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Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad 

som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfull-

mäktige har hållit i fokusgrupperna. Två politiker har deltagit per tillfälle.  

 

Totalt har fyra fokusgrupper har genomförts med elever från första klass till gymnasiet. 

Frågorna har fokuserat runt tre faktorer som nämnts som viktiga i dialogkaféerna och i de svar 

lärarna samlat in från klasserna. De tre faktorerna är Miljö, Trygghet och Bemötande.  

 

Deltagarna har fått lista kännetecken på vad dessa faktorer innebär för dem. Därefter har varje 

deltagare fått välja ut de kännetecken som är viktigast och markera dessa med en röd prick.  

 

Vid de tre fokusgrupperna som genomfördes i grundskolan (årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9) 

har samtliga fokusgrupper satt totalt flest viktighetsmarkeringar på faktorn miljö. I gymnasiet 

var den viktigaste faktorn trygghet.  Nedan är en sammanställning från samtliga fokusgrupper. 

 

 

Kännetecken – vad handlar miljö om? 

Hur viktig är 
den?  
Ju högre siffra desto 
viktigare. (Procent av 
antalet markeringar 
resp grupp satte) 

Skräp i naturen bort. Ölburkar, flaskor bort 18 

Bättre idrottshall, läktare!  12 

Hålla älven ren 11 

Inte nedskräpat – inte förstöra 10 

Stoppa rovfisket  9 

Naturen 8 

Fräscha bussar 8 

Vi vill ha kvar skogarna 7 

Vi måste skaffa oss en hållbar miljö, till exempel skolan värms upp 
med olja.  

7 

Ändra trafiklösningen – inför cykel- och gångvägar – man ska inte 
behöva använda bilen lokalt 

7 

Rökfritt utom i särskilda zoner ”rum” 6 

Arbetsmiljön. 6 

Man ska slänga skräpet efter sig 5 

Hur det ser ut när man kommer in i Tierp, Skärpling, Karlholm etc.  5 

Sänk priset på elbilarna, höj priset på olja.  5 

Inte så mycket avgaser 5 

Det ska vara renare 4 

Att man inte slänger saker på marken, det är dumt. Om man inte 
slänger då blir det bättre 

3 

Vid busstationen bakom huset brukar en del dricka öl och slänga 
cigaretter på marken 

3 
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Man kan uppfinna en ny bil som går på vatten 3 

Hur det ser ut runtomkring oss 3 

Ska se rent och snyggt ut 3 

Jag tänker på skogen – alla maskiner som åker där som släpper ut 
avgaser 

2 

Istället för att åka bil kan man cykla 2 

Inget klotter 2 

Borde ta bort gamla tågstationen, de kan klottra på den och förstöra 
huset 

2 

Vi fick se en film där man använde hästar i skogen istället för stora 
maskiner 

2 

Man ska köra saktare vid skolan 2 

Bussarna skulle kunna gå oftare. Anropstrafik.  2 

Bättre reningsverk 2 

Avgifter för utsläpp, bidrag för miljön 2 

Returstationen ligger en aning avsides, satsning på mindre 
sopstationer 

2 

Återvinningsstationen i Tierp – de säger att de ska ta bort den 1 

De ska förbjuda cigaretter, min moster är allergisk 1 

Vi ska bygga staket vid skogarna så djuren inte blir överkörda 1 

Ta bort korsningen vid Lidl 1 

Typ en busskur där man kan snusa och röka i Tierp 1 

Man ska inte släppa ut avgaser 1 

Elbuss 1 

Alternativa energikällor 1 

Laddningsstolpar till elbilar 1 

Bussar (från Hållnäs) så man kan ta sig 1 

Vi har försökt att hjälpa, tagit på oss handskar och plockat bort 
cigaretter och ölburkar 

 

Vid Mehedeby håller de på att hugga ner träden  

Hund- och hästbajs bort  

Drickande personer stör  

Döda fiskar vill vi inte ha  

Bättre utebad  

Socialt: miljön och trygghet hör ihop  

Trafikhinder som bara låter stora bussar köra, kvaddar underredet på 
vanliga bilar 

 

Socialt perspektiv – skapar social samhörighet. Ingen segregering 
mellan olika grupper 

 

Likvärdiga hem  

Organisationer knutna till kommunen ordnar arrangeman, ex 
romernas nationaldag i Uppsala 
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Kännetecken – vad handlar trygghet om? 

Hur viktig är 
den?  
Ju högre siffra desto 
viktigare. (Procent av 
antalet markeringar 
resp grupp satte) 

Ingen mobbing 19 

Jättenegativt att man får vänta flera timmar på akuten 18 

De borde sluta sälja droger och knarker 15 

”Alkisar” som stör - på bussen, byn. Hjälp att inte dricka, vakter, 
mindre utbud/dyrare 

11 

Att man kan räkna med att brandkåren/myndigheter kommer och att 
de har resurser att sätta in 

11 

De kunde sätta upp rödljus, vid Svanby-pizzerian (i Tierp) 8 

Att man är trygg med sin familj 7 

Otrygg när man går ensam hem på kvällen (i Tierp) 6 

Bättre omhändertagande av unga på väg in i ett missbruk 5 

En trygg skola 5 

En bra äldrevård 5 

Fler poliser ute i samhället 4 

Bra sjukvård – långa väntetider nu 4 

Ta hand om och uppmärksamma små barn som far illa 4 

Otryggt i Karlholm vi Karlitplan (missbrukare) 4 

Alla accepterar varandra 4 

Trafik – hastighetsbegränsning, fartkameror, farthinder, 
övergångsställen, mer gång och cykelvägar 

3 

Fler gatubelysning 3 

Sjuka på grund av arbetet ska få hjälp med omskolning 2 

Isländska skolor – där finns det mycket regler 1 

Vid busställena kan man ha en grind så att man inte springer rakt ut 1 

Vissa brandlarm kanske inte funkar, de som jobbar med det borde gå 
runt på alla gator och prova att de funkar 

1 

Trygghet i skolan 1 

Att man inte ska behöva var rädd när man är ute och går  1 

Säkerhet för små barn 1 

Folk reagerar om någon beter sig ”arsligt” 1 

Om man ska gå till en kompis och gå över en gata, så ska man inte 
vara rädd för att gå över en gata 

 

Vid infarten till Bondegatan en skylt med barn och gubbe på så 
bilarna ska stanna 

 

Vi får vänta länge på att cykla över gatan (Svanby i Tierp)  

Poliserna borde vara ute en gång om dagen och titta efter om det är 
något dagligt 
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Lärare/vuxna att vända sig till. Lätt att ringa efter hjälp  

Att någon hämtar en ibland  

Bättre information till ungdomar  

Övervakningskameror  

Separera akutmottagning från vårdmottagning  

Rädd att det ska komma någon och jaga mig när jag går på vägen vid 
Vegavallen (i Tierp) 

 

Alla är snälla mot varandra i skolan  

Man kan vara sig själv  

Små klasser ger bra sammanhållning  

Man känner sig trygg med lärarna  

 

 

 

Kännetecken – vad handlar bemötande om? 

Hur viktig är 
den?  
Ju högre siffra desto 
viktigare. (Procent av 
antalet markeringar 
resp grupp satte) 

Vara mot andra som man vill bli bemött själv 11 

För att känna sig välkommen är det viktigt att man hejar på varandra 10 

Vuxna ser ner på yngre 9 

Jag vill att alla ska vara snäll, man ska vara snäll tillbaka 8 

Om alla är snälla så sprids det 7 

Kasta bort alla vapen 7 

Man måste bemöta tjejer och killar lika, killar får mer 
uppmärksamhet i skolan 

6 

De som kommer från andra länder ska behandlas lika 4 

Alla behöver ta ansvar för att ingen ska känna sig utanför 4 

Typ när man åker buss och har glömt busskortet, då kan de bli arga 
(busschaufförerna). De kunde säga det snällare 

3 

Nästan högfärdighet hos äldre generationer, man ska inte göra sig 
märkvärdig 

3 

Alla måste säga till för att motverka 2 

Jag försöker vara snäll mot allihopa 1 

Skolan känns bra att komma till. Bra bemötande 1 

Mobbing finns, mest psykisk. Kamratstödjare finns 1 

Svensk kultur inte känd för att vara öppen 1 

Ungdomar, kommunikationsgenerationen, inga motsättningar 
mellan orterna 

1 

Du har möjlighet att starta upp det du vill, men man är lat att lägga 
den ideella tiden 

1 
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Våra vaktmästare är ganska roliga och skojar med oss  

Hälsa på varandra – alla, ”le”, trevligare, gladare stämning  

Att man pratar med de nya som kommer  

Fördomar  

Att man blir tillfrågad om man behöver hjälp (affärer)  

Den generation som bojkottade centrala prov införde nationella prov 
... när det ifrågasattes blev det negativt bemött 

 

Nu ska ni vara trevliga mot varandra  

Gamla konflikter mellan de olika orterna  

Stor skillnad mellan olika orter – mest bland vuxna, inget hos yngre  

Blir man hejad på, blir det lättare att komma in i samhället  

Olika evenemang och liknande skulle föra samman  

Locka till sig mindre företag och verksamheter. Använda sociala 
medier för att marknadsföra 

 

 

 


