

talskrisen för att förklara hur Piteå drabbades på kort sikt under perioden 1990-1995. I den 

andra undersöks utvecklingen i kommunen mellan åren 2000-2003, för att undersöka hur 

Piteå drabbats på längre sikt. Undersökningen i de två första delarna är koncentrerad till fyra 

statistikområden: Bruttoregionprodukten (BRP) som mäter produktionskapaciteten, 

sysselsättningsnivån, utbildningsnivån och befolkningsutvecklingen. Den avslutande delen 

behandlar den möjlighet att det finns en ytterligare faktor som kan ha påverkat utvecklingen i 

Piteå kommun utöver ovan nämnda statistiska faktorer, och möjligheten att kommunen kan ha 

utvecklat en särskilt gynnsam miljö för denna utveckling.   

 

 

 



1.3 Metod  

I det samhälleliga och sociala sammanhang som en studie av Piteå kommuns utveckling 

innebär, ingår många olika individer och därmed också en mängd olika föreställningar och 

uppfattningar. För att söka en större förståelse för den situation som skall studeras kan det 

vara viktigt att göra vissa iakttagelser av vissa grupper –d.v.s. en fallstudie där representanter 

för hela, eller delar av, befolkningen väljs ut. Att använda sig av en kvalitativ metod innebär 

att ta större hänsyn till individers uppfattningar och erfarenheter, men det kan vara svårt att få 

fram tillförlitliga resultat. Därför används ofta en kvantitativ metod tillsammans med den 

kvalitativa. Den kvantitativa metoden kännetecknas av ringa information från många 

undersökningsenheter, vilket gör det till en bred studie där det är möjligt att i högre grad få ut 

generaliserbara resultat. Det intressanta blir med en kvantitativ metod att undersöka det 

gemensamma, genomsnittliga eller representativa. En kvantitativ metod är oftast baserad på 

någon form av ”hårda fakta” som till exempel statistiska uppgifter. 

 

I de två första delarna baseras undersökningen på fakta och statistik enligt mer kvantitativa 

ansatser för att kunna göra en analys om utvecklingen i Piteå utifrån ett antal utgångspunkter. 

I den avslutande delen baseras undersökningen på intervjuer och en utvärdering –som i sin tur 

till stor del baseras på intervjuer och enkäter, enligt en kvalitativ metod för att kunna göra en 

mer djupgående undersökning. 

 

1.4 Material 

Materialet för undersökningen har till stor del baserats på statistiskt material från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och i vissa fall även från Länsstyrelsen i Norrbotten. Dessutom 

tillkommer fakta från olika tidskrifter och dagstidningar. I den avslutande delen av 

undersökningen baseras materialet i huvudsak på intervjuer/diskussioner med olika 

representanter för offentlig förvaltning och näringsliv. Dessa intervjuer skall kanske snarare 

ses som av mig sammanfattade och tolkade diskussioner utifrån ett antal frågor. Frågorna 

redovisas i bilagor i slutet av uppsatsen. Dessutom har Svenska Kommunförbundet 

utfört utvärderingar av olika svenska kommuner –däribland Piteå. Denna utvärdering, kallad 

kommunkompassen, har i uppsatsen använts för att representera kommunens medborgare (se 

vidare s. 34). 

 

 

 



 

1.5 Källdiskussion. 

Vad gäller teorier om lågkonjunkturer och dess orsak och verkan, tycks det råda en stor 

oenighet mellan forskare, främst vad gäller bakomliggande och drivande orsaker till 

utvecklingen. Detsamma gäller det material som finns tillgängligt angående åtgärder för olika 

regioners problem med tillväxt och sysselsättning samt demografiska förändringar. De teorier 

jag har valt att grunda min egen studie på är de teorier som jag för tillfället anser rimligast att 

utgå från, men detta utesluter ju naturligtvis inte att det kan finnas andra teorier som skulle 

passa bättre. Den analysmodell jag valt att använda mig av för att se hur Piteå kommun i 

teorin är rustat för att klara en kris, har av författaren applicerats på större områden som 

exempelvis hela län. Jag har ändå funnit den lämplig att använda på en kommun eftersom jag 

anser att en kommun fungerar på samma sätt. Detta diskuteras närmare i nästa kapitel.  

 

Tyvärr förklaras teorin om innovativa system inte tillräckligt tillfredställande i källorna jag 

använt. Det var väldigt svårt att hitta litteratur kring detta, trots att det säkert finns en uppsjö 

av källor. Problemet var att en stor del av teoretiska förklaringar kring dessa innovativa 

miljöer var skrivna på franska och det är ett språk jag inte behärskar. Dock ansåg jag det inte 

nödvändigt med en lång genomgång av teorin eftersom jag i denna uppsats utvecklar mina 

egna tolkningar kring detta. Denna teori brukar ju främst användas inom forskningen för att 

påvisa dynamiska miljöer för företagsutveckling och med begreppet innovation menas då 

företags förmåga att förnya sig och utvecklas. Jag applicerar istället teorin på en hel kommun 

och ser till kommunens förmåga att förnya sig och utvecklas. En av teorins svaga punkter är 

att den är så pass ofullständig och att man inte ännu vet riktigt vilka faktorer som leder till en 

innovativ miljö. Därför är det upp till var och en att försöka tolka teorin på sitt sätt.  

 

Statistiskt material måste alltid beaktas med viss försiktighet eftersom statistik kan vara rätt 

osäker. Det kan alltid finnas felräkningar och andra missbedömningar. Statistik talar ju inte 

heller om hela sanningen eftersom den enbart baserar sig på så kallade ”hårda fakta”. 

Dessutom kan man få fram olika resultat genom att räkna på olika sätt. De statistiska siffrorna 

visar sig exempelvis annorlunda om man delar antalet sysselsatta med hela befolkningen eller 

delar av den. Det är dock ett viktigt inslag och uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

tillskrivs ju som tillförlitliga uppgifter. Huvudsaken är att statistikuppgifterna används 

konsekvent genom hela undersökningen. I de fall statistik använts i den här uppsatsen har 

uppgifterna kontrollerats och ibland beräknats på både hela och delar av befolkningen i 



kommunen, länet eller riket. I samtliga fall har beräkningarna skett på exakt samma sätt vid 

jämförelser mellan exempelvis genomsnitt i kommun och län och då blir ju resultaten 

desamma oavsett om man räknat delar av, eller den totala, befolkningen. Viktigt att notera i 

sammanhanget är att statistiken i detta fall till viss det är omarbetad av författaren. Detta är i 

sådant fall angivet i anslutning till de statistiska tabellerna. Dessutom visas statistiska 

skillnader mellan kvinnor och män för att kunna ge en bredare och mer jämförande 

undersökning. 

 

Förutom det forskningsmaterial och den statistik som jag använt mig av till uppsatsen har jag 

som komplement använt mig av artiklar, viss litteratur samt Internet. Dessutom har jag använt 

mig av en mängd muntliga källor med representanter för olika delar av kommunen. Jag 

bedömer artiklarnas och litteraturens trovärdighet som hög. Detsamma gäller för den 

information jag hämtat från Internet, samt de intervjuer jag gjort. Dock måste man alltid ta 

med i beräkningen att när det gäller upplevelser och åsikter är dessa i princip alltid 

tendentiösa, dvs. färgade av både uppgiftslämnarens och skribentens/författarens personliga 

förförståelse. När det gäller min tolkning av intervjuerna kan jag också ha missuppfattat en 

källas intentioner eller mening med ett uttalande och därför refererar jag till dessa källor med 

viss försiktighet. En personlig beskrivning av något kan därför inte generaliseras på samma 

sätt som en statistisk tabell. Dock kompletterar de varandra på ett viktigt sätt. 

 

Vad som kan diskuteras och kritiseras i den genomförda studien är dess reliabilitet -

tillförlitlighet, något som undersöks närmare i den avslutande analysdiskussionen. Uppsatsen 

behandlar delvis ett område som är svårt att hantera ur ett forskningssyfte eftersom det inte 

finns några säkra mätbara instrument för hur man förhåller sig till något så abstrakt som en 

särskild atmosfär eller miljö. Mitt syfte är dock inte i första hand att verifiera faktor X, utan 

snarare att påvisa att det kan finnas en mer abstrakt faktor som man inom forskningen kanske 

måste börja ta mer hänsyn till vid sidan av den gängse forskningsmetoden, när det gäller att 

undersöka utveckling och tillväxt.   

 

1.6 Förhållningssätt 

Jag vill här göra läsaren uppmärksam på mina utgångspunkter vad gäller denna undersökning 

och tala om att jag under arbetets gång hela tiden förhållit mig positiv till möjligheten att Piteå 

är en innovativ miljö och att pite-andan är en faktor som påverkar tillväxt och utveckling. För 

mig är pite-andan en positiv företeelse och jag anser att de människor som uppfattar pite-



andan som någonting negativt blandar ihop den med någonting som återfinns i alla samhällen, 

nämligen jantelagen. Det finns alltid en yttre och inre krets i sociala sammanhang och den 

inre kretsen kan vara svår eller omöjlig att nå för de människor som tillhör den yttre kretsen. 

Med andra ord en slags slutenhet och gemenskap som inte är alla tillhanda. Den mentalitet 

som råder i pitebygden och som jag i denna uppsats kallar för pite-andan är den som 

kännetecknas av självkänsla, stolthet, engagemang och företagsamhet. 

 

1.7 Tidigare forskning. 

Forskning kring just det område som denna uppsats behandlar har varit svårt att hitta. Inom 

regionalpolitik behandlas ju större områden än kommuner och inom glesbygdsforskningen 

domineras materialet av undersökningar kring kommuner och samhällen i kris. Inom området 

innovativ miljö och innovativa system, som är ett relativt nytt forskningsområde, fokuseras 

forskningen på företagsklimat i olika regioner, bl.a. en rapport skriven vid Linköpings 

Universitet som handlar om Östergötland som innovativ miljö,2 samt en studie om 

företagsutveckling i Skellefteåbygden under 200 år.3  

 

Om man däremot ser till olika delar av uppsatsen så finns det en uppsjö av forskningsområden 

att utgå från. Lågkonjunkturen under 1990-talet och dess orsak och verkan har resulterat i en 

lång rad tillgängliga artiklar och en hel del litteratur. I den ekonomiska tidskriften ”Ekonomisk 

Debatt” har det skrivits och diskuterats en hel del om krisen i Sverige ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Anders Oremark har skrivit boken ”Så blev Sverige fattigt- 

två decennier som gav oss den ekonomiska krisen”, som behandlar bakgrunden till varför 

lågkonjunkturen fick ett så allvarligt förlopp. Krisen har även diskuterats ur ett regionalt 

perspektiv i en rapport från Mitthögskolan i Östersund från 1996, kallad ”90-talets 

ekonomiska kris”. 

 

Det har även forskats en del kring kommunal utveckling, regionalpolitik och glesbygd de 

senare åren och bland litteratur inom detta område kan nämnas ”Kommun i utveckling” av 

Björn Ericsson, där Borlänges kommun undersökts. Som exempel på glesbygdsforskning kan 

nämnas en uppsats vid Luleå tekniska universitet från år 2002, som behandlar Pajalas 

framtid.4 Vid Umeå Universitet har det också forskats en del om detta och under 1990-talet 

                                                 
2 Edquist C & Sjögren H (2001)  
3 Danell, T (1998)  
4 Linda Rantatalo (2002)  



kom en avhandling som behandlar Klimpfjälls framtid –ett samhälle nära norska gränsen.5 I 

Umeå har man också behandlat stimulans av lokal utveckling i en uppsats kallad ”Årets 

Kommun”.6 

 

1.8 Disposition. 

I inledningen ges en bakgrund till studiens genomförande, syfte och problemformulering, val 

av metod och annat läsaren behöver för att skapa sig en inblick i de förutsättningar som ligger 

till grund för denna uppsats. Det andra kapitlet ger en teoretisk grund till arbetet, där valda 

teorier både presenteras och diskuteras. Sedan följer en bakgrund som ger en förklaring till 

lågkonjunkturen under början av 1990-talet och de konsekvenser konjunkturen gett 

kommunen på kort sikt. Denna bakgrund leder in på undersökningen av kommunens 

utveckling på lång sikt –d.v.s. perioden 2000-2003. I dessa kapitel redovisas resultat gällande 

produktionskapacitet, sysselsättning och utveckling, samt befolkningsstatistik. Därefter 

kommer ett kapitel som handlar om Piteås förmåga till anpassning, tillväxt och utveckling 

utifrån ytterligare en faktor som är abstrakt och icke-mätbar på samma sätt som faktorerna 

ovan. I diskussionen knyts empiri till teori då jag besvarar de valda frågeställningarna utifrån 

den teoretiska referensram jag valt, samt analyserar de resultat jag fått fram genom studien.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Karlsson U (1990)  
6 Huldt, J & Wistrand, M (1996)  



2. TEORETISK REFERENSRAM 

Ekonomisk utveckling är inte jämn, utan i ständig förändring. När utvecklingen är god talar 

man om högkonjunktur och i det motsatta fallet om lågkonjunktur. Dessa konjunkturer är 

cykliska, d.v.s. ständigt återkommande och kan variera över tid. En lågkonjunktur i ett 

samhälle kännetecknas av låg efterfrågan på varor och tjänster, produktionen minskar och blir 

inte effektiv, arbetslösheten stiger och bruttonationalprodukten (BNP) är inte så hög som den 

skulle kunna vara, eller till och med avtagande. Det finns en rådande uppfattning om att äldre 

produktionsteknik och arbetsfördelning under längre tid av lågkonjunktur ersätts med andra 

resurser under samma period. Dessa perioder av lågkonjunktur kan då ses som början på en 

ny ekonomisk och teknologisk förändring –en förändring av hela produktionssystemet.7  

 

Ett exempel på en sådan nyordning är bl.a. 1930-talets svåra depression med följande 

expansion och högkonjunktur över hela västvärlden mot slutet av 1940-talet och framåt.8 Med 

Sverige som exempel ersattes då det gamla produktionssystemet av en ny typ av 

arbetsfördelning och industristruktur där en samhällsomvandling och konsumtionsökning 

ledde till snabb tillväxt och industrisektorns expansion. Denna samhällsomvandling byggde i 

sin tur på en snabb strukturomvandling där jordbruksproduktionen tappade, samtidigt som 

industri- och tjänsteproduktionen ökade.9 Detta var emellertid en internationell utveckling 

beroende på att innovationer på det teknologiska området möjliggjorde en industri mer 

inriktad på massproduktion och storskalighet än tidigare.10 Innan depressionen hade länderna i 

Europa varit mer separerade än interagerande, vilket hade resulterat i en mer inåtvänd 

produktion för en hemmamarknad på vilken många länder till stor del fortfarande varit 

jordbruksbaserade.11 

 

2.1 Teorin om förändringar i produktionssystem 

En amerikansk ekonom vid namn Paul Krugman tar i sin bok ”Europe jobless, America 

penniless” upp sambandet mellan teknologiska förändringar och förändringar i 

arbetsorganisation. Han menar att vid förändringar av produktionssystem i ett samhälle 

tenderar efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft minska, vilket leder till förändringar på 

arbetsmarknaden. Till skillnad från uppfattningen att sådana förändringar leder till att 

                                                 
7 Lundgren (1996) sid. 13 
8 Magnusson (1997) sid. 409 
9 Magnusson (1997) sid. 433-434 
10 Rider (1995) sid. 475 
11 Rider (1995) sid. 479-480 



arbetslösheten ökar främst bland låglöneyrken, menar Krugman att det snarare sker en 

förskjutning av sysselsättningen i en mer utbildningskrävande riktning inom alla branscher 

oavsett om det är låglönebranscher eller inte.12 Det moderna informationssamhället vi lever i 

har genomgått en teknologisk förändring, men det betyder inte att datorer och robotar ersätter 

kvalificerade yrken. Däremot leder förändringen till att efterfrågan av vissa enklare yrken av 

rutininriktad karaktär minskar.13 Med detta menas att yrken som traditionellt uppfattas som 

låglöneyrken ex. städare, barnskötare, vårdpersonal inte nödvändigtvis kommer att uppleva en 

nedgång i efterfrågan. Det förändrade produktionssystem som dagens samhälle genomgått och 

till stor del fortfarande genomgår, leder till förändringar inom alla branscher genom att 

arbetskraften måste ha en annorlunda utbildningsnivå än tidigare för att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden.  

 

Krugman framhåller även att resultatet av denna utveckling mot informationssamhälle för 

vissa grupper blir långtidsarbetslöshet eftersom fackföreningarna i Europa är starka och håller 

lönerna uppe trots förändringar i efterfrågan på arbetskraft, samt att ersättningsnivåerna för 

arbetslösa är så pass höga att inget incitament ges till att söka nytt arbete eller utbilda sig.14 

 

För att förklara hur dessa förändringar i samhällets produktionssystem kan hänga ihop med en 

studie av en kommuns utveckling har jag använt mig av en analysmodell av Nils- Gustav 

Lundgren, professor i ekonomisk historia vid Luleå Tekniska Universitet. Denna 

tvådimensionella modell användes ursprungligen på olika regioner inom de nordiska länderna, 

för att undersöka olika produktionssystem och därmed kategorisera dessa regioner efter hur de 

påverkades av lågkonjunkturen under 1990-talet. (Se modell nästa sida) 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Lundgren (1996) sid. 19 samt Krugman (1994) sid. 27-28 
13 Lundgren (1996) sid. 20 
14 Lundgren (1997) sid. 20 samt Krugman (1994) sid. 19 ff. 



 

Analysmodell 

 

 

Hög BNP/capita och högutbildad arbetskraft 

 

 4    1      

                    

            Snabb sysselsättningsminskning   Ökad sysselsättning alt. liten 
              under krisen    sysselsättningsminskning under krisen 
 

 

                     3                                                                                      2 

 

Låg BNP/capita och lågutbildad arbetskraft 

 

I modellen kan man läsa ut hur sysselsättningen förändras under en kris ur den horisontella 

dimensionen, d.v.s. hur arbetslösheten utvecklar sig. Den vertikala dimensionen mäter två 

egenskaper; regionens produktionskapacitet (BNP/capita) samt med vilken typ av arbetskraft 

denna produktion genomförs. Man kan då utläsa fyra ”idealtyper” av regioner genom 

modellen: 

 

Typ 1: Har ett näringsliv med hög produktionsförmåga och högutbildad arbetskraft.  

            Sysselsättningsnivån har berörts relativt lite av lågkonjunkturen. Dessa regioner 

            kan förväntas att tidigt reagera på ett ekonomiskt uppsving 

 

Typ 2: Har ett näringsliv med relativt låg produktionsförmåga, samt lågutbildad arbetskraft  

            och därmed även en låg inkomstprofil. Sysselsättningsnivån har berörts relativt lite av              

            konjunkturen, kanske p.g.a. en stor offentlig sysselsättningsgrad. 

             

Typ 3: Har ett näringsliv med relativt låg produktionsförmåga och lågutbildad arbetskraft. 

            Sysselsättningsnivån har berörts relativt mycket av konjunkturen. Dessa regioner 

            kan inte förväntas att i någon högre grad stimuleras av ett ekonomiskt uppsving. 

Typ 4: Har ett näringsliv med hög produktionsförmåga och relativt högutbildad arbetskraft. 

            Sysselsättningsnivån har berörts relativt mycket av konjunkturen, kanske p.g.a.  



            intensiva rationaliseringar och besparingar. 

 

Lundgren menar dock att det i verkligheten finns andra kategorier än dessa fyra typer, men att 

avsikten med denna modell är att kunna fastställa vissa strukturella utvecklingstendenser.15 

Med andra ord skulle man kunna förvänta sig att regioner av typ 1 och 2 skulle ha klarat sig 

bättre vid lågkonjunkturen under 1990-talet än regioner av typ 3 och 4. Det finns dock andra 

kännetecken genom andra undersökningar som spelat in på olika regioners förmåga att motstå 

konjunkturen och som delvis talar emot att en region av typ 2 är bättre rustad än typ 4, som i 

analysmodellen ovan: 

- välutbildad arbetskraft. 

- produktionsstark regional ekonomi. 

- relativt liten totalbefolkning. 

- positiva utvecklingstendenser mellan 1970 – 1987. 

- längre avstånd från nationens centrum. 

- bransch/sektorfördelningen tycks inte varit av någon avgörande betydelse för 

  sysselsättningsnivån under 1987-1992.16 

 

 

Jag anser att denna analysmodell kan appliceras på en kommun, likväl som på ett län eller 

annan typ av region, av den anledning att även olika kommuner reagerar olika på 

lågkonjunkturer beroende på hur de är rustade för det. Den lågkonjunktur, eller kris, som 

drabbade västvärlden under 1990-talet ligger till grund för hur det ser ut i Sveriges olika 

kommuner idag och därför är det enligt min mening viktigt att dra paralleller bakåt i tiden för 

att kunna redogöra för hur utvecklingen ser ut nu, och hur den kommer att se ut imorgon. 

Detta är skälet till att jag valt att utgå från Lundgrens teori i denna uppsats, trots att min studie 

i huvudsak behandlar utvecklingen i Piteå kommun. Viktigt att notera är att jag tyckte det 

skulle bli missvisande att använda sig av BNP-måttet, och valde därför att använda BRP-

måttet istället eftersom det mäter regionens produktionskapacitet istället för hela landets 

samlade produktion. BRP visar all produktion av varor och tjänster i en region. 

 

                                                 
15 Lundgren (1997) sid. 22-24 
16 Lundgren (1997) sid. 42 



2.2 Teorin om innovationssystem 

I denna uppsats om Piteås utveckling kände jag snart att det fanns en ytterligare faktor att ta 

fasta på för att förklara utvecklingen och anpassningen efter krisen under 90-talet. Det handlar 

om möjligheten att det i Piteå kommun kan finnas en särskild ”miljö” som stimulerar företag, 

organisationer och institutioner och näringsliv på ett positivt sätt. Jag hittade snart begreppet 

”milieu innovative” –ett begrepp som börjat bli allt mer betydelsefullt inom den ekonomiska 

och samhällsvetenskapliga forskningen och som används för att förklara ekonomisk framgång 

i vissa regioner. I denna teori om s.k. innovationssystem försöker forskare visa att den 

institutionella omgivningen kring ett företag kan vara en viktig betingelse för spridning och 

tillämpning av ny och ekonomiskt viktig kunskap.17 Som en del av den institutionella 

strukturen ingår bl.a. statliga myndigheter, lagar, arbetsmarknaden och det finansiella 

systemet, men inkluderar även mer informella institutioner som ex. sedvänjor, rutiner samt 

olika kulturella normer. Institutionerna ses som spelets regler och organisationer (ex. företag, 

partier m.m.) som spelare som strävar efter ett gemensamt mål och som påverkas av 

institutionernas utformning. 

 

Teorin om innovativsystem kan idag inte förklara hur interaktionen mellan olika aktörer 

uppstår och detta lämnar ett relativt stort utrymme för olika forskare att själva göra ett försök 

till utformningen av denna.18 Det som finns skrivet kring denna s.k. ”milieu innovative” 

fokuserar främst på konkurrenskraften hos olika företag i särskilda regioner, medan jag vill 

fokusera på en kommuns återhämtning (och därmed även konkurrenskraft) och ser kommunen 

som det avgränsade området eftersom jag inte gör någon jämförelse med andra kommuner.  

 

Som jag tidigare nämnde visar det sig i forskningen att vissa regioner klarar kriser bättre än 

andra. I en rapport skriven av EU-kommissionen i slutet av 90-talet, talas det i slutsatserna om 

att faktorer som bl.a. centralt läge, näringsstrukturens sammansättning och välutvecklad 

infrastruktur inte uppvisade någon samvariation med den regionala tillväxten.19 Istället tycktes 

det som om vissa regioner präglats av en särskild ”miljö” och kännetecknas av att ha en 

speciell yrkeskompetens inom ett eller flera specifika profil eller karaktärsområden,  något 

forskare börjat intressera sig mer för.20  

 

                                                 
17 Internet 2 
18 Internet 2 
19 Lundgren (1997) s 60  
20 Lundgren (1997) s. 60-61 



Utifrån denna teori har jag valt att grunda min egen föreställning och mitt eget resonemang 

kring Piteås återhämtning och utveckling. Anledningen till detta är att denna teori som jag 

tidigare nämnt egentligen utgår från företag och hur ett gynnsamt företagsklimat utvecklas i 

vissa regioner. Piteå kommun kan ses som en geografiskt avgränsad region, en enhet med 

olika delar. Dessa delar består av tre olika aktörer som interagerar och samverkar med 

varandra –institutioner, organisationer, näringsliv, medborgare etc. Jag anser därför att teorin 

kan appliceras på en kommun för att se hur gynnsam utveckling och tillväxt kan skapas 

genom samverkan mellan institutioner, organisationer, samt en part som innovationsteorin i 

sin grundläggande form inte tycks ta så mycket hänsyn till –medborgaren. Därför har jag själv 

valt att lägga till medborgaren som ytterligare en aktör eftersom jag anser denna vara en viktig 

aktör i interaktionen mellan olika parter och därmed en del av helheten i en kommuns 

utveckling. Därför måste medborgaren enligt min tolkning ses som fjärde aktör i denna teori. 

Min uppfattning är med andra ord att det någonstans i växelverkan mellan de olika aktörerna 

uppstår incitament till positiv interaktion på olika sätt. Det kan handla om ärlighet, solidaritet, 

att inte svika ett kontrakt etc. Upprepad positiv interaktion formar så småningom ett mönster i 

utbytet av gemensamma förväntningar, vilket leder till ökad tillit.21 Utbytet av dessa 

förväntningar är oftast undermedvetna i den växelverkan som sker mellan de olika aktörerna 

och denna positiva interaktion driver på en gynnsam utveckling –en innovativ miljö i 

kommunen. Jag anser att de informella institutionerna är särskilt viktiga eftersom de ger de 

grundläggande förutsättningarna för en dynamisk utveckling i en kommun eller region. De 

informella institutionerna måste med andra ord vara positiva och påverka övriga aktörer på ett 

positivt sätt. Denna teori diskuteras ytterligare i kapitel 6. 
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3. BAKGRUND 

Alla har vi mer eller mindre fått känna av den svåra lågkonjunkturen under 1990-talets 

Sverige med nedskärningar och ökad arbetslöshet, antingen vi upplevt det själv eller genom 

någon närstående. Här uppe i Norrbotten har återhämtningen varit särskilt påfrestande 

eftersom många av kommunerna redan innan krisen hade problem med ekonomi och 

avfolkning. Lågkonjunkturen innebar ytterligare svårigheter för Norrbotten och i sviterna efter 

den har länets kommuner blivit alltmer bidragsberoende och måste samtidigt brottas med 

ytterligare kommunala budgetunderskott, befolkningsminskning och arbetslöshet. Den 

decentralisering av företag och industri som många hoppades skulle bli räddningen för dessa 

kommuner tack vare införandet av den nya informationsteknologin tycks inte ha blivit den 

räddning för kommunerna som förutspåddes och framtiden ser inte alltför ljus ut –särskilt inte 

i inlandskommuner som t.ex. Arjeplog, Pajala eller Övertorneå. Avfolkningen innebär att man 

främst tappar tillväxtens viktigaste befolkningsgrupper medan de gamla blir kvar, och om 

ingenting händer riskerar inlandskommunerna att dö ut. Längs Norrbottenskusten ser 

framtiden än så länge ljusare ut för kommunerna och det finns till och med kommuner som 

tycks gå en bättre framtid till mötes. Trots att många kommuner genomfört tuffa besparingar 

hade dock hälften ändå ett underskott år 2003. En kartläggning som Norrländska 

Socialdemokraten genomfört har visat att länets kommuner tillsammans har ett underskott på 

ungefär 127 miljoner kronor. Ljuset i mörkret är Piteå som både fick ett budgetöverskott och 

en befolkningsökning med 131 personer under året. Kommunen har dessutom utformat ett 

nytt tillväxtprogram där målet är att ha 45 000 invånare redan år 2020.22 

 

3.1 Den stora krisen 

Under första delen av 1990-talet upplevde Sverige en ekonomisk kris av sällan skådat slag. 

Den djupa lågkonjunkturen var inte enbart ett svenskt fenomen utan en internationell 

konjunktursvängning, men det var bara Sverige som fick ett sådant allvarligt förlopp med 

både finans- och valutakris. Denna extrema lågkonjunktur betecknas av ekonomer som en 

depression, trots att ordet depression idag inte är särskilt vanligt förekommande.23 

Bakgrunden till detta tycks ha varit den expansiva penning- och finanspolitik som fördes 

under stora delar av 1980-talet, men de exakta orsakerna till depressionens orsaker diskuteras 

fortfarande bland nationalekonomer. Ari Kokko, professor i internationellt företagande och 

                                                 
22 NSD 2004-02-02  
23 Internet 3 



verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att man kan tala om fyra steg i den 

svenska krisen: 

 

Steg ett: Problem på börsen med stora kursfall då ex. ”Tre fjärdedelar av det fyrtiotal 

fastighetsbolag som noterats på Stockholmsbörsen under 80-talet hamnade i så allvarliga 

problem att de gick i konkurs eller fick rekonstrueras.”24  

Steg två: Kris på finansmarknaden där fallande börskurser ledde till stora kreditförluster för 

bankerna mellan 1990-93. 

Steg tre: Överhettning av ekonomin och finanskris hade försvagat ekonomin och den fasta 

växelkursen kunde inte längre upprätthållas efter november 1992. Den flytande kronan sjönk 

med 40 procent mot den amerikanska dollarn under de följande månaderna. 

Steg fyra: Bankkrisen (finanskrisen) medförde en hårdare kreditpolitik med högre räntor och 

striktare krav på säkerhet samtidigt som privatkonsumtionen och investeringsviljan hos 

företagen minskade.  

 

Mellan 1989 och 1993 halverades industrins investeringar och resultatet innebar en minskning 

av den samlade efterfrågan på den inhemska marknaden –och därmed även efterfrågan på 

arbetskraft. Den öppna arbetslösheten steg från 1,1 procent 1990 till 9 procent 1993 och den 

reella BNP-nivån minskade under samma period med sammanlagt 6 procent. Arbetslösheten 

ökade på statens utgifter samtidigt som skatteintäkterna minskade. Under 1994 hade den 

offentliga sektorns budgetunderskott vuxit till nära 12 procent av BNP.25 Ulf Perlbo är en av 

dem som sökt svar på detta samband mellan orsak och verkan och han satt med i en av 

kommittéerna i samband med skattereformen 1990/91. I tidningen Ekonomisk Debatt har han 

skrivit en artikel där han delger sina slutsatser om hur krisen bör förklaras.26 Perlbo menar för 

det första att krisen inte bör förklaras som ett antal oberoende händelser, utan att de 

förändringar som genomfördes i bostadsbeskattningen i samband med den nya skattereformen 

var en viktig händelse som orsakade eller i hög grad förstärkte flera av de händelser som utgör 

krisens förlopp.27 För det andra skulle utvecklingen utan skattereformens hantering, här främst 

bostadsbeskattningen, skulle ha skapat en allvarlig lågkonjunktur men inte en depression med 

sjunkande BNP under flera år.28 

                                                 
24 Ekonomisk Debatt 2/99 sid. 82 
25 Ibid. sid. 82-83 
26 Ekonomisk Debatt 6/99 sid 325 
27 Ibid. 6/99 sid 325 
28 Ibid. 6/99 sid 325 



3.2 Piteå under 90-talet 

För att sammanfatta konjunkturens verkningar på kort sikt och därmed placera Piteå kommun 

i ett av dessa Typområden som återfinns i teorin om förändringar i produktionssystem skall vi 

kort titta på Piteås förutsättningar under krisen. Piteå har liksom alla andra kommuner i 

Sverige lidit efter sviterna av 1990-talets kris. De hårda åren (åtminstone om man ser rent 

befolkningsmässigt) varade från 1995, då konjunkturen redan börjat svänga. Detta kan 

förklaras på olika sätt och är en naturlig reaktion eftersom det kan ta ett par år innan sviterna 

av en sådan depression börjar märkas ute i landet.  År 1995 började Piteå tappa befolkning 

med ungefär ett hundratal personer fram till år 2000, med år 1999 som enda undantag då 

antalet utflyttade och inflyttade var +-0. Den största förlusten var under åren 1995 och 1997 

då flyttningsöverskottet var -158 respektive -259 personer, d.v.s. att så många fler flyttade 

från, än flyttade till, kommunen.29 Nils-Gustav Lundgrens teori som jag angav som 

referensram i början gick ut på att analysera en regions återhämtningsförmåga genom att 

undersöka förändringen på tre olika områden under en kris. Jag har valt att lägga tabellerna i 

bilagor och endast göra en sammanfattning i texten. Produktionskapaciteten återfinns i bilaga 

1, utbildningsnivån i bilaga 2, 3 och 4, och sysselsättningsnivån i bilaga 5. Bedömningen av 

Piteå har utgått från en jämförelse med siffror för länet respektive riket.  

 

Det visade sig att Piteå inte låg på någon särskilt hög BRP-nivå, inte ens vid en jämförelse 

med länsgenomsnittet. Endast år 1995 låg man på samma indexnivå som länet.30 

Utbildningsnivån var inte heller särskilt hög under denna tidsperiod. 59 procent av den totala 

befolkningsmängden i kommunen var lågutbildad, medan 11 procent definierades som 

välutbildad med någon form av eftergymnasial utbildning. Vid en jämförelse med länets 

genomsnitt var 59 procent lågutbildad och 12 procent högutbildad, medan rikets genomsnitt 

låg på 56 respektive 14 procent. Det visar att Piteå håller ungefär samma genomsnitt som 

länet vad gäller utbildningsnivå, men över riksgenomsnittet för lågutbildade och under 

riksgenomsnittet för högutbildade.31  

 

Sist undersöktes sysselsättningsnivån och jag kunde, med hjälp av antalet förvärvsarbetande 

under perioden 1990-1995, räkna ut att antalet förvärvsarbetande i Piteå som mest sjönk med  

                                                                                                                                                         
 
29 Se bilaga 1 
30 Se bilaga 1 
31 Se bilaga 2, 3, 4 



-7 procent för kvinnor mellan 1992/93, och under samma period med -8 procent för män. 

Detta innebär att Piteå låg något under genomsnittet jämfört med länet och riket som båda 

hade största sänkningen på -6 procent för kvinnor och -7 procent för män. Dock hade riket 

den största minskningen av förvärvsarbetande mellan 1991/92. Ökningen av antalet 

förvärvsarbetande mot slutet av perioden såg bättre ut i Piteå, åtminstone för männens del, där 

antalet sysselsatta män ökade både mellan 1993/94 och 1994/95. I länet och riket ökade bara 

andelen förvärvsarbetande män mellan 1994/95. Antalet förvärvsarbetande kvinnor i Piteå 

ökade inte alls under perioden 1990-1995, men minskningen mellan 1994/95 var minimal 

med -0,1 procent. I länet ökade antalet förvärvsarbetande kvinnor mellan 1993/94, men 

minskade sedan igen, och på riksnivå ökade sysselsättningen bland kvinnor mellan 1994/95. 

Piteå låg med andra ord bra till vad gäller utvecklingen av förvärvsarbetande under perioden 

1990-1995, åtminstone bland männen, där kommunen uppvisar bättre siffror än länet. Bland 

kvinnorna var det något sämre, men ungefär på samma nivå som länet och riket. Detta visar 

att Piteås återhämtning ur krisen inte var särskilt avvikande vid jämförelse, men att det sker en 

positiv utveckling i kommunen från och med 1992/93 då antalet förvärvsarbetande var som 

lägst.32 

                                                                        Analysmodell 

   Hög BNP/capita och högutbildad arbetskraft 

 

 4    1      

                    

                       Snabb sysselsättningsminskning   Ökad sysselsättning alt. liten 
                      under krisen    sysselsättningsminskning under krisen 
 

 

                     3                                                                                         PITEÅ      2 

 

Låg BNP/capita och lågutbildad arbetskraft 

 
Källa: Lundgren (1996) 

 

Låt oss titta på analysmodellen igen. Eftersom det bara finns två ytterligheter blir inte 

bedömningen på något sätt exakt, men kan klassificera Piteå kommun in i modellens 

typområden. Det kan inte tyckas annat än att Piteå hamnar på en låg produktionsnivå eftersom 

kommunen låg lägre än både länet och rikets genomsnitt. Utbildningsnivån var i Piteå på 

samma nivå som länet, men under riksgenomsnittet och därför måste utbildningsnivån 
                                                 
32 Se bilaga 5 



bedömas som låg. Antalet förvärvsarbetande i Piteå sjunker på det totala under perioden, men 

avviker inte särskilt från vare sig länets eller rikets siffror. Bedömningen blir att Piteå haft en 

ökad, alternativt liten sysselsättningsminskning under perioden eftersom antalet 

förvärvsarbetande män ökar under perioden, och antalet förvärvsarbetande kvinnor endast 

uppvisar en marginell minskning under 1994/95. Utifrån detta ser Piteå kommun ut att vara en 

Typ 2 region enligt Lundgrens analysmodell. En Typ 2 region kännetecknas som tidigare 

nämnts av ”… ett näringsliv med relativt låg produktionsförmåga, samt lågutbildad 

arbetskraft och därmed även en låg inkomstprofil. Sysselsättningsnivån har berörts relativt 

lite av konjunkturen, kanske p.g.a. en stor offentlig sysselsättningsgrad.”33  

Uppfattningen är, enligt modellen, att regioner (här kommuner) av typ 1 och 2 skulle kunna 

vara bättre anpassade och rustade för att hantera en kris än regioner av typ 3 och 4. 
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4. PITEÅS UTVECKLING UNDER PERIODEN 2000-2003 

Det är nu ungefär tio år sedan den svåra lågkonjunkturen drabbade Sverige, och med det som 

utgångspunkt skall vi nu titta på utvecklingen i Piteå kommun under de senaste fyra åren. 

Detta kapitel undersöker utvecklingstendenser inom områdena befolkning, utbildning, 

sysselsättning och produktionskapacitet (BRP-nivå) och meningen med detta är att se hur 

Piteå återhämtat sig på längre sikt. 

 

4.1 BEFOLKNING PITEÅ 2000-2003 

                                                                                    Födelse-      In-                 Ut-                 Flyttnings- 
År (31/12)              Folkmängd, antal          Födda               Döda          överskott    flyttade         flyttade           överskott 

2000    40 363 inv.     428     396   32 1376 1448 -72 

2001    40 451 inv.     394     434 -40 1413 1283 130 

2002    40 531 inv.      400     413 -13 1423 1336 87 

2003    40 662 inv.     408     411   -3 1405 1271 134 

Källa: SCB 

Vid en jämförelse kan noteras att mellan 2002-2003 förändrades folkmängden i Piteå 

kommun från 40 531 invånare till 40 662 invånare, vilket innebär en ökning med 131 

personer eller 0.3 procent. För Norrbottens del förändrades folkmängden under samma period 

från 253 632 invånare till 252 874, vilket innebär en minskning på 758 personer eller -0.3 

procent. I hela Norrbotten var det bara fyra kommuner som hade en befolkningsökning åren 

2002-2003 och av dessa stod Piteå för den största.34 

 

4.1.1 INFLYTTNING PITEÅ 2000-2003 

                                 

År (31/12)            Kvinnor  20-24 år    Kvinnor  25-34 år     Män  20-24 år         Män  25-34 år 

2000 232 189 165 212 

2001 204 171 208 208 

2002 234 184 198 203 

2003 220 163 207 184 

                                                                                               Källa: SCB 

Det man kan läsa ut av denna tabell är att det i den första åldersgruppen (20-24 år) främst är 

kvinnor som är överrepresenterade vid inflyttning till Piteå, medan situationen är den 

omvända i den andra åldersgruppen (25-34 år). Det handlar dock inte om några stora 
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skillnader i numerärt antal mellan män eller kvinnor, utan handlar om i genomsnitt ca 400 

totala inflyttningar per år i båda åldersgrupperna. 

 

4.1.2 UTFLYTTNING PITEÅ 2000-2003 

År (31/12)            Kvinnor  20-24 år    Kvinnor  25-34 år     Män  20-24 år         Män  25-34 år 

2000 257 198 261 223 

2001 239 163 217 198 

2002 234 159 245 188 

2003 221 171 194 178 

                 Källa: SCB 
            

Till skillnad från tabellen ovan ser man att när det gäller utflyttningar från Piteå är antalet 

betydligt jämnare mellan kvinnor och män i både åldersgrupperna. Dock märker man att det 

är ett något större antal män och kvinnor i den första åldersgruppen (20-24 år) som står för 

utflyttningar än i den andra. Detta kan delvis ha sin förklaring i att personer i åldrarna 20-24 

ofta väljer att studera och ofta gör detta på annan ort eftersom den eftergymnasiala 

utbildningen i Piteå är något begränsad. Inte heller i denna tabell handlar det om några stora 

skillnader i numerärt antal mellan män eller kvinnor. Den första åldersgruppen är på det totala  

något mer representerat vad gäller utflyttningar och här hamnar man på ca 400-450 

utflyttningar per år för båda grupperna. 

 

4.2 UTBILDNINGSNIVÅ PITEÅ 16 – 74 år 2000-2002 

Kvinnor 

År       Förgymnasial Utbildning     Gymnasial Utbildning             Eftergymnasial Utbildning                 
Uppgifter 
                      >9 år              <9 år               >2 år              3 år                     >3 år               <3 år       Forskarutb.     saknas 

2000 1672 1616  5325 2285  1806 1641 14 69 

2001 1564 1631  5230 2341  1840 1747 16 67 

2002 1450 1625  5141 2471  1872 1842 18 65 

      Källa: SCB

      

 

Forts. på nästa sida… 

 

 

 



Män 

År       Förgymnasial Utbildning     Gymnasial Utbildning             Eftergymnasial Utbildning                
Uppgifter 
                      >9 år              <9 år               >2 år              3 år                     >3 år             <3 år          Forskarutb.     saknas 

2000 1804 1811  5400 2885  1609 1151 53 90 

2001 1697 1879  5361 2990  1642 1198 55 101 

2002 1604 1886  5347 3073  1660 1224 57 87 

      Källa: SCB 

Dessa tabeller ovan visar att den största gruppen kvinnor mellan 16-74 år har genomgått 

gymnasieutbildning kortare än två år, följt av gruppen kvinnor som har en treårig gymnasial 

utbildning bakom sig och detsamma gäller för män mellan 16-74 år. Skillnaden är att en större 

del av männen tycks ha genomgått en treårig gymnasieutbildning. Däremot har ett större antal 

kvinnor en eftergymnasial utbildning, både vad gäller kortare och längre utbildningar. Antalet 

forskarutbildade i Piteå är högre för män.  

 

4.2.1 VÄLUTBILDADE KVINNOR OCH MÄN I PITEÅ, NORRBOTTEN och RIKET    

         ÅR 2002 

Piteå 

                 % av antalet utbildade 16-74                
 eftergymnasial utbildning                           % totalt antal                 % av antal kvinnor      % av totala folkmängden i Piteå 
                                                                                    resp. män 

Kvinnor 3732 stycken 12 % eller  26 % 0,092 eller 9,2 % 

Män 2941 stycken 9 % eller  25 % 0,072 eller 7,2 %  

                                                                                                  Källa: SCB samt egen bearbetning 

Norrbottens  län 

                                                          % av antalet utbildade 16-74                
 eftergymnasial utbildning                           % totalt antal                 % av antal kvinnor      % av totala folkmängden i BD-län 
                                                                                                            resp. män 
Kvinnor 23430 stycken 12,6 %    26 % 0,092 eller 9,2 %  

Män 20090 stycken 10,8 %   21 %   0,079 eller 7,9 % 

                Källa: SCB samt egen bearbetning 

Hela Riket 

                                                          % av antalet utbildade 16-74                
 eftergymnasial utbildning                           % totalt antal                 % av antal kvinnor      % av totala folkmängden i Riket 
                                                                                                             resp. män 
Kvinnor 939 660 stycken 14,6 %    29 % 0,105 eller 10,5 % 

Män 820 760 stycken 12,7 %    25 % 0,091 eller 9,1 % 

              Källa: SCB samt egen bearbetning 

 



Dessa tre jämförande tabeller visar det antal invånare i Piteå kommun, Norrbottens län samt 

hela Sverige som har en utbildningsnivå med lägst eftergymnasiala studier, d.v.s. studier på 

högskola eller universitet. Genom att jämföra antalet med antingen det totala antalet utbildade 

i åldrarna 16-74 år eller med totala invånarantalet i regionen man undersöker, kan man få 

fram en procentsats som går att jämföra mellan varandra. Tabellerna visar att utbildningsnivån 

i genomsnitt ligger på 9,2 procent för kvinnor och 7,2 procent för män i Piteå kommun och för 

länets del på 9,2 procent för kvinnor, samt 7,9 procent för män. Det innebär att män i Piteå 

kommun är något mindre välutbildade än i resten av länet, medan kvinnor ligger på 

genomsnittet. Ser man däremot på riksgenomsnittet, ligger både männen och kvinnorna i Piteå 

under denna nivå. 

 

4.3 ARBETSLÖSHET PITEÅ; LÄNET; RIKET 2000-2002 

Piteå 

                                    TOTALT                                                                  UNGDOMAR 18-24 år 
År (dec.)       arbetslösa        procent          program          procent           arbetslösa        procent         program           procent   

2000 1566 6,1 % 1150 4,5 % 257 7,7 % 260 7,8 % 

2001 1290 5 % 1011 4 % 211 6,6 % 222 6,9 % 

2002 1213 4,7 % 1006 3,9 % 240 7,5 % 190 6 % 

2003 1487 5,8 % 876 3,4 % 305 9,5 % 222 7 % 

             Källa:SCB 

Norrbotten         

                                    TOTALT                                                                  UNGDOMAR 18-24 år 
År (dec.)       arbetslösa        procent          program          procent           arbetslösa        procent         program           procent   

2000 9351 5,7 % 7894 4,8 % 1221 6 % 1441 7,1  % 

2001 8986 5,5 % 6978 4,3 % 1403 7 % 1232 6,1 % 

2002 8493 5,3 % 7074 4,4 % 1339 6,7 % 1167 5,9 % 

2003 10154 6,4 % 5847 3,7 % 1951 9,8 % 1054 5,3 % 

            Källa: SCB 

Hela Riket 

                                    TOTALT                                                                  UNGDOMAR 18-24 år 
År (dec.)       arbetslösa        procent          program          procent           arbetslösa        procent         program           procent   

2000 193 998 3,5 % 131 344 2,4 % 26 104 3,6 % 21018 2,9 % 

2001 195 628 3,5 % 113190 2 % 31 823 4,4 % 18 669 2,6 % 

2002 205 161 3,6 % 114 403 2 % 33963 4,7 % 18 393 2,6 % 

2003 258 631 4,6 % 81078 1,4 % 47324 6,6 % 12757 1,8 % 

            Källa: SCB 



Dessa tre jämförande tabeller visar att den totala arbetslösheten i Piteå kommun ligger något 

över riksgenomsnittet åren 2000-2002, men under genomsnittet för Norrbotten (undantag år 

2000). Ungdomsarbetslösheten ligger också högre i Piteå än i riket och på nivå med snittet för 

Norrbottens län. Åren 2000 och 2002 var arbetslösheten bland ungdomar till och med något 

högre i Piteå. År 2003 ökade arbetslösheten något överlag och det kan dels bero på minskad 

efterfrågan på arbetsmarknaden och dels på minskade åtgärder. Som man kan utläsa i 

tabellerna så minskar också antalet arbetslösa i program mellan 2002-2003.  

 

4.4 BRUTTOREGIONPRODUKT PER CAPITA I TUSENTAL KRONOR 2000-2001 

 År                     Piteå           Norrbotten      Riket                         

2000 212 221 247 

2001 198 231 255 

                                                  Källa:SCB 

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet 

bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och 

tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är, här räknat i tusental 

kronor per invånare. Om riket har Index =100, så hamnar BRP/capita för Piteås del på 86 år 

2000 och på 78 år 2001, jämfört med Norrbottens 89 respektive 91 under samma år. Den 

kommun i Norrbotten som hade den högsta BRP-nivån år 2001 var Jokkmokk, som hamnade 

på 194, medan Haparanda hade den lägsta nivån och hamnade på 52.  

 

4.4.1 DISPONIBEL INKOMST PER CAPITA ÅR 2001 

                                              Disponibel inkomst                               Disponibel inkomst 
                                                        milj.kr                     Befolkning             kr/capita 

Piteå        4 482      40 451    110 806 

Norrbottens län      28 201    254 733    110 709 

Riket 1 062 946 8 909 128    119 310 

         Källa: SCB 

Med disponibel inkomst menas hur mycket ett hushåll har kvar efter att skatter dragits bort 

och bidrag lagts till inkomsten. Tabellen visar att den disponibla inkomsten i Piteå år 2001 var 

något högre än genomsnittet för Norrbotten, men mycket lägre än genomsnittet för riket. 

 

 

 

 



4.5 SAMMANFATTNING AV TABELLERNA 

Vad man kan se i dessa tabeller förklarar ofta inte de bakomliggande orsakerna till dessa 

statistiska uppgifter. Piteå är, som tidigare nämnts en av få kommuner i Norra Sverige som 

lyckats vända den negativa befolkningsutvecklingen. Tabellerna visar emellertid att de två 

grupper som jag valt att titta närmare på (20-24 år samt 25-34 år), flyttat till och från Piteå i 

ungefär lika stort antal varje år av dessa fyra jag valt att undersöka. Ett något större antal 

flyttar ut från kommunen, främst inom den yngre åldersgruppen. Kanske väljer ungdomarna 

att flytta, p.g.a. jobb eller studier och det är ju en rätt naturlig form av utflyttning anser jag, 

eftersom Piteå inte har någon egen eftergymnasial utbildning bortsett från Musikhögskolan. 

Denna skola drivs ju under Luleå Tekniska Universitet och är nog mycket betydelsefull för 

kommunen, vad gäller inflyttandet av ungdomar. Detta kan nog även delvis förklara en del av 

utflyttningen. I alla kommuner med någon form av utbildningsinstitutioner tappar man 

avgångselever/studenter varje år, men får samtidigt igen nya som påbörjar utbildning. Piteås 

positiva befolkningstrend ligger kanske främst i ökad inflyttning eller minskad utflyttning 

inom andra åldersgrupper än de jag undersökt. Dessutom påverkar antalet födda barn i 

kommunen, som stigit något, samt att antalet döda i kommunen har sjunkit något. 

 

Jag ville även undersöka pitebornas utbildningsnivå och fann att den största delen av 

befolkningen i Piteå bland både kvinnor och män hade en gymnasial utbildning på högst två 

år, följt av ett treårigt gymnasium. I denna statistik är det viktigt att komma ihåg att hela 

Piteås befolkning mellan 16-74 år är representerade, vilket förändrar bilden jämfört med om 

urvalet varit exempelvis 30-50 år. Exempelvis har inte någon större del av befolkningen över 

60 år gått någon eftergymnasial utbildning eftersom det inte var lika vanligt då som nu, 

särskilt inte bland kvinnor. Ungdomar mellan 16-18 år har hunnit tillskansa sig någon 

eftergymnasial utbildning. Vad gäller eftergymnasial utbildning låg dock kvinnorna på en 

högre nivå och detta kan kanske förklaras på olika sätt. För det första är Piteå en gammal 

bruksort och idag finns här tre tunga industrier som direkt sysselsätter en rätt stor del av 

befolkningen –kanske främst den manliga delen. Indirekt sysselsätter dessa industrier en 

betydande del av befolkningen inom bl.a. åkeri- och byggbranschen. Många av dessa 

branscher är mansdominerade och därför har många män i kommunen kunnat få bra, 

välbetalda jobb utan någon högre utbildning. För det andra så innebär de ofta 

kvinnodominerade jobben inom den offentliga sektorn ofta ett visst mått av eftergymnasial 

utbildning. Det kan till exempel vara sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare etc. Detta 

kan vara en annan orsak till att kvinnorna är så överrepresenterade bland den grupp av 



befolkningen som har eftergymnasial utbildning. Pitebornas utbildningsnivå ligger på i stort 

sett samma nivå som riksgenomsnittet och något högre för män i Piteå jämfört med män i 

Norrbotten, trots min nyligen gjorda analys kring industrin. Det kan samtidigt vara på det 

viset att Piteås industrier kräver ett visst mått av högutbildade människor som ex. ingenjörer 

och tekniker, som drar upp snittet en aning jämfört med kommuner som inte har liknande 

industri. Något värt att påpeka i sammanhanget är att Piteå ligger över riksgenomsnittet 

gällande ungdomar som påbörjar högskoleutbildning efter gymnasiet, och denna trend har 

hållit i sig under många år.35  

 

Tyvärr tycker jag inte att siffrorna kring arbetslösheten ger några positiva vibbar, trots att 

Piteå började det nya millenniet rätt bra med sjunkande siffror i arbetslöshetsstatistiken. Jag 

tycker det är tråkigt att ungdomsarbetslösheten ligger så högt i Piteå, högre än 

riksgenomsnittet och vissa år även högre än genomsnittet för Norrbotten. Jag vet inte vad det 

beror på, men det är en farlig situation eftersom kommunen riskerar att tappa ungdomarna 

som man så vackert säger att man värnar så mycket om. Samtidigt vet jag att det inte går att 

trolla fram jobb. BRP-nivån är kanske svårast att bedöma i jämförelse med ett genomsnitt, 

eftersom det kan variera så mycket mellan olika kommuner i Norrbotten, eller olika län i 

Sverige, där vissa områden är väldigt produktionsstarka och driver upp genomsnittet medan 

andra områden är produktionssvaga. Därför valde jag att även undersöka den disponibla 

inkomsten i Piteå jämfört med länet och riket.36 Jag kom fram till att när det gällde BRP-nivån 

låg Piteå under genomsnittet för både länet och riket, och att skillnaderna ökade mellan 2000 

och 2001. Däremot låg Piteå kommun något över länets genomsnitt vad gällde disponibel 

inkomst år 2001, men under rikets genomsnitt. Detta tyder på att medborgarna i Piteå har lite 

mer pengar att röra sig med än andra Norrbottningar. Dock har jag inte några uppgifter på hur 

dyrt det är att leva i Piteå kommun, så det kan ju slå jämnt ut.  

 

På det stora hela tycks utvecklingen i Piteå under 2000-2003 se bra ut, med undantag av 

arbetslöshetsstatistiken. Bäst utvecklas befolkningen och Piteå har potential till att fortsätta 

tillväxten. Största utmaningen i kommunen är kanske att skapa jobb för att öka inflyttningen 

mer och minska utflyttningen.  
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5. PITEANDAN –MYT ELLER VERKLIGHET? 

Med detta kapitel inleds den mer abstrakta delen av denna studie. Miljön eller atmosfären som 

sägs prägla bygden ger enligt många Piteå en speciell karaktär –men kan den också vara en 

drivande faktor bakom kommunens utveckling och tillväxt? I teorin om innovationssystem 

kallas detta för informella institutioner och inbegriper exempelvis lokala sedvänjor, 

traditioner, normer m.m., och är en av aktörerna som i interaktion upprätthåller utvecklingen 

av en innovativ miljö i en region –i detta fall en kommun. Därför är det ju inte omöjligt att 

tänka sig att så kan vara fallet. Den så kallade pite-andan är flitigt omskriven och återfinns 

varierande källor. Exempel på detta är ett citat ur en utvärdering från Svenska 

Kommunförbundet:  

”Piteås kaxighet där man vågar lyfta fram sina goda sidor och vågar pröva något nytt är 

något som framkommer tydligt vid utvärderingen. Ett generellt intryck är också att det är ett 

mycket positivt klimat i organisationen och att alla tar stort ansvar för kommunens 

utveckling och ekonomiska hushållning.”37 

Ett annat exempel är en rapport från Kulturgeografiska Institutionen på Uppsala Universitet, 

där en av uppsatserna redogör för en intervju med dåvarande kommunalrådet Ellenor 

Klockare : 

”Piteå kommun har utformat en gemensam framtidsstrategi och i denna märks enligt   

Klockare den speciella ’Piteå-andan’.”38 

I en tidningskrönika sammanställd av Joel Berglund skrevs i Norrbottens-Kuriren följande 

rader angående pite-andan år 1873: 

”Inom Piteå råder en samhällsanda, som mot främlingar, till och med små främmande, 

yttrar sig i en allmän gästwänlighet. Enighet ger icke blott styrka utan äfwen skönhet. Piteå 

stad är ibland städer ett solklart bewis derpå, att denna sats i hela widden af sin betydelse 

är sann. Den nordiska gästfriheten har aldrig walt ett bättre residens; ty hon trifs der så 

wäl.”39 

Ytterligare beskrivning av detta återfinns i en bok från 60-talet där textförfattarna talar om att 

den goda serviceandan i Piteå: 

”…torde stå i samband med det ljusa och lätta sinne präglat av frisk och levande humor 

som gör pitebon till en god kontaktmänniska i vilka funktioner han än framträder.”40 

Och vidare på en annan sida i samma bok:  
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38 Citat ur: Jändel, N & Forsmark-Larsson, J (1994)  
39 Citat ur: Berglund, J (1985) s.1 
40 Citat ur: Bergbom, G (1967)  



”Staden är befolkad av människor som har lätt för att anpassa sig till nya förhållanden, och 

genom sitt breda gemyt har synnerligen lätt för att knyta kontakter och utveckla ett rikt 

gemenskapsliv.”41 

I en artikel i Dagens Nyheter tidigare i år kunde man läsa: 

”Om det är den så kallade piteandan som gjort att Piteå med sina 40 000 invånare har en 

befolkning som ökar för tredje året i rad och en budget i balans i en region där 

avfolkningen är det största problemet må vara osagt. Men piteborna själva menar att den är 

en viktig del i den positiva utvecklingen.”42 

 

Jag gav mig ut på stan för att ta reda på om folk i allmänhet trodde på pite-andan och hur de 

skulle beskriva den, eller om detta var något som vissa piteprofiler skapat och media 

intresserat sig för. Totalt ett 50-tal människor gav mig sin beskrivning och jag insåg snabbt att 

det inte är lätt att göra en sammanfattning av alla de olika uppfattningarna. De allra flesta 

trodde att pite-andan fanns och beskrev den med ord som ”gemenskap”, ”självkänsla”, 

”öppenhet” och ”det-ordnar-sig-mentalitet”. Några menade dock att det bara var en strategi 

som fått uppmärksamhet i media för att sätta Piteå på kartan. Många av de tillfrågade som var 

inflyttade ansåg att det även kan vara en slags slutenhet mellan infödda pitebor, som andra 

kan ha svårt att nå in i. Ett utdrag av de intressanta svaren återfinns som en bilaga i slutet av 

detta arbete.43 Det gick emellertid att skilja på två grundtyper av uppfattningar för vad pite-

andan innebär. Dels den uppfattningen att pitebor är, och uppfattas, som väldigt trevliga och 

öppna, dels den uppfattningen om att det finns en yttre och inre krets i kommunen och att 

gemenskapen i den inre kretsen är svår eller omöjlig att nå om man inte är infödd pitebo. Är 

dessa båda typer uttryck för pite-andan såsom den är menad, som en särprägel av just 

piteborna och som aktör och drivande faktor för en innovativ miljö, eller är den senare 

uppfattningen något som av vissa misstolkas som pite-andan? Inre och yttre kretsar där den 

inre kretsen innebär mer eller mindre slutenhet för utomstående är väl något som präglar alla 

mindre samhällen och enheter och ingenting som kan sägas vara en särprägel för just 

piteborna. 

 

Nils Dahlbäck, historielärare i kommunen och tillika mycket kunnig lokalhistoriker har till 

denna uppsats bidragit med sin kunskap kring detta fenomen. Som han uppfattat begreppet 

                                                 
41 Citat ur: Bergbom, G (1967)  
42 DN 2004-03-08 
43 Se bilaga 7 



pite-anda innefattar det bland annat positiva egenskaper som ”initiativkraft och företagsamhet 

parat med självtillit och självständighet”, men också en baksida i form av självtillräcklighet 

och i vissa fall kanske även trångsynthet.44 Dahlbäck gör en historisk sammanfattning av pite-

andans uttryck genom tiderna och pekar på saker som exempelvis återuppbyggnaden av 

staden efter ryssarnas härjningar år 1721, då det torde ha behövts mycket initiativkraft och 

gemensamt engagemang för att på relativt kort tid bygga upp Piteå stad igen. Inom jordbruket 

under 1700-talet var pitebönderna föregångare för moderniserat lantbruk i övre Norrland med 

bland annat nya grödor och nya metoder. Detta ägde rum inom byalagen och krävde 

egenskaper som än i dag tillskrivs invånarna i pitebygden: initiativförmåga, påhittighet och 

gemenskap. Med industrialismens intågande på 1800-talet grundades ett antal mer eller 

mindre framgångsrika företag i bygden: ångsågar, varv, rederier, handelsföretag med mera. 

Vad detta kan ha med pitebornas identitet att göra är den inledande tradition av lokalt 

företagande och entreprenörskap som dagens Piteå fortfarande knyter an till. Viktigt att 

understryka, menar Dahlbäck, är att pitebygden kom att stå utanför de stora privata och 

statliga satsningar med kraftverks- och järnvägsbygge, hamnanläggningar och annan tung 

infrastruktur som gjordes i länet i början av 1900-talet. Inte heller etablerades några radikala 

kommunistiska och socialistiska, politiska organisationer i Piteå lika snabbt som i andra delar 

av Norrbotten trots stora arbetsplatser som exempelvis sågverken..45  

 

Vid sidan av de privata satsningarna inom näringslivet har det funnits en lång tradition av 

offentligt engagemang, menar Dahlbäck, genom att gå samman för att lösa olika problem. Det 

är emellertid näst intill omöjligt att bevisa huruvida det finns en särskild ”folksjäl” i 

pitebygden och det finns helt klart brott i Piteås utveckling under bland annat 

mellankrigstiden, då initiativkraften verkligen stod på sparlåga. I jakten på pite-andan kan 

man kanske (i likhet med Per Moritz, etnolog vid Norrbottens Museum) i alla fall komma så 

långt att man kan hålla med om förekomsten av en lokal prägel med förklaringen att 

pitebygden varit kulturellt isolerat och där gamla seder, bruk och attityder överlevt in i vår 

tid.46 
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6. PITEÅ KOMMUN –EN INNOVATIV MILJÖ? 

I enlighet med teorin om innovationssystem växer en innovativ miljö fram i samspelet mellan 

olika aktörer, informella och formella institutioner, organisationer, samt enligt mitt tillägg 

även medborgare. Vi skall här titta lite på de olika aktörerna i Piteå och deras interaktion för 

att undersöka huruvida Piteå kan vara en innovativ miljö och om kommunens positiva 

utveckling kan förklaras genom detta samspel. Därför har jag undersökt samspelet mellan 

aktörerna närmare genom att intervjua olika representanter för dessa. 

 

6.1 Informella institutioner 

De informella institutionerna är enligt min tolkning både en förutsättning för skapandet av och 

upprätthållandet av de positiva interaktionerna mellan samtliga aktörer som kan leda till 

utvecklingen av en innovativ miljö. Det är genom faktorer som kan sökas i historien som 

lokala sedvänjor och traditioner växer fram och som sedan särpräglar vissa områden. Jag 

anser att det är olika faktorer i olika områden, men att det finns vissa faktorer som är mer 

betydelsefulla än andra vad gäller utvecklingen av dessa informella institutioner och 

upprättandet av positiva interaktioner. Dessa är: 1) homogenitet bland befolkningen för att 

kunna skapa och bevara gemensamma sedvänjor 2) goda kontakter med utomstående för den 

sociala utvecklingen, samt 3) att området i något avseende haft någon slags maktställning för 

stärkandet av den lokala självkänslan. 

 

Vad gäller dessa informella institutioner är uppfattningen om att en särskild mentalitet och 

särprägel i förhållande till andra kommuner råder i Piteå utbredd. Carola Lidman som är 

handelsutvecklare i kommunen menar att det är svårt att klä den i ord, men ger mig ett 

exempel som jag genast relaterar till uttryck som ”ingenting är omöjligt” och ”allt ordnar 

sig”.47 Tomas Riklund, konsult och före detta marknadschef ser pite-andan som ett okuvligt 

självförtroende som i vissa situationer gör pitebon rätt unik och han menar att detta 

självförtroende hjälper till att våga utveckla alla konstiga idéer man kan tänkas ha. ”En humla 

kan inte flyga, men gör det ändå”, säger han och sammanfattar den positivism som råder i 

bygden.48 Erik Persson, kommunens näringslivschef, pekar också på det självförtroende och 

den självkänsla med inneboende stolthet över sig själv och sin bygd som piteborna har. Han 

anser att denna mentalitet är ovanlig, särskilt uppe i Norra Sverige, men han påpekar också att 

det ju inte gör piteborna bättre än andra –bara annorlunda. Och han önskar att fler kommuner 
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skulle ha det självförtroendet och stödet från sina medborgare som Piteå har.49 Pite-andan 

uppfattas också som negativ, menar Inger Rönnkvist på Företagarna, Piteå. Men om vi inte 

sätter samman pite-andan med jantelagen är pite-andan en fantastisk företeelse.50  

 

Den historiska förklaringen till framväxten av pite-andan är enligt Riklund bland annat Piteås 

traditionella roll som handelsstad och att piteborna under lång tid fått lära sig handskas med 

människor på ett särskilt sätt i och med detta. Stadens före detta roll som centrum för Norr- 

och Västerbotten under tiden som residensstad är en annan förklaring. Han menar också att 

det råder en väldigt bra sammanhållning i kommunen, antagligen för att det varit ett litet 

samhälle under lång tid med lite inflyttning utifrån och han instämmer i mitt påstående om att 

den nära samhörigheten med Västerbotten också bidragit till särprägeln. Västerbotten 

kännetecknas i högre grad än Norrbotten av företagartradition och frikyrkotradition, något 

som historiskt varit starkt även i pitebygden till skillnad från de flesta andra 

Norrbottenskommuner.51 

 

Att de informella institutionerna i Piteå verkar som en drivande och upprätthållande kraft 

bakom interaktionen mellan aktörerna och att de har en viktig roll bakom kommunens 

utveckling och tillväxt är samtliga representanter/intervjupersoner ense om, trots att det kan 

vara svårt att förklara på vilket sätt. Inom näringslivet märks detta vid möten mellan 

företagare och potentiella kunder, där de fascineras av pitebornas positiva stolthet.52 Erik 

Persson visar också på de informella institutionernas betydelse när han talar om att den starka 

självkänslan i grunden (som utgörs av pite-andans mentalitet), som i sin tur präglat det lugna 

politiska klimatet i kommunen och en ledning som vågat ta risker, leder till en dynamisk miljö 

för företag som också vågar satsa, utveckla och investera. Han menar att det handlar om enkel 

psykologi där en positiv inställning till saker och ting leder till att man blir mer positiv. Piteås 

ena kommunalråd, Maj-Britt Lindström, är även hon övertygad om att pite-andan påverkar 

den positiva utvecklingen genom att verka som en drivande kraft för pitebornas engagemang 

för sin kommun. Trots att Piteå inte är någon isolerad enhet utan utsatt för påverkan av 

konjunkturernas svängningar, vågar vi stå beredda och möta motgångarna när svårare tider 

kommer, och det är nog pite-andans förtjänst, menar hon.53 
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6.2 Formella institutioner –förvaltning 

De formella institutionerna som offentlig förvaltning, rättsväsende och lagar m.m. verkar 

liksom de informella både som en förutsättning för skapandet av och upprätthållandet av de 

positiva interaktionerna mellan aktörerna i och med sin roll som maktfaktor. Utifrån dessa 

regleras de spelregler aktörerna har att rätta sig efter.   

 

Piteå kommun präglas av ett lugnt och stabilt politiskt klimat med en god ledning. Vi har ett 

nära samarbete mellan partierna och samråder med varandra i viktiga frågor, anser 

kommunalrådet och detta får medhåll från både Erik Persson och Tomas Riklund som båda 

menar att Piteå aldrig präglats av maktintressen och splittring, utan samarbete och enighet: 

”Ingen här i kommunen har sagt ’det här är mitt’ utan ’det är vårt’”.54 

 

Relationerna mellan kommun och näringsliv kännetecknas av ett gott klimat och bra 

samverkan. Det finns alltid de som känner sig missnöjda menar både Maj-Britt Lindström och 

Erik Persson, och Erik hänvisar till en undersökning där Piteå låg i topp bland 

Norrbottenskommunerna vad gäller företagsvänlighet. En stor del av samarbetet mellan 

kommun och näringsliv sker idag informellt, men på kommunens tillväxtkontor arbetar man 

för att utveckla ett särskilt tillväxtkontor (se bilaga 12) som skall stärka samarbetet ytterligare 

och göra det hela mer formellt.55 Ett gott exempel på den breda samverkan mellan kommun 

och näringsliv är den lyckade satsningen på Musikhögskolan och Acusticum, som enligt både 

Erik Persson och Tomas Riklund varit omöjligt att genomföra utan helhjärtat engagemang och 

goda relationer mellan alla parter. ”När den offentliga och den privata sidan går hand i hand i 

de strategiska besluten om framtiden, blir man betydligt mer framgångsrik”.56 Det säger 

Piteås andra kommunalråd, Peter Roslund, angående den positiva utvecklingen. 

 

När det gäller samverkan mellan kommun och medborgare är Piteå allra bäst vad gäller 

kontakten med kommunens brukare och deras anhöriga (bl.a. inom äldreomsorgen) där 

lyhördheten är stor. På individsidan kan vi bli bättre och vi arbetar med att hitta vägar till 

bättre samverkan, säger Maj-Britt Lindström. Bland annat motioneras i fullmäktige om 

möjligheten att införa s.k. medborgarförslag, för större inflytande för kommunens 

medborgare. Samtidigt vill kommunalrådet anta en viss försiktighet kring detta och menar att 
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Piteås medborgare ändå valt sina förtroendevalda och att det ju faktiskt finns möjlighet i det 

demokratiska systemet redan nu att påverka som enskild individ. Risken med 

medborgarförslag är att det kan bli en väg rätt in till kommunfullmäktige för grupper med 

åsikter som, menar Lindström, skulle kunna vara farliga för demokratin.57  

 

Ett annat exempel på samverkan är att kommunen anordnar inflyttningsfest för nyinflyttade 

pitebor, med bland annat välkomstpaket och guidade bussturer. Enligt Erik Persson försöker 

kommunen också tillhandahålla bra information genom kommunens hemsida och faktablad. 

Bland annat skickas årligen information ut till samtliga hushåll angående kommunen och dess 

verksamhet. Dessutom vill vi ytterligare förbättra servicen för våra medborgare och tanken 

med tillväxtrådet är att det skall genomsyra hela kommunen och sporra samtliga enheter till 

att bli ännu bättre på att möta både näringsliv och individ, bl.a. genom snabbare och mer 

effektiv handläggning.58 

 

6.3 Organisationer –näringsliv 

Den tredje av aktörerna i samspelet för att undersöka huruvida Piteå kommun är en innovativ 

miljö kallas organisationer och står för näringsliv, företag, partier, föreningar etc. I denna 

studie har jag valt ut en representant för Piteås företagare, samt en företrädare för handeln då 

Piteå är känt som handelsstad och handeln är en viktig näring. 

 

Enligt Inger Rönnkvist på Företagarna, Piteå är det ett bra näringslivsklimat i Piteå. Detta har 

utvecklats genom olika former av samarbete där företagare och tjänstemän lärt känna 

varandra och varandras förutsättningar. Det tycks som om tjänstemännen inom förvaltning är 

mer tillgängliga idag och att kommunen anpassat sig till näringslivet, vilket underlättar för 

företagen, men att det fortfarande råder brist på förståelse för företagarens vardag. Inom 

näringslivet måste man fatta snabba beslut, medan tillstånd och andra frågor som skall 

beslutas på kommunal nivå tar för lång tid. Inger Rönnkvist uppfattar att det fortfarande tycks 

som om företagarna är rädda för negativa konsekvenser om missnöje uppstår med 

kommunens handlande.59 
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Enligt Carola Lidman, som är stadens handelsutvecklare och agerar som länk mellan 

butiksägarna, fastighetsägarna och kommunen, har samverkan mellan butiksägare och 

kommun blivit bättre de senaste åren när samarbetsprojektet Pite Presenterar Handel startade, 

med syfte att stärka och utveckla handeln. Tidigare fanns det ingen som organiserade ett 

samarbete och butikerna gick samman i mindre föreningar. Många upplevde att de fick kämpa 

för att göra sin röst hörd och att man inte nådde ut med sina åsikter på kommunal nivå 

eftersom det var svårt att kommunicera då man inte riktigt förstod varandra. Av tradition har 

det ju varit så, menar Carola Lidman, att kommunen förlitat sig mycket på storföretagen 

Kappa och SCA med sina underleverantörer och på så sätt ”glömt bort” småföretagarna på 

handelssidan. Efter hand har kommunen dock alltmer insett värdet av småföretagandet, men 

utan en samordnare var det svårt för företagen att veta vart men skulle vända sig med sina 

frågor. Med projektet har relationerna blivit mycket bättre och man har fått en bra länk mellan 

kommun och näringsliv även inom handel. Tidigare har konkurrensen till viss del varit 

negativ, främst mellan småföretagare och butikskedjor. Det har också blivit mycket bättre allt 

eftersom de insett att de ska sporra varandra och hålla ihop mot konkurrenter i 

grannkommunerna. Idag är Skellefteå och Luleå våra största konkurrenter och för att utveckla 

handeln måste vi satsa på ökat utbud och nyetableringar.60 

 

Relationerna mellan organisationer och näringsliv behöver generellt inte kännetecknas av 

samverkan på samma sätt som relationerna mellan kommun och näringsliv.61 Däremot är det 

nog viktigare att relationerna mellan handel och medborgare är viktigare eftersom den 

enskilda individen är konsument. Genom att satsa på nyetableringar, aktiviteter, ökat utbud 

etc. sporras medborgaren att i större utsträckning handla i kommunen.62 

 

Att det råder ett gynnsamt företagarklimat i Piteå anser Inger Rönnkvist och pekar åter på 

utvecklingen som lett till att tjänstemän inom förvaltning är mer tillgängliga idag. 

Kommunens nya tillväxtkontor, ses också som ett led i att ytterligare förbättra klimatet och 

tillväxten. Företagarna i Piteå är innovativa och duktiga på att vidareutveckla produkter och 

tjänster. Däremot behövs det fler mötesplatser för näringsliv, tjänstemän och politiker –något 

som kanske kan bli verklighet om förslaget om tillväxtråd godkänns i fullmäktige.63 
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6.4 Medborgare 

Denna sista aktör i samspelet är något jag själv lagt till, utöver de tre som återfinns i teorin om 

innovationssystem. Anledningen till detta är att jag undersöker möjligheten till innovativ 

miljö i en kommun och i detta sammanhang är medborgarna en viktig del av helheten som jag 

anser måste ses som fjärde aktör. Upplever inte medborgarna att det finns en positiv 

växelverkan i relationerna mellan dem, förvaltning och näringsliv, blir ju kommunen ingen 

attraktiv plats att leva och bo i –och då riskerar kommunen utflyttning. Flyttar medborgarna 

leder detta till minskat skatteunderlag och sämre tillväxt och utveckling. Därför är individen 

 –medborgaren, enligt min uppfattning en viktig förutsättning för uppkomsten av en innovativ 

miljö i en kommun. Mellan näringsliv och medborgare behövs inte en regelrätt relation, men 

förståelse för varandra och varandras situation, menar Inger Rönnkvist.64 Därför är detta 

avsnitt mer inriktat på relationer mellan politiker, förvaltning och medborgare. 

 

Eftersom det är svårt, om inte omöjligt, att ge en enhetlig bild av hur kommunens medborgare 

uppfattar interaktionen med övriga aktörer har jag valt att i detta fall främst utgå från en 

undersökning av Piteå kommun kallad Kommunkompassen. Den används av Svenska 

Kommunförbundet som verktyg för utvärdering och analys av olika kommuners samspel 

mellan det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som 

arbetsplats, samt utvecklingen av lokalsamhället. Bedömningen av hur kommunen fungerar 

görs utifrån ett poängsystem med åtta huvudområden, bland andra tillgänglighet, 

samhällsbyggnad, samt offentlighet och demokratisk kontroll. Utvärderingen av Piteå 

kommun utfördes under hösten 2003 och vad som enligt undersökningen framför allt 

utmärker Piteå är kommunens framgångsrika arbete med kvalitetsuppföljning, ekonomisk 

kontroll och tillväxtsatsning genom samarbete med näringslivet. Det huvudområde som 

kanske främst representerar samspelet mellan kommun och medborgare är området 

”offentlighet och demokratisk kontroll” som i utvärderingen nådde en rätt bra poängnivå med 

68 poäng av 100.65  

 

Erik Persson menar att det är omöjligt att få alla i kommunen att känna sig nöjda med 

kommunens försök till samverkan, men att Piteå lyckas rätt bra trots att man alltid kan bli 
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bättre.66 Piteå kommun arbetar aktivt för att engagera medborgarna i utvecklingen och 

använder sig av flera metoder för detta. Som ett exempel har kommunen under sommaren 

2003 haft en så kallad ”framtidsbutik” i staden där politiker och tjänstemän mött medborgarna 

och deras förslag. Kommunen har även en väl utvecklad hemsida där medborgarna förutom 

information kan ta del av bl.a. mötesprotokoll. Kommunen har också flertalet 

informationsbroschyrer och ger ut sammandrag av kommunens budget och verksamhetsplan 

till hushållen. Dessutom finns ett särskilt ungdomsforum kallat ”Pure”, där piteungdomarna 

kan engagera sig. 67 Kultur och Fritidsförvaltningen har en särskild ungdomsverksamhet 

kallad ”Kultur och Fritid Ung” där vuxna jobbar tillsammans med unga och man har precis 

startat ett projekt kallat PÅPP (en påse pengar-projektet) där unga kan söka bidrag till olika 

aktiviteter. Med projektet satsar kommunen på mer aktiviteter för de unga ur ett 

ungdomsperspektiv och skapar också en ökad dialog mellan ungdomar och myndigheter.68 

 

I en undersökning kallad ”Personligt 2000” tillfrågades ungdomar i åk. 7-9, samt åk. 2 på 

gymnasiet om livsstilsfrågor och hälsovillkor. Resultaten var inte så lysande som man skulle 

vilja och Piteå har problem med droger och kriminalitet bland ungdomar. I satsningen 

”Trygga Piteå”, som är en bred samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar, läggs 

nu framöver stora resurser för att bekämpa kriminalitet och droger. Piteå upplevs som en 

trygg kommun, menar Maj-Britt Lindström, och vi måste se till att det är så i verkligheten 

också och inte bara blir tomma ord.69 

 

Maria Johansson är ung student och bosatt i Piteå kommun. Hon anser att relationerna mellan 

medborgare och kommun är goda, men att hon inte är särskilt intresserad av kommunens 

verksamhet utan litar på ledningens goda omdöme. Dessutom anser hon att det till viss del 

skulle vara bra om kommunen förbättrade relationerna med exempelvis medborgarbeslut, men 

säger samtidigt att det ju faktiskt är individens ansvar att ta reda på saker man undrar över och 

kommunen gör ett bra jobb bara de tillhandahåller den information som kan behövas. För 

henne är det viktigt att det råder positiva relationer mellan olika aktörer i kommunen eftersom 

Piteå annars skulle bli en tråkig stad att bo i.70 
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I Kommunkompassens sammanfattning av utvärderingen av Piteå kommun står att det finns 

behov av utveckling för att ytterligare stärka samverkan mellan kommun och individ. För att 

medborgarna i högre grad ska kunna delta och engagera sig i beslutsprocesser behövs kunskap 

om resultatet och kommunen bör hitta och utveckla nya former för att presentera resultat för 

medborgarna.71 
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7. DISKUSSION  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Piteås utveckling under de senaste fyra åren, 

samt att undersöka möjligheterna kring Piteå som innovativ miljö, det vill säga ett område där 

det råder en särskilt dynamisk och gynnsam utveckling genom positivt samspel mellan olika 

aktörer. Min inställning har under uppsatsens gång varit positiv till möjligheten att Piteå 

kommun är en innovativ miljö och kan ha haft viss påverkan på resultaten. I följande kapitel 

skall jag nu diskutera och redogöra för de resultat jag fått fram utifrån mina valda 

frågeställningar: 

 

Hur påverkades Piteå kommun av 1990-talskrisen och hur ser återhämtningen ut efter en 

tioårsperiod? 

Hur Piteå påverkades under krisen undersöktes i bakgrundskapitlet enligt tre områden som 

ingick i en teori för att undersöka olika regioners förmåga att hantera en kris, samt en 

undersökning i befolkningsutveckling. Den teori jag valt att utgå ifrån i denna undersökning 

är kanske främst anpassad till större områden ex, Norrbotten, Norrland eller Nordkalotten, 

men jag ansåg det möjligt att även kategorisera en kommun enligt denna modell eftersom en 

kommun fungerar på samma sätt och reagerar olika på konjunkturernas toppar och bottnar. 

Vissa kommuner tycks bättre rustade att hantera kriser och motgångar och jag tyckte det vore 

intressant att undersöka vilken slags anpassningsförmåga Piteå hade. Jag använde helt enkelt 

samma undersökningsområden som användes i modellen, det vill säga utbildningsnivå, 

produktionskapacitet (fast jag använde BRP-måttet istället för BNP-måttet) och 

sysselsättningsnivå för att se hur kommunen påverkades. Dessutom valde jag att även titta på 

befolkningsutvecklingen under hela 1990-talet och sammanfatta den förändringen. Resultatet 

visade att Piteå, av fyra olika typområden, enligt min bedömning skulle vara en typ 2 region 

med låg utbildningsnivå och låg BRP-nivå men med ökad alt. liten minskning av antalet 

sysselsatta under krisen –det vill säga enligt min bedömning mellan 1990-95, och därmed ha 

god förmåga till hantering och anpassning av ändrade förhållanden.  

 

Piteå påverkades helt klart av krisen under 1990-talet med försämrade kommunala finanser 

och ett sämre skatteunderlag. Den största förändringen kan man i undersökningen finna inom 

befolkningsstatistiken. Den största minskningen av invånarantalet kom under andra halvan av 

90-talet och som mest minskade befolkningen 1997 då antalet utflyttade var 259 personer fler 

än inflyttade. Eftersom jag inte har undersökt arbetslöshetsnivåerna under andra halvan av 

1990-talet är det svårt att säga vad utflyttningen berodde på, men antagligen var det en 



konsekvens av krisåren. Det verkade ju som om antalet förvärvsarbetande i Piteå skulle 

fortsätta öka eftersom skillnaderna blev mindre och mindre under perioden 1990-95 och för 

männens del ökade ju antalet sysselsatta 1994 och 1995. Tyvärr går det inte att dra några 

slutsatser angående det, utan bara konstatera att Piteå påverkades negativt av krisen, men att 

statistiken kring de undersökta områdena tyder på att kommunen haft en relativt bra 

anpassningsförmåga. 

 

På längre sikt tycks återhämtningen ha varit tämligen god. Utvecklingen i Piteå kommun har i 

de undersökta områdena varit mest positiv vad gäller befolkningsstatistiken, där kommunen 

kunnat uppvisa en ökning under tre år i rad. Med undantag för ungdomsarbetslösheten, ligger 

sysselsättningsnivån i Piteå över genomsnittet för länet vilket också kan ses som positivt. Att 

antalet arbetslösa ökat något är ju beroende på konjunkturen i landet och Piteå påverkas ju av 

detta. Det verkar också som att ökningen av öppet arbetslösa i statistiken till viss del utgörs av 

ett minskande antal personer i åtgärdsprogram, så den totala arbetslösheten har kanske inte 

ökat så mycket.  

 

Utvecklingen inom området utbildning har också varit positiv med ständigt ökat antal män 

och kvinnor i någon form av eftergymnasial utbildning. Vid en jämförelse av högutbildade i 

kommunen låg Piteå på ungefär samma nivå som länsgenomsnittet, och där männen var något 

sämre representerade än kvinnorna. Detta kan, som tidigare nämnts i kapitel 4, till viss del 

kanske förklaras med att Piteås näringsliv baseras på pappersmassaföretagen, samt har många 

företag ibland annat bygg- och åkeribranschen. Inom denna sektor krävs det inte alltid någon 

högre utbildningsnivå, trots att personalen ändå kan vara välutbildad. En annan stor 

arbetsgivare är den offentliga sektorn, som sysselsätter en större del kvinnor inom ex. vård 

och omsorg, och där det ofta krävs ett visst mått av eftergymnasial utbildning. BRP-nivån var 

det enda undersökta område där utvecklingen varit negativ, men kunde tyvärr bara jämföras 

mellan åren 2000 och 2001 och därför går det inte heller att göra någon säker bedömning. 

Däremot låg Piteå år 2001 över genomsnittet i Norrbotten gällande köpkraft genom 

undersökningen av disponibel inkomst, men återigen så fanns det inte någon för perioden 

heltäckande statistik för en säker bedömning. 

 

Därmed kan det sägas att kommunen återhämtat sig väl efter krisen under 1990-talet och har i 

jämförelse med de flesta andra Norrbottenskommuner uppvisat både tillväxt och en positiv 

utveckling de senaste åren. Piteå låg dock på samtliga områden under riksgenomsnittet och på 



ungefär samma nivå som länsgenomsnittet med antingen ett par enheter över eller under. 

Ingenstans handlade det om några anmärkningsvärda skillnader. Detta fick mig att fundera än 

mer på möjligheten att mentaliteten i Pitebygden kunde ha ett finger med i spelet vad gäller 

utveckling och tillväxt. Undersökningen av Piteås utveckling talade ju bara om att 

utvecklingen på det stora hela var positiv, men inte varför. Hade skillnaderna varit större, 

exempelvis om Piteå hade haft en mycket låg arbetslöshetsnivå eller mycket hög BRP-nivå, så 

hade det kanske varit lämpligt att tänka sig andra orsaker till utvecklingen. Bland annat hade 

det kanske gått att förklara genom större skatteintäkter än andra kommuner eller högre 

produktionskapacitet, men så tycks inte vara fallet.  

 

Finns det en okänd faktor bakom utveckling och tillväxt i Piteå kommun? 

Det brukar ofta skämtas om Piteå och pitebornas extrema lokalpatriotism runt om i länet och 

det verkar som om det finns en slags avundsjuk beundran vad gäller Piteås förmåga till 

ständig anpassning, förnyelse och engagemang. Inte minst den kaxiga marknadsföringen av 

kommunen som mer eller mindre tydligt visar att ”vi vet att vi är bäst”, kan ses som mycket 

ovanlig för Norrbotten –kanske till och med för hela norra delen av Sverige, och retar säkert 

många. Vad folk än kan ha för åsikter om detta har marknadsföringen på ett skickligt sätt 

lyckats placera Piteå på kartan och gett kommunen gyllene tillfällen som kanske inte skulle ha 

uppstått om kommunen valt att inte sticka ut så pass mycket. Det råder en rätt allmänt 

vedertagen föreställning om att det finns en särskild prägel i pitebygden kallad pite-andan –en 

särskild mentalitet som är mycket starkare här än på andra håll. Detta betyder ingalunda att 

piteborna därför skulle vara bättre än övriga invånare i Norrbotten, utan innebär bara att de är 

lite annorlunda. Pite-andan präglar bygden på ett särskilt sätt, likväl som andra lokala 

traditioner och förutsättningar har präglat andra samhällen. Att just Piteå haft en sådan positiv 

utveckling av sina informella institutioner beror på ett komplicerat historiskt sammanhang där 

många orsaker haft betydelse för denna utveckling. Med hjälp från Nils Dahlbäck och Tomas 

Riklund kom jag fram till att det nog finns orsaker och samband i pitebygdens historia som i 

högre grad än andra kan ligga till grund för uppkomsten av den så kallade pite-andan. För det 

första tror jag att den konkurrens som uppstod mellan Luleå och Piteå då Luleå tog över som 

residensstad och säte för högre läroverk gynnade utvecklingen av pite-andan och stärkte 

pitebornas särprägel genom att kommunen istället hade nära relationer till Skellefteå, i 

grannlänet Västerbotten. Här har nämligen småföretagartraditionen och den frikyrkliga 

traditionen varit starkare än längre norrut och denna tradition fördes över länsgränsen till 

Piteå. För det andra har Piteå haft rollen som stark handelsstad i en rik jordbruksbygd och 



piteborna har genom tiderna lärt att anpassa sig till utomstående på ett särskilt sätt. Genom 

handel har det uppstått olika kontrakt som verkat i positiv riktning och skapat förväntningar 

som bland annat tillit och gemenskap. Detta har i sin tur präglat framväxten av en dynamisk 

miljö bland befolkningen med god sammanhållning. För det tredje har Piteå haft en rätt 

homogen befolkning utan stora befolkningsförändringar. Den större delen av befolkningen har 

dessutom bott ute i byarna på landsbygden, medan själva stadskärnan varit relativt liten. Detta 

har enligt min uppfattning hjälpt till att upprätthålla och bevara de informella institutionerna 

och den nära sammanhållningen mellan individer har inte luckrats upp på samma sätt som i 

kommuner där inflyttning utifrån varit stor med en heterogen befolkning. Folk har lättare att 

samarbeta, hjälpa och stötta varandra i en miljö där alla i princip känner alla. 

 

Dessa faktorer framträder i många Norrbottenskommuners historia, men det är bara i Piteå 

som samtliga faktorer utvecklats i detta komplicerade sociala sammanhang och därför ser jag 

Piteås omtalade pite-anda som ett resultat av detta. Att pite-andan kan ses som den faktor X 

jag söker som drivande och bakomliggande orsak till kommunens utveckling ser jag inte  

något tvivel kring. De positiva relationer som vuxit fram har präglat inte bara mentaliteten hos 

kommunens invånare, utan också utformandet av de formella institutionerna och näringslivet i 

bygden.  

 

Är Piteå kommun en innovativ miljö? 

Eftersom jag förstod att uppsatsen inte skulle ges giltigt forskningsvärde eller större 

tillförlitlighet enbart genom att undersöka pite-andans vara eller icke vara, valde jag att utgå 

från en teori som behandlar uppkomsten av innovativa miljöer i vissa områden. Då denna 

teori främst handlar om gynnsamma klimat för företag och dessutom inte kan ge en 

heltäckande förklaring till varför innovativa miljöer uppstår i vissa områden men inte i andra, 

blev jag tvungen att till största delen göra en egen tolkning trots att det kan vara riskabelt att 

försöka utveckla en egen teori eftersom det sätter större press på mitt eget resonemang. Min 

tolkning grundar sig på teorin om innovativa system och innehåller teorins resonemang kring 

den viktiga interaktionen mellan informella institutioner, formella institutioner och 

organisationer som aktörer. Däremot lade jag till kommunmedborgaren som fjärde aktör, 

eftersom jag ansåg att vid en sådan här undersökning är relationerna mellan kommunens 

medborgare och andra aktörer i högsta grad av betydelse för utvecklingen av en innovativ 

miljö.  

 



Av resultaten fann jag att relationerna mellan de olika aktörerna ansågs som positiva. Jag fick 

den uppfattningen att alla parter uppskattar och inser värdet av varandra och att det råder en 

positiv samverkan mellan institutioner, organisation och medborgare, något som teorin om 

innovativa system ser som en förutsättning för en gynnsam miljö. Även inom förvaltning och 

näringsliv tycks det råda ett lugnt klimat som bidrar till stabilitet och därmed också tillit till 

varandra. Därmed kan det slås fast att det råder en positiv interaktion mellan aktörerna i Piteå 

kommun. Min uppfattning är att de informella institutionerna spelar en mer avgörande roll i 

uppkomsten av innovativa miljöer än vad forskningen tidigare visat. De informella 

institutionerna är ju både en förutsättning för uppkomsten, utvecklingen och upprätthållandet 

av positiv interaktion eftersom dessa sett i ett historiskt perspektiv utgör den grundläggande 

inställningen till relationer mellan aktörer. Jag är övertygad om att det är just här, i lokala 

sedvänjor och traditioner, som vi finner de faktorer som sedan präglar olika områden eller 

samhällen.  

 

Jag bedömer Piteå kommun som en innovativ miljö med en dynamisk utveckling och god 

anpassningsförmåga till ändrade förhållanden. Anledningarna till detta är för det första att 

Piteå likt andra Norrbottenskommuner drabbades negativt av krisen, men att kommunen har 

återhämtat sig bra, vilket bland annat märks genom den positiva utvecklingen de senaste åren. 

För det andra att Piteå har utvecklat, för Norrbotten unika, positiva informella institutioner 

som gett goda förutsättningar till utvecklingen av en dynamisk atmosfär och innovativ miljö. 

För det tredje att interaktionen mellan de olika aktörerna kännetecknas av ett positivt 

samarbetsklimat där alla tycks inse varandras värde och ömsesidiga beroende. Det som 

kanske talar emot Piteå kommun som innovativ miljö är det faktum att alla satsningar inom 

förvaltning och näringsliv inte har varit lyckade vilket har lett till skarp kritik och i vissa fall 

ansträngda relationer mellan aktörerna. Som exempel kan nämnas den stora satsningen på 

Akva Upplevelsecentrum, som inte blev vad man hoppades på. Dessutom kan nämnas att det 

omtalade ”pite-modellen” inom vården tycks vara i fara när ökade indragningar och 

besparingar hotar –men det är något som framtiden får utvisa. Å andra sidan finns det 

knappast en kommun i världen där alla satsningar blir succéer och ingen riktar kritik mot 

någon. Att vara en innovativ miljö handlar återigen inte om enskilda framgångar eller 

misslyckanden, utan om en regions förmåga att resa sig, handla och hela tiden försöka hitta 

nya vägar till utveckling. 

 



Den största utmaningen under arbetet med denna uppsats har varit att placera pite-andan i ett 

vetenskapligt sammanhang på ett sätt så jag kunnat applicera min tolkning av teorierna på 

verkligheten och tillbaka igen i en diskussion. Allt eftersom arbetet fortskred kände jag mig 

mer och mer säker på att mina tankar kring detta tycktes stämma. Resultaten jag fick fram 

pekade i rätt riktning och när jag genomförde intervjuerna fick jag medhåll i mina antaganden. 

En svaghet som jag är medveten om är att undersökningen inte innehåller någon kritik mot 

min uppfattning om att pite-andan finns och verkar i kommunen. Dock visste jag i förväg 

ingenting om intervjupersonernas inställning, varken till hur de tyckte relationerna såg ut 

mellan institution, organisation och individ eller om deras uppfattning om pite-andan. 

 

Jag har i alla fall kunnat påvisa att Piteå kommun har ett särskilt gynnsamt klimat vad gäller 

kommunens utveckling, tillväxt och anpassningsförmåga och att den så kallade pite-andan 

tycks ha betydelse som en drivande faktor för denna utveckling. Att det finns en faktor X  

som verkar i bygden tycker jag att denna undersökning visar dels genom att peka på historiska 

faktorer, dels genom att tillskriva den visst forskningsvärde genom att kunna sätta in den i en 

teoretisk konstruktion som informell institution. Om folk sen väljer att kalla det för en 

särprägling, en särskild mentalitet eller pite-anda spelar ingen större roll. Dock verkar det som 

om det finns två olika uppfattningar om vad pite-andan är, där vissa människor ser den som 

något negativt. En slutenhet som, likt Inger Rönnkvists uppfattning, likställs med jantelagen.  

Jag anser att det i alla samhällen finns negativa och positiva traditioner och oskrivna regler. 

Den så kallade jantelagen som kan ses som negativt är inte något som särskiljer Piteå från 

andra kommuner, eftersom den finns överallt. Människan är inte en perfekt varelse som bara 

öser godhet över varandra. Vi har en mörk sida också där avundsjuka, småaktighet och 

egoism tar sig uttryck i negativism. Det som gör Piteå annorlunda är att de positiva lokala 

traditionerna är så pass starka att de i många fall (dock inte alla) lyckas överskugga de 

negativa och därmed har Piteå generellt utvecklat positiva informella institutioner.   

 

Det är inte alls omöjligt att pite-andans betydelse förstärkts i folks medvetanden genom 

medias uppmärksamhet, men jag tror inte att det är en konstruktion som någon skapat för att 

marknadsföra Piteå. Snarare tror jag det handlar om befintliga men ofta outtalade traditioner 

som nu kommit till uttryck genom medveten marknadsföring. Att vissa människor ser det som 

en risk kan jag förstå. Medaljen har ju alltid en baksida och om Piteå bara fokuserar på hur bra 

de är utan att ta till sig ett visst mått av självkritik, kan det leda till självgodhet och då har 

staden antagligen grävt sin egen grav. Däremot tycker jag det är tråkigt att inte fler kommuner 



och dess invånare kan känna samma starka självkänsla för sig själv och sin hembygd. Det är 

faktiskt inte fult att tycka att man är bra och skulle fler sticka ut hakan och våga vara stolta, så 

skulle det nog gynna hela norra delen av Sverige.  

 

Såklart är Piteå inte Edens lustgård. Det kommer alltid att finnas bra och dåliga saker som 

drabbar staden och det kommer alltid att tas mer eller mindre rättvisa beslut i 

kommunfullmäktige, som i sin tur har en snäv budget att fördela till alla behövande delar i 

kommunen. Individer som känner sig illa behandlade eller som tycker att Piteå är värsta stället 

på jorden kommer alltid att finnas och solen kommer alltid att gå upp och ner vid horisonten 

utanför Pite Havsbad. Men det är inte perfektion det handlar om. Inte ekonomi heller. Vad det 

handlar om är att Piteå kommun trots motgångarna, trots kritiken, trots kraven på besparingar 

och nedskärningar och trots konjunktursvängningar, ändå har en förmåga att lyckas vända 

mörker till ljus. Att kunna ta smällen när den kommer och sedan göra det bästa av situationen 

med en inställning om att det kommer att lyckas. Att vara stolta och värna om sin hembygd 

genom att inte tänka ”jag” utan ”vi”, och engagera sig i sin egen framtid. Det är vad det 

handlar om och det är därför Piteå är en innovativ miljö, en kommun som kännetecknas av 

vänlighet, öppenhet, nytänkande, risktagande och förmåga att anpassa sig till olika 

förändringar.  

 

7.1 Slutsatser 

Piteå drabbades negativt av den svåra lågkonjunkturen under 90-talet och konsekvenserna 

märktes kanske mest genom den negativa befolkningsstatistiken under andra halvan av 

årtiondet. Dock har kommunens återhämtning och anpassning till de nya förhållandena efter 

krisen varit god tack vare en kommunledning som vågat ta risker, som haft god 

framförhållning och som bidragit till en stabilitet som smittat av sig positivt på näringsliv och 

invånare. 

 

Det finns en prägel av de informella institutionerna i pitebygden som formats utifrån 

historiska sammanhang och som kännetecknas av en speciell sammanhållning, självkänsla 

och företagsamhet. Detta brukar vanligen benämnas som den särskilda pite-andan och vad 

folk än väljer att kalla den är min uppfattning att denna mentalitet är en viktig faktor bakom 

kommunens utveckling genom att den påverkar människor och därmed verkar som en 

drivande kraft både hos enskilda individer och inom förvaltning och näringsliv. 

 



Piteå kan klassas som innovativ miljö på de grunder att det råder en positiv interaktion mellan 

de olika aktörerna i kommunen. De formella och informella institutionerna har påverkat 

spelreglerna för dessa interaktioner, samtidigt som de i växelverkan påverkas av 

organisationer och individer. Att interaktionen är positiv och leder till ett gynnsamt klimat 

märks genom kommunens anpassningsförmåga, näringslivets vilja att satsa, investera och 

förnya sig, samt medborgarnas engagemang och stöd. 
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Bilaga 1 
Befolkningsutveckling Piteå 1990-1999 
 
                                       Födelse-     Flyttnings- 
   År          Folkmängd   överskott     överskott 
1990 40 034 165  359 
1991 40 475 156  287 
1992 40 766 131  171 
1993 40 807   96   -56 
1994 41 021 136    79 
1995 40 923   60 -158 
1996 40 859    7   -71 
1997 40 553 -43 -259 
1998 40 458 -31  -70 
1999 40 404 -50     0 
                                                                     Källa:SCB 
 
Produktionskapaciteten 1993-1995 72 
 
BRP/capita i tusental kronor                            
                     1993         1994       1995      
Piteå  159  166  198 
BD-län  171  181  199 
Hela riket  177  187  201 
                                Källa: Länsstyrelsen i BD-län 
 
 
 
INDEX 
                      1993          1994       1995      
Piteå    90    89    99 
BD-län    97    97    99 
Hela riket  100  100  100 
                               Källa: Länsstyrelsen i BD-län 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
72 Det fanns inte någon tillgänglig statistik för BRP före år 1993 så det gick inte att följa utvecklingen från 1990, 
men om krisen i Sverige varade mellan 1990-95 så finns det åtminstone tre års statistik att jämföra med. Då 
kunde genomsnittet för Norrbotten och Riket under samma år användas och jämföras med BRP-nivåerna för 
Piteå. 
 



 
Bilaga 2 

Utbildningsnivå i genomsnitt 1990-9573 
 
Piteå 
                          Lågutbildade               Högutbildade 
Kvinnor  11 930    2 452 
Män  12 458    2 247 
  
 
Länet 
                          Lågutbildade               Högutbildade 
Kvinnor  76 815  16 494 
Män  82 653  16 318 
 
 
Riket 
                          Lågutbildade               Högutbildade 
Kvinnor  2 449 666  627 451 
Män  2 476 861  611 034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Egna bearbetningar 



 
Bilaga 3 

Utbildningsnivå i genomsnitt 1990-1995 (i % av totala befolkningsgenomsnittet)74 
 
Piteå:  
Befolkningsgenomsnitt 40 671 personer 
 
                              Lågutbildade                 Högutbildade     
Kvinnor 29% 6% 
Män 30% 5% 
 
 
Länet:  
Befolkningsgenomsnitt 265 901 personer 
 
                         Lågutbildade                 Högutbildade     
Kvinnor 28% 6% 
Män 31% 6% 
 
 
 
Riket: 
Befolkningsgenomsnitt 8 720 958 personer 
 
                              Lågutbildade                 Högutbildade     
Kvinnor 28% 7% 
Män 28% 7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Befolkningsgenomsnittet består av total folkmängd under perioden 1990-1995 och dividerat med 6 (år) för att 
få fram ett snitt av hur många kvinnor/män som var låg- och högutbildade under perioden.  



Bilaga 4 
Utbildningsnivå i Piteå 1990-1995, 16-74 år 
 
Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år  
  1990  1991  1992
         1993        1994 1995 
Kvinnor 3134 2968 2769 2637 2512 2374 
Män 3125 2977 2812 2691 2578 2438 
 
Förgymnasial utbildning 9 (10) år 
    1990  1991  1992
         1993        1994 1995 
Kvinnor 1786 1818 1809 1725 1692 1728 
Män 1803 1810 1792 1771 1841 1971 
 
Gymnasial utbildning, högst 2 år 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor 5905 5945 6086 6081 6045 5883 
Män 5808 5868 5936 5912 5868 5683 
 
Gymnasial utbildning, 3 år 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor 1163 1250 1370 1529 1655 1729 
Män 1697 1811 1898 2050 2237 2382 
 
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor 1324 1397 1440 1488 1571 1677 
Män 1212 1277 1369 1386 1413 1446 
 
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor 905 926 946 988 1007 1035 
Män 826 853 874 860 890 901 
 
Forskarutbildning 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor   2   2     3   2   3   5 
Män  27  28  27  31  33  37 
 
Uppgift om utbildningsnivå saknas 

1990  1991  1992         1993
        1994 1995 

Kvinnor 75 120 116 133 110 120 
Män 65 86 124 140 113 113 
 

Källa: SCB samt Länsstyrelsens kommunfakta på Internet. 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 
Antal förvärvsarbetande i Piteå, länet och riket 1990-199575 
 
Piteå 
                1990                1991            1992           1993         1994     1995 
Kvinnor 9739 9410 9107 8498 8262 8261 
Män 10782 10302 9590 8863 8878 9130 
 
                   1990/91                      1991/92                1992/93                 1993/1994            
1994 /95 
Kvinnor -329 / -4% -323 / -4% -609 / -7% -236 / -3%  -1 / -0.1% 
Män  -480 / -5% -712 / -7% -727 / -8% 15 / +1% 252 / +3% 
 
 
Länet 
              1990                 1991              1992         1993         1994      1995 
Kvinnor 63 323 61 186 58902 55759 53870 53353 
Män 70397 66822 62811 58416 58208 58616 
 
                   1990/91                      1991/92                1992/93               1993/94                1994 
/95 
Kvinnor -2137 / -4% -2284 / -4% -3143 / -6% -1889 / 4% -517 / -1% 
Män  -3575 /-6% -4011 / -7% -4395 / -7% -208 / -1% 408 / +1% 
 
Riket 
              1990                   1991               1992           1993                  1994
     1995 
Kvinnor 2149306 2080273 1973791 1884579 1832318 1837331 
Män 2324044 2224294 2079036 1971022 1968109 2013531 
 
                 1990/91                   1991/92            1992/93              1993/1994                  
1994 /95 
Kvinnor -69033 / -4% -106482 /-6% -89212 / -5% -52261 / -3% 65 013 / +1% 
Män  -99750 /- 5% -145258 /-7% -89212 / -6% 7789 / -1% 5013 / +3% 
 

Källa: SCB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 1990-93 använde Statistiska Centralbyrån (SCB) ett system kallat ÅRSYS och efter 1993 bytte man till ett 
system kallat RAMS. Detta för att nya metoder för att sammanställa arbetsmarknadsstatistik började användas. 
Därför är uppgifterna mellan åren 1993 och 1994 inte helt jämförbara. 
 



Bilaga 6 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2002-2003 
 
Kommun/Region  antal 2002      Antal 2003                   Förändring, 
antal               Förändring, procent  
Arjeplog 3 291 3 259 -32 -1,0 
Arvidsjaur 7 017 6 948 -69 -1,0 
Boden 28 268 28 214 -54 -0,2 
Gällivare 19 420 19 251 -169 -0,9 
Haparanda 10 334 10 346 12 0,1 
Jokkmokk 5 782 5 633 -149 -2,6 
Kalix 17 805 17 702 -103 -0,6 
Kiruna 23 555 23 407 -148 -0,6 
Luleå 72 139 72 237 98 0,1 
Pajala 7 206 7 053 -153 -2,1 
Piteå 40 531 40 662 131 0,3 
Älvsbyn 8 835 8 838 3 0,0 
Överkalix 4 058 3 993 -65 -1,6 
Övertorneå 5 391 5 331 -60 -1,1 
Länet 253 632 252 874 -758 -0,3 
Riket 8 940 788 8 975 670 34 882 0,4 
 

Källa: Länsstyrelsen, Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 7 
ALLMÄNHETENS RÖSTER ANGÅENDE PITEANDAN 
 
”…att man peppar varandra så det går bättre.” 
 
”Pite-andan finns nog både på gott och ont. Det finns risk för att vi blir självgoda och då blir 
det bara tråkigt.” 
 
”…som att piteborna är väldigt trevliga mot utomstående.” 
 
”En gemenskap som tillhör de infödda piteborna.” 
 
”Att man är glad och positiv.” 
 
”Att ha humor och att man kan driva med sig själv och stockholmarna.” 
 
”Ett lite insnöat tankesätt på grund av för lite erfarenhet av världen utanför Piteå.” 
 
” Öppenhet” 
 
”Trevlighet och öppenhet, särskilt inom serviceyrken.” 
 
”En byamentalitet.” 
 
”Tvivlar på att den finns på riktigt. Är nog en bild som utomstående ger.” 
 
”Vi-klarar-oss-själva-mentalitet.” 
 
”Ronny Eriksson personifierar den väldigt bra” 
 
”Trevlig atmosfär och en allmän trevlighet bland folk” 
 
”En speciell självkänsla” 
 
”Jag tror den finns. Men var? Hur? Varför?” 
 
”Alla känner alla” 
 
”Att man känner solidaritet med varandra och hjälper varandra” 
 
”Tror inte att den finns –svammel!” 
 
”Ett uttryck för en stark känsla av släktskap” 
 
”En positiv gemenskap” 
 
”Inhemskt kontaktnät” 
 
”Kännetecknas av företagsamhet.” 
  



Bilaga 8 
Intervju med Carola Lidman, handelsutvecklare  
 
Tror du på pite-andan? 
Jag tror på att den finns men jag kan inte förklara den i ord. Jag kan ge dig ett exempel. När vi 
anordnade V.I.P76 så dök det plötsligt upp en massa små privata entreprenörer som 
engagerade sig oerhört i allt möjligt. Det är pite-andan i ett nötskal. Lite sådär att ingenting är 
omöjligt. 
 
Tror du pite-andan ligger bakom utveckling inom handel och näringsliv i Piteå? 
Jag tror nog den kan påverka men det är svårt att säga hur. Jag kan tänka mig att det är genom 
det här samarbetet som leder till att man kommer närmare varandra och hjälper till att sporra 
varandra företagare emellan. 
 
Vad går det här projektet ut på? 
Det är ett projekt som tar slut i början av 2005 mellan butiker, fastighetsägare och kommunen 
i syfte att stärka handeln i Piteå eftersom Piteå traditionellt varit en så stark handelsstad. Den 
här formen av samverkan är inte unik utan återfinns på olika sätt i alla städer, skulle jag tro. 
Däremot är det mer ovanligt med en så bred gemenskap som vi har i Piteå med tre parter och 
Piteå har mycket mer aktiviteter än många andra städer. Dock verkar det som om det blir 
någon form av fortsättning även efter projekttidens slut eftersom alla är nöjda med 
utvecklingen och även fastighetsägarna är positiva till fortsatt samverkan. 
 
Hur ser samarbetet ut mellan kommunen och näringslivet –i detta fall handeln? 
Tidigare har det inte varit så mycket samverkan mellan butiksägare och kommunen eftersom 
det inte fanns någon som kunde organisera ett samarbete. Butikerna slöt sig samman i mer 
eller mindre formella föreningar och många upplevde att de fick kämpa för att göra sin röst 
hörd. Nu med projektet Pite Presenterar Handel som samarbetspartner och mötesplats, har 
relationerna blivit mycket bättre. Man har lärt sig se hur viktiga alla parter är och man har fått 
en bra kanal genom vilken alla har möjlighet att säga sin mening. Butiksägare emellan 
anordnar vi utbildningar som kommunen är med och stödjer ekonomiskt. Bland annat har vi 
haft utbildning vad gäller snatteri och nu ska vi ha en utbildning i dekoration och skyltning.  
 
Hur ser samarbetet ut mellan handelssidan och individ? 
Förutom att vi anordnar olika aktiviteter på stan som röjardagen, tjejkvällar och paltdagen så 
sker samverkan genom olika aktiviteter på skolor i kommunen. Bland annat har vi anordnat en 
tävling bland skolungdomar där man skulle spela in en film om snatteri och 800 elever deltar i 
tävlingen som nu snart skall avgöras.  
 
Hur ser konkurrensen ut mellan butikerna? Är det negativ eller positiv konkurrens? 
Förr fanns det ett större mått av negativ konkurrens, främst mellan småföretagen och 
butikskedjor. Detta har också blivit bättre allt eftersom de insett att de ska sporra varandra 
mot konkurrenterna utanför kommunen. Vi har tappat lite av handeln till Luleå och Skellefteå, 
men av index=100 ligger piteborna på 82 vad gäller konsumtion på den egna marknaden och 
det är inte dåligt. Men det kan bli ännu bättre. Vad vi kan göra är att försöka öka utbudet och 
satsa på nyetableringar. 
 
 

                                                 
76 V.I.P =Vinter I Piteå, en satsning på en vinterfestival som anordnats för andra året i februari 2004 



Bilaga 9 
Intervju Tomas Riklund, konsult och proffstyckare 2004-05-04 
 
Hur skulle du beskriva pite-andan, om du tror den finns? 
Jag tror på pite-andan. Det är det okuvliga självförtroendet som i vissa situationer, inte alltid, 
gör pitebon rätt unik. En humla kan inte flyga, men gör det i alla fall. Det är en egenskap som 
skulle kunna tillföras pitebon. Man gör konstiga saker och man siktar alltid på succé. Man tror 
och man kan. Det finns en inneboende positiv optimism i bygden. 
 
Varför tror du att en speciell miljö och mentalitet präglats så starkt just i pitebygden jämfört 
med andra ställen? 
Piteå har traditionellt varit en handelstad och vi har varit centrum när vi var residensstad. Vi 
har varit vana att stå som värdar i Piteå och vi är väldigt bra på att säga ”välkommen”. Bättre 
än de flesta andra städer. Det skapar direkt en positiv atmosfär genom att vara lite småtrevlig 
mot folk. Piteborna har agrokulturellt sett fått streta i mycket mer obördig och stenig jord 
eftersom pite älvdal är mycket kargare än exempelvis Luleå älvdal. Det har varit en större 
sammanhållning i Piteå eftersom det är mer homogent och inte lika mycket inflyttning. 
Konkurrensen och knarret mellan Piteå och Luleå har nog också varit en frisk fläkt emellanåt. 
Alltid är det kul att reta någon. I nutid tror jag att den kommunala ordningen har präglat 
piteborna. Vi har haft, och har, en politisk stabilitet och ett system som gett utrymme att 
utveckla verksamheten. Piteå var bland annat först i landet att tillsätta en marknadschef för att 
föra ut Piteå i världen. Dessutom har vi alltid haft koll på ekonomin. Det är viktigt. 
 
Tror du att likheten med och närheten till Västerbotten kan ha bidragit till Piteås särprägel 
gentemot Norrbotten som helhet? 
Ja, det tror jag. Det finns folk som tror att Piteå ligger i Västerbotten. Piteå har haft ett 
strategiskt läge mellan Luleå och Skellefteå som inte alls haft någon kontakt sinsemellan. 
Piteå har kunnat välja sida lite hur som helst när det gynnat oss. 
 
Tror du pite-andan kan vara en drivande kraft bakom tillväxt och utveckling i kommunen? 
Ja. I Piteå är vi duktiga på att gå ihop och samarbeta och vi satsar alltid på succé. Om plan A 
inte funkar tar vi till plan B. Men till skillnad från de flesta andra ser plan B likadan ut som 
plan A i Piteå. Får vi problem så löser vi dem och så börjar vi om från början –tills vi lyckas. 
Ett bra exempel på den drivande kraften och samarbetet är ju satsningarna inom 
Musikhögskolan och utvecklingen av Acusticum. Det skulle aldrig ha gått utan stort 
engagemang från alla inblandade parter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 10 
Intervju med Erik Persson, näringslivschef  
 
Tror du på pite-andan? 
Jag tror på den i viss mån. Inte att piteborna på något sätt är bättre än andra, men man kan nog 
säga att pite-andan är en självkänsla och en stolthet som är starkare här än på andra ställen. 
 
Påverkar pite-andan utveckling och tillväxt i kommunen tror du? 
Det tror jag den gör på många sätt. Utomstående och andra kommuner tycks ofta hysa en sorts 
respekt för Piteå. Vi sticker ut och är omtalade för att vara trevliga och öppna. Detta leder i 
sin tur till att bli blir sporrade att uppfylla dessa förväntningar utåt. Fast det sker mer 
omedvetet. Det är enkel psykologi. Vi har dessutom haft turen att ha starka profiler som bl.a. 
Ronny Eriksson som verkar som ambassadörer för kommunen. Det har väckt intresset för den 
här kommunen och pite-andan. 
 
Varför finns det en särskild mentalitet just här? 
Piteå står nära västerbotten vad gäller stark småföretagartradition och frikyrklig tradition, och 
där finner man oftare samma slags mentalitet än i resten av Norrbotten. Småföretagandet 
grundades genom storföretagen, som lett till etablerandet av en mängd underleverantörer 
inom bl.a. bygg- och åkeribranschen. Bland annat. 
 
Varför verkar Piteå alltid lyckas så bra med det man tar sig för? 
Piteå har varit bra på att försöka hitta nischer att koncentrera sig på. Turismen är ju ett 
exempel –Furunäset ett annat. Under slutet av 80-talet när sjukhuset lades ner var Furunäset 
en hotbild men idag, efter en storsatsning på Furunäset som företagsby har området drygt 600 
anställda, mot de 450 som var anställda under sjukhustiden. Inom politiken har enigheten varit 
stor mellan partierna vad gäller stora och viktiga beslut och kommunen har sluppit interna 
stridigheter och splittring. Orsakerna är helt enkelt en kombination av tur och skicklighet samt 
en bra kommunal ledning. Men det är klart att vi har våra utmaningar i Piteå också och vi 
spelar inte på några stora marginaler. Det nya skatteutjämningsförslaget kommer att ställa nya 
krav på oss, men vi har aldrig gnällt och försökt få en massa bidrag. Vi har klarat oss själva 
förr och jag tror nog vi kommer att lyckas i framtiden också. Vi har förutsättningarna. 
 
Hur är samverkan mellan kommunen och näringslivet? 
Vi har ett bra informellt samtalsklimat mellan kommuner och företag. Bättre kan man alltid 
bli, men vi har lätt för att prata och lyssna på varandra. Vi står nära varandra och det tror jag 
beror på att vi inte är lika präglade av maktintressen här i Piteå som på andra ställen. Bland 
annat så har vi ett bra samarbete mellan Sparbanken Nord och storföretagen Kappa och SCA: 
De senare ska nu även hjälpa till att föra fram Piteås småföretag nationellt. Utvecklingen av 
Acusticum och det området hade inte varit möjligt utan insatser och stöd från kommunen. 
Inom handeln har det varit lite svajigt. Vi har ju alltid varit en stark handelsstad, men vi har 
konkurrens från Skellefteå och Luleå. Utmaningen ligger i att öka handeln och samtidigt 
värna om småstadscharmen med egna, lite unika affärer.  
 
Samarbetet sker idag informellt med vi har planer på att tillsätta ett tillväxtråd och göra 
samarbetet mer formellt. 
 
 
 

Forts. nästa sida… 



Den självkänsla som piteborna har i grunden tillsammans med ett lugnt och stabilt politiska 
klimat med en ledning som vågat ta risker och satsa, har smittat av sig på företagen. Om 
kommunen vågar satsa så vågar företagen satsa, ännu ett exempel på grundläggande 
psykologi. Enligt mätningar angående företagarvänlighet låg Piteå på topp i Norrbotten och 
totalt på 104:e plats av 289 kommuner. Vårt mål är att bli nummer 30. 
 
 
Samverkan mellan kommun och individ? 
Vad gäller dessa relationer kan jag hänvisa till en undersökning kallad Kommunkompassen 
där vi fick hyfsat bra kritik överlag. I övrigt försöker kommunen tillhandahålla bra och snabb 
service till individer och även näringsliv. Tanken med tillväxtrådet jag berättade om är att 
detta ska genomsyra hela kommunen och sporra alla kommunala enheter till snabb 
handläggning o.s.v.  
 
Är samverkan och interaktion viktigt anser du? 
Jag vill nog påstå att växelverkan är viktigt både inom kommun, näringsliv och företag 
emellan. Ett exempel är ifrågasättandet av satsningar inom tillväxt när andra sektorer har 
ekonomiska bekymmer. Svaret är att vi måste! Utan tillväxt har inte kommunen råd att 
behålla sin välfärd. Utan välfärd och det sociala skyddsnätet får företagen problem att anställa 
folk för vem vill bo i en kommun med usel livskvalité och dålig äldrevård m.m. Det är viktigt 
att alla inblandade parter ser och förstår varandras insatser och värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 11 
Intervju med Maj-Britt Lindström, kommunalråd 2004-05-05 
 
Tror du på pite-andan och hur skulle du sammanfatta den kort? 
Ja jag tror att den finns. Men den är svår att definiera. Att folk är engagerade och känner 
mycket för sin hembygd. Även utflyttade ungdomar är stolta över Piteå. Det är lite ovanligt, 
tror jag. 
 
Tror du pite-andan har betydelse för kommunens utveckling? 
Pite-andan är betydelsefull för utvecklingen och vi attraherar folk utifrån genom att vara en 
trevlig småstad med stort utbud och en känsla av trygghet. Sedan 50-talet har befolkningen i 
Piteå ökat med 40 procent och det är en bra tillväxt. 
 
Varför tror du Piteå kommun har lyckats så bra? 
Jag tror det beror på att kommunen arbetar så hårt och intensivt med tillväxt och välfärd. När 
staten började skruva åt trädde engagemanget fram inom hela förvaltningen. Vi har en väldigt 
lojal och duktig personal som har lyckats prestera med små medel. En realist tror på det 
omöjliga. Det har funnits en sammanhållning och tydlighet bland politikerna och inom 
kommunledningen och vi har dessutom haft en god framförhållning, något som varit rätt 
sällsynt i andra kommuner. Dessutom har vi i grunden haft en stabil och god ekonomi och vi 
har varit noggranna med uppföljning. 
 
Skulle du tillskriva pite-andan en viktig roll bakom kommunens återhämtning och utveckling? 
Jag är övertygad om att pite-andan i grunden påverkar den positiva utvecklingen i bygden. 
Piteå är inte isolerat och påverkas av låg- och högkonjunkturer. Men i svårare tider står vi 
beredda och vågar möta motgångarna. 
 
Hur ser relationerna ut mellan kommun och näringsliv, tycker du? 
Det är ett gott klimat. Tillväxtprogrammet som vi nu satsar på kommer att leda till ytterligare 
bred samverkan. Det finns ju alltid vissa som är missnöjda, det är klart. 
 
Hur ser då relationerna ut mellan kommun och individ? 
Vi är väldigt duktiga på att ta hand om våra brukare, det vill säga kunderna inom äldreomsorg 
och handikappomsorg. Och vi har väldigt bra dialog mellan dem och deras anhöriga. På 
individsidan kan vi bli bättre och vi arbetar med att utveckla det. Just nu motioneras i 
fullmäktige om medborgarförslag, men jag vill sätta vissa frågetecken kring det. Det finns en 
risk att det blir en direktväg till fullmäktige för grupper och åsikter som kan vara farliga, det 
har man fått uppleva i vissa kommuner som infört det här. Då skall ju alla förslag behandlas. 
Samtidigt är det också så att Piteås befolkning har ju valt sina förtroendevalda och det finns ju 
möjlighet redan nu att engagera sig och få sina åsikter prövade för den som vill. 
 
Det är väl också så att det är upp till medborgarna själva att ta reda på saker om kommunen 
och att engagera sig? 
Jo visst är det sant. 
 
 
 
 
 

Forts. nästa sida… 



Hur ser då relationerna ut mellan kommun och individ? …forts. 
Vi har från kommunens sida anordnat inflyttningsfester för nyinflyttade och det är något vi 
tänker fortsätta med. Många nya familjer har knutit kontakter med andra och det är ett bra sätt 
att skapa ett nätverk för nya medborgare. De har fått välkomstpaket och vi har anordnat 
guidade bussturer. Vi önskar att engagera fler föreningar i det här, så nyinflyttade lättare  
kan hitta en profil som passar deras intressen. I en undersökning kallad ”Personligt 2000” 
frågade vi ungdomar om livsstilsfrågor och hälsovillkor och det resultatet blev inte så värst 
lysande. Vi har problem med droger och kriminalitet bland ungdomar här i Piteå och med 
satsningen på projektet TRYGGA PITEÅ, som också är en bred samverkan mellan näringsliv, 
kommun och föreningar, kommer vi att offensivt bekämpa det. Piteå upplevs som en trygg 
stad och det skall inte bara vara tomma ord. Vi måste se till så att det är så också. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 12 
TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ 2004 – 2010 
 

• Syftet med programmet är att förbättra basen för välfärden 
 
• Tillväxt skall ske genom att förena en expansiv näringslivspolitik med en ansvarsfull 

politik där människors trygghet och välfärd står i centrum 
 

 
• Kommunen satsar på näringslivsutveckling och riktar speciell uppmärksamhet mot 

fem insatsområden: 
            -     industri 

- musik, media och dans 
- informations- och kommunikationsteknik (infokom) 
- hälsa och rehabilitering 
- handel, turism och arrangemang 
 

• Satsningarna riktar sig till såväl nya och etablerade företagare och till sådana 
företagare som kan tänka sig att etablera verksamhet i Piteå 

 
• Programmet innehåller konkreta mål för etappen 2004 – 2010 

 
 
• Avsikten är att programmet ska genomföras i ett brett samarbete med näringslivet i 

kommunen 
Källa: ”Tillväxtprogram för Piteå 2004 – 2010”, Piteå Kommun 

 
 
TILLVÄXTRÅD I PITEÅ KOMMUN 

 
Skapandet av ett tillväxtråd i kommunen är ett förslag som syftar till att förverkliga de mål 
som angetts i tillväxtprogrammet för varje insatsområde (se ovan). Meningen är att näringsliv, 
skola och politik samarbeta för tillväxten i Piteå kommun. Här skall personer från företag, 
samt personal från utbildningsväsendet (universitet/högskola)och kommunen ingå för att driva 
frågor, ta fram idéer och åtgärder m.m., allt för att driva på tillväxt och utveckling. 

Källa: Tillväxtkontoret, Piteå Kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bilaga 13 
INTERVJU MED INGER RÖNNKVIST, FÖRETAGARNA I PITEÅ 
 
Hur tycker du klimatet är mellan kommun och näringsliv i Piteå och hur tycker du samverkan 
har förändrats de senaste åren? 
Vi har ett bra näringslivsklimat i Piteå. Om vi tittar 50 år bakåt så stod alla kommunala och 
statliga institutioner för makten. Det förändrar man inte så fort. Att människan ”företagaren” 
fortfarande har respekt för kommunens tjänstemän beror till viss del på deras makt. Om de 
blir osams med en tjänsteman med makt, så kan tillstånd ryka eller andra ansökningar 
behandlas negativt. Därför tycker företagaren mycket, hemma i kammaren, och törs inte säga 
vad han/hon tycker. Med EU och alla projekt, som har krävt samarbete, har företagare och 
tjänstemän lärt känna varandra och varandras förutsättningar bättre. Det innebär ett bättre 
företagsklimat. Kommunens tillväxtkontor gör ett bra arbete och näringslivet tycker att de 
träffar dess representanter oftare. 
 
Vad är det vanligaste att man från företagarnas sida är missnöjd med vad gäller kommunen 
och interaktionen mellan kommun och näringsliv? 
Företagaren tycker att tillstånd och andra frågor dras i långbänk.  
När missnöje finns, så har jag uppfattningen att företagaren inte törs föra en dialog med 
tjänstemännen så de får ett godtagbart svar/resultat. De är rädda för negativa effekter. 
Förståelse och kunskapen från företagaren, när det gäller beslutsvägen, kommun, politiker 
och tjänstemän, är dålig. Tjänstemännens och politikernas förståelse för företagarens vardag 
är också dålig. Företagaren måste ta snabba beslut. Tjänstemännen måste ta sina beslut 
genom den kommunala kvarnen.  
 
Vad är det vanligaste att man från företagens sida är nöjd med, vad gäller  
kommunen och interaktionen mellan kommun och näringsliv? 
I dag tycker företagaren att tjänstemännen är mer tillgängliga. Det finns 
avdelningar/tjänstemän som har förstått en företagares vardag och underlättar för företagaren. 
Tex. Miljö och –Byggkontoret, en handläggare för hela ärendet.   
 
Hur tycker du relationerna mellan Näringsliv och Individ ser ut i Piteå? I vilken utsträckning 
får man som individ information om företagen? 
Mellan Näringsliv och Individ behövs ingen relation, men en förståelse. En 
kommuninnevånare vet inte hur en företagares vardag ser ut. I skolan får du lära dig en hel del 
om olika yrken, men ingenting om företagarens villkor. I dag är det mer än någonsin fokuserat 
på att ”Bli egen företagare” det har fått en viss status, vilket kan vara en riktig fälla för den 
enskilde människan. Alla som går ”Starta eget” får om inte annat förstå vad det handlar om, 
mycket arbete, lite fritid, men möjlighet att utveckla sitt företag.   
 
Anser du att det råder ett gynnsamt företagarklimat i Piteå? Om ja, på vilket sätt och om nej, 
varför inte. 
Ja: tjänstemännen är fler och mer tillgängliga. Man känner ofta till varandra. Kommunens nya 
organisation, Tillväxtkontoret med 5 personer, som alla arbetar med ett nytt gemensamt 
tillväxtprogram för att underlätta ”tillväxt” i kommunen.  
Men det behövs fler mötesplatser för näringsliv, tjänstemän och politiker. 
 
 

Forts. nästa sida… 



Är företag i Piteå innovativa enligt din uppfattning? Anser du dem mer innovativa och 
nyskapande i förhållande till företag i andra Norrbottenskommuner? 
Ja, det finns många duktiga företagare som vidareutvecklar tjänster/produkter i sitt företag. I 
förhållande till andra kommuner så vet jag inte. 
 
Tror du på Pite-andan och om du gör det, hur skulle du kort beskriva den i ord? 
Pite-andan tycker jag vi kan jämföra med ordet lojalitet. Hemma (i Piteå) är pitebon ganska 
negativ till pite-andan. Några mil utanför hemkommunen blir pite-andan mycket stark. Om vi 
inte gör likhetstecken mellan pite-andan och jantelagen, så är pite-andan en fantastisk 
företeelse. Jag flyttade från Boden till Piteå för 30 år sen tack vare pite-andan. Jag möttes av 
mycket vänliga människor i affärerna, men även i arbetslivet och det privata. Humorn, 
dialekten, gågatan och Havsbadet var viktiga ingredienser till flyttbeslutet. 
 
 
 
Skulle du tillskriva pite-andan en viktig roll som en bakomliggande, drivande faktor bakom 
näringslivets utveckling och tillväxt i Piteå kommun? Om ja, på vilket sätt? 
Jag har, vid flera tillfällen vid möten mellan företagare och potentiella kunder, fascinerats av 
hur pitebons humor, dialekt och samtidigt en positiv stolthet, uppskattats av 
gästerna/kunderna. Företagare utifrån upplever en pite- företagare som enkel och rak, med 
hög moral och det ger förtroende och möjlighet till bra affärer. 
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Hur tycker du relationerna är mellan Piteå kommun och Individ? 
Jag är kanske inte så värst intresserad av kommunens verksamhet och tycker att jag får den 
information jag behöver. Information får jag nog främst genom media, men också de här 
broschyrerna som brukar komma med posten då och då. Men jag tycker det känns som om det 
är ett bra klimat i kommunen och att det är en rätt öppen dialog. 
 
Vad skulle kommunen kunna göra för att förbättra relationerna? 
Kanske inbjuda till öppet hus och att man ska kunna delta när beslut tas. Eller snarare borde 
kommunen informera om det så man känner sig välkommen om man nu vill göra det. Om det 
var något som engagerade mig mycket kanske jag skulle gå, men jag vet inte. Dom gör nog 
sitt jobb. Man får ju ändå reda på vad de beslutat ganska fort känns det som. 
 
Vad skulle du tycka om s.k. medborgarbeslut, där vi får inflytande i vissa frågor? 
Medborgarbeslut låter bra tycker jag men då måste vi också få veta vad olika beslut innebär 
först. Exempelvis för- och nackdelar med att lägga ner en skola. Dessutom måste man ju 
faktiskt ta eget ansvar. Vill man veta något får man väl ta reda på det. Det är ju inte 
kommunens jobb att se till att alla vet allt om allt. Viktigast är väl att de kan tillhandahålla 
informationen. 
 
Hur tycker du relationerna ser ut mellan näringsliv/ individ? 
Med näringslivet, inte så bra om man inte är aktieägare kanske. Men jag vet ingenting om hur 
det går för företag i Piteå. Om det nu inte står något i tidningarna.  
 
Om vi tar området handel då, som är en del av näringslivet och som kanske står i närmast 
kontakt med individen? 
Där tycker jag det har blivit bättre och bättre de senaste åren. Det har kommit lite nya butiker 
och det anordnas mer evenemang på stan. Genom detta får man också mer reklam och mer 
information om vad som händer i stan. 
 
Skulle du säga att det råder ett positivt handelsklimat i Piteå? 
Ja det tycker jag. När det händer mer i stan sporrar det då mig att gå dit och då handlar man ju 
också mer. Men man borde jobba på att få hit mer nya butiker för att öka utbudet och öka 
konkurrensen mellan de butiker som finns. 
 
Anser du att det är viktigt för dig att det råder positiva relationer mellan individ, kommun och 
näringsliv? 
Ja det tycker jag. Känner man inte att kommunen satsar och gör sitt jobb så blir ju inte Piteå 
någon trevlig stad att bo i. Detsamma gäller ju inom näringslivet för om företag går i konkurs 
och butiker slår igen och så blir det ju bara trist. Då måste man åka någon annanstans för att 
handla och har man inte heller jobb och om det bara pratas om hur dåligt det går för 
kommunen och hur dom måste spara, så vill man ju inte bo kvar. 
 
 
 

…forts. nästa sida 



Tror du på pite-andan och hur skulle du beskriva den? 
Jag tror på den och man kan väl som säga att vi är ganska företagsamma i Piteå. Vi är positiva 
och trevliga. 
 
 
Tror du pite-andan kan vara en drivande faktor bakom kommunens utveckling och tillväxt? 
Det tror jag har ganska stor betydelse. Vill någon ha något gjort här så blir det så. Man sitter 
inte och väntar på att någon annan ska göra det först. Nu har vi ju börjat satsa på aktiviteter 
under vintern också och det är bra. Jag tror Piteå lyckas för att vi är en liten kommun och 
händer det något så är vi med och engagerar oss och visar att vi uppskattar det. Det är pite-
anda. 
 
Vilka saker tycker du är bra med Piteå? 
Återigen det där med pite-andan, att det är en härlig stämning. Vi vet att vi är bra och här 
råder inga storstadskomplex. Dessutom är det ju bra att man börjat satsa på lite mer 
evenemang. 
 
Vilka saker är mindre bra? 
Bostadsbristen är inte bra. Vad jag förstått är det väl brist på både lägenheter och hus. Fast 
främst kanske lägenheter. Sen måste man försöka öka jobben. Skulle vi ha jobb och bostäder 
skulle nog många välja att bo i Piteå. Många vill ju flytta hit. Dessutom skulle kommunen 
kanske satsa på att stödja byarna så de inte tappar sina affärer och så, fast det kanske man 
redan gör. 
 
Ser du din framtid i Piteå? 
Ja. Jag vill absolut bo kvar här. Om det finns möjligheter –såklart. 
 
 
 

 

 

 


