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Resultat  

Andel som var kvinnor respektive män 
av de som svarande på enkäten.  

Antal enkätsvar per delområde.  



  

Anledning till val av delområde 
att svara för i enkäten.   

Åldersgrupper som 
svarade på enkäten.   

Vanligaste svaren per delområde på uppmaningen ”Beskriv ditt område med tre ord”. Ju större ordet är, 
desto fler har svarat samma ord.  



Övergripande slutsatser  

Andel som svarade ja 
och nej på frågan om 
de handlar livsmedel i 
delområdet där de 
bor.    

Andel som svarade ja 
och nej på frågan om 
de utövar fysisk 
aktivitet inom 
delområdet.       



Styrkor  

Platser som nämndes upprepade gånger i enkätsvaren på frågan vad som lockar människor till delområdet.  



  

                                                 

1 Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
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Upplägg 

Sydvästra ytterstaden  

Västra ytterstaden  

Sydöstra ytterstaden  

  



Lärdomar 

Enkät  

Workshopar 

Tidigt samråd  



 



Nordvästra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Bekvämast och smidigast. 
Vintertid cyklar inte barnen. 

Kollektivtra�k tar för lång tid. 
Arbetar för långt bort. 

Hur skulle du beskriva delområdet?

Grönt
Lugnt

Centralt

Nära
Tråkigt

Stökigt

Handel

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
Det gröna - naturområdena och parkerna, lekplatserna, luftigheten, lugnet 
och tystnaden är de vanligaste svaren. 

Nämnvärt är också svar om närheten till service, avskärmningen, handeln, 
utblickarna, billiga bostäder och tillgängligheten till E4an. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
De vanligaste svaren handlar om nedskräpning, källsortering och olika 
typer av barriärer som förhindrar framkomlighet. Även undermålig kollek-
tivtra�k och både att det behöver bli bättre för bilister och att det är för 
många bilar omnämns i �era svar.  

Intressanta svar är att det behöver göras något åt de färglösa byggnader-
na och att de är för storskaliga i Skäggetorps centrum. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Hemma 
Hemma hos vänner 
Tornby 
Lekplatsen 
Skolan/förskolan

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Tornby 
Rydskogen 
Hemma 
Centrum 
Väntrum 

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Handeln på Tornby 
Rydskogen
Billiga hyror 
Kultur 
Fina bostadsmiljöer 

Hur för�yttar du dig till vardags?

Billigast och smidigast 
Bra för hälsan och miljön 

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Promenader i området 
Rydsskogen 
Cyklar 
Joggar Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Bra gångvägar. 
Gångavstånd. 
Enkelt och smidigt. 

LÄTT!

För mycket bilar på tomgång. 
Kaotiskt när många lämnar och hämtar med bil. 
Bilar som kör för fort i närheten av förskolor/skolor. 
Tra�kkaos. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej
Tornby 
Skäggetorps centrum 
Ica Maxi 
Netto 
Willys 

Djurgården 

Ja
Nej

Fler butiker 
Närbutiker 
Kiosker 
Postutlämning 
Återvinning/källsortering 
Östgötatra�ken service

Saknas det service i området?

Mångkultur

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Nordöstra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Jobbar på andra sidan stan/Mjärdevi.
Jobbar i stan. 

Måste ha bil i jobbet.
Kollektivtra�ken är dålig.

Barnens aktiviteter. 
Smidigast.

Hur skulle du beskriva delområdet?

Familj
Lugnt Tryggt

Trevligt
Trivsamt

Stadsnära

Barnvänligt

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
Skogen och motionsspåret (i Tallbodaskogen) är de vanligaste svaren. 
Även centrumet, mata�ären  och utmärkt cykelväg till innerstaden nämns 
�ertalet gånger. 

Småstadskänslan och den lokala gemenskapen nämns ett fåtal gånger. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
Det absolut vanligaste svaret är att Tallboda behöver en stor idrottshall 
och �er träningsmöjligheter. 

Intressanta svar är att det saknas kollektivtra�kförbindelse till �ygplatsen 
och butikerna vid Köpetorp (Mörtlösa).

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Centrum 
A�ären
Hemma 
Lekplatsen 
Skolan/förskolan

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Hemma 
A�ären 
Fotbollsplan 
Ingenstans

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Beach arena 
Pizzerian i Tallboda

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Motionsspåret i Tallbodaskogen
Fotbollsplanerna 
Beach arena 

Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Bra gång- och cykelvägar. 
Skyddat från biltra�k. 

LÄTT!

Svårt att ta sig till förskola/skola med bil. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja
Nej

Hemköp i TallbodaIca Maxi Tornby
Citygross Djurgården 

Ja

Nej

Apotek 
Större livsmedelsbutik 
Vårdcentral 
Gym/träning

Saknas det service i området?

Det vanligaste 
svaret är att man 
handlar på Ica Maxi 
på Tornby men 
kompletterings-
handlar på Hemköp 
Tallboda.

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Västra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Hur skulle du beskriva delområdet?

Studenter

Cyklar
Blandat

Trevligt

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De vanligaste svaret är Rydskogen. Andra vanliga svar är att det �nns 
mycket grönområden, �na spår och promenadvägar, att bussarna går bra 
och att det är lugnt och tryggt till följd av att tra�ken går utanför Ryd. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
De vanligaste svaren handlar om att det är otryggt och oroligt. 

Intressanta svar är att �era anser Ryd vara segregerat inom stadsdelen. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Ryds centrum 
Rydskogen 
Hemma 
På gångvägen 
Förskolan/skolan

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Hemma 
Rydskogen
Ingenstans 
På jobbet

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Studentlivet 
Rydskogen 
”Spåret” i Rydskogen 
Hangaren 
Motionscentrumet

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Löpning 
Promenader 
Cykel 
Rydskogen 
”Spåret” i RydskogenJa

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Det �nns skolskjuts från Jägarvallen. 

LÄTT!

Väldigt få tycker att det är svårt. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej

Hemköp i RydTornby 
Ica Maxi i Tornby 

Citygross Djurgården

Ja
Nej

Billig livsmedelsbutik 
Konkurrerande livsmedelsbutik 
Systembolaget 
Återbruk typ ”ge-o-ta” 
Fler caféer 
Fler restauranger 
Gym

Saknas det service i området?

Natur

Finns inga alternativ. 
Smidigt. 

Bekvämt. 

Grönt
Lugnt

Billigt. 
Smidigt. 
Snabbt. 
Miljövänligt. För detta delområde var det ovanligt många som svarade att 

det inte är aktuellt för dem - att de inte har barn i den åldern.

Centralt

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Västra mellanstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Hur skulle du beskriva delområdet?

Centralt
Skog
Varierat

Nära

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De vanligaste svaren är grönområdena och parkerna som  önskas bevaras. 
Vallasskogen, Rydskogen, Tinnerö, Lektorshagen och Valla friluftsområde 
nämns speci�kt och upprepade gånger i sammanhanget. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
De vanligaste svaren handlar om en önskan om minskad biltra�k, färre 
bilar och lägre hastigheter. Många svarande för västra 
mellanstaden uttrycker speci�kt att biltra�ken och infrastrukturen för 
bilen behöver minskas kraftigt. Vanliga svar  handlor om man inte vill att 
staden ska växa och förtätas.  

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Hemma 
På gården 
Lekplatsen
Vallaskogen 
På gatan

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Gamla Linköping 
Lill-Valla lekplats 
Valla friluftsområde 
Hemma 
På jobbet

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Gamla Linköping
Vallaskogen 
Valla friluftsområde
Sjukhuset 
Coop Garnisonen

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Löpning 
Promenader 
Vallaskogen 
Rydskogen 
Tinnerö eklandskap
Campushallen 
Isovalen/friidrottsarenan 

Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Det är relativt nära och enkelt. 

LÄTT!

Flera upplever tra�ksituationen som farlig. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej

Coop Lägerhyddan 
Stora Coop Garnisonen 
Coop Vallaplan 
Ica Skolgatan 

Citygross Djurgården 
Ica Maxi Tornby 

Hemköp i Ryd
Hemköp City

Ja

Nej

Större livsmedelsbutik 
Fler livsmedelsbutiker 
Gym 
Mindre butiker/kiosker 
Restauranger 
Caféer
Pubar 

Saknas det service i området?

Naturnära

Allt jag behöver �nns 
inom gångavstånd. 

Stadsnära

Lugnt

Snabbt. 
Smidigt. 
Billigt. 
Enkelt. 

Just för detta delområde var det ovanligt många som svarade 
att det inte är aktuellt för dem - att de inte har barn i den åldern.

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Sydvästra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Enklast. 
Smidigast.

Hur skulle du beskriva delområdet?

Familj

Lugnt
Natur

Trevligt
Barn

Mångfald Blandat

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De vanligaste svaren är blandningen, både vad gäller bostäder och 
kulturer, grönområdena och närheten till naturen (särskilt nämns 
Vallaskogen och eklandskapet). 

Den sociala blandingen och välfungerande kollektivtra�k till innerstaden 
omnämns här och var. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
Vanliga svar är att gatorna är för trånga, att det är för dåligt med besöks-
parkering och att centrum är nedgånget och litet. 

Intressant är att det är väldigt stor spridning bland svaren på frågan. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Gården 
A�ären 
Jobbet
Hemma 
Universitetet

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Citygross 
Hemma 
Universitetet 
Mjärdevi
Ingenstans

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Citygross 
Systembolaget 
Fotbollsplanerna 
Universitetet 
Vallaskogen/Tinnerö

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Promenader 
Löpning 
Campushallen 
Collegium 
EklandskapetJa

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Bra gång- och cykelvägar. 
Nära. 

LÄTT!

Knappt någon svarar att det är svårt.  

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej
Citygross Djurgården 
Coop Lambohov 

Ica Maxi Tornby 

Ja

Nej

Fler restauranger/caféer 
Bensinmack 
Butiker 
Återvinning 

Saknas det service i området?

Grönt

Enklast. 
Smidigast.
Bäst för miljö och hälsa. 
Snabbt. 

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Södra mellanstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Hur skulle du beskriva delområdet?

Blandat Trevligt
Kultur

Kuperat
Nära

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De �esta nämner Tinnerbäcken, naturen, parkerna, de �na promead-
slingorna och gröna stråken. Bebyggelsens charm och variation nämns 
�ertalet gånger.  Cykelvägarna till innerstaden får beröm vad gäller funk-
tion och vackra omgivningar. 

Några nämner att området fått �n nybyggnation. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
Svaren på frågan har mycket stor spridning. Relativt många svar handlar 
om att bilarna kör för fort, men vilken gata som omnämns varierar. Några 
få nämner segregation och önskar fortsatt blandning av hyresrätter och 
småhus/bostädsrätter. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Utanför dörren/på gatan
Lekplatserna 
Längs bäcken
Längs ån 
Tinnerö eklandskap 

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Tinnerö eklandskap 
Tannefors slusscafé 
Berga centrum 
Friskis & Svettis 
Stångån

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Tinnerö eklandskap
Aktivitetsparkerna 
Utsiktsplatser 
Tinnerbäcken 
Strångån 
Miljöerna

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Friskis & Svettis, Tannefors och Garnisonen
Löpning 
Tinnerö eklandskap 
Promenader 
Aktivitetsparken i Södra Ekkällan Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Lätt om man går eller cyklar. 

LÄTT!

Tra�kfarligt vid Ånestadsskolan vid hämtning/lämning. 
Söderleden är en för stor tra�kbarriär. 
Krångligt att ta sig till universitetet. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej
Ica i Berga
Stora Coop Garnisonen  
Ica i Tannefors 
Ica i Johannelund 

Ica Maxi på Tornby 
Ica Signalen i Ekholmen

Ja

Nej

Caféer 
Fler restauranger
Biblioteks�lial 
Fler livsmedelsbutiker 
Kiosker
Pubar

Saknas det service i området?

Naturnära

Smidigt. 
Billigt. 
Motion. 
Klimatsmart. 
Bästa alternativet.
Bil behövs inte.

Centralt

Lugnt

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Södra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Hur skulle du beskriva delområdet?

Lagom

Trevligt
Fint
Barn

Grönt

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De vanligaste svaren handlar om att värdet av grönområden, grönytor, 
gröna stråk samt att närhet till skogen och naturen behövs �nnas kvar. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
Svaren på frågan har mycket stor spridning. Relativt många svar handlar 
om buller och bristande säkerhet pga biltra�ken samt att kollektivtra�ken 
är för dålig. 

Intressanta svar handlar om att delområdet behöver bli tryggare och att 
ryktet är dåligt. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Ekholmens centrum 
Hemma 
Lekparken 
På gatan 
Skolan

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Vidingsjö motionsc. 
Ekholmens centrum
Hemma 
Ingenstans

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Vidingsjö motionsc. 
Johannelundsbadet 
Ekholmens centrum 
Skateparken 
Ingenting 

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Promenader
Löpning 
Vidingsjö motionscentrum 
Vidingsjöskogen
Tinnerö eklandskap 
Smedstad ridcenter 
Pulkabacken Skarpan 

Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Bra cykel- och gångvägar. 
Nära.  

LÄTT!

Väldigt få tycker att det är svårt. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej Ica Signalen Ekholmen 
Willys Ekholmen 
Lild Ekholmen
Ica i Johannelund 
Ica Skillingen Vidingsjö 

 Ica i Berga centrum 
Stora Coop Garnisonen 
Östenssons i Möjetorp

Ica Maxi på Tornby
Citygross Djurgården Ja

Nej

Fler restauranger
Verksamhet i Lasses Livs gamla lokaler
Fler butiker 
Fler caféer 
Cykelservice 
 

Saknas det service i området?

Naturnära

Smidigt. 
Billigt. 
Motion. 
Snabbast. 

Närhet

Lugnt

Bekvämt.
Behöver bilen i jobbet.

Avståndet. 
Lathet.

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt



Sydöstra ytterstaden DELOMRÅDEN I YTTERSTADEN

NORDÖSTRA YTTERSTADEN

NORDVÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA YTTERSTADEN

VÄSTRA MELLANSTADEN

SYDVÄSTRA YTTERSTADEN

SÖDRA MELLANSTADEN

SÖDRA YTTERSTADEN

SYDÖSTRA YTTERSTADEN

Dålig kollektivtra�k.
För långt för att cykla/gå. 

Snabbast. 
Smidigast.

Hur skulle du beskriva delområdet?

Lantligt
Lugnt

Trevligt
Tryggt Barn

Vackert

Naturnära

Vad är bra och bör värnas när staden utvecklas?
De vanligaste svaren handlar om närheten till naturen och lugnet. Åbysäcken 
nämns speci�kt. 

De svarande gillar den lantliga känslan med ängar, hagar och djur och ställer 
sig frågande till förtätning. 

Vad är sämre och bör göras bättre när staden utvecklas?
De �esta svar handlar om biltra�ken och att kollektivtra�ken inte fungerar. 

Var trä�ar du 
andra människor 
från delområdet? 

Lekplatserna 
A�ären 
Ekholmens centrum
På promenaden 
Hemma 

Var trä�ar du 
människor från 
andra delar av 
Linköping? 

Hemma 
A�ären 
Ekholmens centrum
Ingenstans 

Vad lockar 
människor till 
delområdet?

Golfbanan 
Stångån 
Blomstertorget 
Naturen
Hembygdsgården 

Hur för�yttar du dig till vardags?

Utövar du fysisk aktivitet inom området? 

Promenader 
Löpning 
Skidåkning 
Golf 
Cykling 
Åbysäcken 
Stångån 

Ja

Nej

Hur är det att ta sig till förskolor/skolor? 

Bra gång- och cykelvägar. 

LÄTT!

Bitvis saknas trottoarer. 
För många bilvägar som behöver korsas. 
För mycket tra�k och för höga hastigheter. 
Svårt att hämta/lämna med bil. 

SVÅRT!

Du som bor här - handlar du i området?

Ja

Nej
Östenssons i Möjetorp
Ica Flamman i Hjulsbro

Ica Signalen i Ekholmen
Tornby 

Ja

Nej

Apotek
Vårdcentral
Fler restauranger/caféer 
Butiker 
Återvinning 

Saknas det service i området?

Grönt

Bra för miljö och hälsa.
Bra cykelvägar. 
Enklast. 
Billigast. 
Skönt att cykla. 

Genomsnitt

Genomsnitt GenomsnittGenomsnitt
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