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MEDBORGARDIALOG         
LINKÖPINGS 
IDENTITET 
Medborgardialog ett av tre hölls tisdagen den 
10 april i Konsert & Kongress och bjöd 
invånarna i Linköping möjligheten att utrycka 
sina åsikter om Linköpings identitet, 
kännetecken, kvaliteter och hur de vill att 
stadsdelen Vallastaden ska utformas.  

Under kvällen samlades cirka 60 person och av 
de medverkade var drygt hälften kvinnor och 
knappt hälften män. Åldersmässigt rörde sig 
deltagarna mellan gymnasieålder och upp till 
pensionsålder. Deltagarna var boende i 
Linköping med fokus på Linköpings tätort.  

Kvällen började med 
mingel, förtäring och 
inspirationsföreläsningar 
av Gunnar Elfström och 
Pia Carlgren. Gunnar 
berättade om Linköpings 
historia, byggnader och 
arkitektur och fokuserade 
på Linköping i ett 
historiskt perspektiv. Pia 
belyste vikten av att arbeta med staden som ett 
varumärke och tog upp exempel på hur andra 
städer har arbetat inom området.  

Efter inspirations- och 
informationsfasen 

delades deltagarna in i 
smågrupper för att här 
diskutera och samtala 
om Linköpings identitet. 
Efter intensiva och 
utvecklande grupp-
diskussioner avslutades 
kvällen med att 

deltagarna 
återsamlades i helgrupp för att gå igenom 
huvuddragen från respektive bordsdiskussion.  

 

Metod – nutid och framtid 

Medborgardialogerna genomförs genom att 
deltagarna under handledning får diskutera 
Linköping och dess framtid utifrån en rad 
förbestämda frågor. Huvuddragen från 
diskussionerna antecknas och sammanställs till 
ett underlag som Linköpings kommun använder 
för att utveckla Linköping och som deltagarna i 
arkitekttävlingen för att utforma Vallastaden kan 
inspireras av.  

Under det första medborgardialogtillfället 
diskuterade deltagarna Linköpings identitet och 
framtid med hjälp av en meny bestående av 
frågor om nutid och framtid. Som hjälp fanns 
även porträtt på kända personer och 
turistbroschyrer för att öka kreativiteten bland 
deltagarna.  

Kvällens frågemeny såg ut som följer: 

Nutid 
- Vad är Linköpings kärna? 
- Vilka värden och kvaliteter 

kännetecknar Linköping? 
- Finns det någon ”helig ko”? 

Framtid 
- Vad skulle Linköping kunna utveckla 

mer för kvaliteter? 
- I den bästa av världar – vilka 

karaktärsdrag har det framtida 
Linköping? 

- Vilken kultur1

- Vad betyder det i praktiken – i 
vardagen? Vad är annorlunda? 

 är viktig för dig? Vad vill 
du ha mer av? 

- Vilka värden och kvaliteter tycker du 
ska prägla Vallastaden? 

- Hur skulle Vallastaden kunna påverka 
Linköping? 

                                                 

1 Konst, teater, dans, musik, film, litteratur, sport, livsstilsmönster, 
mattraditioner, mode, turism, design, arkitektur och stadsmiljö.  
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Nutid - Linköpings kärna 
och karaktärsdrag 

Utifrån deltagarnas åsikter kan bilden av 
Linköpings kärna och karaktärsdrag delas in i 
två olika kategorier - hårda och mjuka värden. 

De hårda värdena som symboliserar Linköping 
är till exempel byggnader, platser och 
institutioner. Exempel är universitetet, det 
högteknologiska näringslivet som SAAB, 
Mjärdevi-området och Tekniska Verken. Andra 
frekvent förekommande hårda värden är 
sjukhuset, flygprägeln och Domkyrkan. 

Mjuka värden som Linköping symboliseras av 
handlar mer om egenskaper och 
personlighetsdrag. Vanligt förekommande 
mjuka värden som diskussionsdeltagarna tog 
upp är att staden är akademisk, intellektuell, 
lärd, vuxen och innovativ. Den uppfattas även 
som varm, modig, rolig och ambitiös. Mer 
negativa värden som togs upp är att staden är 
formell, hård, opersonlig och identitetslös.  

Nedanstående ordmoln visar de mest frekvent 
förekommande värden och karaktärsdragen 
som deltagarna tycker symboliserar Linköping.  

Det framkom även åsikter om att Linköping är 
världskänt i Linköping men dåligt på att visa 
upp sig och marknadsföra vad staden står för 
och är bra på. Detta kan kopplas samman med 
att staden även upplevs som försiktig, osäker 
och har en vilja att vara lagom.  

Vidare ses staden som den lilla staden som vill 
vara stor eller den gamla trädgårdsstaden som 
vuxit ur sin kostym och är redo att ta för sig. 

Staden karaktäriseras av det gamla och 
natursköna som till exempel Göta Kanal, Gamla 
Linköping, Valla, Trädgårdsföreningen och 
Eklandskapet. Denna äldre del kombineras med 
en framåtandra och utveckling inom utbildning 
och näringsliv. Vissa av deltagarna upplever att 
staden är uppdelad i pluggstaden och den 
vanliga staden. Upplevelserna skiljer sig här åt. 
Pluggstaden beskrivs som internationell, 
ambitiös och duktig samtidigt som den vanliga 
staden beskrivs mer som en stifts- och 
regementsstad. Vilket indikerar att deltagarna 
upplever Linköping som en delad och 
varierande stad. Att staden ses som delad kom 
fram då flera av deltagarna underströk att de 
anser att Linköping är en segregerad stad. 
Exempel som togs upp på att staden är delad 
är bland annat bristen på mötesplatser och att 
vissa av stadsdelarna bidrar till segregation. 

Personligheter – kända personer 

Deltagarna fick även möjlighet att koppla 
samman Linköping med olika personer och 
motivera varför dessa personer symboliserar 
Linköping. Följande är exempel på några 
personer och egenskaper: 

- Fredrik Lindström och Fredrik Skavlan 
då de är bildade, roliga, spexiga men 
ändå något försiktiga. Båda är 
personer som väcker intresse och som 
folk lyssnar på, vilket passar in på 
Linköping.  
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- Anders Borg, Steve Jobs och Prinsessan 
Madeleine kan symbolisera Linköping 
som akademisk, innovativ, formell och 
emellanåt även lite tråkig.  

”Heliga kor” 

Deltagarna ser att det finns en rad olika ”helig 
kor” i Linköping. Framför allt så är det några 
olika som går igen som till exempel flygindustrin 
och den känsliga verksamheten på SAAB. 
Samtidigt så framför deltagarna att dessa 
verksamheter har betytt väldigt mycket för 
Linköping.  

Andra ”heliga kor” som belyses är Domkyrkan, 
Trädgårdsföreningen, Gamla Linköping, 
Vallaskogen, Stångån och Universitetet. Dessa 
tas upp som exempel på saker som inte får 
röras eller förändras allt för mycket då de 
symboliserar Linköping så pass mycket att 
staden skulle ta skada av om de försvann. En 
annan ”helig ko” som tas upp är det faktum att 
förbättringsförslag inte ses som 
förbättringsmöjligheter utan ofta tas som kritik. I 
alla fall så upplevs det som det från 
medborgarnas sida. Det kom fram synpunkter 
som att Norrköping är bättre på att göra 
verklighet av idéer än vad Linköping är. Det tar 
längre tid för saker att hända i Linköping.   

 

Nutidsdelen har fokuserat på vad som är 
Linköpings kärna, vilka värden och kvaliteter 
som kännetecknar staden samt även på om det 
finns några ”heliga kor” för deltagarna. Inte 
oväntat ser deltagarna positiva och negativa 
karakärsdrag och kärnvärden som de 
förknippar med Linköping.  

Framtid – Linköping och 
Vallastaden 

Följande avsnitt handlar om hur deltagarna vill 
att Linköping och Vallastaden ska utvecklas i 
framtiden samt vilka karaktärsdrag och 
handlingar som ska bidra till denna utveckling. 

Samtliga karaktärsdrag, kvalitetet och 
handlingar kan kopplas till Vallastaden och 
utvecklingen av stadsdelen.  

Karaktärsdrag och kvaliteteter i 
framtiden 

Deltagarna vill att Linköping ska våga mera, 
vara mera framåt och visa upp en vilja att 
utvecklas. Det betonas att det är viktigt att 
staden ska sträva efter att vara mer öppen, 
välkomnande och open-minded. Vidare bör 
staden fortsätta att sträva mot att utvecklas 
vidare inom högteknologi och utbildning med 
fokus på universitetet och gymnasieskolor. 
Bland områden att utveckla och satsa på tas 
miljösatsningar, miljöteknik och fredscentrum 
upp.  

Nedanstående ordmoln visar de mest frekvent 
förekommande karaktärsdrag och kvaliteter som 
deltagarna vill att Linköping utvecklar och som 
de vill ska prägla Vallastaden.  
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Områden som behöver förbättras är att 
segregationen i staden bör minska och att det 
bör skapas bättre förutsättningar för möten 
mellan olika människor och kulturer. Förslag 
som kan påverka detta område är varierade 
boende och boendeformer som lockar alla 
typer av människor. Det behöver inte vara 
exklusiva boendeformer utan invändigt kan det 
vara relativt enkelt. Det viktiga är att de är 
tilltalande och har en extern attraktiv miljö. 
Även mötesplatser tas upp som en viktig 
ingrediens för den framtida staden. 
Mötesplatser kan till exempel handla om att 
skapa integrerade platser, offentliga 
mötesplatser, en internationell videovägg, 
moské och gemensamhetslokaler och 
allaktivitetshus.  

Värna om det gamla och unika med staden och 
ta till vara på de naturvärden som finns. 
Exempel är gröna tak, bilfritt och en väl 
utbyggd kollektivtrafik och ett fortsatt cykelfokus.  

Skapa en levande stad och stadsdel som är 
spirande och inspirerande. Ett myller av gator 
och lite av en ”Christiania-känsla”2

Andra karaktärsdrag: 

 efterfrågas. 
Bygg innovativt och hållbart, skapa ett grönt 
fokus med mycket vatten i staden. Ytterligare ett 
område att satsa på är ungdomarna. Det 
framhålls att det är viktigt att skapa möjligheter 
för ett rikt ungdomsliv.  

- Miljömodig och framtidsteknologisk  
- Öppen, vänlig och stolt 

                                                 

2 Med ”Christiania-känsla” menade deltagarna bland annat att stadsdelen ska 
vara levande, varierad, grönskande och ett myller av olika kulturer och fylld 
av mångfald.  

- Flexibel, gemensam och klok  
- Mångfald, levande och delaktig 
- Hälsofrämjande, äventyrlig, och modig 

Handlingar för att skapa den önskade 
bilden: 

- Blandade boendeformer, överraskande 
stadsplanering och varierande gator 
(inte bara rakt gatmönster).  

- Hållbarhet genom mycket naturliga 
grönområdet, gröna tak, passivhus och 
mycket vatten. Mycket natur och 
öppenhet och möjlighet till 
odlingslott/täppa. 

- Minskad segregation genom varierade 
mötesplatser som välkomnar olika 
åldrar och människor. 

- Öppenhet mot medborgarna med ökad 
dialog och samverkan och uppmuntran 
till långsiktig delaktighet. 

- Utveckla befintliga värden inför 
framtiden och bygg vidare på de 
styrkor som staden har.  

Vilken kultur är viktig för dig och vad 
vill du ha mer av? 
Framför allt betonar deltagarna att all form av 
kultur är viktig och att det behövs en 
variationsrikedom för att kulturen ska kunna 
tilltala alla stadens invånare. Det krävs att 
kulturen får ett större utrymme i staden och att 
fler mötesplatser skapas då dessa är en viktig 
ingrediens för ett lyckat arbete på området. 
Vidare framförs att staden behöver utmana sig 
själv rent kulturellt för att kunna utvecklas.  

Exempel på kultur som deltagarna önskar mer 
av är till exempel kulturnatt, kulturhus, 
utomhusbio, mer satsning på arkitektur, design, 
mode, saluhall, sport, musik, cykelturer, 
kommunal bio, teater och allaktivitetshus. Andra 
området som kan utvecklas är spontankultur, 
utemiljö och stadsbildning. Tinnerbäcksbadet, 
Valla och Skylten är viktiga kulturella platser 
som bör bevaras.   
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
deltagarna anser att Linköping har positiva och 
negativa egenskaper och att det finns en rad 
områden att förbättra och utveckla. För att 
lyckas med LinköpingsBo2016 tycker många av 
deltagarna att det är viktigt att våga och att 
vilja göra något extra av bo- och samhällsexpo 
och Vallastaden.   
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