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Sammanfattning 
 
År 2011 blev utflyttningen från Linköpings kommun rekordstor. En enkät till ett slumpmässigt 
urval av utflyttare till övriga Sverige genomfördes våren 2012 och kompletterades med telefon-
intervjuer. En liknande enkätundersökning gjordes i Västerås år 2008. Samtidigt gjordes en 
registerstudie över hela utflyttningen 2011. 

39 procent av de flyttande var ensamboende före flytten. Andelen krympte till 32 procent efter 
flytten. 46 procent bodde tillsammans med någon annan vuxen men utan barn. Efter flytten 
ökade denna andel till 51 procent. Andelen som bodde med barn var 14 procent före och 15 
procent efter flytten. 17 procent av de svarande bodde i småhus före flytten mot 23 procent efter 
flytten. 13 procent bodde i bostadsrättslägenhet före mot 19 procent efter flytten. 60 procent 
bodde i hyreslägenhet före mot 44 procent efter flytten. Cirka var tredje svarande har flyttat till 
en mindre bostad, var fjärde till en lika stor och nästan varannan till en större, vad gäller antal 
rum. Det är framför allt i de yngre och äldre grupperna som man har flyttat till en mindre bostad, 
medan svarande 25-44 år i högre grad har flyttat till en större. Var fjärde utflyttande uppger att 
flytten även innebar att man lämnade sitt föräldrahem. 

Den faktor som har haft klart starkast inverkan på flyttbeslutet för flest utflyttare är Har fått 
arbete. Därefter kommer Studier, och sedan en rad faktorer som Nära till vatten, bad och parker, 
Ändrade familjeförhållanden, Stadsmiljö, samt Nära släkt, vänner, landsmän. För åldersgruppen 
18-24 år är Studier den särklassigt viktigaste faktorn. För personer 25-29 år är Har fått arbete 
klart viktigast. För personer 45+ år är Tillgång till önskad typ av bostad den viktigaste faktorn. 

För flyttningar till övriga Östergötland är det bostaden och bostadsmiljön som betyder mest: 
Tillgång till önskad typ av bostad samt Landsbygdsmiljö är de viktigaste faktorerna. För 
flyttningar till grannlänen ligger Studier och Har fått arbete i topp. För Stockholms län 
dominerar Har fått arbete, Utbud av kultur, nöje, restauranger och Stadsmiljö. För flyttningar till 
de två andra storstadslänen liksom till övriga län betyder Har fått arbete och Studier mest. 

För dem som flyttar till småhus är Landsbygdsmiljö samt Tillgång till önskad typ av bostad 
viktigast. För de övriga väger Har fått arbete och Studier tyngst. 

Ungefär lika många svarar ja som nej på om det fanns möjlighet att få den önskade bostaden i 
Linköpings kommun vid flyttningstillfället. De utlandsfödda, de äldre, de som flyttar till småhus 
och de som flyttar till övriga Östergötland svarar nej i störst utsträckning. 
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Bakgrund 
 
Under år 2011 flyttade 8 188 personer från Linköpings kommun enligt officiella uppgifter från 
SCB. Detta var den högsta siffran som någonsin registrerats. På uppdrag av 
kommunledningskontoret har Statistik & Utredningar våren 2012 genomfört en analys av denna 
utflyttning. Analysen omfattar dels en postenkät och telefonintervjuundersökning till ett 
slumpmässigt urval av utflyttare, dels en registerstudie av tillgänglig statistik. Resultatet av 
registerstudien har presenterats tidigare. I denna rapport redovisar vi nu resultatet av enkäten och 
telefonintervjuerna. 
 
Av de 8 188 utflyttande under år 2011 flyttade 902 personer till utlandet. Cirka 600 av de 
utflyttande har senare flyttat tillbaka till Linköpings kommun. Bland de övriga, dvs inrikes 
utflyttare som inte har återflyttat till kommunen, gjorde vi ett slumpmässigt urval om 700 
personer i åldrarna 18-79 år, till vilka vi skickade en postenkät i april 2012. Utskicket ledde till 
56 postreturer, dvs personer som inte fanns anträffbara på senast kända folkbokföringsadress. Vi 
skickade två påminnelser till dem som inte hade svarat. Totalt svarade 275 personer eller 43 
procent av de 642 personer som nåtts av enkätutskicken. 
 
Av de 425 personer som inte hade besvarat enkäten gjordes ett slumpmässigt urval om 199 
personer som skulle komma ifråga för telefonintervjuer. Till 127 av dessa kunde vi hitta telefon-
nummer. Personerna ringdes upp i huvudsak på kvällstid. Vi fick tag i 90 personer, och 74 av 
dessa gick med på att besvara några frågor på telefon. Dessa svar ingår i redovisningen i denna 
rapport. Dock har bara vissa av enkätens frågor ställts vid telefonintervjuerna, och inte alltid på 
samma sätt som i enkätformuläret. 
 
Flera av enkätens frågor är identiska med frågorna i en likartad enkät som Västerås kommun 
genomförde 2008, gällande utflyttare från kommunen under år 2007. I rapporten jämför vi i vissa 
fall resultaten från Linköping med dem från Västerås. 
 
 

Svarsandelar 
 
Svarsandelarna varierar i olika delgrupper, vilket är vanligt i de flesta enkäter. Män, yngre och 
utlandsfödda har lägre svarsandel än kvinnor, äldre och sverigefödda. Svarsandelarna skiljer sig 
också beroende på från vilken del av Linköping man har flyttat, vilket troligen förklaras av att 
delområdena skiljer sig åt vad gäller utflyttarnas ålder och födelseland. Däremot skiljer sig inte 
svarsandelarna nämnvärt beroende på vart man har flyttat.  
 
Nedan anger vi svarsandelarna för enkäten och totalt inklusive telefonintervjuerna. I den mån de 
olika delgrupperna skiljer sig åt även ifråga om enkätsvaren kan de varierande svarsandelarna ha 
påverkat de totala svarsfördelningarna i viss mån. Det är framför allt den yngsta åldersgruppen 
18-24 år och de utlandsfödda som är underrepresenterade bland de svarande, medan personer 
45+ år är överrepresenterade. 
 
Totalt sett är svarsandelen ovanligt låg. En tänkbar förklaring kan vara att utflyttarna till ganska 
stor del består av personer som några år tidigare har flyttat till Linköping för att studera, och en 
del av dessa kanske upplever sin tid i Linköping som en tillfällig vistelse som inte har lett till 
någon större samhörighetskänsla med kommunen. Detta är dock bara en spekulation. Den låga 
svarsandelen var väntad. För att i någon mån kompensera för den planerade vi och genomförde 
också de nämnda telefonintervjuerna. 
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Svarsandelar m.m. Urval 

enkät 
Post-

returer 
Svar  

enkät 
Procent 

Totalt 700 56 275 43% 
Kön: 
Kvinnor 349 25 150 46% 
Män 351 31 125 39% 
Ålder: 
18-24 år 274 17 89 35% 
25-29 år 194 23 78 46% 
30-44 år 139 11 54 42% 
45+ år 93 5 54 61% 
Födelseland: 
Sverigefödda 583 36 248 45% 
Utlandsfödda 117 20 27 28% 
Flyttat från område: 
Vasa- + Innerstaden 132 8 57 46% 
Gottfridsberg + Ö Valla 105 8 49 51% 
Ryd + V Valla 104 14 31 34% 
Skäggetorp 48 4 13 30% 
Lambohov 37 21 57% 
Södra staden 133 11 55 45% 
Övriga staden 38 3 15 43% 
Övriga kommunen 103 8 34 36% 
Flyttat till område: 
Övr Östergötland 182 9 75 43% 
Grannlän (DFHT) 110 7 42 41% 
Stockholms län 170 14 66 42% 
Skåne + V Götaland 107 15 42 46% 
Övriga län 131 11 50 42% 
 
 
Svarsandelar m.m. Urval  

telefon 
Svar 

telefon 
Svarsprocent totalt 

enkät+telefon 
Totalt 199 74 54% 
Kön: 
Kvinnor 95 32 56% 
Män 104 42 52% 
Ålder: 
18-24 år 86 42 51% 
25-29 år 53 20 57% 
30-44 år 40 7 48% 
45+ år 20 5 67% 
Födelseland: 
Sverigefödda 160 64 57% 
Utlandsfödda 39 10 38% 
 
 
I den utflyttningsenkät för Västerås 2007 som vi jämför med var svarsandelen 59 procent. Även 
där var svarsandelarna lägre för unga och män, medan de var högre för äldre och kvinnor. 
Svarsandelen var också lägre för personer med utländskt medborgarskap än med svenskt. Cirka 
hälften av utflyttarna från Västerås kommun 2007 var i åldrarna 18-29 år, medan två av tre 
utflyttare från Linköpings kommun 2011 var i dessa åldrar. Detta kan till stor del förklara 
skillnaden i total svarsandel mellan Västerås och Linköping. 
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Resultat 
 
Fråga 1  
I din nuvarande bostad bor 
 
Fråga 1 i enkäten gällde hushållets storlek efter flytten från Linköpings kommun, dvs om 
hushållet bestod av en eller flera vuxna med eller utan barn. Svaren redovisas i tabellerna nedan, 
totalt och för olika delgrupper. I tabellerna visas först antalet svarande, därefter den procentuella 
fördelningen inom delgruppen. 
 

Kvinnor Män Totalt 
en person 44 44 88 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 79 62 141 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 25 17 42 
Uppgift saknas 2 2 4 
Totalt 150 125 275 

Kvinnor Män Totalt 
en person 29% 35% 32% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 53% 50% 51% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 17% 14% 15% 
Uppgift saknas 1% 2% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
en person 33 26 19 10 88 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 43 48 17 33 141 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 10 4 17 11 42 
Uppgift saknas 3 1 4 
Totalt 89 78 54 54 275 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
en person 37% 33% 35% 19% 32% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 48% 62% 31% 61% 51% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 11% 5% 31% 20% 15% 
Uppgift saknas 3% 0% 2% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

en person 81 7 88 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 129 12 141 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 34 8 42 
Uppgift saknas 4 4 
Totalt 248 27 275 
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Sverige-

födda 
Utlands-

födda Totalt 
en person 33% 26% 32% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 52% 44% 51% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 14% 30% 15% 
Uppgift saknas 2% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
En tredjedel av de flyttande är ensamboende efter flytten. Hälften bor tillsammans med någon 
annan vuxen men utan barn. Endast 15 procent av de flyttande, främst i åldrarna 30-44 år, bor 
med barn. Utlandsfödda flyttande är i lägre grad ensamboende och bor i högre grad med barn, 
jämfört med sverigefödda. Detsamma gäller kvinnor jämfört med män, men där är skillnaderna 
små. När det gäller hur hushållen har förändrats genom flytten, se sid 7 nedan. 
 
 
Fråga 2 
Nuvarande hustyp och upplåtelseform 
 
Fråga 2 gällde den nuvarande bostadens hustyp och upplåtelseform. Svaren redovisas i tabellerna 
nedan, totalt och för olika delgrupper. I tabellerna visas bara den procentuella fördelningen inom 
delgruppen. Delgruppernas storlek i absoluta tal framgår av fråga 1 ovan. 
 

Kvinnor Män Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 21% 26% 23% 
Bostadsrättslägenhet 21% 18% 19% 
Hyreslägenhet 44% 45% 44% 
Studentrum 5% 6% 5% 
Annat 5% 3% 4% 
Uppgift saknas 5% 3% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 18% 14% 28% 41% 23% 
Bostadsrättslägenhet 16% 27% 19% 15% 19% 
Hyreslägenhet 48% 47% 46% 31% 44% 
Studentrum 10% 5% 0% 2% 5% 
Annat 2% 5% 2% 7% 4% 
Uppgift saknas 6% 1% 6% 4% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 24% 19% 23% 
Bostadsrättslägenhet 21% 4% 19% 
Hyreslägenhet 42% 63% 44% 
Studentrum 4% 11% 5% 
Annat 4% 4% 4% 
Uppgift saknas 4% 0% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 
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Efter flytten bor knappt hälften av de svarande i hyreslägenhet, knappt en fjärdedel i småhus och 
en femtedel i bostadsrättslägenhet. Andelen som bor i småhus ökar med stigande ålder. Andelen 
som bor i bostadsrätt är mycket lägre för utlandsfödda än för sverigefödda. När det gäller hur 
hustyp och upplåtelseform har förändrats genom flytten, se sid 10 nedan. 
 
I Västeråsundersökningen är andelen som bor i äganderätt (dvs småhus) högre än i Linköpings-
undersökningen. Detta hänger säkerligen samman med den lägre andelen unga bland utflyttarna 
från Västerås. 
 
Vid svarsalternativet annat fanns det möjlighet att ”ange vilket”. Här har 4 personer noterat att de 
bor i andra hand, 3 att de är inneboende, 3 gård/hus på landet, 2 jordbruk. 
 
 
Fråga 3 
Nuvarande bostadens storlek  
 
Fråga 3 gällde den nuvarande bostadens storlek (antal rum). Svaren redovisas i tabellerna nedan, 
totalt och för olika delgrupper. I tabellerna visas bara den procentuella fördelningen inom del-
gruppen. 
 

Kvinnor Män Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 18% 22% 20% 
2 rum o kök 34% 29% 32% 
3 rum o kök 17% 20% 19% 
4 rum o kök 13% 10% 11% 
5 eller fler rum o kök 17% 18% 17% 
Uppgift saknas 1% 2% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 28% 27% 7% 7% 20% 
2 rum o kök 29% 36% 33% 28% 32% 
3 rum o kök 15% 21% 19% 22% 19% 
4 rum o kök 7% 5% 17% 22% 11% 
5 eller fler rum o kök 17% 12% 22% 20% 17% 
Uppgift saknas 4% 0% 2% 0% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 20% 15% 20% 
2 rum o kök 31% 37% 32% 
3 rum o kök 17% 30% 19% 
4 rum o kök 11% 11% 11% 
5 eller fler rum o kök 18% 7% 17% 
Uppgift saknas 2% 0% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Efter flytten bor var femte svarande i 1 rum o kök eller mindre, var tredje i 2 rum o kök, var 
femte i 3 rum o kök och drygt var fjärde i en större bostad. Storleken ökar med stigande ålder. 
Utlandsfödda bor oftare än sverigefödda i 2-3 rum o kök. När det gäller hur storleken har 
förändrats genom flytten, se sid 12 nedan. 
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I Västeråsundersökningen är andelen som bor i 4 rum o kök högre än i Linköpingsunder-
sökningen. Detta hänger säkerligen samman med den lägre andelen unga bland utflyttarna från 
Västerås. 
 
 
 
Fråga 4 
I din senaste bostad i Linköpings kommun bodde 
 
Fråga 4 i enkäten gällde hushållets storlek före flytten från Linköpings kommun, dvs en eller 
flera vuxna med eller utan barn. Svaren redovisas i tabellerna nedan, totalt och för olika del-
grupper. I tabellerna visas bara den procentuella fördelningen inom delgruppen. 
 

Kvinnor Män Totalt 
en person 40% 37% 39% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 45% 48% 46% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 14% 14% 14% 
Uppgift saknas 1% 2% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
en person 37% 49% 44% 20% 39% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 42% 50% 33% 61% 46% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 18% 1% 20% 19% 14% 
Uppgift saknas 3% 0% 2% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

en person 39% 37% 39% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 46% 48% 46% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 14% 15% 14% 
Uppgift saknas 2% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Mer än en tredjedel av de flyttande var ensamboende före flytten. Knappt hälften bodde till-
sammans med någon annan vuxen men utan barn. Endast var sjunde, främst i åldrarna över 30 år, 
bodde med barn. Utlandsfödda och sverigefödda skiljde sig bara obetydligt. Även när det gäller 
kvinnor och män är skillnaderna små.  
 
 
Fråga 4 / fråga 1 
I bostaden före/efter flytten bodde 
 
I tabellerna nedan visas hur hushållen har förändrats genom flytten. En sådan förändring kan 
bestå i att ungdomar flyttar hemifrån, att ett par flyttar ihop eller separerar, men även början eller 
slut på kompisboende, eller på att man flyttar i samband med att man får barn.  
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Före 

flytten 
Efter 

flytten 
Föränd-

ring 
en person 39% 32% -7% 

två eller flera vuxna 
utan barn under 18 år 46% 51% 5% 

en eller flera vuxna 
med barn under 18 år 14% 15% 1% 
Uppgift saknas 1% 1% 0% 
Totalt 100% 100% 0% 
 
Har hushållet förändrats genom flytten? 

Kvinnor Män Totalt 
Nej 53% 59% 56% 
Ja 47% 41% 44% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Nej 42% 56% 61% 72% 67% 
Ja 58% 44% 39% 28% 33% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Nej 56% 48% 56% 
Ja 44% 52% 44% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Totalt sett är det 44 procent av de svarande vars hushållssammansättning har förändrats på något 
sätt genom flytten från Linköpings kommun. Nettoeffekten är att antalet ensamboende har 
minskat, medan antalet som bor tillsammans med någon annan vuxen men utan barn har ökat. 
Andelen som har fått förändrad hushållssammansättning är högre för kvinnor, unga och 
utlandsfödda.  
 
 
 
Fråga 5 
Hustyp och upplåtelseform före flytten 
 
Fråga 5 i enkäten gällde hustyp och upplåtelseform för bostaden före flytten. Svaren redovisas i 
tabellerna nedan, totalt och för olika delgrupper. Frågan om hustyp och upplåtelseform före 
flytten har även ställts i telefonintervjuerna. Därför redovisas först svaren på enkäten respektive 
telefonintervjuerna i absoluta tal och procent. I övriga tabeller visas bara den procentuella för-
delningen för samtliga svar inom respektive delgrupp. 
 

Post-
enkät 

Telefon-
unders. Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 48 16 64 
Bostadsrättslägenhet 35 3 38 
Hyreslägenhet 164 45 209 
Studentrum 17 4 21 
Annat 4 4 
Uppgift saknas 7 6 13 
Totalt 275 74 349 
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Post-
enkät 

Telefon-
unders. Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 17% 22% 18% 
Bostadsrättslägenhet 13% 4% 11% 
Hyreslägenhet 60% 61% 60% 
Studentrum 6% 5% 6% 
Annat 1% 0% 1% 
Uppgift saknas 3% 8% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
60 procent av de svarande bodde i hyreslägenhet före flytten, knappt var femte i småhus, var 
nionde i bostadsrättslägenhet och 6 procent i studentrum. Fördelningen är ganska likartad i 
enkäten och telefonintervjuerna. 
 
I nedanstående tabeller ingår svaren från både enkäten och telefonintervjuerna. 
 
Hustyp och upplåtelseform före flytten 

Kvinnor Män Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 16% 20% 18% 
Bostadsrättslägenhet 13% 8% 11% 
Hyreslägenhet 59% 60% 60% 
Studentrum 5% 7% 6% 
Annat 2% 0% 1% 
Uppgift saknas 3% 4% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 23% 9% 11% 31% 18% 
Bostadsrättslägenhet 5% 11% 11% 22% 11% 
Hyreslägenhet 54% 68% 74% 44% 60% 
Studentrum 9% 8% 2% 0% 6% 
Annat 2% 0% 0% 2% 1% 
Uppgift saknas 6% 3% 2% 2% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 19% 16% 18% 
Bostadsrättslägenhet 12% 5% 11% 
Hyreslägenhet 60% 57% 60% 
Studentrum 4% 22% 6% 
Annat 1% 0% 1% 
Uppgift saknas 4% 0% 4% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
I alla delgrupper utom 45+ år har mer än varannan utflyttare bott i hyreslägenhet före flytten. De 
utlandsfödda har bott i studentrum i betydligt högre grad än de sverigefödda. De yngsta och de 
äldsta har bott i småhus i högre grad än åldrarna 25-44 år. Könsskillnaderna är små. 
 
Vid svarsalternativet annat fanns det möjlighet att ”ange vilket”. Här har 4 personer noterat att de 
bodde i studentlägenhet, 2 att de bodde i andra hand, 2 var inneboende. 
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Fråga 5 / fråga 2 
Hustyp och upplåtelseform före/efter flytten 
 
I tabellerna nedan visas hur hustyp och upplåtelseform har förändrats genom flytten. Här ingår 
bara de som svarat på postenkäten, eftersom frågan om bostaden efter flytten inte ställdes i 
telefonintervjuerna. 
 
                Efter flytten 
 
 
Före flytten 

Småhus 
(villa, 

radhus, 
kedjehus) 

Bostads-
rätts-

lägenhet 

Hyres-
lägenhet 

Student-
rum 

Annat Uppgift 
saknas 

Totalt 

Småhus (villa, radhus, 
kedjehus) 16 11 12 4 1 4 48 
Bostadsrättslägenhet 8 13 12 1 1 35 
Hyreslägenhet 30 27 88 7 9 3 164 
Studentrum 6 2 6 2 1 17 
Annat 2 2 4 
Uppgift saknas 2 2 3 7 
Totalt 64 53 122 14 11 11 275 
 
               Efter flytten 
 
 
Före flytten 

Småhus 
(villa, 

radhus, 
kedjehus) 

Bostads-
rätts-

lägenhet 

Hyres-
lägenhet 

Student-
rum 

Annat Uppgift 
saknas 

Totalt Före 
flytten 

procent 

Småhus (villa, 
radhus, kedjehus) 33% 23% 25% 8% 2% 8% 100% 17% 
Bostadsrättslägenhet 23% 37% 34% 3% 0% 3% 100% 13% 
Hyreslägenhet 18% 16% 54% 4% 5% 2% 100% 60% 
Studentrum 35% 12% 35% 12% 6% 0% 100% 6% 
Totalt 23% 19% 44% 5% 4% 4% 100% 100% 
 
Tabellen ovan ska läsas så att av dem som före flytten bodde i småhus flyttade 33 procent till 
småhus, 23 procent till bostadsrättslägenhet osv. Totalt sett bodde 17 procent av de svarande i 
småhus före flytten mot 23 procent efter flytten. I samband med utflyttningarna från Linköpings 
kommun har alltså andelen som bor i småhus och bostadsrättslägenhet ökat medan andelen i 
hyreslägenhet har minskat och andelen i studentrum är nästan oförändrad. Detta är nettoeffekten. 
I själva verket har mer än hälften av de flyttande bytt hustyp och/eller upplåtelseform i samband 
med flytten. 
 
En jämförelse med Västeråsundersökningen visar på en del skillnader. I utflyttningen från 
Västerås 2007 var det betydligt fler som flyttade från äganderätt (småhus) till hyresrätt, och 
likaså från bostadsrätt till äganderätt, medan det var färre som flyttade från bostadsrätt till 
bostadsrätt, jämfört med Linköping 2011. Orsaken till dessa skillnader är oklar. 
 
 
 
Fråga 6 
Bostadens storlek före flytten 
 
Fråga 6 gällde bostadens storlek (antal rum) före flytten. Svaren redovisas i tabellerna nedan, 
totalt och för olika delgrupper. Frågan om bostadens storlek före flytten har även ställts i 
telefonintervjuerna. Därför redovisas först svaren på enkäten respektive telefonintervjuerna i 
absoluta tal och procent. I övriga tabeller visas bara den procentuella fördelningen för samtliga 
svar inom respektive delgrupp. 
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Post-
enkät 

Telefon-
unders. Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 76 21 97 
2 rum o kök 67 12 79 
3 rum o kök 51 10 61 
4 rum o kök 34 9 43 
5 eller fler rum o kök 43 15 58 
Uppgift saknas 4 7 11 
Totalt 275 74 349 
 

Post-
enkät 

Telefon-
unders. Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 28% 28% 28% 
2 rum o kök 24% 16% 23% 
3 rum o kök 19% 14% 17% 
4 rum o kök 12% 12% 12% 
5 eller fler rum o kök 16% 20% 17% 
Uppgift saknas 1% 9% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Drygt var fjärde svarande bodde i högst 1 rum o kök före flytten, knappt var fjärde i 2 rum o kök, 
var sjätte i 3 rum o kök och knappt var tredje i större bostad. Fördelningen är ganska likartad i 
enkäten och telefonintervjuerna. 
 
 
I nedanstående tabeller ingår svaren från både enkäten och telefonintervjuerna. 
 
Bostadens storlek före flytten 

Kvinnor Män Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 28% 28% 28% 
2 rum o kök 24% 21% 23% 
3 rum o kök 16% 19% 17% 
4 rum o kök 10% 15% 12% 
5 eller fler rum o kök 19% 14% 17% 
Uppgift saknas 3% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 35% 36% 16% 10% 28% 
2 rum o kök 12% 33% 38% 14% 23% 
3 rum o kök 14% 15% 18% 29% 17% 
4 rum o kök 15% 5% 11% 19% 12% 
5 eller fler rum o kök 19% 8% 13% 29% 17% 
Uppgift saknas 5% 3% 3% 0% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
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Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

1 rum o kök eller 
mindre 27% 32% 28% 
2 rum o kök 23% 19% 23% 
3 rum o kök 18% 16% 17% 
4 rum o kök 13% 8% 12% 
5 eller fler rum o kök 16% 19% 17% 
Uppgift saknas 3% 5% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Bostadsstorleken före flytten stiger med stigande ålder, dock finns det också bland de yngsta 
ganska många som har bott i stora bostäder. Skillnaderna mellan sverigefödda och utlandsfödda 
är måttliga, liksom de mellan kvinnor och män. 
 
 
Fråga 6 / fråga 3 
Har bostadens storlek förändrats genom flytten? 
 
I tabellerna nedan visas bostadens storlek har förändrats genom flytten. Här ingår bara de som 
svarat på postenkäten, eftersom frågan om bostaden efter flytten inte ställdes i telefon-
intervjuerna. 
 

Kvinnor Män Totalt 
Till mindre 31% 30% 31% 
Lika stor 25% 27% 26% 
Till större 42% 40% 41% 
Uppgift saknas 2% 2% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Till mindre 37% 23% 20% 41% 31% 
Lika stor 25% 28% 20% 31% 26% 
Till större 34% 47% 57% 28% 41% 
Uppgift saknas 4% 1% 2% 0% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Till mindre 31% 30% 31% 
Lika stor 26% 26% 26% 
Till större 41% 41% 41% 
Uppgift saknas 2% 4% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Totalt har cirka var tredje svarande flyttat till en mindre bostad, var fjärde till en lika stor och 
närmare varannan till en större, vad gäller antal rum. Det är framför allt i de yngre och äldre 
grupperna som man har flyttat till en mindre bostad, medan svarande 25-44 år i högre grad har 
flyttat till en större. Skillnaderna mellan kvinnor och män liksom mellan sverigefödda och 
utlandsfödda är små. 
 
Västeråsundersökningen är inte redovisad på ett sådant sätt att en jämförelse med 
Linköpingsundersökningen är möjlig på denna punkt. 
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Fråga 7 
Hur länge har du sammanlagt bott i Linköpings kommun? 
 
I tabellerna nedan visas hur länge de svarande på postenkäten har bott i Linköpings kommun. 
 

Kvinnor Män Totalt 
Mindre än 2 år 18% 18% 18% 
2-5 år 31% 39% 35% 
6-10 år 12% 8% 10% 
Mer än 10 år 36% 34% 35% 
Uppgift saknas 3% 1% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Mindre än 2 år 27% 17% 17% 7% 18% 
2-5 år 36% 56% 17% 19% 35% 
6-10 år 4% 9% 26% 6% 10% 
Mer än 10 år 28% 18% 39% 67% 35% 
Uppgift saknas 4% 0% 2% 2% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Mindre än 2 år 17% 30% 18% 
2-5 år 33% 44% 35% 
6-10 år 10% 11% 10% 
Mer än 10 år 37% 15% 35% 
Uppgift saknas 2% 0% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Totalt har var sjätte utflyttande bott i kommunen mindre än 2 år, var tredje 2-5 år, var tionde 6-10 
år och var tredje mer än 10 år. Männen har i medeltal bott något kortare tid än kvinnorna, 
utlandsfödda betydligt kortare än sverigefödda, och yngre kortare än äldre. 
 
Utflyttarna från Västerås 2007 hade bott i kommunen längre tid än utflyttarna från Linköping 
2011, vilket främst avspeglar att Linköping är en större studentstad än Västerås. 
 
 
 
Fråga 8 
Innan du flyttade från Linköpings kommun, hade du 
 
I tabellerna nedan visas svaren på fråga 8 från de svarande på postenkäten och telefon-
intervjuerna. 
 

Post-
enkät 

Telefon-
unders. Totalt 

alltid bott i Linköpings 
kommun 24% 22% 23% 

flyttat till Linköpings kommun 
för att studera 40% 35% 39% 

flyttat till Linköpings kommun 
av annat skäl 34% 35% 34% 
Uppgift saknas 2% 8% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
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Nästan var fjärde hade alltid bott i Linköpings kommun. Av de övriga hade lite fler flyttat hit för 
att studera än av andra skäl. Fördelningen är ganska likartad i enkäten och telefonintervjuerna. 
 
I nedanstående tabeller ingår svaren från både enkäten och telefonintervjuerna. 
 
Innan du flyttade från Linköpings kommun, hade du 

Kvinnor Män Totalt 

alltid bott i Linköpings 
kommun 25% 22% 23% 

flyttat till Linköpings kommun 
för att studera 38% 41% 39% 

flyttat till Linköpings kommun 
av annat skäl 35% 34% 34% 
Uppgift saknas 3% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 

alltid bott i Linköpings 
kommun 31% 19% 20% 17% 23% 

flyttat till Linköpings kommun 
för att studera 47% 56% 23% 10% 39% 

flyttat till Linköpings kommun 
av annat skäl 18% 21% 56% 69% 34% 
Uppgift saknas 4% 3% 2% 3% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

alltid bott i Linköpings 
kommun 25% 14% 23% 

flyttat till Linköpings kommun 
för att studera 39% 38% 39% 

flyttat till Linköpings kommun 
av annat skäl 33% 46% 34% 
Uppgift saknas 3% 3% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Bland de yngre utflyttarna har cirka varannan flyttat till Linköping för att studera, bland de äldre 
är det betydligt färre. Andelen som har flyttat hit av andra skäl ökar med stigande ålder, medan 
andelen som alltid har bott här minskar. Bland de utlandsfödda utflyttarna är det betydligt fler 
som har flyttat till Linköpings kommun av andra skäl än studier än bland de sverigefödda. 14 
procent av de utlandsfödda uppger att de före flytten alltid hade bott i Linköpings kommun, 
vilket avspeglar att enkätfrågor inte alltid tolkas lika av de svarande och den som ställer frågorna. 
Skillnaderna i svar mellan kvinnor och män är små. 
 
Vid svarsalternativet flyttat till Linköpings kommun av annat skäl fanns det möjlighet att ”ange 
vilket”. Här har 40 personer (15 procent av samtliga) angivit arbete som skäl, 10 kärlek/partner, 7 
har flyttat hit med föräldrarna, 5 anger andra familjeskäl, 4 har flyttat tillbaka till Linköping, 3 
anger partners arbete som skäl. 
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Fråga 9 
När du flyttade från Linköpings kommun, flyttade du direkt från ditt föräldrahem? 
 
I tabellerna nedan visas hur stor del av de svarande på postenkäten som flyttade från föräldra-
hemmet när de lämnade kommunen. 
 

Kvinnor Män Totalt 
Ja 23% 28% 25% 
Nej 73% 70% 72% 
Uppgift saknas 5% 2% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 

18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Ja 51% 21% 7% 7% 25% 
Nej 46% 78% 89% 87% 72% 
Uppgift saknas 3% 1% 4% 6% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Totalt 

Ja 26% 19% 25% 
Nej 71% 78% 72% 
Uppgift saknas 3% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Var fjärde utflyttande uppger att flytten även innebar att man lämnade sitt föräldrahem. Av 
naturliga skäl är andelen högst bland de yngsta: av utflyttarna 18-24 år var det varannan som 
flyttade hemifrån. Andelen är högre för sverigefödda än för utlandsfödda, och något högre för 
män än för kvinnor.  
 
Även bland de utflyttande från Västerås kommun 2007 var det 25 procent som uppgav att de 
flyttade från sitt föräldrahem. 
 
 
 
Fråga 10 
Vilken inverkan hade nedanstående faktorer på ditt flyttningsbeslut? 
 
Fråga 10 i enkäten gällde vilka faktorer som inverkade på flyttningsbeslutet. De svarande skulle 
för 21 olika faktorer ange om de talade mycket för flyttning, talade något för flyttning, betydde 
inget för flyttning eller talade mot flyttning. Svaren på postenkäten visas i tabellen nedan i form 
av procentuell fördelning.  
 
För att lättare kunna jämföra de olika faktorerna och även olika delgruppers svar har en slags 
medelinverkan räknats fram. Denna är konstruerad så att talade mycket för flyttning motsvarar 
värdet 10, talade något för flyttning motsvarar värdet 5, betydde inget för flyttning motsvarar 
värdet 0 och talade mot flyttning motsvarar värdet -5. De resulterande medelvärdena visar på ett 
enkelt sätt hur mycket de olika faktorerna har inverkat på flyttningsbeslutet. Dessa medelvärden 
visas även i diagramform nedan. 
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Samtliga svarande 
på postenkäten 

Talade 
mycket 

för 
flyttning 

Talade 
något för 
flyttning 

Betydde 
inget för 
flyttning 

Talade 
mot 

flyttning 
Uppgift 
saknas Totalt 

Medel-
inverkan 

Har fått arbete 36% 7% 44% 5% 8% 100% 4,0 
Studier 28% 4% 52% 8% 8% 100% 2,9 
Nära till vatten, bad 
och parker 18% 17% 51% 6% 7% 100% 2,5 
Ändrade 
familjeförhållanden 19% 6% 61% 4% 10% 100% 2,2 
Stadsmiljö 16% 18% 51% 9% 6% 100% 2,2 
Nära släkt, vänner, 
landsmän 19% 14% 45% 14% 8% 100% 2,1 
Tillgång till 
fritidsaktiviteter 14% 15% 54% 9% 7% 100% 1,9 
Landsbygdsmiljö 14% 9% 59% 9% 8% 100% 1,6 
Utbud av kultur, nöje, 
restauranger 14% 15% 49% 14% 8% 100% 1,6 
Söker arbete 13% 9% 61% 8% 10% 100% 1,5 
Trygg miljö 12% 10% 63% 8% 7% 100% 1,4 
Tillgång till önskad typ 
av bostad 15% 12% 48% 17% 7% 100% 1,4 
Utbud av affärer 8% 17% 54% 12% 9% 100% 1,2 
Bostadens storlek 9% 13% 59% 11% 8% 100% 1,1 
Arbetsresor (tid, 
kostnader mm) 12% 8% 59% 12% 9% 100% 1,1 
Tillgång till 
kollektivtrafik 8% 12% 61% 10% 9% 100% 1,0 
Boendekostnad 10% 12% 55% 15% 8% 100% 0,9 
Närhet till Linköping 10% 11% 57% 14% 9% 100% 0,9 
Tillgång och kvalitet på 
skola 6% 6% 71% 7% 10% 100% 0,6 
Uppväxtmiljö för 
barnen 6% 7% 69% 9% 9% 100% 0,5 
Tillgång och kvalitet på 
förskola 3% 3% 76% 7% 10% 100% 0,1 

 
 
Den faktor som har klart starkast inverkan för flest utflyttare är Har fått arbete. Därefter kommer 
Studier, och sedan en rad faktorer som Nära till vatten, bad och parker, Ändrade familjeför-
hållanden, Stadsmiljö, Nära släkt, vänner, landsmän samt Tillgång till fritidsaktiviteter. För de 
flesta faktorerna påverkas medelvärdet främst av andelen som har angett att faktorn talade för en 
flyttning. I några fall dras medelvärdet ner lite av att den har talat mot flyttning för några 
svarande. Detta gäller främst Tillgång till önskad typ av bostad, Boendekostnad, Nära släkt, 
vänner, landsmän, Utbud av kultur, nöje, restauranger samt Närhet till Linköping. 
 
 
Medelvärdena för samtliga svarande på fråga 10 visas nedan även i diagramform. Hur 
medelvärdena har beräknats förklarar vi längst ner på sidan 15. 
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I telefonintervjuerna har frågan ställts i formen Varför flyttade du från Linköpings kommun? 
Svaren har kodats för att så långt möjligt stämma med de fasta alternativen i postenkäten. 
Resultatet visas i tabellen nedan. Här ligger Studier klart i topp, följt av Har fått arbete och Nära 
släkt, vänner, landsmän.  
 
Svarande på telefonintervjuerna: 
Varför flyttade du från Linköpings kommun? 

Personer Procent 

Studier 25 34% 

Har fått arbete 17 23% 
Nära släkt, vänner, 
landsmän 9 12% 
Ändrade 
familjeförhållanden 6 8% 
Tillgång till önskad typ av 
bostad 4 5% 

Boendekostnad 1 1% 

Landsbygdsmiljö 1 1% 

Summa 74 100% 
 
 
Om man jämför fråga 10 i Linköpingsenkäten med samma fråga i Västeråsenkäten finns det stora 
skillnader. För dem som flyttade från Västerås kommun 2007 låg Tillgång till önskad typ av 
bostad och Trygg miljö i topp, följt av Nära släkt, vänner, landsmän och Har fått arbete. 
Däremot kommer Studier långt ner i listan för Västeråsundersökningen. Den viktigaste 
förklaringen till skillnaderna är säkerligen, att flyttningen till närområdet dominerar mera bland 
utflyttarna från Västerås än bland dem från Linköping. För Linköpings del utgör flyttning från 
studier i Linköping till arbete eller fortsatta studier på annan ort en större del av utflyttningen än 
vad fallet är för Västerås.  
 



18 
I tabellerna nedan visar vi medelinverkan av de olika faktorerna för delgrupper. Först redovisas 
kön och födelseland. Hur medelvärdena har beräknats förklarar vi längst ner på sidan 15. 
 
Medelinverkan på flyttningsbeslutet, kön och födelseland 
Svarande på 
postenkäten 
Medelinverkan Kvinnor Män 

Sverige-
födda 

Utlands-
födda Samtliga 

Har fått arbete 3,4 4,7 3,9 5,4 4,0 
Studier 3,0 2,8 2,9 3,1 2,9 

Nära till vatten, bad 
och parker 2,9 2,1 2,7 1,5 2,5 

Ändrade 
familjeförhållanden 2,3 2,1 2,2 2,0 2,2 
Stadsmiljö 2,8 1,5 2,1 3,4 2,2 

Nära släkt, vänner, 
landsmän 2,0 2,1 2,2 1,3 2,1 

Tillgång till 
fritidsaktiviteter 2,0 1,7 1,6 4,6 1,9 
Landsbygdsmiljö 1,4 1,9 1,5 2,7 1,6 

Utbud av kultur, nöje, 
restauranger 2,0 1,0 1,4 3,3 1,6 
Söker arbete 1,2 1,9 1,3 3,8 1,5 
Trygg miljö 1,5 1,2 1,2 2,7 1,4 

Tillgång till önskad typ 
av bostad 0,9 1,9 1,3 2,3 1,4 
Utbud av affärer 1,3 1,0 1,0 3,1 1,2 
Bostadens storlek 0,8 1,4 1,0 1,7 1,1 

Arbetsresor (tid, 
kostnader mm) 0,9 1,3 1,1 1,1 1,1 

Tillgång till 
kollektivtrafik 1,1 0,8 0,7 3,1 1,0 
Boendekostnad 0,4 1,6 1,0 0,4 0,9 
Närhet till Linköping 0,8 1,0 0,9 1,2 0,9 

Tillgång och kvalitet på 
skola 0,5 0,6 0,5 1,1 0,6 
Uppväxtmiljö för 
barnen 0,5 0,5 0,4 1,1 0,5 

Tillgång och kvalitet på 
förskola -0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 

 
Skillnaderna beroende på kön är inte så stora. Faktorerna Nära till vatten, bad och parker, 
Stadsmiljö samt Utbud av kultur, nöje, restauranger är viktigare för kvinnor än för män. 
Faktorerna Har fått arbete, Landsbygdsmiljö, Söker arbete, Tillgång till önskad typ av bostad, 
Bostadens storlek samt Boendekostnad är viktigare för män än för kvinnor.  
 
Faktorerna Nära till vatten, bad och parker samt Nära släkt, vänner, landsmän är viktigare för 
sverigefödda än för utlandsfödda. Flertalet andra faktorer är viktigare för utlandsfödda än för 
sverigefödda, och speciellt gäller detta Tillgång till fritidsaktiviteter, Söker arbete samt Tillgång 
till kollektivtrafik. 
 
Medelvärdena för sverigefödda och utlandsfödda visas även i diagramform nedan. 
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I tabellen nedan visar vi medelinverkan för de fyra åldersgrupperna. 
 
Svarande på 
postenkäten 
Medelinverkan 18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Samtliga 
Har fått arbete 3,5 6,0 4,5 1,5 4,0 
Studier 5,6 2,3 1,6 0,6 2,9 

Nära till vatten, bad 
och parker 2,0 2,0 2,7 4,1 2,5 

Ändrade 
familjeförhållanden 1,3 1,4 3,1 4,0 2,2 
Stadsmiljö 1,4 2,4 2,0 3,3 2,2 

Nära släkt, vänner, 
landsmän 1,3 2,9 2,4 1,7 2,1 

Tillgång till 
fritidsaktiviteter 2,0 1,6 1,3 2,7 1,9 
Landsbygdsmiljö 0,6 0,6 2,2 4,1 1,6 

Utbud av kultur, nöje, 
restauranger 1,9 2,5 0,3 1,0 1,6 
Söker arbete 1,5 2,3 1,2 0,5 1,5 
Trygg miljö 0,4 0,9 1,8 3,0 1,4 

Tillgång till önskad typ 
av bostad 0,3 -0,2 2,4 4,4 1,4 
Utbud av affärer 1,5 1,9 0,0 0,6 1,2 
Bostadens storlek 0,4 0,2 2,1 2,3 1,1 

Arbetsresor (tid, 
kostnader mm) 0,5 1,5 0,8 1,6 1,1 

Tillgång till 
kollektivtrafik 1,0 0,9 0,6 1,5 1,0 
Boendekostnad 0,4 0,1 1,4 2,4 0,9 
Närhet till Linköping 0,9 1,1 0,5 1,0 0,9 

Tillgång och kvalitet 
på skola 1,0 0,0 0,7 0,7 0,6 
Uppväxtmiljö för 
barnen -0,2 0,0 1,6 1,3 0,5 

Tillgång och kvalitet 
på förskola -0,1 -0,2 0,5 0,6 0,1 

 
När det gäller ålder är skillnaderna ganska stora. För den yngsta gruppen är Studier den sär-
klassigt viktigaste faktorn, följt av Har fått arbete. För personer 25-29 år är Har fått arbete klart 
viktigast, men även Nära släkt, vänner, landsmän, Utbud av kultur, nöje, restauranger, Söker 
arbete samt Utbud av affärer är väsentligt viktigare för dem än för övriga åldersgrupper. 
Personer 30-44 år skiljer sig inte så mycket från medeltalen för samtliga, men Ändrade familje-
förhållanden, Tillgång till önskad typ av bostad, Bostadens storlek samt Uppväxtmiljö för 
barnen är klart viktigare för dem än för de yngre grupperna. För personer 45+ år är Tillgång till 
önskad typ av bostad den viktigaste faktorn, tätt följd av Nära till vatten, bad och parker, 
Landsbygdsmiljö samt Ändrade familjeförhållanden. Även Stadsmiljö och Trygg miljö har större 
betydelse för personer 45+ än för de yngre. Arbete och studier är av naturliga skäl mindre viktiga 
flyttningsfaktorer för dem.  
 
 
Medelvärdena för inverkan på flyttningsbeslutet visas för de fyra åldersgrupperna även i dia-
gramform nedan. 
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-1 0 1 2 3 4 5 6

Uppväxtmiljö för barnen
Tillgång och kvalitet på förskola

Tillgång till önskad typ av bostad
Boendekostnad

Bostadens storlek
Trygg miljö

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Landsbygdsmiljö

Närhet till Linköping
Tillgång och kvalitet på skola

Tillgång till kollektivtrafik
Ändrade familjeförhållanden
Nära släkt, vänner, landsmän

Stadsmiljö
Söker arbete

Utbud av affärer
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Tillgång till fritidsaktiviteter
Nära till vatten, bad och parker

Har fått arbete
Studier

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: 18-24 år

 
 

-1 0 1 2 3 4 5 6

Tillgång och kvalitet på förskola
Tillgång till önskad typ av bostad

Uppväxtmiljö för barnen
Tillgång och kvalitet på skola

Boendekostnad
Bostadens storlek

Landsbygdsmiljö
Trygg miljö

Tillgång till kollektivtrafik
Närhet till Linköping

Ändrade familjeförhållanden
Arbetsresor (tid, kostnader mm)

Tillgång till fritidsaktiviteter
Utbud av affärer

Nära till vatten, bad och parker
Studier

Söker arbete
Stadsmiljö

Utbud av kultur, nöje, restauranger
Nära släkt, vänner, landsmän

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: 25-29 år
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Utbud av affärer
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Tillgång och kvalitet på förskola
Närhet till Linköping

Tillgång till kollektivtrafik
Tillgång och kvalitet på skola

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Söker arbete

Tillgång till fritidsaktiviteter
Boendekostnad

Uppväxtmiljö för barnen
Studier

Trygg miljö
Stadsmiljö

Bostadens storlek
Landsbygdsmiljö

Nära släkt, vänner, landsmän
Tillgång till önskad typ av bostad

Nära till vatten, bad och parker
Ändrade familjeförhållanden

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: 30-44 år

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Söker arbete
Tillgång och kvalitet på förskola

Utbud av affärer
Studier

Tillgång och kvalitet på skola
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Närhet till Linköping
Uppväxtmiljö för barnen

Har fått arbete
Tillgång till kollektivtrafik

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Nära släkt, vänner, landsmän

Bostadens storlek
Boendekostnad

Tillgång till fritidsaktiviteter
Trygg miljö
Stadsmiljö

Ändrade familjeförhållanden
Landsbygdsmiljö

Nära till vatten, bad och parker
Tillgång till önskad typ av bostad

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: 45+ år
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I tabellen nedan visas medelvärdena för 
inverkan på flyttningsbeslutet beroende 
på till vilket område man har flyttat. 
Den områdesindelning som vi har 
använt visas i kartform härintill. 
Indelningen bygger på personernas 
folkbokföringsadress 15 mars 2012, 
dvs den adress som enkäterna har 
skickats till. Hur medelvärdena har 
beräknats förklarar vi längst ner på 
sidan 15. 
 
 
 
Svarande på 
postenkäten 
Medel      Flyttat till: 

Övriga 
Öster-

götland 

Grannlän 
(DFHT) 

Stock-
holms 

län 

Skåne + 
V Göta-

land 

Övriga 
län 

Samtliga 

Har fått arbete 1,5 3,1 6,4 4,1 5,3 4,0 
Studier 1,4 3,2 3,4 4,1 3,3 2,9 

Nära till vatten, bad 
och parker 3,3 2,0 1,7 3,7 2,0 2,5 

Ändrade 
familjeförhållanden 4,1 1,4 1,3 2,2 1,3 2,2 
Stadsmiljö 2,5 0,4 4,2 2,2 0,5 2,2 

Nära släkt, vänner, 
landsmän 1,9 2,4 2,3 2,8 1,1 2,1 

Tillgång till 
fritidsaktiviteter 2,0 -0,1 3,3 2,6 0,9 1,9 
Landsbygdsmiljö 4,6 0,5 0,2 0,9 0,4 1,6 

Utbud av kultur, nöje, 
restauranger -0,4 -0,7 5,0 2,8 0,7 1,6 
Söker arbete -0,1 1,2 3,5 1,4 1,4 1,5 
Trygg miljö 3,5 0,1 0,3 0,9 0,9 1,4 

Tillgång till önskad typ 
av bostad 5,1 0,5 -0,3 -0,1 0,0 1,4 
Utbud av affärer -0,4 -0,9 4,1 1,9 0,4 1,2 
Bostadens storlek 3,7 0,9 -0,5 0,3 0,1 1,1 

Arbetsresor (tid, 
kostnader mm) 1,6 1,2 1,1 0,9 0,2 1,1 

Tillgång till 
kollektivtrafik 1,5 1,1 2,3 1,1 -0,3 1,0 
Boendekostnad 3,7 0,1 -0,7 0,1 0,2 0,9 
Närhet till Linköping 1,8 1,2 1,0 0,4 -0,4 0,9 

Tillgång och kvalitet 
på skola 1,0 0,1 0,1 0,7 0,9 0,6 
Uppväxtmiljö för 
barnen 1,3 -0,5 -0,2 0,9 0,7 0,5 

Tillgång och kvalitet 
på förskola 0,8 -0,7 -0,2 0,3 0,2 0,1 

 
Det är uppenbart att man flyttar till olika områden av skilda orsaker. För flyttningar till övriga 
Östergötland är det bostaden och bostadsmiljön som betyder mest: Tillgång till önskad typ av 
bostad, Landsbygdsmiljö, Ändrade familjeförhållanden, Bostadens storlek, Boendekostnad, 

Grannlän (DFHT)

Stockholms län

Skåne + V Götaland

Övriga län

Linköping

Övr Östergötland
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Trygg miljö samt Nära till vatten, bad och parker dominerar bland svaren. Det handlar till stor 
del om personer som kommer att pendla till arbete i Linköpings kommun. För flyttningar till 
grannlänen (Sörmlands, Jönköpings, Kalmar och Örebro län) ligger Studier och Har fått arbete i 
topp. För Stockholms län dominerar Har fått arbete, Utbud av kultur, nöje, restauranger, Stads-
miljö samt Utbud av affärer, men även Söker arbete, Tillgång till fritidsaktiviteter och Studier är 
viktiga faktorer. För de två andra storstadslänen delas förstaplatsen av Har fått arbete och 
Studier, med Nära till vatten, bad och parker på en klar tredjeplats. Till övriga län flyttar man 
också främst på grund av arbete, och i andra hand för studier. 
 
När svaren på Västeråsenkäten fördelas efter vart man har flyttat blir huvudintrycket i stora drag 
detsamma som för Linköpingsenkäten. Till närområdet och övriga Västmanlands län flyttar man 
främst på grund av faktorer som har med bostaden att göra, till Stockholmsregionen dominerar 
arbete och faktorer knutna till storstadsmiljön. Faktorerna Studier och Nära till vatten, bad och 
parker har generellt lägre vikt i Västerås än i Linköping, medan Arbetsresor (tid, kostnader mm) 
och Boendekostnad har högre vikt.  
 
 
Medelvärdena för de fem delområdena visas även i diagramform nedan. 
 

-1 0 1 2 3 4 5 6

Utbud av kultur, nöje, restauranger
Utbud av affärer

Söker arbete
Tillgång och kvalitet på förskola

Tillgång och kvalitet på skola
Uppväxtmiljö för barnen

Studier
Tillgång till kollektivtrafik

Har fått arbete
Arbetsresor (tid, kostnader mm)

Närhet till Linköping
Nära släkt, vänner, landsmän

Tillgång till fritidsaktiviteter
Stadsmiljö

Nära till vatten, bad och parker
Trygg miljö

Bostadens storlek
Boendekostnad

Ändrade familjeförhållanden
Landsbygdsmiljö

Tillgång till önskad typ av bostad

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: flyttat till övr Östergötland
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-1 0 1 2 3 4 5 6

Utbud av affärer
Tillgång och kvalitet på förskola

Utbud av kultur, nöje, restauranger
Uppväxtmiljö för barnen

Tillgång till fritidsaktiviteter
Trygg miljö

Boendekostnad
Tillgång och kvalitet på skola

Stadsmiljö
Tillgång till önskad typ av bostad

Landsbygdsmiljö
Bostadens storlek

Tillgång till kollektivtrafik
Närhet till Linköping

Söker arbete
Arbetsresor (tid, kostnader mm)

Ändrade familjeförhållanden
Nära till vatten, bad och parker

Nära släkt, vänner, landsmän
Har fått arbete

Studier

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: flyttat till Grannlän (DFHT)

 
 

-1 0 1 2 3 4 5 6

Boendekostnad
Bostadens storlek

Tillgång till önskad typ av bostad
Tillgång och kvalitet på förskola

Uppväxtmiljö för barnen
Tillgång och kvalitet på skola

Landsbygdsmiljö
Trygg miljö

Närhet till Linköping
Arbetsresor (tid, kostnader mm)

Ändrade familjeförhållanden
Nära till vatten, bad och parker

Tillgång till kollektivtrafik
Nära släkt, vänner, landsmän

Tillgång till fritidsaktiviteter
Studier

Söker arbete
Utbud av affärer

Stadsmiljö
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: flyttat till Stockholms län
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Tillgång till önskad typ av bostad
Boendekostnad

Bostadens storlek
Tillgång och kvalitet på förskola

Närhet till Linköping
Tillgång och kvalitet på skola

Trygg miljö
Uppväxtmiljö för barnen

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Landsbygdsmiljö

Tillgång till kollektivtrafik
Söker arbete

Utbud av affärer
Stadsmiljö

Ändrade familjeförhållanden
Tillgång till fritidsaktiviteter

Utbud av kultur, nöje, restauranger
Nära släkt, vänner, landsmän

Nära till vatten, bad och parker
Studier

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: flyttat till Skåne + V Götaland
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Närhet till Linköping
Tillgång till kollektivtrafik

Tillgång till önskad typ av bostad
Bostadens storlek

Boendekostnad
Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Tillgång och kvalitet på förskola

Landsbygdsmiljö
Utbud av affärer

Stadsmiljö
Uppväxtmiljö för barnen

Utbud av kultur, nöje, restauranger
Tillgång till fritidsaktiviteter

Trygg miljö
Tillgång och kvalitet på skola

Nära släkt, vänner, landsmän
Ändrade familjeförhållanden

Söker arbete
Nära till vatten, bad och parker

Studier
Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: flyttat till övriga län
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I tabellen nedan visas medelvärdena för inverkan på flyttningsbeslutet beroende på i vilken 
hustyp och upplåtelseform man bor idag, dvs efter flytten. 
 
Svarande på 
postenkäten 
Medel          Bor nu i: 

Småhus Bostads-
rätts-
lägenhet 

Hyres-
lägenhet 

Samtliga 

Har fått arbete 2,0 3,8 5,8 4,0 
Studier 1,5 2,8 2,9 2,9 

Nära till vatten, bad 
och parker 2,6 2,8 2,7 2,5 

Ändrade 
familjeförhållanden 3,0 2,8 1,9 2,2 
Stadsmiljö 1,6 3,0 2,2 2,2 

Nära släkt, vänner, 
landsmän 1,8 2,6 2,3 2,1 

Tillgång till 
fritidsaktiviteter 1,4 2,0 2,2 1,9 
Landsbygdsmiljö 3,2 0,3 1,0 1,6 

Utbud av kultur, nöje, 
restauranger 0,0 3,4 1,5 1,6 
Söker arbete 1,1 1,7 1,8 1,5 
Trygg miljö 2,4 0,8 1,2 1,4 

Tillgång till önskad typ 
av bostad 3,2 0,5 1,0 1,4 
Utbud av affärer -0,3 2,4 1,3 1,2 
Bostadens storlek 2,4 0,5 0,8 1,1 

Arbetsresor (tid, 
kostnader mm) 0,5 0,7 1,8 1,1 

Tillgång till 
kollektivtrafik 0,9 0,9 1,3 1,0 
Boendekostnad 2,6 0,1 0,7 0,9 
Närhet till Linköping 0,8 1,9 0,9 0,9 

Tillgång och kvalitet på 
skola 0,8 1,0 0,2 0,6 
Uppväxtmiljö för 
barnen 1,5 0,4 0,1 0,5 

Tillgång och kvalitet på 
förskola 0,8 0,1 0,0 0,1 

 
Även när det gäller vilken hustyp och upplåtelseform man bor i efter flytten är det stora skill-
nader vad gäller vilka faktorer som har inverkat mest på beslutet att flytta. För dem som har 
flyttat till småhus är de viktigaste faktorerna Landsbygdsmiljö, Tillgång till önskad typ av bostad 
samt Ändrade familjeförhållanden. Även Boendekostnad, Nära till vatten, bad och parker, Trygg 
miljö samt Bostadens storlek har betydelse. Uppväxtmiljö för barnen är betydligt viktigare som 
faktor för dem som har flyttat till småhus än för de övriga. 
 
För dem som har flyttat till en bostadsrättslägenhet ligger Har fått arbete i topp, ganska nära följt 
av Utbud av kultur, nöje, restauranger samt Stadsmiljö. Även Ändrade familjeförhållanden, 
Studier, Nära till vatten, bad och parker samt Nära släkt, vänner, landsmän har betydelse. Utbud 
av affärer är betydligt viktigare som faktor för dem som har flyttat till bostadsrättslägenhet än för 
de övriga. 
 
För dem som har flyttat till en hyreslägenhet är Har fått arbete helt dominerande. Även Studier 
samt Nära till vatten, bad och parker är viktiga faktorer, liksom Nära släkt, vänner, landsmän, 
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Stadsmiljö samt Tillgång till fritidsaktiviteter. Arbetsresor (tid, kostnader mm) är betydligt 
viktigare som faktor för dem som har flyttat till hyreslägenhet än för de övriga. 
 
Medelvärdena för nuvarande hustyp och upplåtelseform visas även i diagramform nedan. 
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Utbud av affärer
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Närhet till Linköping

Tillgång och kvalitet på förskola
Tillgång och kvalitet på skola

Tillgång till kollektivtrafik
Söker arbete

Tillgång till fritidsaktiviteter
Studier

Uppväxtmiljö för barnen
Stadsmiljö

Nära släkt, vänner, landsmän
Har fått arbete

Bostadens storlek
Trygg miljö

Nära till vatten, bad och parker
Boendekostnad

Ändrade familjeförhållanden
Tillgång till önskad typ av bostad

Landsbygdsmiljö

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: bor nu i småhus
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Boendekostnad
Tillgång och kvalitet på förskola

Landsbygdsmiljö
Uppväxtmiljö för barnen

Tillgång till önskad typ av bostad
Bostadens storlek

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Trygg miljö

Tillgång till kollektivtrafik
Tillgång och kvalitet på skola

Söker arbete
Närhet till Linköping

Tillgång till fritidsaktiviteter
Utbud av affärer

Nära släkt, vänner, landsmän
Nära till vatten, bad och parker

Studier
Ändrade familjeförhållanden

Stadsmiljö
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: bor nu i bostadsrättslägenhet
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Tillgång och kvalitet på förskola
Uppväxtmiljö för barnen

Tillgång och kvalitet på skola
Boendekostnad

Bostadens storlek
Närhet till Linköping

Tillgång till önskad typ av bostad
Landsbygdsmiljö

Trygg miljö
Tillgång till kollektivtrafik

Utbud av affärer
Utbud av kultur, nöje, restauranger

Arbetsresor (tid, kostnader mm)
Söker arbete

Ändrade familjeförhållanden
Tillgång till fritidsaktiviteter

Stadsmiljö
Nära släkt, vänner, landsmän

Nära till vatten, bad och parker
Studier

Har fått arbete

Inverkan av olika faktorer på flyttningsbeslutet: bor nu i hyreslägenhet

 
 
 
 
Fråga 11 
Om de viktigaste orsakerna till din flyttning hade kunnat tillgodoses i Linköping, hade du då bott 
kvar i Linköpings kommun? 
 
Nedan redovisas svaren på enkätens fråga 11. 
 
Fråga 11 Kvinnor Män Totalt 
Ja 37% 42% 39% 
Nej 38% 27% 33% 
Vet ej 23% 27% 25% 
Uppgift saknas 2% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 

 
Fråga 11 18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Ja 43% 32% 48% 33% 39% 
Nej 37% 32% 22% 39% 33% 
Vet ej 16% 33% 28% 26% 25% 
Uppgift saknas 4% 3% 2% 2% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fråga 11 
Sverige-

födda 
Utlands-

födda Totalt 
Ja 39% 37% 39% 
Nej 33% 33% 33% 
Vet ej 25% 26% 25% 
Uppgift saknas 3% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 
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                Flyttat till: 
 
Fråga 11 

Övriga 
Öster-

götland 

Grannlän 
(DFHT) 

Stock-
holms 

län 

Skåne + 
V Göta-

land 

Övriga 
län 

Samtliga 

Ja 47% 33% 30% 38% 44% 39% 
Nej 23% 38% 47% 40% 20% 33% 
Vet ej 28% 19% 23% 21% 32% 25% 
Uppgift saknas 3% 10% 0% 0% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Totalt är det lite fler som svarar ja än nej på fråga 11. Var fjärde svarande svarar vet ej. Ja-svaren, 
dvs de som kunde tänka sig att stanna kvar i Linköping, är lite vanligare bland män än bland 
kvinnor, bland 30-44-åringar än bland övriga, samt bland dem som har flyttat till övriga Öster-
götland eller övriga län. Lägst andel ja-svar finns bland dem som har flyttat till Stockholms län. 
Svaren bör kanske tas med en nypa salt eftersom frågan är hypotetisk. 
 
I Västeråsundersökningen var andelen ja-svar något högre än i Linköpingsundersökningen.  
 
 
 
Fråga 12 
Fanns det möjlighet att få den önskade bostaden i Linköpings kommun vid flyttningstillfället? 
 
Nedan redovisas svaren på enkätens fråga 12. 
 
Fråga 12 Kvinnor Män Totalt 
Ja 33% 25% 29% 
Nej 29% 32% 31% 
Vet ej 36% 39% 37% 
Uppgift saknas 2% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 

 
Fråga 12 18-24 år 25-29 år 30-44 år 45+ år Totalt 
Ja 29% 37% 28% 19% 29% 
Nej 22% 23% 41% 44% 31% 
Vet ej 45% 38% 30% 31% 37% 
Uppgift saknas 3% 1% 2% 6% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fråga 12 
Sverige-

födda 
Utlands-

födda Totalt 
Ja 31% 11% 29% 
Nej 29% 44% 31% 
Vet ej 37% 41% 37% 
Uppgift saknas 3% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 

 
                 Flyttat till: 
 
Fråga 12 

Övriga 
Öster-

götland 

Grannlän 
(DFHT) 

Stock-
holms 

län 

Skåne + 
V Göta-

land 

Övriga 
län 

Samtliga 

Ja 8% 21% 45% 31% 44% 29% 
Nej 56% 19% 23% 19% 22% 31% 
Vet ej 32% 52% 32% 50% 30% 37% 
Uppgift saknas 4% 7% 0% 0% 4% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Totalt sett är svaren på fråga 12 jämnt fördelade: vardera en knapp tredjedel svarar ja respektive 
nej, medan en dryg tredjedel svarar vet ej. Män svarar nej i något högre grad än kvinnor, andelen 
nej-svar ökar med stigande ålder, och bland utlandsfödda svarar bara var nionde ja medan när-
mare varannan svarar nej. Högst andel nej-svar – mer än varannan – finns bland dem som har 
flyttat till övriga Östergötland. 
 
I tabellen nedan redovisas svaren på fråga 12 också fördelat på de svarandes nuvarande bostad 
vad gäller hustyp och upplåtelseform (fråga 2). Det är betydligt fler bland dem som idag bor i 
småhus än bland dem i flerbostadshus som har svarat nej på fråga 12. 
 
        Nuvarande 
        boende: 
Fråga 12 

Småhus (villa, 
radhus, kedjehus) 

Bostadsrättslägenhet Hyreslägenhet Totalt 

Ja 11% 38% 37% 29% 
Nej 44% 28% 27% 31% 
Vet ej 42% 32% 34% 37% 
Uppgift saknas 3% 2% 2% 3% 
Samtliga 100% 100% 100% 100% 
 
En jämförelse med Västeråsundersökningen visar på ungefär samma fördelning på ja- och nej-
svar när det gäller möjligheten att få den önskade bostaden utan att flytta, både totalt sett och på 
delgrupper. Undantaget är de som nu bor i bostadsrätt, där andelen nej-svar var betydligt lägre 
bland dem som flyttade från Västerås 2007. 
 
 
 
Fråga 13 
Andra skäl för flyttning 
 
Sist i frågeformuläret fanns en öppen fråga, där de svarande hade möjlighet att ange andra skäl 
för sin flyttning. 124 personer eller nästan varannan svarande på postenkäten har valt att skriva 
något på denna fråga. Från telefonintervjuerna finns 29 svar på denna fråga, vilket också 
motsvarar nästan varannan svarande.  
 
De vanligaste skäl som har angetts på fråga 13 är delvis desamma som har kommit fram i svaren 
på fråga 10. Olika familjeskäl nämns av 30 personer, arbete av 29, studier av 20, olika former av 
otrivsel i Linköping av 10, partners arbete av 8, naturen av 6, större stad av 4, huspriser av 4, 
flytta ”hem” av 4, närhet till vänner av 4, prova på ny miljö av 4, slippa pendla av 3. Slutligen 
nämner 7 personer att de gärna någon gång flyttar tillbaka till Linköpings kommun.  
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Enkät till dig som har flyttat från Linköping 2011

DIN NUVARANDE BOSTAD:

1. I din nuvarande bostad bor

en person �

två eller flera vuxna utan barn under 18 år �

en eller flera vuxna med barn under 18 år �

2. Hustyp och upplåtelseform

Småhus (villa, radhus, kedjehus) � Studentrum �

Bostadsrättslägenhet � Annat �

Hyreslägenhet �

Ange vilket

3. Bostadens storlek

1 rum och kök eller mindre � 4 rum och kök �

2 rum och kök � 5 eller fler rum o kök �

3 rum och kök �

DIN SENASTE BOSTAD I LINKÖPINGS KOMMUN:DIN SENASTE BOSTAD I LINKÖPINGS KOMMUN:

4. I din senaste bostad i Linköpings kommun bodde

en person �

två eller flera vuxna utan barn under 18 år �

en eller flera vuxna med barn under 18 år �

5. Hustyp och upplåtelseform

Småhus (villa, radhus, kedjehus) � Studentrum �

Bostadsrättslägenhet � Annat �

Hyreslägenhet �

Ange vilket

6. Bostadens storlek

1 rum och kök eller mindre � 4 rum och kök �

2 rum och kök � 5 eller fler rum o kök �

3 rum och kök �

7. Hur länge har du sammanlagt bott i Linköpings kommun?

Mindre än 2 år � 6-10 år �

2-5 år � Mer än 10 år �
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8. Innan du flyttade från Linköpings kommun, hade du 

alltid bott i Linköpings kommun �

flyttat till Linköpings kommun för att studera �

flyttat till Linköpings kommun av annat skäl �
Ange vilket

Ja Nej

9.
När du flyttade från Linköpings kommun, flyttade 
du direkt från ditt föräldrahem?

� �

Talade Talade Betydde Talade

mycket för något för inget för mot 

flyttning flyttning flyttning flyttning

FLYTTNINGSORSAKER 1 2 3 4

10. Vilken inverkan hade nedanstående faktorer på ditt flyttningsbeslut?

10.1 Tillgång till önskad typ av bostad � � � �

10.2 Boendekostnad � � � �

10.3 Bostadens storlek � � � �

10.4 Tillgång till fritidsaktiviteter � � � �

10.5 Nära till vatten, bad och parker � � � �

10.6 Stadsmiljö � � � �

10.7 Trygg miljö � � � �

10.8 Uppväxtmiljö för barnen � � � �

10.9 Tillgång och kvalitet på förskola � � � �10.9 Tillgång och kvalitet på förskola � � � �

10.10 Tillgång och kvalitet på skola � � � �

10.11 Utbud av affärer � � � �

10.12 Utbud av kultur, nöje, restauranger � � � �

10.13 Närhet till Linköping � � � �

10.14 Studier � � � �

10.15 Har fått arbete � � � �

10.16 Söker arbete � � � �

10.17 Ändrade familjeförhållanden � � � �

10.18 Nära släkt, vänner, landsmän � � � �

10.19 Arbetsresor (tid, kostnader mm) � � � �

10.20 Tillgång till kollektivtrafik � � � �

10.21 Landsbygds miljö � � � �

Ja Nej Vet ej

11.
Om de viktigaste orsakerna till din flyttning hade 
kunnat tillgodoses i Linköping, hade du då bott 
kvar i Linköpings kommun?

� � �

12. Fanns det möjlighet att få den önskade bostaden 
i Linköpings kommun vid flyttningstillfället?

� � �

13. Andra skäl för flyttning
…………………………………………


