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MEDBORGARDIALOG         
STADSMILJÖ SOM 
INSPIRERAR TILL 
MÖTEN  
Medborgardialogtillfälle två hölls måndagen 
den 16 april i Konsert & Kongress. Återigen fick 
invånarna i Linköping möjlighet att utrycka sina 
åsikter om Linköpings framtid och hur 
Vallastaden ska utformas. Dagens tema var 
stadsmiljö som inspirerar till möten och 
fokuserade på det offentliga rummet och olika 
former av möten. Under kvällen samlades cirka 
55 person och könsfördelningen var jämn. 
Åldersmässigt rörde sig deltagarna mellan 
gymnasieålder och upp till pensionsålder. 
Deltagarna var boende i Linköping med fokus 
på Linköpings tätort.  

Kvällen inleddes 
med mingel, 
förtäring och 

inspirations-
föreläsningar av 
Mats Brusman 
och Magnus 

Lindqvist. Mats berättade om offentliga rum och 
hur de präglar städer. Han fokuserade på 
staden och dess kultur och hur städer formas 
genom interaktion och samspel i tid och rum. 
Magnus pratade om trend-spaning, vad som 
händer i världen och vart vi är på väg. Han 
belyste nuet i ett historiskt perspektiv och tog 
upp hur svårt dagens samhälle har att förhålla 
sig till långsamma processer. Efter inspirations- 
och informationsfasen delades deltagarna in i 
smågrupper för att här 
diskutera och samtala 
om stadsmiljö som 
inspirerar till möten. 
Efter intensiva och 
utvecklande 
gruppdiskussioner 
avslutades kvällen med 
att deltagarna 
återsamlades i helgrupp 

för att gå igenom huvuddragen från respektive 
bords-diskussion.  

Metod – dialog och kreativt 
skapande 

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 andra medborgardialogtillfället 
diskuterade deltagarna stadsmiljöer som 
inspirerar till möten och hur de vill att det 
offentliga rummet ska se ut. Bland annat fick 
deltagarna använda sina kreativa sidor och 
skapa världens bästa mötesplats. Detta genom 
att rita och lägga till egenskaper och 
karaktärsdrag. Under diskussionerna 
uppmuntrades deltagarna till att tänka på 
kultur1

Dialog  

 som ett brett begrepp. Kvällens 
frågemeny såg ut som följer: 

• Vad är offentliga rum? 
• Vilka olika typer av möten finns det? 
• Vad innehåller det offentliga rummet och 

vilka egenskaper och karaktärsdrag har 
det? 

• Linköpings bästa och sämsta mötesplats?  

Spåna, skissa och rita 
”Föreställ dig nu världens bästa mötesplats! (T 
ex i den blivande i Vallastaden)”  

• Hur ser den ut?  
• Vad finns där?  
• Vad kan man göra? 
• Vilka olika delar innehåller mötesplatsen?  
• Hur rör man sig? 

                                                

1Konst, teater, dans, musik, film, litteratur, sport, 
livsstilsmönster, mattraditioner, mode, turism, design, 
arkitektur och stadsmiljö.  



4 

 

Offentliga rum och möten 

Offentliga rum kan enligt deltagarna vara och 
betyda många olika saker. Några av 
definitionerna som återkom i diskussionen var 
att offentliga rum:  

• är allt utanför hemmet 
• är allt som inte är privat  
• är allt det som människor inte är 

utestängda/avskärmade ifrån  
• är ett rum där vi har rätt att uttrycka oss 
• är ett rum där det finns både ordning 

och frihet  
• är en plats du går till när du inte vill 

vara privat  

Genomgående 
för deltagarna är 
att de anser att 
det offentliga 
rummet 
kännetecknas av 
öppna platser, 
som torg och parker. Samtidigt råder det en 
samstämmighet om att det inte är något som 
uttryckligen är privat, som en trädgård. 
Däremot kan ett privat område, exempelvis ett 
kafé, vara offentligt i viss omfattning. Vidare 
präglas det offentliga rummet av sorl, rörelse 
och människor och du väljer själv om du vill 
vara där eller inte. Ett offentligt rum är en plats 
eller en miljö dit du går när du inte vill vara 
privat. Du möter människor du inte valt att möta 
och sätter dig i situationer du inte alltid kan 
förutse.  

Enligt deltagarna kan möten delas in i olika 
former. Spontana/överraskande möten 
kan vara möten med okända personer eller 
oväntade möten. Planerade möten med 
exempelvis vänner, släkt eller bekanta präglas 
av att de är bestämda sedan tidigare. 
Anonyma möten är möten som präglas av 
närvaro med andra utan att du själv behöver 
vara aktiv. Andra typer av möten kan till 
exempel vara events i centrum, möten på 
gymmet eller i stallet, möten bland och mellan 
olika intressen och möten med blicken. Möten 
på andra nivåer handlar om andra möten 

än det direkta mänskliga/fysiska mötet. Att 
möta sig själv kan vara ett slags möte och att 
möta naturen kan vara ett annat. Dessa typer 
av möten skapar ofta reflektion och tankar.  

 

Det offentliga rummets innehåll och 
aktiviteter 

Nedanstående ordmoln visar vad deltagarna 
anser är positivt med det offentliga rummet och 
vad de vill ha mer av för att trivas i det.  
 
I det offentliga rummet vill deltagarna dela 
saker med likasinnade, se andra människor 
omkring sig och insupa kultur. Det ska vara 
möjligt att göra olika saker och stanna en 
längre tid i det offentliga rummet. Rummet ska 
präglas av flexibilitet och det ska finnas en 
blandning och variation av saker och ting; 
kommersiellt och okommersiellt, design och 
kultur, ordning och frihet. En viktig sak med det 
offentliga rummet är att det måste motverka 
segregation och 
uppmuntra till 
interaktion och 
integration 
mellan 
människor och 
kulturer. En 
ytterligare faktor som är viktig för att deltagarna 
ska trivas i det offentliga rummet är att det inte 
får vara allt för uppstyrt, färdigt och stelt.    
Vidare ska det offentliga rummet vara levande 
dygnet runt, uppmuntra till aktiviteter och skapa 
förut-sättningar för alla människor att trivas. Det 
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offentliga rummet ska skapas av människor 
tillsammans och alla ska ha rätt att uttrycka sig 
och befinna sig där, vilket kan ses som ett 
demokratiperspektiv.  

Linköpings bästa och sämsta 
mötesplatser 

Inte oväntat anser deltagarna att vissa 
mötesplatser i Linköping är bättre än andra. 
Bland de bästa mötesplatserna i Linköping 
nämns Stångån, Stora Torget, 
Trädgårdsföreningen, Gamla Linköping, Sankt 
Larsparken och Passagen. De sämsta 
mötesplatserna är enligt deltagarna Sankt 
Larsgatan, Tropikhuset i Trädgårdsföreningen, 
järnvägsparken, Folkungavallen och Stora 
Torget. Stora Torget anses både vara en av de 
bästa och sämsta mötesplatserna. Det som gör 
den bra är att den är centralt belägen och 
lättåtkomlig. Samtidigt anses den vara en dålig 
mötesplats för att den är belägrad av 
restauranger och allt för uppstyrd.  

Världens bästa mötesplatser 

Den andra delen av 
medborgardialogen 
gick ut på att 
deltagarna skulle 
skapa sina ideala 
mötesplatser. Först fick 
deltagarna spåna fram 
egenskaper och 
karaktärsdrag som 
mötesplatsen skulle 
innehålla. Därefter 
ritades och placerades 
egenskaperna och karaktärsdragen in på en 
plats. Följande del beskriver de sex unika 
mötesplatser som deltagarna arbetade fram.  

Världens bästa mötesplats – 
välgenomtänkt park 

Den mötesplats som gruppen enades om 
påminner om en stor park.  Där finns en å, 
vattenspegel, fria öppna grönytor och grönska. 
Dessutom finns där spännande arkitektur. Det 

som finns på mötesplatsen är grillplatser, 
äventyrsredskap och träningsredskap. Det finns 
en portal mot Valla Fritidsområde samt ett 
”punkthus” som sticker ut och på så sätt 
förknippas med platsen. Utöver detta finns 
spontana scener och det finns sittplatser inne 
som ute. Den känsla som mötesplatsen 
förmedlar är en känsla av att kunna vara 
anonym, även i den offentliga miljön. Platsen 
känns välkomnande för alla åldrar. Det finns liv 
och rörelse i olika tempo, vilket är viktigt för att 
vi alla är olika människor. Platsen innehåller 
möjligheter att mötas, plugga, sitta och vila. 
Offentlig service finns i form av handel, skolor 
och vård. På mötesplatsen kan personerna själv 
välja hur den ska användas och variation och 
flexibilitet är viktiga ingredienser. Det är viktigt 
att den bakomliggande tanken för platsen är 
välgenomtänkt och välgrundad. Först därefter 
kan de mer ytliga och praktiska frågorna 
konkretiseras.  

Världens bästa mötesplats – flexibelt 
centrum 

Denna mötesplats skulle kunna vara ett tänkt 
centrum i Vallastaden. Mot norr finns ett stort 
skärmtak täckt med grön växtlighet som 
fungerar som ett extra rum där det går att sitta. I 
mitten finns en ganska stor nersänkt grop där 
det finns möjligheter att röra sig i cirklar. 
Gropen kan bestå av olika teman/tårtbitar som 
till exempel shopping, ”living” och fik. Det finns 
en scen som är transformerbar. Den går att ha 
ute på 
sommaren och 
är samtidigt 
möjlig att 
vända inåt 
under tak på 
vintern. Tanken 
är att det ska 
gå att blanda olika typer av fram-trädanden på 
scenen. Mot söder finns en stor, öppen plats, 
som kan utnyttjas till mycket just för att den inte 
är låst vid någon viss aktivitet. Vatten, en grön 
promenad och grönområden finns i närheten. 
Vad gäller sittplatser diskuterades möjligheter 
att ha bänkar som kan flyttas runt och ändras 
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efter önskemål. Ett annat önskemål var 
möjligheten till tysta och tystare platser i det 
offentliga rummet. Det ska även finnas väggar, 
experimentytor, bildskärmar, konst och utrymme 
för lokala konstnärer och fotografer att ställa ut. 
Andra önskemål var ett offentligt rum där det 
går att koppla av och känna sig bekväm. 
Mötesplatsen ska vara vacker och spännande 
och de kommersiella ytorna är underordnade 
övriga ytor. 

Världens bästa mötesplats – dynamiskt 
torg 

Mötesplatsen är en central del av Vallastaden. 
Den har en dynamisk form, är öppen och 
flexibel och här samlas alla delar av staden. 
Mötesplatsen erbjuder möjlighet att mötas, 
handla, äta, umgås med kompisar, lämna på 
dagis eller pyssla om sin kolonilott eller åka 
skateboard. Gatorna präglas av gående, bilar 
är parkerade i underjordiska garage som målas 
om av de lokala gatukonstnärerna. Det finns 
graffiti- och växtvägg. Växterna sticker ut ur hål 
i väggen åt söderhållet, på skuggsidan finns en 
slät vägg som ägnas åt graffiti. I närheten finns 
det kolonilotter som är byggda i etage. 
Mötesplatsen har även ett kulturcentrum med 
flexibla och varierade aktiviteter och torghandel 
där alla kan delta. Bakom handelsbodarna och 
kulturcentrumet finns det stora, breda trappsteg 
som det går att sitta på 
och titta ut över torget.  

I mitten av torget finns 
en staty. Ett monument 
högt upp på en 
piedestal som utstrålar 
hela Vallastadens 
framtids-anda och är 
kronan på verket för 
hela Vallastaden. Runt 
statyn rinner vatten från den närliggande 
bäcken. Den är hela tiden närvarande i torget. 
Dels genom att den slingrar sig längs med 
kanten förbi kolonilotterna och dels genom att 
den däms upp mitt på torget och bildar en 
damm invid statyn. Grönskan och naturen har 
givetvis en del i torget. Torget är storslaget och 

centralt för Vallastaden samtidigt som det är 
småskaligt. Överallt har vi mellanrum, flexibla 
platser som inte har fasta syften.  

Världens bästa mötesplats – 
mångfacetterat torg 

Mötesplatsen som diskuterades ligger i 
Vallastaden och utgjordes centralt av en 
torgliknande plats. Detta eftersom Vallstaden är 
omgiven av natur, och därför ansågs det att ett 
torg behövdes som mötesplats. Både inne- och 
utemiljöer ska finnas att mötas i. Mitt på torget 
finns vatten som ska kunna användas som 
exempelvis skridskobana på vintern och fontän 
eller fotbollsplan på sommaren. Platsen ska 
uppmuntra till utevistelse såväl på sommaren 
som på vintern. Det finns bänkar av olika slag, 
former och färg, vilket är en kombination av 
sittplatser och konstverk. Torget är upplyst så att 
det inte blir mörkt på vintrar och kvällar. En 
vinbar eller liknande finns någonstans på 
torget, kanske i form av en båt.  

På torget finns koncertplats, utebio och 
aktivitetsboxar. Dessa boxar, stora som kiosker, 
är flyttbara och kan användas till olika saker. 
På torget finns även konstverk och installationer 
som går att interagera med. Runt torget finns 
någon typ av kultur- eller allaktivitetshus, 
skola/förskola och äldreboende. Platsen ska 
välkomna alla och de äldre ska kunna 
interagera med de yngre. Grönområden, 
lekplatser och utegrillar stimulerar till att träffas 
och umgås tillsammans. I anslutning till 
grönområdena och torget finns fräscha 
allmänna toaletter, vilket gör att folk ska kunna 
stanna kvar i området utan att bli avbrutna på 
grund av toalettbesök. Vidare finns en 
”vuxenlekpark”, ett ute-gym, en skatepark och 
platser där det går att hänga. Runt torget går 
gång- och cykelstråk och i ena hörnet av torget 
finns kollektivtrafik. I ena hörnet av torget finns 
även ett parkeringshus som ligger under jord.  
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Världens bästa mötesplats – amfiteater 
med möjligheter 

Mötesplatsen är en amfiteater som ger 
möjligheter till att olika grupper träffas. Den 
syftar till att undvika segregation genom att ha 
aktiviteter för barn, vuxna och kultur i centrum. I 
mitten av amfiteatern finns en lek- och 
träningspark för vuxna och barn. Här finns även 
en fikaplats. Platsen är kravlös och ger 
möjligheter för olika människor att mötas. Det 
finns olika saker att göra och du kan själv välja 
om du vill delta eller inte. Här känns det 
bekvämt och det finns olika sittmöjligheter. 
Platsen är inbjudande, det finns grönområden 
och det är sittvänligt och ”tittvänligt”.  

En del av amfiteatern 
är öppen så att det är 
som en stor trappa. Det 
är upp till var och en 
vad utrymmet ska 
användas till. Andra 
delar av amfiteatern är 
fylld med olika aktiviter 
som gärna kan ändras 
över tid och årstid. 
Förslag från gruppen 

var ute-/innebio, konserter, jazzklubb, 
dansaktiviteter, grönområde, kafé, och 
restauranger, staty. Amfiteatern har också 
anställda som organiserar aktiviteter. Det är 
viktigt att det finns en mångfald (ålder, etnicitet, 
erfarenheter) bland de anställda.  

Världens bästa mötesplats – 
mångfaldsyta 

Mötesplatsen som gruppen diskuterade fram 
finns i Vallastaden och är centralt belägen. Den 
består av en stor yta med möjlighet till olika 
aktiviteter och möten. Det finns en mindre sjö, 
studsmattor, grillar, butikslokaler och en 
vattenlöslig graffitivägg. Mitt i mötesytan finns 
en videovägg som gör att det går att ha kontakt 
andra städer och kulturer. Väggen kan även 
användas till filmvisningar.   

På ena sidan av mötesytan finns ett 
allaktivitetshus med plats för bland annat teater, 
scenkonst, dansgolv och DJ:s. Bredvid finns en 
aktivitetsyta som skapar möjlighet för olika 
aktiviteter som volleyboll, Vallastadens 
marknad, konstutställningar och 
dansuppvisningar. Det finns även ett 
dygnetruntöppet kafé/saluhall. På andra sidan 
mötesytan finns en kombinerad förskola och 
äldreboende där olika åldrar kan mötas och 
leva ihop. Det finns även en ”studentkorridor” 
för alla människor. Bredvid dessa boenden 
finns en religionsgalleria, vilket är en plats för 
olika religioner att existera sida vid sida.  
Mötesytan ska välkomna olika åldrar, kulturer 
och bakgrunder och stå för variation och 
mångfald.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det 
finns en rad genomgående teman i de olika 
mötesplatserna. Det centrala är att det ska vara 
någon form av torg, centrum eller park. 
Mötesplatsen ska vara öppen, välkomnande, 
dynamisk, flexibel, grön och ha inslag av 
vatten. Den ska uppmuntra till aktiviteter men 
även till att bara kunna vara. Alla ska känna sig 
välkomna, oavsett vilken bakgrund du har eller 
vad syftet med besöket är.  
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