
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

  

Fritidsundersökning 

bland elever i årskurs 8 
Enkät från Öppet Stadshus 2014 

 



 

 

Bakgrund 

Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och 

politiker. Alla ungdomar som går i åttan och nian på högstadiet bjuds in till öppet stadshus. 

Under dagen får ungdomarna en bild av hur arbetet i stadshuset går till. Där får de bland annat 

träffa politiker och chansen att diskutera frågor med dem. Ungdomsombuden berättar också 

om vad de gör och om hur de jobbar med ungt inflytande.  

Under våren 2014 genomfördes Öppet Stadshus vid tre tillfällen, fredagarna den 25 april samt 

9 och 16 maj. Under de dagarna deltog sammanlagt 540 elever. De skolor som kom till öppet 

stadshus var Berzeliusskolan, Folkungaskolan, Kungsbergsskolan, Kärna skola, Nya Munken 

och Tornhagsskolan.  

Ungdomsombuden gjorde en undersökning bland eleverna som besökte Öppet Stadshus där 

de skriftligt fick besvara två frågor: 

 Vad skulle du vilja göra på fritiden (som du inte redan gör)? 

 Vad hindrar dig från att göra detta? 

De fick även fylla i kön samt var de bor (exempelvis Slaka, Tannefors, Innerstaden). 

Ungdomsombuden har sammanställt elevernas svar utifrån vad som önskas förbättras i de 

olika bostadsområden samt önskemål som rör hela Linköping. Man har valt att inte ta med 

sådant som rör en enskild individs personliga önskningar som t.ex. en ny dator eller moped 

utan fokuserar mer på det som kan gagna fler ungdomar i området, exempelvis en ny 

spontanidrottsplats eller olika former av mötesplatser. Man har dessutom valt att bortse från 

de ungdomar som på grund av skolarbete eller att de redan har många fritidsaktiviteter inte 

kan göra allt de skulle vilja på sin fritid. Av de 540 elever som deltog i undersökningen kände 

115 att de inte hade något behov av att göra något mer, utan var nöjda med sin fritid. 
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Tjejer Killar Annat

Av de 540 elever 

som deltog var 

könsfördelningen 

följande: 



Tätorten 

Totalt 180, eller 33,3%, av de elever som besökte Öppet Stadshus 2014 bor lite utanför 

Linköping i exempelvis Linghem, Sturefors eller Västerlösa. Hur många av de tillfrågade som 

bor i respektive område varierar från en elev i exempelvis Kaga till 38 i Malmslätt. 

Könsfördelningen bland de ungdomar som deltog i undersökningen är 57.2% tjejer, 41.1% 

killar och 1.6% kryssade för annat.   

Här följer en karta med de områden utanför Linköping som fanns representerade bland 

deltagarna på Öppet Stadshus: 

 

 

Av de elever som inte var helt nöjda med sin fritid tog de allra flesta upp sådant som har att 

göra med ett behov av en större variation av saker att göra på sin fritid ute i själva områdena 

och/eller ett behov av en utökad kollektivtrafik. Mer om detta på nästa sida. 

  



Fritidsaktiviteter 

63 av 180, eller 35,0%, av eleverna som bor utanför Linköping tog upp att de vill ha möjlighet 

att göra fler saker i sina egna områden på fritiden. Det efterfrågades bland annat olika 

spontanidrottsplatser och mötesplatser för ungdomar som exempelvis fritidsgårdar. Här följer 

en karta där de områden där ungdomarna efterfrågat möjlighet till fler fritidsaktiviteter färgats 

blå: 

 

Efterfrågan på fritidsgårdar var väldigt stor bland boende i områden som saknar mötesplatser i 

form av caféer, fritidsgårdar eller andra oorganiserade fritidsverksamheter för unga. Störst var 

efterfrågan bland ungdomar som bor i, och i närheten, av Ekängen och Vikingstad. 

 

Fritidsundersökningen visar att spontantidrottsplatser också är eftertraktade av ungdomar som 

bor i områden som ligger strax utanför Linköping. Efterfrågan är stor bland både tjejer och 

killar som går i åk. 8.  

 

 

   

 

  

”Det finns ingen riktigt 

ordentlig mötes där man kan 

bara ’hänga’ och ta det 

lugnt, kanske ta en fika.” 

– Tjej, Vikingstad  



Kollektivtrafiken 

Totalt 39 av 180 eller ca 21.6% av eleverna som bor utanför Linköping tog upp att de vill ha 

en utökad kollektivtrafik för att lättare kunna ta sig till och från innerstaden och på så vis 

kunna få en mer meningsfull fritid. Det efterfrågades bland annat fler och bättre busstider på 

framförallt kvällar och helger men även nya turer för de som bor på en mycket liten ort dit 

bussen inte går. Här följer en karta med de områden där ungdomarna som efterfrågat utökad 

kollektivtrafik färgats röda: 

 

Undersökningen visar att efterfrågan på bättre/fler busstider är större bland tjejer än killar som 

går i årskurs 8 och bor strax utanför Linköping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är jobbigt att passa 

bussarna eftersom de går 

så sällan” 

– Tjej, Ekängen 

 

”Bussen är flera kilometer från 

där jag bor och jag måste få 

skjuts till bussen och hem från 

skolan varje dag = kostar mycket. 

De går väldigt sällan. Nästa 

busstation är i Tallboda och jag 

kan inte ta mig dit själv 

 – Tjej, Vimarka  

 



Stadsdelarna 

Totalt 360, eller 66.6%, av de elever som besökte Öppet Stadshus våren 2014 bor i olika 

stadsdelar i Linköping. Av de tillfrågade bor störst antal (58) i Lambohov och minst antal (4) i 

Jägarvallen. Bland de ungdomar som deltog i undersökningen är könsfördelningen i dessa 

områden väldigt jämn, tjejer utgör 49.4%, killar 48.0% och annat 2.6%.  

Här följer en karta med de stadsdelar i Linköping som fanns representerade bland deltagarna 

på Öppet Stadshus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidsaktiviteter 

147 av 360, eller 40.8%, av eleverna som bor i stadsdelarna tog upp att de vill ha möjlighet att 

göra fler saker i sina egna områden på fritiden. Fastän utbudet är större för elever som bor i 

stadsdelarna så efterfrågar de samma saker som eleverna i tätorten. Som exempel kan man 

Gottfridsberg där efterfrågan på en fritidsgård är väldigt stor bland ungdomar i området.  

Här följer en karta där de områden där ungdomarna efterfrågat möjlighet till fler 

fritidsaktiviteter färgats blå: 

 

 

”Det finns ingen 

fritidsgård där jag 

bor” 

– Kille, Tornhagen 

”Det finns 2 fotbollsplaner i 

Tallboda, båda är jättedåliga 

och gropiga vilket gör att det 

är jättelätt att stuka fötterna 

osv.” – Tjej, Tallboda   

”Det finns dåliga och få hallar i 

Linköping. Så bygga nya och bättre 

hallar runt om stan” – Kille, Berga 



Kollektivtrafiken 
 

Totalt 16 av 360, eller 00.4% av eleverna som bor i stadsdelarna nämner kollektivtrafiken. 

Dock är det bara 6 av de som efterfrågar bättre busstider. De andra menar att busskorten, som 

de får ifrån skolan, borde även fungera kvällar och helger. 

Här följer en karta med de områden där ungdomarna som efterfrågat utökad kollektivtrafik 

färgats röda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Önskemål som gäller hela Linköping 
Vissa av eleverna som besökte Öppet Stadshus tog i enkäten upp saker som inte bara rör ett 

enskilt bostadsområde, här följer de vanligaste önskemålen: 

 

Sport 

 Fler och bättre utrustade hallar för olika sporter som till exempel innebandy, 

gymnastik, badminton och handboll. Man upplever att många idrottsföreningar 

konkurrerar om få halltider samt att adekvat utrustning saknas i hallarna för 

exempelvis gymnastik. (Tjejer och killar efterfrågar) 

 Fler möjligheter att utöva främst parkour men också klättring. De elever som önskar 

detta upplever dels att det inte finns tillräkligt fysiskt utrymme för dessa två 

aktiviteter, så väl utomhus som inomhus och dels att efterfrågan på kurser överskrider 

utbudet. Hangaren har inte möjlighet att ta emot alla som är intresserade. En 

parkourpark föreslås av några. (Främst tjejer efterfrågar parkour) 

 Fler och bättre underhållna planer för olika sporter. (Främst killar efterfrågar) 

 Ökad möjlighet att prova på olika sporter, gå nybörjarkurser eller utöva någon sport 

spontant i hall. (Främst tjejer efterfrågar) 

 

Kultur och föreningsliv 

 Fler öppna kulturevenemang för ungdomar löpande under året som musikfestivaler, 

ungdomsfester och liknande. 

 Lättare att hitta olika typer av aktiviteter, kurser och föreningar för att kunna göra det 

man är intresserad av. 

 Ökad möjlighet att spontant utöva kulturaktiviteter. Man efterfrågar lokaler för att 

kunna spela musik, dansa eller fota, till exempel. 

 Fler platser på Kulturskolans kurser. Vissa upplever också att kulturskolans kurser är 

för dyra. 

 Ökat utbud av kurser (exempelvis i dans, foto och skrivande). 

 

Övrigt 

 Möjlighet att kunna bada i Stångån på sommaren. Emmalundsbadet och Stångån i sig 

upplevs som äcklig och förorenad. 

 Fritidsgård i innerstaden som är öppen för alla. 

 

En del av de saker som eleverna efterfrågar finns redan i Linköping som till exempel 

fritidsgård för alla (Arbis). På Kulturhusen Elsas och Skylten finns goda möjligheter för 

ungdomar att låna lokal för att spela musik, dansa och så vidare. Att göra det lättare för 

ungdomar att ta reda på hur Linköpings kulturella utbud ser ut kan därför vara viktigt. 

 


