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Sammanfattning 
Arbetet behandlar skapandet av en bok om Linköping som vänder sig till nyinflyttade. Boken 

ska ge en bild av staden och inspirera människor att själva upptäcka den. 

 

Syftet är att bokens läsare ska kunna ta till sig information och se Linköping med nya ögon 

nästa gång de möter staden. Arbetet undersöker hur man skapar en bok om Linköping som 

vänder sig till nyinflyttade, för att informera om historia, platser att besöka och saker att göra. 

 

Arbetssättet är likt både en informatörs och en journalists, men mer åt informationshållet. 

En målgruppsanalys gjordes för att ämnesurval och språklig utformning skulle kunna 

bestämmas. 

 

Boken har en enkel och stilren design. Citat är ett återkommande element, liksom färger för 

varje kapitel. Bilder har gett ytterligare information om intervjupersoner och platser. 

 

Boken tar upp information om historia, platser och fritidssysselsättningar. Ämnesurvalet är 

brett för att tilltala alla i målgruppen. 
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1. Inledning 
Jag har valt att göra en bok om Linköping som vänder sig till nyinflyttade, som ska vara ett 

hjälpmedel för dem att lära känna staden. 

 

1.1 Varför jag har gjort LKPGBO.NU 
Jag flyttade till Linköping januari 2010. Efter att jag bott några veckor i staden fick jag en 

tidning på posten som alla nyinflyttade får (Storstadspress AB 2010). Då jag bläddrat i 

tidningen och läst artiklarna blev jag inte särskilt inspirerad till att integrera med Linköping, 

vilket slog mig borde vara det egentliga syftet med att skicka hem information. Då fick jag idén 

att skapa en egen bok som de nyinflyttade kunde få när de flyttar till Linköping, för att de 

skulle bli inspirerade till att se sig omkring och lära känna sin nya bostadsort. Mina egna 

erfarenheter är att man ofta flyttar till en ny stad på grund av studier, arbete eller kärlek, och 

då är det inte alltid man har stor kännedom om staden som man flyttar till. 

Min bok ska vara en hjälp för den nyinflyttade att dels sätta sig in i stadens historia, som 

påverkat Linköping till hur det ser ut idag, och dels få tips på ställen att besöka och saker att 

göra. Jag ville ta upp sådant som jag själv besökt eller hört om, och även sådant som andra 

tipsat mig om. De ”andra” kunde vara dels studenter som nyligen flyttat till Linköping och 

dels personer som jag intervjuade till boken under arbetsprocessens gång. 

Anledningen till varför jag valde att göra en bok och inte exempelvis en webbsida med 

information, är för att jag ville göra någonting som man kan ta på och bläddra i, som kan finnas 

kvar trots att åren går, samt någonting som man kan skicka hem till de nyinflyttade. En 

hemskickad bok kan få den nyinflyttade att känna sig speciell, utvald och välkommen till 

staden. Det är ovanligt att få en bok med posten utan att själv ha beställt den, vilket 

uppmuntrar mottagaren av boken att läsa den. Skulle jag istället ha gjort en webbsida med 

samma information skulle det vara svårare att få mottagaren att besöka den och informationen 

skulle antagligen inte kännas lika personlig, utan snarare anonym. 

 

1.2 Vad jag har gjort 
Jag har gjort en bok om 100 sidor som innehåller fakta om Linköping, intervjuer och bilder. 

Genom att jag har gjort intervjuer, skrivit texter i artikelform, fotograferat nästan alla bilder och 
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gjort layouten helt själv, har jag använt mig av de praktiska kunskaper som jag lärt mig under 

mina tre år vid utbildningen. Jag har valt att göra många intervjuer och skriva i artikelform för 

att boken ska bli så personlig som möjligt, med personer som berättar informationen i citat för 

att få en levande text, istället för att rabbla upp fakta och bli mer enformig. Jag skulle 

personligen hellre vilja läsa en bok med människors berättelser, än fakta enbart hämtad från 

böcker, broschyrer och Internet. 

Upplägget i boken är en inledning med förord, kartor över Linköping och en 

innehållsförteckning. Därefter är det genomgående upplägget att ha text på ena sidan och foto 

på andra, dels för att det ska vara en bläddervänlig bok som inte är till för att läsas i ett streck, 

och dels för att man ska kunna djupdyka i en text. 

Det gestaltande arbetet är den absolut största delen av mitt C-arbete och rapporten är till för 

att sätta boken i sitt sammanhang. 

 

1.3 Syfte 
Jag vill göra en bok som vänder sig till nyinflyttade i Linköping som ger en intressant bild av 

staden och inspirerar människor att själva upptäcka den. Syftet är att bokens läsare ska kunna 

ta till sig intressant information och se Linköping med nya ögon nästa gång de möter staden. 

Den ska vara en hjälp till att lära känna staden och få information om sådant som man kanske 

inte visste tidigare – stort som smått. 

Genom att läsa boken ska man få en inblick i Linköpings historia, tips på platser att besöka 

och saker att göra på fritiden genom nyttig information och personliga berättelser. 

 
1.4 Frågeställning 
Hur skapar man en bok om Linköping som vänder sig till nyinflyttade för att informera om 

historia, platser att besöka och saker att göra på fritiden? 

 

2. Genomförande 
När jag skapade boken om Linköping gjorde jag en hel del val och hade många funderingar kring 

mitt arbete. Jag behövde veta var på skalan mellan journalistik och information som jag skulle 

arbeta, vilka ämnen jag skulle välja att skriva om och hur jag skulle strukturera upp mitt arbete. 
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Jag behövde även bestämma en form för mina största informationskällor – intervjupersonerna 

– och ta ställning till hur jag skulle ta emot deras eventuella ändringar efter att de läst texterna. 

Arbetet behövde även planeras och bollas kring med handledarna. 

 

2.1 Journalistik eller information? 
I och med att mitt gestaltande arbete är en bok om Linköping för nyinflyttade, som ska 

informera och locka till egna upptäckter av staden valde jag medvetet bort negativ information. 

Valet kan likna det arbetssätt som en informatör har, som arbetar med att synliggöra och skapa 

en positiv bild av en produkt eller ett företag. En informatör arbetar mot specifika målgrupper 

som noga analyseras, vilket även jag har gjort (se 5.1 Målgrupp). Jag ville framställa Linköping 

på så bra sätt som möjligt, för att de nyinflyttade ska känna att de kommit till ett ställe som 

har mycket att erbjuda och att de kommer att trivas i staden. Samtidigt gjorde jag själv urvalet 

av ämnena och materialet, vilket liknar journalistens arbetssätt. I de allra flesta fall har jag haft 

kvar min integritet, där jag själv har bestämt över mitt material. I vissa fall har dock 

intervjupersonerna, efter att ha läst texterna, velat ändra på innehåll och lägga till information 

som beskriver ämnet ännu mer positivt. Exempelvis valde jag att anta några av de ändringar 

som arkeolog Göran Tagesson ville göra i texten om Linköpings historia (Längvik 2010 s.23), 

då jag tyckte att det fick en bättre beskrivande ton i texten. I det fallet inkräktade Göran 

Tagesson på min integritet då han ändrade om i och satte sin egen prägel på texten. Likadant 

var det i texten om Domkyrkan (Längvik 2010 s.27), där domkyrkoguide Thomas Malm via 

mail hjälpte mig att strukturera upp innehållet efter den målgrupp som jag ville nå. I slutändan 

blev det inte så många ändringar, men de som jag gjorde kändes relevanta och lyfte texten. 

Jag skulle tro att mitt arbete hamnar i klyftan mellan journalistik och information, med 

tyngden mot information. Texterna tenderar ibland att bli marknadsföringsmässiga, exempelvis 

texten om Actic Gym City (Längvik 2010 s.63), vilket jag är medveten om och i största mån 

försöker att undvika. 

Mina teoretiska kunskaper om min profession som journalist har medvetet inte alltid följts, 

exempelvis publicitetsreglerna (Pressens Samarbetsnämnd 2007 s.8) som säger att man ska 

höra båda sidor. I och med att boken ska vara lockande och inte upprepande har jag inte hört 

alla sidor, exempelvis i texten om Arenabolaget (Längvik 2010 s.46). Där har jag valt att skriva 

om det största eventbolaget i staden, som är kommunalägt, och inte nämnt några andra. 
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Likadant gäller exempelvis kyrkorna, där jag valt att skriva om Domkyrkan istället för S:t 

Larskyrkan, då den förstnämnda är mer känd i Linköping (Längvik 2010 s.27). Det har tagit 

emot att göra på detta viset, men jag var tvungen att göra urval då jag hade ett begränsat 

utrymme. Samtidigt är jag medveten om vad jag har gjort, vilket visar min förståelse för 

professionen. 

 
2.2 Ämnesurval 
I huvudsak har jag valt att ha med ämnen som jag själv är intresserad av: samhällsstruktur, 

historia, kultur, nöje, sport och fritid. Då jag anser mig ha ett brett intressefält tror jag att det 

finns någonting intressant för de allra flesta i boken. 

Det första jag gjorde var en lista över ämnen att skriva om efter en sökning på Wikipedia 

(wikipedia.org). Utifrån den mallen fortsatte jag att arbeta och kunde bygga på listan i och med 

min praktik på Linköpings-Posten, där jag lärde känna staden genom människor som jag 

träffade och genom nyheterna. Jag har även vänner som är nyinflyttade studenter, som har 

tipsat mig om sina favoritställen och berättat om sina upplevelser av staden. Listan fortsatte 

att byggas på under arbetsprocessens gång. Jag har använt mig av boken ”Från sockerbruk till 

high tech” (Billeson et al 2008) för att hitta information och ämnen att skriva om, där jag inte 

behövt en intervjuperson som berättar informationen i texterna, exempelvis om 

godsvagnstillverkande ASJ (Längvik 2010 s.31) och chokladtillverkande Cloetta (Längvik 2010 

s.80). 

 

2.3 Struktur 
Jag började tidigt att strukturera upp mitt arbete genom att göra en dummy i Adobe InDesign 

CS2, där jag valde typsnitt, storlek på boken och upplägg. När det var färdigt kunde jag fylla 

på dummyn med material efter hand. Med dummy menas här en mall och planering för 

utseendet och utformandet av boken, som med tiden kan växa fram till en färdig produkt. 

För att underlätta kontrollen av materialet gjorde jag en ämnesöversikt kapitel för kapitel (se 

Bilaga 1) och en översiktsplan (se Bilaga 2) för vad som skulle finnas sida för sida. Jag använde 

mig av mappar i datorn för varje kapitel, rapporten och dummys, för att enkelt hitta i mitt 

material. Jag gjorde likadant i min externa hårddisk, där jag sparade kopior av materialet. 
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Dummyn i Adobe InDesign sparade jag även på Internet, genom programmet Dropbox, där 

mina handledare kunde hämta materialet för att se hur jag låg i planeringen. 

 

2.4 Intervjuer 
Efter att dummyn var färdig ringde jag runt till 26 tilltänkta intervjupersoner, som jag valde ut 

efter vad jag ville skriva om. Jag försökte i den mån som det gick att intervjua lika många 

kvinnor som män, på grund av att kvinnor idag inte får lika mycket utrymme som män i media 

och för att boken vänder sig till båda könen. I slutändan tog ändå männen över, då femton män 

framträder i boken jämfört med elva kvinnor. 

Anledningen till att jag gjorde intervjuer var för att ge texterna mer liv och bli mer berättande, 

än om jag bara rabblat fakta. Jag anser att en text blir mer intressant om personer framträder i 

både text och bild, där man, dock ytligt, får lära känna personerna genom deras tankar och sätt 

att uttrycka sig på. 

Då jag hade kort tid på mig att genomföra arbetet med boken valde jag ofta första bästa person 

som hade med ämnet att göra, exempelvis i texten om Gamla Linköping (Längvik 2010 s.38) 

där museichef Tina Karlsson framträdde, istället för någon av guiderna som kanske kunde 

berättat mer ingående. Ett annat exempel är i texten om Fun Skatepark (Längvik 2010 s.60) där 

projektledare Göran Andersson framträder istället för initiativtagare Ewa Groppfelt. Det 

handlade om tidsbrist snarare än lathet att inte få tag på rätt person. Texterna om Cykelstaden 

Linköping (Längvik 2010 s.19) och Bosses Glassbar (Längvik 2010 s.56) är två exempel där 

intervjupersonerna kändes rätt för ämnena. 

Jag har inte betat av intervjupersonerna ämne för ämne, utan ringde till de som verkade mest 

intressanta först för att peppa mig själv att komma in i arbetet. Alla intervjupersoner har varit 

intresserade av att ta del i mitt arbete, vilket har varit väldigt positivt. Dock har det ibland 

varit svårt att få tag på några personer, som varken har svarat på telefonsamtal, mail eller 

assistenters påminnelselappar. Som längst gick 15 dagar från första kontakten till 

intervjubokning, vilket var väldigt frustrerande då det var i slutskedet av arbetsprocessen och 

tight till deadline. Den sista intervjun jag bokade in var med kommunalrådet om Linköpings 

framtid (Längvik 2010 s.20), efter ett tips från Johan Rustan, en av intervjupersonerna 

(Längvik 2010 s.46). 
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Jag använde mig av telefonen som främsta redskap till kontakt, mail sekundärt och vid enstaka 

tillfällen via andra personer. Genom att höra varandras röster fick jag och intervjupersonerna 

en mer personlig kontakt än vad jag tror att vi skulle ha fått vid skrivna meddelanden, och det 

har på så vis blivit trevligare att arbeta tillsammans. 

Alla intervjuer förutom en telefonintervju gjorde jag öga mot öga,  då det var det bästa sättet 

för att få ett hethetsintryck av personen och det gav samtidigt tillfälle till att fotografera 

porträttbilder till boken. Vid en intervju öga mot öga får jag en uppfattning om personens 

kroppsspråk, uttryck och jag kan nyttja tystnader till min fördel. Många känner sig tvingade 

att säga någonting för att fylla ut tystnader, vilket gör att det framkommer mer information än 

det skulle ha gjort om en ny fråga hade ställts tätt inpå (Häger 2007) som det ofta kan bli i 

telefonintervjuer. 

Den intervjun som jag gjorde via telefon handlade om Östgötateatern (Längvik 2010 s.49), då 

jag inte hade tid att åka till Norrköping enbart för en intervju. Intervjun blev ändå bra, även om 

intervjupersonen kanske inte svävade ut så mycket som hon skulle ha gjort om jag satt i 

samma rum. 

 

2.5 Genomläsning och ändringar i texterna 
När jag har gjort en intervju har jag försökt att skriva texten så fort som möjligt, helst samma 

dag, för att inte minnet av intervjun skulle försvagas då jag endast använde mig av 

anteckningar. Informationen till texterna hämtade jag från mina anteckningar, Internet, 

broschyrer och böcker (se 9. Källförteckning för gestaltande delen). Till en början behöll jag 

texterna för mig själv då jag fokuserade på att skriva klart dem, men när det var några veckor 

kvar av arbetsprocessen skickade jag ut texterna till intervjupersonerna för genomläsning. 

Samtidigt skickade jag en liten lista (se Bilaga 5) med vad de skulle tänka på när de läste 

igenom texten. Jag valde att maila texterna för att det var det lättaste och snabbaste sättet att 

behandla texterna på. Dock hade en av intervjupersonerna, Marie-Louise Johannesson 

(Längvik 2010 s.55), inte en mailadress, varpå jag skrev ut texten och lämnade hos henne i 

kaféet. Jag bad henne samtidigt att höra av sig till mig om det fanns faktafel i texten, men hon 

hörde aldrig av sig om det. 

Många av intervjupersonerna svarade på mina mail och ville ändra småsaker. I de flesta fall var 

ändringarna befogade och jag satte min egen prägel på dem. I vissa fall stod jag dock på mig, då 
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det gällde innehållet, inte faktafel, exempelvis i texten om Linköpings Universitet (Längvik 

2010 s.16), där intervjupersonen ville ta bort att de har ett Campus vid Universitetssjukhuset 

på grund av att det var för krångligt att förklara. Jag gick inte med på det, utan skrev om 

meningen istället. 

 

2.6 Planering 
Jag har känt en tidspress genom hela arbetsprocessen och har därför valt att i första hand 

fokusera på att få texterna färdiga, i andra hand bilderna och i tredje hand layouten. En vecka 

innan 80 procent av arbetet skulle in hade jag gjort klart de flesta av texterna, och redigerade 

därför alla bilder jag hade samt layoutade allt material i boken. Jag tror att om jag hade 

slappnat av en dag för mycket skulle jag inte hunnit göra klart boken. Därför var min 

almanacka otroligt viktig för mig genom hela processen för att kunna planera mina dagar och 

veckor, samt hålla stenkoll på hur lång tid jag har haft kvar till deadline. 

 
2.7 Handledning och kontakt 
Jag har haft kontakt med tre personer under arbetsprocessen; mina handledare Patrik 

Häggqvist och Ulrika Lindgren, samt Minna Torstensson som har gjort ett liknande projekt – 

en bok för nyinflyttade om Helsingborg. Jag och Minna har hjälpt varandra med idéer till 

innehåll, layout och struktur, samt peppat varandra och hittat lösningar på problem 

tillsammans. Det har varit en trygghet att ha någon som gör nästan exakt samma sak under 

samma tidsperiod, då vi har kunnat rådfråga varandra för att få ytterligare ett perspektiv i en 

fråga. 

Mina handledare har hjälpt mig att komma vidare, speciellt i början av arbetsprocessen, då jag 

hade tusen saker att ta tag i, men visste inte i vilken ända jag skulle börja. Efterhand som 

arbetet har rullat på i bra fart har jag inte behövt mycket handledning, utan handledarna har 

enbart kontrollerat att jag legat rätt i tid och varit på rätt spår. Mot slutet hade vi ingen 

handledning alls, då jag kände att jag inte behövde någon utan ville fokusera på att skriva klart 

allt innan jag fick kommentarer på det. Handledarna gjorde heller inga försök till att kontakta 

mig. 
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3. Utgångspunkter 
För att jag skulle veta vilken information jag skulle ha med i boken krävdes det att jag visste 

hur målgruppen såg ut. Genom att göra en målgruppsanalys kunde jag välja ämnen och skriva 

med ett anpassat språk för målgruppen. 

 
3.1 Målgrupp 
En målgrupp är den grupp människor som man vill nå fram till med sitt budskap. Det är 

viktigt att känna och förstå den målgrupp som man vill kommunicera med, för att på ett bra 

och enkelt sätt nå fram med informationen (Larsson 2008 s.143). Målgruppen för min bok är 

nyinflyttade unga vuxna i Linköping, vilket jag kom fram till efter en given 

målgruppsselektering då jag ville nå ut till människor i samma sits som jag – nyinflyttade. 

Linköping är en studentstad och jag räknar med att alla nyinflyttade svenska studenter ska få 

boken, vilket är cirka 4 000 personer. Boken skulle även passa de 1 000 utbytesstudenterna 

som kommer till Linköping varje år, men då skulle det krävas en översättning av innehållet till 

engelska. Även andra människor i åldrarna 18 till 30 som söker sig till staden inkluderas i min 

målgrupp. Då jag själv är inom ramarna för målgruppen har jag utgått mycket från mig själv, 

vad jag är intresserad av och skulle vilja veta om min nya hemstad. Jag har själv flyttat till en 

ny stad tre gånger, och känner på så vis till mycket om målgruppen nyinflyttade. 

 
3.2 Målgruppsanalys 
Larsson (2008) rekommenderar en sammanvägning av yttre och inre påverkansfaktorer för att 

kunna analysera målgruppen och komma fram till vad den kan tänkas vara intresserad av. Jag 

följde hans mall för att göra en målgruppsanalys (Larsson 2008 s.150-158). 

 
 
3.2.1 Yttre faktorer 
Storlek: Jag räknar med att minst 4 000 studenter ska få boken hemskickad, men för att göra en 

överslagsräkning där de resterande personerna inom målgruppen som inte studerar ska 

inkluderas räknar jag med ytterligare 1 000 personer. 
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Geografisk belägenhet: Alla inom målgruppen befinner sig i Linköpings kommun, då de nyligen 

har flyttat dit. I och med att den största andelen människor i min målgrupp studerar, antar jag 

att de bor i eller nära centrum. Därför har de flesta ämnen koppling till centrala Linköping. 

 

Demografi: Jag har valt att fokusera på personer mellan 18 och 30 år, vilka jag anser vara inom 

ramen för unga vuxna. Många av de personer som väljer att studera idag är inom ramarna för 

min målgrupp och statistik har visat att allt fler personer under 24 år börjar studera (Verket för 

Högskoleservice 2010). Ämnena har bland annat valts utifrån målgruppens åldersspann. 

 

Social bakgrund: I och med de olika sysselsättningarna är den sociala bakgrunden för 

målgruppen svårbestämd. Kommer man som nyinflyttad till Linköping utan att studera kan 

det vara svårare att skaffa sig en umgängeskrets än om man är nyinflyttad student, där fokus 

ligger på att lära känna många nya människor tidigt i utbildningen. Umgängeskretsen både 

påverkar och förhindrar nya attityder och beteenden hos personer (Larsson 2008 s.152), vilket 

är viktigt att tänka på när man skapar en bok. Det gäller att ha med många olika ämnen för att 

göra boken lockande, för att människor inom ett brett spann av attityder ska vara positiva till 

informationen. 

 

Situation: Målgruppens situation är självklar – de är nyinflyttade och antingen studerande eller 

icke-studerande. Jag har hittat information som är intressant både för studerande och icke-

studerande och valt att inte skriva för mycket om universitetsinriktade ämnen, utan hellre 

sådant som alla kan nyttja, oavsett sysselsättning. Det är få meningar som riktar sig enbart till 

studenterna, men ett exempel finns i texten om Östgötateatern (Längvik 2010 s.49). Valet var 

enkelt då jag har förstått på mina studerande vänner att de redan fått information om 

universitetet, kårerna och byggnader när de börjat att studera vid Linköpings Universitet under 

nollningsveckorna. 

 

Mediefaktorer: Det medium som målgruppen föredrar allra mest tror jag är internet – 

personerna inom målgruppen är uppväxta med det och använder nätet till allt mer vardagliga 

bestyr. Dock tror jag inte att boken skulle göra sig i webbformat, då den blir opersonlig (se 1.1 

Varför jag har gjort LKPGBO.NU) och kräver att läsaren själv skriver in webbadressen och 
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klickar sig dit. Det näst bästa mediet för mottagning av information som min tror jag är böcker. 

Böcker är inte på något sätt ovanliga för målgruppen, vilket gör att de känner igen sig i formen. 

Om boken skickas hem till mottagarna blir de uppmuntrade att läsa den och behöver inte själva 

anstränga sig för att hitta informationen. 

 
3.2.2 Inre faktorer 
Behov och motivation: Nyinflyttade till en stad kanske inte har mycket bakgrundsinformation 

om staden sedan tidigare. De har kanske besökt staden innan de flyttade dit, men de har 

antagligen inte hunnit landa ordentligt och förstått vad staden har att erbjuda. Personer som är i 

behov av information är mer intresserad av den än om behov saknas (Larsson 2008 s.153), 

vilket är en viktig utgångspunkt för mitt arbete då nyinflyttade ofta är i behov av information 

om staden som de flyttat till. 

 

Beredskap för information: Larsson (2008) menar att det är lättare att ta emot information om 

man är beredd på det. Gällande min bok tror jag att oavsett om man är förberedd på att få 

informationen eller inte är man mottaglig för boken, då den väcker nyfikenhet bara genom 

utseendet, att den innehåller relevant information för de nyinflyttade och att den kommer 

direkt hem i brevlådan. 

 

Förhållandet till ämnet: Målgruppen har ett nära förhållande till boken, då informationen är 

relevant för gruppen. 

 

Kunskaper: Det är ovisst hur mycket förkunskaper som målgruppen har kring ämnet, men jag 

har valt ämnen som både är välkända och mindre kända. Dels för att nå ut till en så stor grupp 

människor som möjligt och dels för att alla ska kunna lära sig någonting nytt av boken. 

Informationen har olika kunskapsnivåer, exempelvis beskrivs Tinnerbäcksbadet (Längvik 2010 

s. 64) som en häftig anläggning för den ovetande men innehåller samtidigt historisk information 

för den insatta. 

 

Attityder: Jag skulle vilja förändra läsarnas attityder till vissa ämnen, men det är långt ifrån 

mitt huvudsakliga syfte. Bland annat skulle jag vilja påverka fler människor att gå på teater 
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(Längvik 2010 s.49) eller att prova på att skejta (Längvik 2010 s.60), bara för att se om den 

tryckta informationen kan påverka människors aktiva val genom min bok. Enligt Palm 

(Larsson 2008 s.157) kan attityder ändras om informationen är trovärdig, vilket är en viktig 

uppgift att säkerställa i mitt arbete. 

 

3.3 Ämnen och urval 
När jag har valt ämnen har jag utgått från mig själv och min målgrupp och tänkt på vad en 

nyinflyttad skulle vilja få information om samt ämnen som vore roliga att veta mer om. 

Exempelvis har jag valt att skriva om squash (Längvik 2010 s.59) istället för de vanligaste 

sporterna som Linköping är mest känt för – fotboll, innebandy och ishockey. Här utgick jag 

från mig själv, då jag skulle vilja läsa en bok som inte bara tar upp de mest kända ämnena, utan 

även informerar om ämnen som för mig är okända. Detsamma gäller för personerna i 

målgruppen, som kan ha olika stora förkunskaper (se 5.2.2 Inre faktorer) och är intresserade 

av olika ämnen. Jag har valt att ha med nyttig fakta för målgruppen, exempelvis var den mesta 

shoppingen finns (Längvik 2010 s.50) och hur akutsjukvården fungerar (Längvik 2010 s.86), 

vilket är information som nyinflyttade söker. Samtidigt ville jag ha roliga inslag i boken som 

intervjuerna med författaren Mons Kallentoft (Längvik 2010 s.73) och Bo Hesser som driver 

Bosses glassbar (Längvik 2010 s.56), för att få en bredd i kunskapsgraden (se 5.2.2 Inre 

faktorer) och ämnena. 

 

3.4 Språk 
Språket och tonen som jag har valt att använda är i de flesta fall en neutral berättarton. Jag har 

inte velat ha egna värderingar i längsta möjliga mån, då jag tror att det kan förstöra 

trovärdigheten i texterna, vilket kan innebära att läsaren inte intresserar sig för boken (se 5.2.2 

Inre faktorer). I de allra flesta fall är det intervjupersonerna själva som beskriver 

verksamheterna. Jag har valt att inte skriva för lättlästa texter, men samtidigt inte för 

akademiska, då texterna ska vara tillgängliga för alla i min målgrupp, oavsett bakgrund, 

förkunskaper och yrkesval. 
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4. Layout 
Jag hade redan tidigt en idé om hur jag ville att boken skulle se ut layoutmässigt, med en bild 

på ena sidan och text på andra. Jag ville även ha samma typsnitt genomgående i hela boken, för 

att läsaren skulle känna igen sig och det skulle passa bra ihop med andra textblock. Därför 

behövde jag ett lättläst typsnitt med flera versioner, vilket hade jag i baktanke då jag valde 

typsnittet Warnock Pro. På framsidan (Längvik 2010 s.1) använde jag mig dock av Hoefler 

Text Regular i versaler, då det såg mer moget ut än Warnock Pro. 

Jag har använt mig av citat istället för rubriker i näst intill alla ämnen, och har återanvänt dessa 

till varje nytt kapitels förstasida, som en spännande och ovanlig inledning till vad kapitlet 

handlar om. Citaten valde jag ut efter vad jag själv finner mest intressant, talande eller 

spännande i texten. Varje kapitel har en egen färg, som återkommer både i kartorna och i 

innehållsförteckningen. Kartorna visar de ställen som ämnena handlar om, i och med 

kapitelfärg och sidnumrering. 

Layouten är stilren och tilltalar mig själv, och eftersom jag ingår i bokens målgrupp tror jag att 

min smak är övergripande för målgruppen. Jag har velat ha mycket luft på sidorna för att man 

enkelt ska kunna urskilja vad som är rubrik, text och information, för att bilderna ska stå ut lite 

och för att få en enkel och ren design. I texterna använder jag feta ingångsord istället för 

mellanrubriker eller anfanger, då jag tycker att det passar bäst till den enkla designen, och 

sparar välbehövligt utrymme. Alla texter ligger i anslutning till botten, och deras längd har fått 

bestämma hur högt upp de ska gå på sidorna. 

 

4.1 Layoutproblem 
Det största problemet jag fick med layouten var att jag valde ett för litet teckensnitt från 

början, och fokuserade sedan istället på att få texterna klara först innan jag kontrollerade att 

teckensnittet var lagom läsbart. När jag skrev ut en av texterna i slutet av arbetsprocessen 

insåg jag mitt misstag och ökade teckensnittet två grader från 8 punkter (se Bilaga 3) till 10 

punkter (se Bilaga 4) och fick sitta och göra om hela bokens layout med bilder och text. Jag 

fick även korta ner texterna ytterligare, vilket var positivt då de blev skarpare innehållsmässigt 

än tidigare. 

I och med att jag höjde teckensnittet en grad försvann en del av luften, men jag gjorde det bästa 

av situationen, då jag ville ha kvar bokens mått. 
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Jag hade från början tänkt att för varje nytt kapitel ha en invikt kant med kapitelnamnet. Då 

jag pratade med Tryckeriet i Linköping om detta fick jag förklarat att idén inte gick att 

genomföra, då det inte fanns någon maskin som kunde göra det, och om jag skulle trycka upp 

flera exemplar skulle det inte finnas en chans att vika alla böckers kapitelsidor för hand. Istället 

lade jag då ett färgat hörn på förstasidan i samma stil som omslagets. 

 

4.2 Bilder 
Bilderna som jag har tagit har haft blandad konstnärlig nivå, vilket har berott på stress, 

tidspress och inspiration. Omslagsbilden (Längvik 2010 s.1) är jag nöjd med 

kompositionsmässigt och färgmässigt. Om jag hade haft mer inspiration under intervjun med 

författaren Mons Kallentoft (Längvik 2010 s.72) skulle jag kanske tagit med honom till en 

annan plats för att få en bakgrund som visar mer av Linköping, men tråkigt väder och fokus på 

själva intervjun förhindrade det. Jag är dock nöjd med själva kompositionen och att jag fångade 

hans sug i blicken. 

Bildurvalet har ibland varit svårt, men jag har försökt att visa så mycket information som 

möjligt och i största möjliga mån valt bilder med människor för att ge liv åt bilderna. 

Bilden på Bergs slussar (Längvik 2010 s.34) visar en del av slussarna, men om jag hade haft 

mer tid skulle jag ha fotograferat alla slussar i trappan nedanifrån. Flera av bilderna skulle 

kunna tas om för att få bättre ljusförhållanden och visa mer grönska, men det är ett arbete som 

jag kan göra i efterhand. 

Jag har försökt att alltid ta porträttbilderna när jag ändå varit på plats och gjort intervjun med 

personen, för att spara tid och slippa återkomma enbart för fotografering. Vissa ställen har jag 

varit tvungen att åka till i efterhand, exempelvis Fun Skatepark (Längvik 2010 s.60), och några 

ställen har jag fotograferat i samband med att jag ändå skulle åt det hållet, bland annat på 

Domkyrkan (Längvik 2010 s.32). Jag skrev även en lista på ställen att fotografera och cyklade 

runt i staden enbart för att ta bilderna, exempelvis på räddningstjänsten (Längvik 2010 s.84). 

Omslagsbilden (Längvik 2010 s.1) tog jag efter att första inlämningen var färdig, då jag hade 

mer inspiration till bilden och mindre tidspress. 

Jag har fått låna bilder av fyra olika fotografer och företag, och har hänvisat till dem intill 

bilderna och längst bak i boken, då jag inte själv haft möjlighet att ta bilderna själv. 
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Från början hade jag tänkt att ha bildkollage med runt 8 bilder på en sida, men efter att jag 

provat det greppet insåg jag att de skulle bli för små, och valde istället att ha fyra större bilder 

på en sida, då bokens mått är litet och kräver större bilder för att kunna se all information, 

exempelvis bilderna på Stadsbiblioteket (Längvik 2010 s.41). Det passar samtidigt bättre in på 

min stilrena och enkla design. Efter ett tips från Linköpings kommuns informationschef 

Catarina Thuning fotograferade jag 24 skulpturer runt om i Linköping och gjorde ett kollage av 

det (Längvik 2010 s.76). I och med att bilderna är tagna nära skulpturerna innehåller de lite 

information, varpå det fungerar att ha dem i ett kollage. 

 

5. Litteratur 
För att få tips och idéer kring layouten av boken använde jag mig av designböcker. 

Jag läste bland annat om storlek på brödtext och vad man ska tänka på när man bestämmer 

storleken i Det grafiska uttrycket (Stockholms Typografiska Gille 2000). I samma bok fick jag 

även inspiration till hur en framsida kan se ut. 

 

I Layout med dator (Ingemark 1990) fann jag information kring vad man ska tänka på gällande 

redigering, rubriker och andra byggstenar. Trots att boken trycktes för 20 år sedan och 

tekniken utvecklats otroligt mycket sedan dess, fanns det ändå grundinformation som kunde 

appliceras på arbetet med boken. 

 

Graphic Design Cookbook (Koren et al 1989)  visade olika former av typografi. Till en början 

trodde jag inte att boken skulle komma till användning då den riktade sig till typografiskt 

designade böcker, tills jag fann olika layoutexempel gällande sidnumrering och hur textblocken 

kunde läggas upp. 

 

Typografisk handbok (Hellmark 1995) är bra för grunderna i redigering. Dock fick jag bara tag i 

en gammal version, men fann ändå att mycket av informationen var användbar för mitt arbete. 
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6. Diskussion 
Innehållet i boken tar upp allt från nutidsfakta om staden till historia, platser att besöka, 

sysselsättningar på fritiden – nyttig och rolig information. Boken har lite information om 

mycket och är bred, vilket är syftet: att ge en spännande och intressant bild av Linköping. 

Detta för att alla i min målgrupp ska hitta någonting som tilltalar dem i min bok och vilja läsa 

vidare, eller själva utforska platserna. 

Jag har valt att inte enbart ta upp Linköpings mest kända ting, utan även sådant som är roligt 

att berätta för andra, som alla kanske inte vet om, för att göra boken intressant genom alla 

sidor. 

 

Vissa av ämnena som tas upp är tilltalande för just min målgrupp, som antagligen inte skulle 

tilltala en äldre målgrupp, exempelvis Fun Skatepark (Längvik 2010 s.60). Det är i första hand 

ungdomar och unga vuxna som är aktiva inom sporten, även om äldre personer kan ha ett 

intresse i att läsa om ämnet, men inte utövar sporten i samma utsträckning som de yngre. Den 

fartfyllda och händelserika bilden på uppslaget är ytterligare ett komplement till ämnet som 

kan locka och tilltala läsaren. 

 

De längsta texterna som jag har skrivit handlar om Linköpings historia (Längvik 2010 s.23) och 

Domkyrkan (Längvik 2010 s.25). Då det finns mycket och viktig information om båda ämnena 

har det varit svårt att göra ett bra urval av vad jag ska ta upp, men jag har fått hjälp av 

intervjupersonerna att stryka och skriva om för att den viktigaste informationen ska finnas 

med. Jag är medveten om att ”historia” inte är det roligaste ordet, då det kan förknippas med 

tjocka, tråkiga böcker och trista historielektioner från högstadiet, men om man börjar läsa mina 

texter upptäcker man att det finns mycket att lära och att Linköping har en spännande och rik 

historia. Förhoppningsvis ska inte textmängden avskräcka läsaren. 

 

Ett ämne som i första anblick kanske inte är direkt tilltalande för just min målgrupp är 

Östgötateatern (Längvik 2010 s.49). Tanken är att det ska vara ett försök i att locka fler till 

teatern, då repertoarerna egentligen tilltalar unga som gamla, men teatern klassificeras 

omedelbart som en sysselsättning för äldre personer än de i min målgrupp. Om åtminstone en 

ny person lockas dit har mitt arbete lyckats. Å andra sidan finns det studenter som går på 
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teater i Östergötland, men idag tror jag att det är lätt att glömma bort det nöjet, när biograferna 

lockar med de senaste filmerna och tekniken. Det skulle vara intressant att se hur många som 

valde teatern framför biografen efter att ha läst min bok, för att se hur mycket en text kan 

påverka människor. 

 

Några av texterna har tenderat att bli lite väl marknadsföringsmässiga, exempelvis om Actic 

Gym City (Längvik 2010 s. 63), mycket på grund av tidsbristen. I efterhand har jag fått gå 

igenom texterna igen och läsa dem med ett granskande öga tillsammans med mina handledare. 

Det är enkelt att bli ordblind för sina egna texter och svårt att få distans till dem, men det kan 

enkelt åtgärdas om en annan person får läsa igenom texterna. 

 

Jag har haft svårt att bli helt nöjd med bilderna, vilket har varit ett gnagande problem under 

arbetsprocessen, mycket på grund av det tråkiga vädret. Men som min handledare Patrik 

Häggqvist sa ska jag försöka att visa så många sidor som möjligt av Linköping, inklusive de grå 

dagarna. Jag kan dock ta om de bilder som jag inte är nöjd med i efterhand, då förutsättningar 

som ljusförhållanden och växtlighet förändrats till bildernas fördel. 

Min besvikelse kring bilderna kan ha att göra med den höga pressen som jag alltid har på mig 

själv, då jag vill att allt jag gör ska bli perfekt. De negativa känslorna har dock lättat något när 

människor spontant uttryckt sina positiva känslor kring bilderna och arbetet i stort. 

 

7. Slutsatser 
Det viktigaste som jag kommer att ta med mig från arbetet med LKPGBO.NU är att ta vara på 

samtalen med olika människor, både nyinflyttade och den ursprungliga befolkningen. Genom 

samtalen som jag hade fick jag flera olika personers perspektiv och upplevelser om staden, 

tips på vad jag kunnat skriva om samt personer som jag kunnat träffa för att göra en så bra 

produkt som möjligt. De allra flesta har varit mer än villiga att hjälpa mig vidare i mitt arbete. 

Det har även varit viktigt att låta intervjupersonerna få läsa igenom texterna, dels för att det 

inte skulle bli några pinsamma faktamissar, och dels för att texterna inte ska bli chockartade för 

intervjupersonerna när de hamnar i tryck. Om de har velat ändra någonting i texterna har jag 
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lyssnat på vad de haft att säga, och har det varit ändringar som lyft texten har jag tacksamt 

tagit emot dem. Dock är det jag som äger min text, och har ibland fått stå på mig för min sak. 

 

Det viktigaste som jag har lärt mig layoutmässigt har varit att göra en utförlig dummy i 

redigeringsprogrammet innan det är dags att lägga in materialet. 

Till nästa gång ska jag skriva ut en testsida innan jag fastslår typsnitt och teckenstorlek, för att 

de inte blir fel i slutet av arbetsprocessen och jag får layouta om hela boken igen. Det är 

tidskrävande att göra en dummy, men än mer tidskrävande att korta texter som i efterhand inte 

passar på sidorna längre. 

Gör man en bra dummy innan materialet läggs in vet man hur mycket plats man har och det 

blir enkelt att lägga in och layouta text och bild. 

 

Arbetet med boken kommer att vara ett fortlöpande projekt för mig. Dels för att jag kommer 

att vilja byta ut bilder, exempelvis på Tinnerbäcksbadet (Längvik 2010 s.65) för att visa fler 

människor på bilderna och visa anläggningen ännu bättre, och dels för att jag vill sälja in boken 

till kommunen. Min högsta önskan är att boken tilltalar kommunen så mycket att de är villiga 

att trycka upp och dela ut den till nyinflyttade redan under hösten 2010, då de nya 

studenterna precis anlänt till staden. 
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http://www.polisen.se/Ostergotland/Kontakta-oss/Polisstationer/Ostergotland/Linkoping/. 

Hämtad 2010-04-13. 

 

Polisen: Polisen i Östergötlands län – Verksamheten (www). Hämtad från 

http://www.polisen.se/Ostergotland/Om-polisen/lan/os/op/Polisen-i-Ostergotlands-

lan/Verksamheten/. 2010-04-13. 
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Polisen: Östergötland (www). Hämtad från http://polisen.se/Ostergotland/. Hämtad 2010-03-

24. 

 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2009): Trafiksäkerhetsprogram för Linköpings 

kommun (www). Hämtad från 

http://weblisher.textalk.se/linkoping/09trafiksakerhet/?page=1&mode=50&noConflict=1. 

Publicerad 2009-05-27. Hämtad 2010-03-24. 

 

Linköpings framtid 

Linköpings kommun: Fakta om Linköping (www). Hämtad från 

http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Linkoping/. Hämtad 2010-04-28. 

 

Kapitel 2. En tid tillbaka. 
Linköpings historia 

Riksantikvarieämbetet: UV Öst (www). Hämtad från 

http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/kontakta_uv/uv_ost.html. Hämtad 2010-03-29. 

 

Viktiga årtal 

Elfström, Gunnar: Intressanta årtal i Linköpings kommun. Utskriven 2010-04-06. 

 

Domkyrkan 

Eckerdal, Anders, m.fl. (2001): Katedralen i Linköping. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

 

Linköpings Domkyrkoförsamling: Domkyrkans historia (www). Hämtad från 

http://www.linkopingsdomkyrka.se/default.asp?page=page&menuid=12:35&pageid=114. 

Hämtad 2010-04-15. 

 

Linköpings Domkyrkoförsamling: Katedralen i Linköping. Broschyr. 

 

Lönnebo, Martin: Livets träd i Domkyrkan. Broschyr. 



22 
 

 

Slottet 

Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum: Information (www). Hämtad från 

http://lsdm.se/?page_id=2. Hämtad 2010-04-13. 

 

Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum (2006): Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum. 

Svenskt Kulturarv. Broschyr. 

 

Statens fastighetsverk (2009): Linköpings slott. Hugin & Munin Kulturinformation. Broschyr. 

 

ASJ 

Billeson, Elfström, Nilsson (2008): Från sockerbruk till high tech. Prinfo Bergs 

Kommunikation. 

 

 

Kapitel 3. Platser. 
Gamla Linköping 

Elfström, Gunnar: Gamla Linköping. Föreningen Gamla Linköping. Broschyr. 

 

Föreningen Gamla Linköping: Startsidan (www). Hämtad från 

http://www.gamlalinkoping.nu/. Hämtad 2010-03-29. 

 

Gamla Linköping: Gamla Linköpings butiker håller öppet året runt! (www) Hämtad från 

http://www.gamlalinkoping.info/Valkommen.htm. Hämtad 2010-03-29. 

 

Kultur & fritid: Friluftsmuseet Gamla Linköping (www). Hämtad från 

http://www.linkoping.se/gamlalinkoping. 2010-04-10. 

 

Kultur- & Fritidsnämnden (2006): Friluftsmuseet Gamla Linköping. Svenskt kulturarv. 

Broschyr. 
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Utbildnings, kultur- och fritidsnämnden, Friluftsmuseet Gamla Linköping (2010): Uppdrag 

och utvecklingsområden för Friluftsmuseet Gamla Linköping 2010-2011. Utskriven 2010-04-

09. 

 

Bergs slussar 

Göta kanal: Bergs slussar är Göta kanals största besöksmål (www). Hämtad från 

http://www.gotakanal.se/templates/product____1956.aspx?prodId=53540. Hämtad 2010-03-

30. 

 

Visit Linköping: Till fots vid Bergs slussar (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?page=tema_-_linkoping_till_fots&pid=420. Hämtad 2010-03-

30. 

 

Wikipedia: Baltzar von Platen (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Baltzar_von_Platen_%281766-1829%29. Hämtad 2010-05-03. 

 

Stångån 

Linköpings kommun: Gratis guidningar utmed Stångån/Kinda Kanal (www). Hämtad från 

http://www.linkoping.se/sv/Nyheter-huvudstartsidan/Arkiverade-nyheter/Gratis-guidningar-

utmed-StanganKinda-Kanal/. Hämtad 2010-03-30. 

 

Visit Linköping: Naturguidning (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?pid=385&cID=490#c490. Hämtad 2010-03-30. 

 

Visit Linköping: Vandra utmed Kinda Kanal/Stångån (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?pid=419. Hämtad 2010-03-30. 

 

Biblioteket 

Linköpings kommun: Stiftbibliotekets historia (www). Hämtad från 

http://linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-

samlingar/Stiftsbibliotekets-historia/. Hämtad 2010-04-22. 
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Linköpings stadsbibliotek (2009): För ALLT i världen. Markus Reklambyrå. Broschyr. 

 

Linköpings stadsbibliotek: OPAC 5.6 (www). Hämtad från 

https://opac.linkoping.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-l-e. 

Hämtad 2010-03-31. 

 

Resecentrum 

Jernhusen (2010): Jernhusen Fastighetsförteckning 2009. Hämtad 2010-04-10. 

 

Jernhusen: Om Jernhusen (www). Hämtad från http://www.jernhusen.se/. Hämtad 2010-04-

10. 

 

Stationsinfo: Station Linköping Centralstation (www). Hämtad från 

http://www.stationsinfo.se/station/LinkopingCentral. Hämtad 2010-03-30. 

 

ÖstgötaTrafiken: Resecentrum Linköping (www). Hämtad från 

http://www.ostgotatrafiken.se/templates/ListPage____9655.aspx. Hämtad 2010-03-30. 

 

Kapitel 4. Tid för dig. 
Arenabolaget 

Arenabolaget: Kontaktpersoner (www). Hämtad från 

http://www.arenabolaget.se/contact.asp?gid=9#9VD. Hämtad 2010-04-13. 

 

JS Sverige (2010): Arenabolaget i Linköping AB. Broschyr. 

 

Östgötateatern 

Östgötateatern: Kontakt (www). Hämtad från 

http://www.ostgotateatern.se/Article.aspx?m=70. Hämtad 2010-04-13. 
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Östgötateatern: Om teatern (www). Hämtad från http://ostgotateatern.se/Article.aspx?m=72. 

Hämtad 2010-04-30. 

 

Östgötateatern: Om Östgötateatern (www). Hämtad från 

http://ostgotateatern.se/Article.aspx?m=72&m1=229&a=265. Hämtad 2010-04-30. 

 

Östgötateatern: Våra teaterhus (www). Hämtad från 

http://ostgotateatern.se/Article.aspx?m=72&m1=229&a=320. Hämtad 2010-04-30. 

 

Shopping 

Google Maps: Second Hand Linköping (www). Hämtad från 

http://maps.google.se/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-

a&um=1&ie=UTF-

8&q=second+hand+link%C3%B6ping&fb=1&gl=se&hq=second+hand&hnear=link%C3%B6

ping&view=text&ei=VvzNS4OVEIKPOPzTrcYP&sa=X&oi=local_group&ct=more-

results&resnum=1&ved=0CCMQtQMwAA. Hämtad 2010-04-20. 

 

Hjärta till hjärta: Kontakt (www). Hämtad från http://www.hearttoheart.se/kontakt.html. 

Hämtad 2010-04-20. 

 

Lindbom, Victor (2007): Snabbguide till Linköpings shopping och nattklubbar (www). 

Hämtad från http://www.nt.se/ungnt/artikel.aspx?articleid=657243. Publicerad 2007-06-15. 

Hämtad 2010-04-16. 

 

Rejta: Rosablå Secondhand (www). Hämtad från 

http://www.rejta.se/omdome/464055/Rosabl%C3%A5+Secondhand. Hämtad 2010-04-20. 

 

Storwall, Anna-Karin (2006): Köpcentrum vinner mark (www). Hämtad från 

http://www.e24.se/business/fastighet-och-bygg/kopcentrum-vinner-mark_83523.e24. 

Publicerad 2006-11-21. Hämtad 2010-04-20. 
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Tornby köpcentrum: Välkommen till Tornby köpcentrum (www). Hämtad från 

http://www.tornbykopcentrum.com/. Hämtad 2010-04-20. 

 

Visit Linköping: Shopping (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?page=shopping&pid=247. Hämtad 2010-03-30. 

 

Visit Linköping: Tornby köpcentrum (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?page=tornby&pid=249. Hämtad 2010-04-20. 

 

Wikipedia: Second Hand (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Second_hand. 

Hämtad 2010-04-20. 

 

Wikipedia: Tornby (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Tornby. Hämtad 2010-

04-20. 

 

Uteliv 

Lindbom, Victor (2007): Snabbguide till Linköpings shopping och nattklubbar (www). 

Hämtad från http://www.nt.se/ungnt/artikel.aspx?articleid=657243. Publicerad 2007-06-15. 

Hämtad 2010-04-16. 

 

Ragnar Dahlbergs café 

Dahlbergs Café: Dahlbergs Café (www). Hämtad från 

http://www.dahlbergscafe.com/system/start.asp?HID=210&FID=197&HSID=2377. Hämtad 

2010-03-30. 

 

Åbacka café 

Eniro: Åbacka Café (www). Hämtad från 

http://gulasidorna.eniro.se/f%C3%B6retag/%C3%A5backa-caf%C3%A9:69126038. Hämtad 

2010-03-30. 
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Åbacka café: Åbacka Café (www). Hämtad från http://www.abackacafe.se/. Hämtad 2010-03-

30. 

 

Bosses glass 

Reco: Sanningen om Bosses glassbar (www). Hämtad från http://www.reco.se/glassbaren-bo-

hesser-ab. Hämtat 2010-03-30. 

 

 
Kapitel 5. Formgivning. 
Squash 

ActiPro Event: Startsidan (www). Hämtad från http://www.actipro.se/. Hämtad 2010-04-01. 

 

ActiPro Event (2010): Case Swedish Open 2011, Sponsorfolder. Broschyr. 

 

Linköpings Squashklubb: LSK (www). Hämtad från http://www.squashklubben.se/. Hämtad 

2010-04-01. 

 

Svenska Squashförbundet: Fredrik Johnson (www). Hämtad från 

http://www.squash.se/t2.asp?p=288101. Hämtad 2010-04-06. 

 

Fun SkatePark 

Chainlife: Rideguide – Fun Skate Park (www). Hämtad från 

http://www.chainlife.se/rideguide/fun-skate-park/. Hämtad 2010-04-22. 

 

Linköpings kommun: Klättring och skateanläggningar (www). Hämtad från 

http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Idrottsanlaggningar/Skateanlaggningar/. Hämtad 2010-

04-22. 

 

Subpublic: Fun Skatepark Linköping (www). Hämtad från 

http://www.subpublic.com/spot/fun-skatepark-linkoping. Hämtad 2010-04-22. 
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Tacky: Fun Skatepark Linköping (www). Hämtad från 

http://old.tacky.se/skateboard/spotguide/spotguide_list_spots.asp?view=1&SpotID=987. 

Hämtad 2010-04-22. 

 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2003): Projektredogörelse av Fun Skatepark i 

Ekholmen, Linköpings kommun. Utskriven 2010-04-22. 

 

Wikipedia: Fun Skatepark (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Fun_SkatePark. 

Hämtad 2010-04-22. 

 

Youtube: En Dag I Fun Skatepark (www). Hämtad från 

http://www.youtube.com/watch?v=mfAETpGwKvI. Hämtad 2010-04-22.  

 

Youtube: Etnies Open Linköping 2007 (www). Hämtad från 

http://www.youtube.com/watch?v=VJjYH2131Vo&feature=related. Hämtad 2010-04-22. 

 

Actic 

Actic Gym City: Våra priser (www). Hämtad från 

http://www.nautilusgym.com/dbx_view/printed/vara_priser.asp?wgym=80. Hämtad 2010-04-

19. 

 

Tinnerbäcksbadet 

Medley (2010): Välkommen till Linköpings sim- och sporthall. Broschyr. 

 

Idrottsmuseet 

Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap (2009): Medlemsblad Nr 1, årgång 11 – 2009. 

 

Östgötaleden: Vidingsjö (www). Hämtad från 

http://www.ostgotaleden.se/Default.asp?MenuItemID=5550&CategoryID=5634&ArticleID=

201928. Hämtad 2010-04-19. 
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Kapitel 6. Exklusivt. 
SKL 

Statens kriminaltekniska laboratorium (2010): Årsberättelse 2009, Statens kriminaltekniska 

laboratorium – SKL. Broschyr. 

 

Cloetta 

Billeson, Elfström, Nilsson (2008): Från sockerbruk till high tech. Prinfo Bergs 

Kommunikation. 

 

Cloetta: Adresser: Kontakt: Cloetta (www). Hämtad från 

http://www.cloetta.se/sv/Kontakt/Adresser.aspx. Hämtad 2010-03-30 

 

Cloetta: Cloetta (www). Hämtad från http://www.cloetta.se/sv/Hem.aspx. Hämtad 2010-04-

13. 

 

Cloetta: Cloettas historia: Företaget: Cloetta (www). Hämtad från 

http://www.cloetta.se/sv/Foretaget/Cloetta.aspx. Hämtad 2010-04-19. 

 

Wikipedia: Ljungsbro (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungsbro. Hämtad 

2010-04-06. 

 

Rondellhunden 

Letmark, Peter (2006): Hundarna biter sig fast i rondellerna (www). Hämtad från 

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/hundarna-biter-sig-fast-i-rondellerna-1.526191. 

Hämtad 2010-03-29. 

 

Rehnström, Åsa (2007): En hund att älska!? (www) Hämtad från 

http://www.kulturvast.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=6264. Hämtad 

2010-03-29. 
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Wikipedia: Stina Opitz (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Stina_Opitz. 

Hämtad 2010-04-28. 

 

Biltema 

Billeson, Elfström, Nilsson (2008): Från sockerbruk till high tech. Prinfo Bergs 

Kommunikation. 

 

Biltema: Idén bakom Biltema (www). Hämtad från http://www.biltema.se/sv/Om-Biltema/. 

Hämtad 2010-04-23. 

 

Mons Kallentoft 

Mons Kallentoft: Biografi Mons Kallentoft (www). Hämtad från 

http://www.monskallentoft.se/pages.aspx?r_id=42200. Hämtad 2010-04-21. 

 

Wikipedia: Mons Kallentoft (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mons_Kallentoft. Hämtad 2010-04-06. 

 

Kända personer med koppling till Linköping 

Historieportalen: Elsa Brändström, ”Sibiriens ängel”, 1888-1948 (www). Hämtad från 

http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2006/brandstrom.html. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: André Oscar Wallenberg (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Oscar_Wallenberg. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Axel von Fersen (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_von_Fersen_d.y.. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Elsa Björkman-Goldschmidt (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elsa_Bj%C3%B6rkman-Goldschmidt. Hämtad 2010-04-06. 
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Wikipedia: Elsa Brändström (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elsa_Br%C3%A4ndstr%C3%B6m. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Hugo Theorell (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Hugo_Theorell. 

Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Jöns Jacob Berzelius (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Kategori: Linköpingsbor (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Link%C3%B6pingsbor. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Lars Winnerbäck (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Winnerb%C3%A4ck. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Louise Hoffsten (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Louise_Hoffsten. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Mons Kallentoft (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mons_Kallentoft. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Nobelpriset i fysiologi eller medicin (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nobelpriset_i_fysiologi_eller_medicin. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Ragnar Dahlberg (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Dahlberg. Hämtad 2010-04-06.  

 

Wikipedia: Statsminister (www). Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Statsminister. 

Hämtad 2010-04-06. 
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Wikipedia: Tage Danielsson (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tage_Danielsson. Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Thomas Johansson (tennisspelare) (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Johansson_(tennisspelare). Hämtad 2010-04-06. 

 

Wikipedia: Valdemar Birgesson (www). Hämtad från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Birgersson. Hämtad 2010-04-15. 

 

Kapitel 7. I akuta lägen. 
Räddningstjänsten 

Linköpings kommun: Räddningstjänsten (www). Hämtad från 

http://www.linkoping.se/raddningstjansten. Hämtad 2010-04-13. 

 

Linköpings kommun, Polismyndigheten i Östergötlands län (2009): Överenskommelse om 

samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping 2009-2010. Publicerad 2009-05-29. 

Hämtad 2010-04-13. 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland: Startsida (www). Hämtad från http://www.rtog.se/. 

Hämtad 2010-04-13. 

 

Sjukhuset och vårdcentraler 

Landstinget i Östergötland: Akutsjukvård (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Narsjukvard/Akutsjukvard/. Hämtad 2010-04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Blodgivning och donation (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Patientinformation/Blodgivning-och-donation/. Hämtad 2010-04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Kvinnohälsan, Birgittaskolan i Linköping (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Verksamheter/Barn-och-kvinnocentrum/Kvinnoklinikerna-i-Ostergotland-
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/Modrahalsovarden-i-Ostergotland/Barnmorskemottagningar-Kvinnohalsan-/Linkoping/. 

Hämtad 2010-04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Linköpings kommun – Lista vårdcentralerna (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Narsjukvard/Hitta-via-kommunkarta/Linkopings-kommun/. Hämtad 2010-

04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Samtalsmottagningen Unga vuxna (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Narsjukvard/Ungdomsmottagningen-i-Linkoping/Unga-vuxna-mottagning/. 

Hämtad 2010-04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Startsida (www). Hämtad från http://www.lio.se/. Hämtad 2010-

04-13. 

 

Landstinget i Östergötland: Ungdomsmottagningen i Linköping (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Narsjukvard/Ungdomsmottagningen-i-Linkoping/. Hämtad 2010-04-13. 

 

Tandvården 

Landstinget i Östergötland: Om Folktandvården (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Tandvard/-Folktandvarden-i-Ostergotland/Om-Folktandvarden/. Hämtad 

2010-04-14. 

 

Landstinget i Östergötland: Privata vårdgivare – tandvård (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Tandvard/Privata-vardgivare---tandvard/#linkoping. Hämtad 2010-04-14. 

 

Landstinget i Östergötland: Vid akuta besvär tandvård (www). Hämtad från 

http://www.lio.se/Tandvard/-Folktandvarden-i-Ostergotland/Vid-akuta-besvar/. Hämtad 2010-

04-14. 

 

Medborgarkontoret 

Linköpings kommun: Välkommen till Medborgarkontoret. Broschyr. 
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Postkontoret  

Posten: Sök brevlådor och serviceställen (www). Hämtad från 

http://www.posten.se/soktjanst/sok_postkontor/sok_servicestallen.jspv. Hämtad 2010-04-15. 

 

Offentliga toaletter 

Lindberg, Henrik (2010): Brist på offentliga toaletter i city (www). Hämtad från 

http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5151260. Publicerad 2010-03-31. 

Hämtad 2010-04-15. 

 

Boxningsklubb 

Svenska Boxningsförbundet: Östsvenska Boxningsförbundet (www). Hämtad från 

http://www.swebox.se/t2.aspx?p=703799. Hämtad 2010-04-15. 

 

Östsvenska Boxningsförbundet: Östsvenska Boxningsförbundet Startsida (www). Hämtad 

från http://www.ostsvenskaboxningsforbundet.se/. Hämtad 2010-04-15. 

 

Bowling 

Google Maps: Bowling Linköping (www). Hämtad från http://maps.google.se/maps?oe=utf-

8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&q=bowling+link%C3%B6ping&fb=1&gl=se&hq=bowling&hnear=link%C3%B6ping&view

=text&ei=QN7dS_7dB4ycOLXS4L0H&sa=X&oi=local_group&ct=more-

results&resnum=1&ved=0CA8QtQMwAA. Hämtad 2010-04-15. 

 

Minigolfbana 

Visitlinkoping: Kul för barn och ungdomar (www). Hämtad från 

http://www.visitlinkoping.se/?pid=398&cID=172. Hämtad 2010-04-15. 

 

Golfbana 

Google Maps: Golf Linköping (www). Hämtad från http://maps.google.se/maps?oe=utf-

8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
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8&q=golf+link%C3%B6ping&fb=1&gl=se&hq=golf&hnear=link%C3%B6ping&view=text&e

i=Td_dS7ilMYmvOIb-7K4H&sa=X&oi=local_group&ct=more-

results&resnum=1&ved=0CB4QtQMwAA. Hämtad 2010-04-15.
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10. Bilagor  

Bilaga 1. 
 
Ämnen och kapitel 
 
Kapitel 1. Nuförtiden (GRÖN): 

• Slogan ”Där idéer blir verklighet”  
• Borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt  
• Saab  
• Universitetet 
• Cykelstad 
•  Visioner Linköping (politisk) 

 
 

Kapitel 2. En tid tillbaka (LJUSBLÅ): 
• Viktiga årtal  
• Historia  
• ASJ 
• Domkyrkan  
• Slottet  

 
Kapitel 3. Platser (DJUPBLÅ): 

• Slussarna 
• Stångån 
• Gamla Linköping  
• Stadsbiblioteket  
• Resecentrum  

 
Kapitel 4. Tid för dig (GUL): 

• Café (Ragnar Dahlbergs café i Gamla Linköping,  
• Åbacka café/torp Stångån, 
• Bosses glass)  
• Teatern 
• Arenabolaget  
• Shopping 
• Uteliv 

 
Kapitel 5. Formgivning (ORANGE): 

• Squash  
• FunSkatePark  
• Sportmuseet i Vidingsjö  
• Simhall 
• Actic/Nautilus Frukostträning  

 
Kapitel 6. Exklusivt (Lkpg känt för/finns bara här) (LILA): 
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• SKL – Statens Kriminaltekniska Laboratorium  
• Mons Kallentoft  
• Kändisar  
• Choklad Cloetta  
• Rondellhunden Nygårdsrondellen 2006 
• Biltema  

 
Kapitel 7. I akuta lägen (RÖD): 

• Polisen, räddningstjänsten  
• Sjukhus  
• Vårdcentraler  
• Tandvård 
• Medborgarkontoret  
• Postkontoret  
• Hårvård  
• Hudvård  
• Boxningsklubb  
• Offentliga toaletter  
• Golfbana  
• Minigolfbana  
• Bowling  
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Bilaga 2. 
Översiktsplan sida för sida 

1. Framsida. Bild + LKPGBO.NU 
2. - 
3. Namnet igen, men ska se urklippt ur förstasidan. Info om författare, tryckeri osv. 
4. Karta Linköping tätort  
5. Karta Linköping tätort  
6. Karta Linköping innerstaden  
7. Förord 
8. Innehållsförteckning  
9. Kapitel 1. Fakta. ”Nuförtiden”. Invikt hörn. Namn på avsnitt i kapitlet. 
10. Vik i vänsterkant. Bild slogan 
11. Slogan ”Där idéer blir verklighet”  
12. Borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt text  
13. Bild Ann-Cathrine Hjerdt 
14. Bild Saab 
15. Saab 
16. Universitetet 
17. Bild universitetet 
18. Cykelstad traditioner och visioner Peter Viveland  
19. Viktigaste cykellagar och böter + Bild cyklar vid universitetet eller cyklister?? 
20. Framtidens Linköping 
21. Kapitel 2. Historia om staden. ”En tid tillbaka”. Namn på avsnitten i kapitlet eller 

liknande. 
22. Historia 
23. Historia  
24. Bild Historia 
25. Viktiga årtal.  
26. Domkyrkan 
27. Bild domkyrkan 
28. Bild slottet 
29. Slottet  
30. ASJ 
31. Bild ASJ 
32. Bild Domkyrkan 
33. Kapitel 3. Platser. Invikt hörn. Namn på avsnitt i kapitlet. 
34. G:la Lkpg 
35. Bild Gamla Linköping 
36. Bild Slussarna. 
37. Slussarna 
38. Stångån 
39. Bild stångån 
40. Stadsbiblioteket 
41. Bild stadsbiblioteket 
42. Bild resecentrum 
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43. Resecentrum 
44. Bild 
45. Kapitel 4. Fritid. ”Tid för dig”. Invikt hörn + namn avsnitt 
46. Arenabolaget 
47. Bild Arenabolaget 
48. Bild teatern 
49. Teatern 
50. Shopping 
51. Bild shopping 
52. Bild uteliv 
53. Uteliv 
54. Dahlbergs Café + bild  
55. Åbacka café + bild  
56. Bosses glassbar + bild  
57. Kapitel 5. Sport/träning. ”Formgivning”. Invikt hörn + namn avsnitt 
58. Bild squash 
59. Squash 
60. FunSkate Park 
61. Bild skate 
62. Bild Actic 
63. Actic 
64. Simhallen – ute och inne 
65. Bild simhallen 
66. Bild Sportmuseet 
67. Sportmuseet 
68. Bild 
69. Kapitel 6. Export. ” Exklusivt”. Invikt hörn + namn avsnitt 
70. Vik i vänsterkant + SKL bild 
71. SKL  
72. Cloetta 
73. Bild Cloetta 
74. Bild Rondellhunden 
75. Rondellhunden 
76. Biltema 
77. Bild biltema 
78. Bild Mons K 
79. Mons K 
80. Kända personer från Linköping 
81. Kapitel 7. I akuta lägen ”I nöd” + namn avsnitt + telefonnummer 112 
82. Bild polisen & räddningstjänst  
83. Polisen & Räddningstjänst 
84. Sjukhuset  
85. Bild sjukhuset 
86. Bild tandvården  
87. Tandvården  
88. Medborgarkontoret  
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89. Bild medborgarkontoret 
90. Postkontoret  
91. Bild Posten 
92. Offentliga toaletter 
93. Bowling och boxning 
94. Bild Golfbanor 
95. Golfbanor 
96. Hår- och hudvård 
97. Bild Hår- och hudvård 
98. Fotografer till lånade bilder 
99. – 
100. Baksida 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 
 

Exempel på mail 

Hej ****! 
 
Här kommer första utkastet till texten till boken om Linköping för nyinflyttade. Vore toppen 
om du hinner läsa igenom det innan måndag 3 maj, då jag har deadline! 
 
Kolla efter: 
- faktafel 
- syftningsfel 
- citat du inte kan stå för 
- viktig information som saknas 
- överflödig information som kan tas bort 
 
Hälsningar 
Sanna 
 

--  

Sanna Längvik 

www.sannalangvik.se 

sanna@sannalangvik.se 

0703-973369 
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Som nyinflyttad kan det vara krångligt att snabbt bekanta
sig med sin nya hemstad. Var ska man börja?

LKPGBO.NU varvar nyttig information med personliga 
berättelser, och har lämnat plats för dig att själv upptäcka 

Linköping genom dina egna intressen.

Var stad har sin egen historia och personlighet, och Linköping 
är fullt av spännande liv och rörelse.

Varmt välkommen till Linköping,
hoppas att du ska trivas!
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“Det finns motiv i både historien och i nutid.”
Lars Jagerfelt om Linköpings slogan

“Jag vill att fler ska bli delaktiga”
Ann-Cathrine Hjerdt om sitt arbete som borgmästare

“Saab lade grunden för Linköpings rykte”

“Det är en bra väg till att få jobb”
Lars Holberg om Linköpings Universitet

“Ibland kostar det, men alla måste följa reglerna”
Peter Viveland om cykelstaden Linköping

“Riktmärket är att slå på ljuset när gatlyktorna tänds.”
Peter Viveland om cykeltrafikregler och böter

“En stad som vågar sticka ut”
Paul Lindvall om Linköpings framtid

NUFÖRTIDEN



�0



��

Under 2000 startade kommunen ett marknadsföringsprojekt och bad 
den numer nedlagda reklambyrån Arnek att hitta på en passande slogan till 
kommunen. I samma veva startades Marknadsbolaget i Linköping som skulle 
arbeta med att sätta staden på kartan, i ett samarbete mellan kommunen, uni-
versitetet och näringslivet. Bolaget fiskade upp den slogan som Arnek kommit 
på, “Där idéer blir verklighet”, och började använda den i annonser, event, 
filmer och inslag tillsammans med kommunens logga.

Lars Jagerfelt var VD för Marknadsbolaget, och säger att det finns fog för att 
använda sloganen i Linköping.
– Det finns motiv i både historien och i nutid. Här arbetade kemisten Jöns 
Jacob Berzelius, Biltema växte fram till en mångmiljardindustri, och idag finns 
Saab här med ingenjörer som länge varit i teknikens framkant.

Linköpings slogan har uppmärksammats i kvällspressen, när undersöknin-
gar har gjorts gällande kommuners slogans.
– “Där idéer blir verklighet” har kommit fram bra och har sagts tillhört de bät-
tre, eftersom det finns ett laddat innehåll, berättar Lars Jagerfelt.
Årliga marknadsundersökningar har gjorts med 500 linköpingbor mellan �5 
och 7� år där man har frågat efter igenkänning av sloganen och vad de tycker 
om den. �008 kände hela 85 procent av de tillfrågade igen den, och 70 procent 
tycker att den ger en bra bild av staden.

“Det finns motiv i både historien och i nutid.”
Lars Jagerfelt, tidigare VD för Marknadsbolaget



��

Ett fåtal städer i Sverige har borgmästare och Linköping är en av dem. 
Ann-Cathrine Hjerdt är född och uppvuxen i Linköping. Hon har jobbat inom 
bankvärlden i nästan hela sitt yrkesliv, men det fanns frågor i politiken som 
berörde hennes familj, och på den vägen tog hon sig in i politiken när hon var 
närmare �0 år. Som borgmästare är Ann-Cathrine stadens officiella represent-
ant och har flera uppdrag inom kommunen, exempelvis som ordförande i 
kommunfullmäktige.

– Mina hjärtefrågor är ett mer demokratiskt samhälle, bättre samarbete 
mellan olika verksamheter och en internationalisering i kommunen, säger 
Ann-Cathrine, som vill komma linköpingborna närmare.
– Jag vill att fler invånare ska bli delaktiga och engagerade i kommunens 
arbete, förklarar hon. Genom att fråga människorna direkt kan kommunen få 
en input till hur de vill ha det.

I sitt arbete träffar Ann-Cathrine företrädare för olika länder runt om i 
världen. Hennes svåraste och roligaste uppgift är att på kort tid förklara be-
gripligt för besökare hur Linköping fungerar.

På fritiden besöker hon gärna gröna delar av Linköping, exempelvis 
Stångån, Trädgårdsföreningen och Vallaområdet.
– Våren är den bästa årstiden, då man kan se blommor och fröer som spirar 
och växer, säger Ann-Cathrine. Kommer man till Linköping måste man även 
åka ut till Bergs slussar och se på båtar, bada i Tinnerbäcksbadet och äta glass 
på Bosses glassbar.

“Jag vill att fler ska bli delaktiga”
Ann-Cathrine Hjerdt, borgmästare i Linköping



��



��
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Saab har närmare 5 000 anställda i Linköping, där huvudfabriken och -sätet 
finns i de södra delarna av Tannefors. Företaget har haft en stor betydelse för 
hela landet och Linköping, i och med att de utvecklat teknik som fått genoms-
lag i övriga världen. Runt �9�0 började Saab att utveckla högteknologiska 
produkter i staden, och lade därmed grunden för Linköpings rykte som en 
stad i teknikens framkant. Saab stöttade även planerna på en teknisk högskola, 
och företaget samarbetar än idag med Linköpings Universitet.

Saab i Linköping har en historia som utmärkts av tekniskt avancerade 
jetstridsflygplan, så som Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen. Idag 
arbetar företaget i huvudsak med Gripen, men även med bland annat obe-
mannade farkoster, pilotutbildning och simulatorer. Rapporter har visat att 
Saabs flygplan gett vinster till Sverige som överstiger investeringskostnaderna, 
och då i synnerhet Gripen.

Saabs flygplansystem är beställda av Sydafrika, Tjeckien, Ungern, Storbri-
tannien och Thailand. En studie har visat att om Sverige satsat på att köpa 
flygplan från andra länder istället för att utveckla Gripen, skulle landet enbart 
haft kostnader. Istället är den samhällsekonomiska vinsten så stor att Sverige 
gått med vinst även om man räknar bort värdet av flygplanen.

“Saab lade grunden för Linköpings rykte”
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26 000 personer studerar vid Linköpings Universitet där det finns över �00 
utbildningsprogram och 600 fristående kurser att välja mellan. Till univer-
sitetet hör även Campus US vid Universitetssjukhuset och Campus Nor-
rköping i grannstaden. 5� procent av de studerande är kvinnor och �9 procent 
är män, vilket är en fördelning som universitetet är ensam om i Sverige.

Varje år rekryteras nya studenter från över �50 av Sveriges �90 kommu-
ner, vilket innebär att mindre än �5 procent av alla studenter kommer från 
Linköping.
– Studenterna befinner sig i ungefär samma sits när de kommer hit, eftersom 
de inte känner så många personer här från början, förklarar informationsdi-
rektör Lars Holberg. Jämför det med Stockholms Universitet, där 80 procent 
av studenterna är stockholmare.

På Campus Valla i Linköping samsas allt från ekonomer och systemvetare 
till jurister och teknologer om caféer och studiesalar.
– Det är en väldigt blandad studiemiljö, vilket vi ser som en oerhört tillgång 
och som främjar den tvärvetenskapliga kopplingen, fortsätter Lars.
Linköpings Universitet är känt för att vara ett tvärvetenskapligt universitet 
och 5� procent av budgeten går till forskning. Universitetet har även en 
naturlig kontakt till näringslivet.

Varje nytt studieår kommer 5 000 nya studenter till universitetet och � 000 
av dem är utbytesstudenter. Linköpings Universitet har en välorganiserad stu-
dentmottagning, då � �00 faddrar utbildas årligen i ledarskap och coachning 
för att kunna ta hand om de nya studenterna så bra som möjligt.

“Det är en bra väg till att få jobb”
Lars Holberg, informationsdirektör Linköpings Universitet
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Bristfällig cykelutrustning som kan ge böter:
- Färdbromsen fungerar inte    500 kronor
- I mörkret saknas strålkastare med vitt sken framtill  500 kronor
-   baklykta med rött sken   500 kronor
-  reflexer på sidorna   500 kronor
- Ringklockan fungerar inte     500 kronor
- Förväxlade lampor (rött sken fram och vitt bak)  500 kronor

Scenarion i trafiken:
- Cyklar mot rött ljus     �500 kronor
- Stannar inte vid stopplikt     �000 kronor
- Cyklar på fel vägbana     500 kronor
- Cyklar till vänster om refugen    500 kronor
- Cyklar på ställen där du inte får (trottoarer och torg)  500 kronor
- Skjutsar en eller flera personer över �5 år Förare:   500 kronor
-     Passagerare:  500 kronor
- Skjutsar person under �5 år utan hjälm Förare:   500 kronor
- Åker snålskjuts på ett annat fordon    500 kronor

“Riktmärket är att slå på ljuset när gatlyktorna tänds.”
Peter Viveland, polisinspektör Närpolisen i Linköping
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En tredjedel av alla resor i Linköping 
sker med cykel. Kommunen har en 
ambition att inom en tjugoårsperiod öka 
cykelresorna från �0 till �0 procent, samt 
att bli Europas bästa cykelstad.

Det finns cirka 400 kilometer gång- 
och cykelbanor i staden. Kommunen har 
bland annat tagit fram en cykelkarta, satt 
upp speciella cykelskyltar och har löften om vägunderhåll för att cyklisterna 
ska åka på säkra vägar året runt. Cykelbanor är högre prioriterade än bilvägar 
och det arbetas ständigt för att förbättra cykelmiljön i staden, genom att ex-
empelvis bygga cykelparkeringar och vägar skiljda från biltrafiken.

Det finns en tradition bland linköpingsbor att se till sin cykel och följa trafi-
kreglerna. Polisen försöker att kontrollera cykelljus och beteendebrott så ofta 
de kan, men mest på hösten och våren då det är dags att slå på ljusen. En gång 
om året delar de ut cykelljus, tillsammans med och bekostade av kommunen, 
till de cyklister som inte har.

Eftersom Linköping är en studentstad brukar polisen informera de nyinfly-
ttade utbytesstudenterna om cykel- och trafikregler i början av höstterminen.
– Många som kommer hit kanske har haft lite friare cykling där de bott 
tidigare, och när de kommer hit kan de reagera på vårt engagemang, förklarar 
Peter Viveland, polisinspektör vid Närpolisen i Linköping.
– Vi försöker få alla medvetna om reglerna, och ibland kostar det. Men om vi 
ska kunna fortsätta att ha en bra cykelstad måste alla följa reglerna.

“Ibland kostar det, men 
alla måste följa reglerna”
Peter Viveland, Närpolisen i Linköping
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I Linköpings kommun bor ungefär ��5 000 
invånare och staden växer snabbare än någon-
sin. Under �009 ökade invånarantalet med
� 800 personer, ett resultat av födelseöverskott 
och nyinflyttade.
– Linköping håller på att gå från en mellanstor 
stad till en stad med större liv och högre puls, 
säger Paul Lindvall, kommunalråd i Linköping.

Kommunens ambition är att snart passera �50 000 invånare och inom en 
inte allt för lång framtid även ha fler än �00 000 boende människor i staden.
– Vi ska vara en attraktiv stad som ska kännas öppen för alla, ha liberala 
värderingar och man ska kunna trivas oavsett etnicitet, religion och sexuell 
läggning, förklarar Paul. Vi ser fördelar i mångfalden.

För att kunna öka i tillväxt krävs det att kommunen vågar satsa och sticka 
ut. Linköping är bland annat känt för sitt miljöarbete.
– Det är viktigt att som person mötas av ett blandat utbud av upplevelser när 
man kommer till en stad, förklarar Paul. Vi anordnar bland annat stadsfesti-
valer och vinterljus. Och så har vi anlagt en strand vid Scandic.

Paul berättar att stadsbebyggelsen kommer förändras mycket i framtiden.
– Vi ska bland annat ha någon slags high tech spårbunden trafik och utvidga 
centrum mot Stångån, säger Paul och fortsätter.
– Vi bygger för människors villkor och för att visa att vi är en stad med en god 
framtid som vågar sticka ut.

“En stad som vågar sticka ut”
Paul Lindvall, kommunalråd i Linköping
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“Människor rör sig fortfarande i Bengts cirkel”
Göran Tagesson om Linköpings historia

“Det är pampigt men samtidigt otvunget”
Thomas Malm om Domkyrkan

“Du kan se gallerfönsterna än idag”
Charlotte Franzén om slottet

“Kunderna var allt från militären till drottningen”

Viktiga årtal i Linköpings kommun

EN TID TILLBAKA
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Arkeolog Göran Tagesson tror att Linköping växte fram vid Stångebro 
(nuvarande Nykvarn) under vikingatiden. Vid slutet av vikingatiden flyttades 
staden därifrån till de två kyrkorna, S:t Lars kyrka och Domkyrkan. Kung 
Magnus Ladulås lillebror, Bengt, var biskop i staden och tillsammans såg de 
till att Linköping fick stadsrättigheter, omkring år ��87.

Ett franciskankonvent bildades i Linköping samma år, vilket kan tolkas som 
ett tecken på att det var en stadslik ort, då franciskanerna kom till platser där 
många människor levde för att samla in pengar.
– Det var första steget till att bygga staden, som ligger i en cirkel mellan 
de båda kyrkorna och klostret, förklarar Göran. Det kan man se även idag 
– människorna rör sig fortfarande i biskop Bengts cirkel.

Från 1301 och framåt finns uppgifter som visar att Linköping var en riktig 
stad – rådet, borgmästaren, stadsrätt, eget sigill, rådhus och mycket mer.
– Uppgifterna stämmer kanonbra, säger Göran. Det visade sig att ��87 inte 
var en slutpunkt, utan startpunkten för staden.

1350 härjade digerdöden och en ekonomisk kris i hela Europa. Mot slutet 
av ��00-talet, då krisen hade satt sina spår, byggdes ett 50-tal stora prästgårdar 
med stenhus i två eller tre våningar till domkyrkans präster. Dessa finns kvar 
än idag, och ligger mellan domkyrkan och St Lars kyrka.
– Efter digerdöden bestämde man sig för att bygga upp en domkyrkostad, 
berättar Göran. På ��00-talet såg Linköping ut som biskopsstäderna i Europa.

På 1500-talet drabbade Gustav Vasas reformation staden hårt. När 
prästerna fick sparken gick det även ut över borgarna. På �600-talet kom
landshövdingen till Linköping och staden blev återigen ett centrum.
Många gator i innerstaden är medeltida. Storgatan var den nya stora landsvä-
gen, som ledde fram till den nya bron över Stångån. På �700-talet byggdes Ny-
gatan, som ett försök att fortsätta modernisera Linköping. Först på �800-talet 
började man bygga utanför den stadscirkel som biskop Bengt anlade.

“Människor rör sig fortfarande i Bengts cirkel”
Göran Tagesson, arkeolog
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���9  Johan Sverkersson kröns i Linköpings domkyrka
��5�  Valdemar Birgersson kröns i Linköpings domkyrka
�598  Slaget vid Stångebro
�600  Linköpings blodbad
�700  Stadsbrand i Linköping
�79�  Jöns Jacob Berzelius börjar gymnasiet i Linköping
�8�6  André Oscar Wallenberg föds i Linköping
�8��  Göta kanal invigs
�8�7  Linköpings hamn tas i bruk, regelbunden båttrafik med Stockholm
�8�8  Östgöta Correspondenten grundas
�855  Linköping får en telegrafstation
�859  Linköpings Trädgårdsförenings Park grundas
�87�  Kinda kanal tas i bruk
�87�  Järnvägen invigs
�88�  Telefonen kommer till Linköping
�886  Domkyrkans nya torn klart, då Sveriges högsta byggnadsverk
�90�  Hugo Theorell, nobelpristagare i fysiologi och medicin föds
�9��  Sveriges första flygskola skapas
�9�6  Eva Hanzén tar som första kvinna plats i stadsfullmäktige
�9�8  Den första julgranen på Stora Torget tänds
�9�9  Nya Idrottsplatsen invigs, från och med �9�7 kallad Folkungavallen
�9�7  Statyn Folke Filbyter avtäcks
�9�8  Tage Danielsson föds i Linköping
�9�0  ASJA bygger första flygplanet
�9�7  SAAB börjar flygplanstillverkning i Linköping
�9�8  Inga-Margitt Löhr kröns till Linköpings första Lucia
�9�9  Östergötlands museum invigs
�9��  Stadens första verksamhet för ungdomar, Folkungagården, öppnas
�9�6  Beslutet om att skapa Friluftsmuseet Gamla Linköping fattas
�95�  Sveriges kommersiella datorhistoria börjar i Linköping

Viktiga årtal i Linköpings kommun
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Linköpings domkyrka är Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och har 
flera konstskatter innanför väggarna. Bland annat kan man se det välbevarade 
��00-talskrusifixet hängande från taket, Mariafönstret i Mariakoret, den
holländska altartavlan på söderväggen och Livets träd i silver.

Domkyrkan har öppet alla dagar förutom påskafton, med någon form av 
gudstjänst varje dag. Det anordnas även konserter, guidade turer och under-
visning för skolelever. Kyrkan är välbesökt av både turister och linköpingsbor 
och är det näst största turistmålet i Linköping, efter Gamla Linköping.
– Det strömmar mycket folk in och ut, säger Thomas Malm, domkyrkoguide. 
Man slår sig ner, kanske tänder ett ljus eller går omkring. Det är pampigt men 
samtidigt otvunget, eftersom man kan få vara ifred här.

I början av 1100-talet byggdes en liten romansk stenkyrka på platsen där 
Linköpings domkyrka står idag, vid S:t Persgatan mitt emot Linköpings slott. 
På ���0-talet började den att byggas ut. Domkyrkans födelseår sägs vara ����, 
då biskop Bengt fick påvens välsignelse för bygget.

Under 1300- och 1400-talet gjordes flera om- och tillbyggnader av Dom-
kyrkan och hela den romanska delen revs.
– Troligtvis hade man planer på att göra torn i väster, då de två pelarna när-
mast den västra gaveln är tjockare än de övriga, berättar Thomas.
Under �500-talet förstördes delar av domkyrkans inredning i stora bränder, 
men Johan III tog initiativet till en återuppbyggnad och skänkte världens 
största altartavla från den tiden till kyrkan, som hänger på den södra väggen.

Vid slutet av 1800-talet stod tornet över västgaveln klart.Under �800- och 
�900-talet gjordes flera renoveringar, som alla satt sin prägel på dagens dom-
kyrka. År �000 renoverades kyrkan ytterligare, där bland annat två tredjedelar 
av �800-talsbänkarna byttes ut mot klappstolar.
– Man ville både få fram ett funktionellt kyrkorum och återskapa den medel-
tida känslan av flera gudstjänster i rummet förklarar Thomas.

“Det är pampigt men samtidigt otvunget”
Thomas Malm, domkyrkoguide
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Linköpings slott har anor från ��00-talet. Det började som en biskopsgård, 
med ett tvåvånings kalkstenshus och källare. I slutet av ��00-talet lät Biskop 
Bengt bygga ut huset i tegel och reste ett bostadstorn.

Biskop Bengt dog 1291 och hade då gjort av med Linköpings stifts pengar.
Vid mitten av ��00-talet byggdes murar runt slottet i vinkel med katedral-
parken. Därför är slottet idag inte helt vinkelrätt.
– Fönstersmygarna gjordes smala för att släppa in ljus och ge skydd för arm-
borstskyttar, säger Charlotte Franzén, guide vid Slotts- och Domkyrkomuseet.

1527 slutade byggnaderna att användas som biskopsgård, då kung Gustav 
Vasa slängde ut biskoparna. Kungen renoverade slottet inuti. �570 blev Johan 
III kung efter sin far, och byggde en rikssal med platser för 600 personer i 
slottet. Efter Johan III blev Sigismund kung. Hans farbror Hertig Karl tog över 
tronen efter slaget vid Stångebro, �598.

1604 byggde Karl IX om slottet till ett renässansslott, men det slutade an-
vändas då makten centrerades till Stockholm i mitten av �600-talet. År �700 
var den stora branden i Linköping, då bland annat Stadshuset med fängelset 
brann ned. Slottet gjordes om till fängelse och rådstuga så länge.
– Du kan se gallerfönsterna på bottenvåningen än idag, säger Charlotte.

1798 blev en del av slottet hem för landshövdingen och är det än idag. På 
�880-talet renoverades fasaden efter en avbildning från �690-talet. Dagens 
utseende på slottet kom till efter en renovering under �990-talet. Slotts- och 
domkyrkomuseet  öppnade år �000 i en del av slottet.År �00� ledde en över-
svämning till ytterligare renovering inuti slottet, vilket numer visar den forna 
Rikssalen i sin fulla längd.

“Du kan se gallerfönsterna än idag”
Charlotte Franzén, guide vid Slotts- och domkyrkomuseet



�9



�0

Copyright Göran Billeson
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Linköpings första storföretag hette Aktiebolaget Svenska Järnvägsverk-
städerna (ASJ) och startades i Tannefors �907 av bröderna Uggla: Erland 
och Carl Johan. De valde att ha företaget i Linköping på grund av den billiga 
marken, de goda kommunikationerna och avsaknaden av konkurrens.

Beställningarna kom snabbt efter starten och företaget utökade sina lever-
anser från att bygga godsvagnar till att även leverera spårvagnar och elektriska 
lokomotiv. Kunderna var allt från militären och SJ – det statliga järnvägsbo-
laget – till drottning Victoria.

1931 blev ASJ flygplanstillverkare, vilket lade grunden till Saab i 
Linköping. Avdelningen kallades för ASJA och det handlade till en början om 
licenstillverkning, och �9�� påbörjades tillverkningen av militärplan. �9�9 
köpte Saab ASJA. Det var alltså inte Saab som stod för flygstarten i Linköping, 
men företaget förändrade stadens struktur.

Efter kriget var det liten konkurrens och det gick bra för företaget. Bland 
annat levererade de tunnelbanevagnar till Stockholm �9�9. I början av �960-
talet arbetade ASJ inom fem områden: rälsfordon, värmeapparater, entrepre-
nadmaskiner, vägfordon och gjuteri. Det skulle komma att upplösas i slutet 
på �960-talet då en ekonomisk kris tvingade företaget att avvecklas. Saab tog 
över ASJ-lokalerna i Linköping �97� och �97� tog ASJ:s historia slut.

“Kunderna var allt från militären till drottningen”
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“Du upplever historien inpå bara skinnet”
Tina Karlsson om Gamla Linköping

“Det spreds så mycket syfilis att de stängdes”
Maria Dalbark om Stångån

“Det är unikt och en obetalbar upplevelse”
Susanne Ganstrand om Bergs slussar

“Ett offentligt rum som alla har tillgång till”
Linda Fagerlund om Stadsbiblioteket

“Närmare 60 busslinjer utgår från resecentrum”

PLATSER
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Omkring 6 000 fritidsbåtar åker Göta kanal varje år. Kanalen är idag �90 
kilometer lång, varav 87 kilometer är utgrävd kanal, och består av 58 slussar. 
Nio av dem finns i Berg i Linköping – sju trappslussar och två dubbelslus-
sar. Bergs slussar har Göta kanals högsta höjdskillnad med en sammanlagd 
fallhöjd på nästan �0 meter.
– Det är varje fritidsseglares värsta mardröm, det är inte det första man ger sig 
på, skrattar Susanne Ganstrand, guide i Linköpings Guideklubb. 60 000 man 
grävde kanalen för hand, och det sägs att man grävde bort 8 miljoner ton jord.

Redan på 1500-talet kom den första idén om att gräva en kanal genom 
Sverige från kust till kust. Hans Brask, biskop i Linköping, var idékläckaren.
Sverige reformerades och Brask flydde, och därmed även kanaldrömmen i 
några hundra år. �806 togs kanalplanerna upp igen av Baltzar von Platen, som 
började skissa på ett kanalprojekt där man nyttjade de befintliga sjösystemen. 
�8�0 sade regeringen ja till förslaget och med hjälp av engelsmannen och 
kanalbyggaren Thomas Tellford grävdes Göta kanal, som stod klar �8��.

Göta kanal är öppen från maj till september. Vid Bergs slussar kan man, 
förutom att se fritidsbåtarna slussa upp och ned för slusstrappan, även njuta 
av stora artisters konserter, promenera längs kanalen eller ta en glass i solen.
– Det är unikt med alla slussar och väldigt vackert, säger Susanne. Det är en 
obetalbar upplevelse och personligen tycker jag att det är bland det finaste 
som Linköping har att bjuda på. Jag tar alltid mina gäster till Bergs slussar.

För att besöka Bergs slussar, ta busslinje 522 från Resecentrum mot Gunnarsdal 
till hållplats Bergs slussar.

“Det är unikt och en obetalbar upplevelse”
Susanne Ganstrand, guide i Linköpings Guideklubb
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Stångån är en del av Kinda Kanal som rinner genom Linköping. Längs med 
Stångån finns populära promenadstråk, på platser där betydande historia ägde 
rum århundraden tillbaka. I närheten av restaurangen Stångs Magasin vid 
Stångån finns Drömmarnas plats – tre konstverk skapade av Maria Spasova 
tillsammans med linköpingsbor, som invigdes �000.
– Linköpingsbor fick skriva sina önskningar, som nu finns på kakelplattor på 
Drömmarnas mur, säger Maria Dalbark, guide vid Linköpings Guideklubb. 

Där Cloetta Center ligger idag ägde det berömda slaget vid Stångebro rum 
�598. Kung Sigismund kämpade mot sin farbror Hertig Karl om den svenska 
tronen, och besegrades. Hertig Karls mannar föste Sigismunds trupper mot 
vattnet där Scandic Hotell ligger idag, och det sägs att ungefär �000 män 
stupade i Stångån på grund av rustningarnas tyngd i vattnet.
– Skrönor säger att det fanns så många lik i vattnet att man kunde gå 
torrskodd över ån, säger Maria.

Området längs Stångån var under �800-talet ett industriområde med bland 
annat kvarnar, en knäckebrödsfabrik och en  tobaksfabrik. Tobaksfabrikens 
ägare, Ernst Asklund, byggde Asklundska villan. Det gula huset med röda 
knutar står kvar vid Drottningbron än idag, men har förlorat en stor del av 
utsikten bland annat på grund av den �� våningar höga bostadsfastigheten 
Stångåblick, byggt �006.

På 1830-talet byggdes varm- och kallbadhus med herr- och damavdelning, 
då det var förbjudet att bada i Stångån på grund av drunkningsolyckor.
– Redan på medeltiden hade man badhus här, men det spreds mycket syfilis 
så de stängdes på �500-talet, berättar Maria.

Jonn O. Nilson, bodbetjänt från Blekinge, grundlade bland annat Tekniska 
Verken genom att köpa vattenkraftverk och såg till att Linköping fick elektric-
itet �90�. Nilsson bekostade byggandet av strandpromenaden längs Stångån.

“Det spreds så mycket syfilis att de stängdes”
Maria Dalbark, guide på Linköpings Guideklubb
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Friluftsmuseet Gamla Linköping är beläget i Valla och består av mer än 
hundra byggnader från �800-talet, som alla flyttats från innerstaden runt 
50-talet till området Gamla Linköping för att bevaras. De har placerats ut igen 
enligt en exakt kopia av stadskärnan. 
– Det är som att kliva rätt in i historien, förklarar museichef Tina Karlsson. Du
upplever den inpå bara skinnet, som en tidsresa.

Museet är ett av Sveriges tre större friluftsmuseer och det mest populära 
besöksmålet i Linköping med cirka �00 000 besökare varje år. Man kan bland 
annat besöka ett tjugotal museer samt butiker, hus och trädgårdar, som alla 
har öppet under sommaren. 
– Butikerna har öppet året runt, säger Tina. Handelsboden är både museum 
och butik, som visar hur det kunde se ut förr i tiden att handla. De säljer bland 
annat gammaldags hushållsredskap och närodlade matprodukter.

Museet finns till för att skildra Linköpings historia, och bland annat kan 
man kliva in till Carin Nilsons villa från �88�, vars kläder, husgeråd och to-
alettartiklar har lämnats orört sedan hon flyttade därifrån.
Gamla Linköping är gratis att besöka.Under våren och hösten anordnas 
trädgårdsmarknaden, i augusti hålls hantverksmarknaden och den första 
helgen i december den populära adventsmarknaden.
– Man kan lära sig mycket av miljön genom att se hur de byggde förr, säger 
Tina. Men det är ett trevligt utflyktsmål även för den som inte är intresserad 
av historia och byggnader.

“Du upplever historien inpå bara skinnet”
Tina Karlsson, museichef Friluftsmuseet Gamla Linköping
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Linköpings stadsbiblioteks huvudbibliotek på Östgötagatan hade tidigare 
sitt ursprung i det medeltida domkyrkobiblioteket under ��00-talet. År �998 
brann större delar av biblioteket ner och �000 stod det nya biblioteket klart. 
Det äldre materialet klarade sig i branden, med böcker och handskrifter från 
�600-talet och framåt. Stadsbiblioteket är ett samlingsnamn för nio närbib-
liotek, huvudbiblioteket samt bokbussen.

På huvudbiblioteket kan man bland annat låna och läsa skönlitteratur, fack-
litteratur och ljudböcker. Biblioteket förfogar över 700 000 böcker på
�0 olika språk, � 000 hyrfilmer, � 000 noter, 85 dagstidningar på olika språk 
och 700 tidskrifter.
– Man kan söka i våra databaser, sitta vid studieplatserna och i våra fåtöljer 
eller läsa om Östergötland i Östgötarummet, berättar Linda Fagerlund, bib-
liotekschef. Distansstudenter kan även få tillgång till särskiljda läsplatser.

Stadsbiblioteket har målet att bli Sveriges kundvänligaste bibliotek år �0��.
– Det är en mötesplats där man kan träffas och vara social utan att behöva 
köpa en till kaffe latte, beskriver Linda biblioteket. Man kan ta del av bra 
litteratur, sitta vid datorerna, eller umgås med vänner. Vår roll är att vara det 
offentliga rummet som alla har tillgång till.

Stadsbiblioteket arbetar för att göra böcker, tjänster och information lät-
tillgängligt för alla. Sedan ett par år tillbaka har de arbetat med att digitalisera 
böcker så att alla kan ta del av de skatter som finns enkelt via hemsidan.
– Vi har böcker med otroliga värden här, förklarar Linda. När de finns på 
hemsidan kan man läsa dem utan att skada orginalet.

“Ett offentligt rum som alla har tillgång till”
Linda Fagerlund, bibliotekschef
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Linköping är en stor knytpunkt för resor i länet. Resecentrum är det sam-
lingsnamn som används för buss- och tågstationen på Järnvägsgatan, norr om 
innerstaden. Det finns två byggnader på området – en för Östgötatrafiken och 
en för SJ. I Östgötatrafikens väntsal finns manuell betjäning varje dag där man 
kan köpa biljetter, fylla på resekort och ställa frågor. Det finns även informa-
tion om tider och avgångar för både bussar och tåg.

Närmare 60 busslinjer, drivna på biogas, utgår från Resecentrum i 
Linköping, som har �8 hållplatser på stationen. Hållplatserna har sittplatser 
och väderskydd, samt elektroniska informationstavlor som visar respektive 
aktuella avgångstider.
Cirka 500 meter från stationshuset finns ytterligare en busstation för express-
bussar som går utanför länet.

I SJ:s väntsal finns en resebutik, biljettautomat, och informationstavlor för 
tågens avgångs- och ankomsttider. Tavlorna finns även uppsatta på tre andra 
ställen runt om stationshuset. I huset finns även toaletter, förvaringsboxar, 
kiosk, café och restaurang. Kundservice finns med ingång intill stationshuset. 
De andra två plattformarna nås genom en gångtunnel under spåren, där det 
även finns en hiss. Sittplatser och tak finns vid alla plattformer.

Utanför stationshuset finns cykelparkeringar, både under bar himmel och 
cykelgarage, och korttidsparkering för bil.

“Närmare 60 busslinjer utgår från resecentrum”
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“Linköping är attraktivt och bubblar”
Johan Rustan om Arenabolagets arbete

“Mitt i upplevelsen när den händer”
Agneta Lindmark Thomas om Östgötateatern

Shoppa i Linköping

Linköping nattetid
“Vi bestämde oss för att göra det vi pratat om”
Ragnar Dahlberg om Dahlbergs Café

“Som att försvinna in i en annan värld”
Marie-Louise Johannesson om Åbacka Café

“Det var kö ända bort till Stora Torget”
Bo Hesser om Bosses glassbar

TID FÖR DIG
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Arenabolaget är Linköpings största nöjesaktör, och det tredje största even-
emangsbolaget i Sverige. Med tillgång till hela Linköping arrangerar det kom-
munalägda bolaget ungefär �00 evenemang om året, på arenorna Konsert och 
Kongress, Cloetta Center, Sporthallen, Linköpings torg och vid Bergs slussar.
– Vi kan erbjuda Linköpings invånare ett rikt och brett utbud av olika ar-
rangemang, berättar VD Johan Rustan.

Allt från hårdrocksband och symfoniorkestrar till världsartister tar sig till 
Linköping med hjälp av Arenabolaget. Bolaget arrangerar även TV-produk-
tioner, mässor och närmare 600 konferenser och kongresser om året.
– Vi arbetar med att skapa anledningar till varför man ska ta sig till Linköping, 
förklarar Johan.

Linköpings kommun omsatte 980 miljoner kronor inom turistnäring 
under �009. Målet är att �0�0 omsätta �,� miljarder kronor, vilket ska uppnås 
genom att ha rätt artister på rätt tid och plats.
– Det är skittufft, men jag gillar tuffa mål, säger Johan. Linköping är attraktivt 
och bubblar av intresse från både näringsliv och besökare. Förutsättningarna 
för att trivas här är goda, och då behöver man ha kul på fritiden. Det är där vi 
och många av våra besöksmål kommer in.

“Linköping är attraktivt och bubblar”
Johan Rustan, VD Arenabolaget
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Östgötateatern är en regionsteater med två stora teaterhus och ungdomsin-
riktade teatergruppen Ung scen/östs egen scen i Elsas hus i Linköping. Teater-
husen ligger i Norrköping och Linköping och alla produktioner görs på båda 
scenerna, men växlar föreställningsperioder. Teaterhusen är ritade av Axel 
Anderberg i början av �900-talet och är därför samtida och lika varandra.
– Linköpings teaterhus är mindre än Norrköpings, som tar in �00 personer 
fler, förklarar Östgötateaterns marknadschef Agneta Lindmark Thomas. I 
Linköping blir det mer intimt, nära och tajt.

Teatern har över 6 000 abonnenter, vilket är flest i hela landet. I abonnem-
anget ingår fyra, fem produktioner om året. Vid teatern spelas även skolteater, 
mindre pjäser, turnéföreställningar och Ung scen/östs tre, fyra föreställningar 
varje år, samt en jul- och sommarvarieté.
– Man får en upplevelse med levande människor, här och nu, beskriver
Agneta. Det blir nåt helt annat än att exempelvis gå på bio. Du är mitt i
upplevelsen när den händer.

Under 2009 gick närmare ��5 000 personer på Östgötateatern.
– Vi har en stor andel studenter i publiken, och vi har jättebra priser för dem, 
berättar Agneta. Det finns ett speciellt studentabonnemang, studentpriser och 
de kan köpa sista-minuten-biljetter för bara 75 kronor.
�0�0 års repertoar innehåller en spännande blandning av stora Broadway-
musikaler, dramatiska produktioner och komedier.

“Mitt i upplevelsen när den händer”
Agneta Lindmark Thomas, marknadschef Östgötateatern
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I Linköping finns den huvudsakliga shoppingen uppdelad i två delar 
– centrum och Tornby.

Med korta gångavstånd och bra promenadstråk finns allt från second 
hand, butikskedjor, professionella specialbutiker, caféer och restauranger vid 
centrala Linköpings gator och torg. De flesta butikerna ligger på och mellan 
de tre stora torgen – Stora Torget, Trädgårdstorget och Lilla Torget – vilka är 
sammanlänkade via gågatorna Tanneforsgatan och Nygatan.

Det finns tre shoppinggallerior i centrala Linköping:
Filbytergallerian Galleria Gyllen  Galleria Gränden
Stora Torget 5  Nygatan �7  Nygatan ��

Tornby är ett shoppingområde där många kedjor väljer att ha sina åter-
försäljare, bland annat Ikea, Biltema, Chilli, ICA Maxi, Elgiganten och Siba. 
Tornby är idag Sveriges näst största shoppingområde sett till omsättning, efter 
Kungens Kurva i Stockholm. De flesta av butikerna ligger i tre hus: IKANO-
huset, IKANO � och IKANO �.

Till Tornby går lördagar och söndagar gratis IKANO-bussar med hållplatser 
runt om i Linköping. Besök hemsidan för tidtabell: ikano-huset.se

Shoppa i Linköping
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Centrala Linköping har ett brett utbud av nattliv, 
där de flesta av nattklubbarna och pubarna ligger 
längs Ågatan och vid Stora Torget.
Nationernas Hus är i första hand till för universitetets 
studenter, men övriga privatpersoner kan besöka 
baren i sällskap med en studerande. Kårallen, Ryds 
Herrgård och Flamman är även typiska studentställen.

Linköping nattetid
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Med fönstren ut mot Kryddbodtorget i Gamla Linköping ligger Dahlbergs 
Café. Ragnar Dahlberg, känd från TV, driver kaféet tillsammans med sin fru 
Gun-Britt sedan �000. Idén till kaféet kom under inspelningarna av TV-
programmet Café Norrköping, där TV-teamet serverade publiken kaffe.

– Jag och Gunn-Britt sa att det skulle vara roligt att någon gång i livet öppna 
ett kafé på riktigt, berättar Ragnar Dahlberg. I samband med att min fru 
varslades bestämde vi oss för att göra det vi pratat om.
Linköpings kommun bestämde vid den tiden att ett kafé skulle öppnas i 
Gamla Linköping, och paret ansökte om att få driva det. Efter en audition för 
kommunen likt Idols, med ett tjugotal tävlande, stod paret som ensamma
vinnare av entreprenaden i Gamla Linköping.

Inredningen i 1700-talshuset går i stil med området Gamla Linköping. 
Dahlbergs Café har inte bara fikabröd, nymalet kaffe och glass, utan
arrangerar även populära aktiviteter som ��-kaffe med kända och mindre 
kända föreläsare, artistframträdanden och allsångskvällar.
– Det händer mycket här, många kända personer har besökt kaféet, säger 
Ragnar. Bland andra Göran Persson, Carola och Sanna Nielsen.

“Vi bestämde oss för att göra det vi pratat om”
Ragnar Dahlberg, driver Dahlbergs Café
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Marie-Louise Johannesson driver Åbacka Café, ett torp vid foten av 
Drottningbron. Huset är från �860 och omgärdas av staket och höga häckar 
som på sommaren avskärmar den stora tomten från staden.
– Det är som att försvinna in i en annan värld, säger Marie-Louise Johannes-
son. Till ett ställe med en gammal atmosfär.
Det är strax under två meter till taket och de flesta av möblerna i de två små 
hemtrevliga rummen i huset är ärvda eller köpta på auktion.

Caféet har öppet på helgerna under vintern och hela veckor från maj till 
augusti. I trädgården växer bland frukt som används i kaféet till sylt och kakor.
– Vi säljer mest våfflor, och på sommaren fin närproducerad glass i våra hem-
bakta glasstrutar, berättar Marie-Louise. Jag bakar allting själv och tar hand 
om huset och trädgården. Det är ett sätt att leva.

När Marie-Louise fick se huset en novemberdag �998 var det ett ruckel 
med ett halvt nedbränt uthus, vattenläckor och inslagna fönsterrutor.
– Det kanske var ödet, men jag blev förälskad i stället, berättar Marie-Louise.
Efter en omfattande renovering för tolv år sedan öppnade Åbacka Café sina 
grindar in till trädgården och torpet.

“Som att försvinna in i en annan värld”
Marie-Louise Johannesson, driver Åbacka Café
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År 1979 öppnades Bosses glassbar intill Ågatan. Glassbaren gör 
sin egen glass varje morgon med enkla ingredienser.
– Jag är väldigt noga med råvarorna, berättar Bo Hesser, ägare 
och grundare av Bosses glassbar. Jag har aldrig snålat med dem.

Glassbaren har ett antal “fasta” glassorter i det populära 
sortimentet och bara ett fåtal byts ut varje år. Himmelsk pecan, 
marängsuisse och polka är bara några av de smaker som tillverkas 
i glassbaren varje morgon.
– Vi har kanske �00-�00 recept, men egentligen är det bara fanta-
sin som sätter stopp för vad du kan göra för glass, säger Bo.

Butiken har öppet i sex månader under sommarhalvåret.
– Vid ett tillfälle var det kö ända bort till Stora Torget, skrattar Bo 
och visar ett foto på den långa kön med glassugna linköpingsbor.
Bo tror att butiken kommer att finnas så länge han finns.
– Framtiden är det enda vi har kvar, eller hur, frågar han medan 
en stamkund kommer in och hälsar glatt.

“Det var kö ända bort till Stora Torget”
Bo Hesser, driver Bosses glassbar
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“Fantastiskt kul att ta hela världen till Linköping”
Fredrik Johnson om squash

“Det var startskottet för betongskateparker”
Göran Andersson om Fun Skatepark

“Vi ser helst att alla tränar för att må bra”
Andreas Segerlund om Actic Gym City

“Det är kultur att utöva sport”
Sven Hagman om Idrottsmuseet

“Det är något speciellt med att gå hit”
Peringe Nilsson om Tinnerbäcksbadet

HÄLSA
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Fotboll, innebandy och hockey är alla populära sporter, men bland 
Linköpings föreningar har squash varit den sport som varit mest framgångsrik 
under de senaste �0 åren. Fredrik Johnson är född och uppvuxen i Linköping. 
Vid tio års ålder provade han på squash första gången och fastnade för 
sporten. Under den tidpunkten byggdes många squashhallar runt om i landet 
och sporten näst intill exploderade i utövarantal.

Fredrik spelade sig uppåt i hans karriär och tävlade i hela världen.
– Jag var proffs i �� år, berättar Fredrik. Jag var min egen manager och hade all 
kontakt med sponsorerna, vilket har varit en bra skola.
Fredrik har vunnit �� SM-guld och ett 50-tal internationella grand prix-segrar. 
Han har även varit europamästare med både lands- och klubblaget. Fredrik 
spelar fortfarande squash och som veteran har han vunnit fyra British Open 
och ett individuellt VM-guld.

Då han var ute på de stora tävlingsbanorna som ung växte idén till att själv 
anordna en stor internationell tävling i sin hemstad Linköping.
– Case Swedish Open är Europas näst största squasharrangemang, berättar 
Fredrik om tävlingen som han anordnat sedan �00�. �0�0 kom deltagarna 
från �0 olika länder, 60 länder såg tävlingen online och vi hade fem sändning-
stimmar i TV� Sport.
– Det är fantastiskt kul att ta hela världen till Linköping, säger Fredrik. Min 
förhoppning är att de yngre ska få en push i sin egen karriär genom tävlingen.
händelser för året.

“Fantastiskt kul att ta hela världen till Linköping”
Fredrik Johnson, tidigare squashproffs
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Fun Skatepark ligger i Ekholmen i Linköping och är den första moderna 
betongskateparken utomhus som byggts i Sverige. Med ��5� kvadratmeter 
armerad betong är den attraktiv för både proffs och amatörer och lämplig för 
skate, inlines och cykel. Fun Skatepark är gratis och öppet dygnet runt, året 
runt. Där finns stadsdetaljer som ramper, trappor och räcken.

2002 beslutade Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kom-
mun att satsa på ungdomar. Ewa Groppfeldt kom med idén att bygga skater-
amper och räcken i staden, då skateing var trendigt, nyttigt av folkhälsoskäl 
och en bra mötesplats för ungdomar. Hon ville uppföra en skateanläggning 
liknande de i USA, Kanada och Europa.

Kommunen stod för en stor del av budgeten, men Ewa samlade in nästan 
en tredjedel av den, enligt en överenskommelse. En av världens bästa konsult-
firmor på skateparker kallades in från Kanada och utformade ett förslag som 
skulle rymmas i budgeten. Parken stod klar för invigning i oktober �00�.

– Det tog bara ett år för oss från det att vi började till det att parken stod 
färdig, berättar Göran. Det var startskottet för betongskateparker i Sverige.
I Linköping finns även Hangaren i Ryd, en inomhushall för skate, inlines, cykel 
och klättring. Under hösten �0�0 kommer ytterligare en utomhusskatepark 
att invigas i anslutning till Skäggetorps nya multiarena.

För att besöka Fun Skatepark, ta buss 15 från Resecentrum mot Ekholmen via 
Johannelund till hållplats Ekholmsskolan, och gå över skolgården.

“Det var startskottet för betongskateparker”
Göran Andersson, projektledare för Fun Skatepark
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Actic Gym City ligger i centrala Linköping och trots att det är en student-
stad är medlemmarna i blandade åldrar.
– De yngsta är �6 år, då man får gymma utan förälder, och vår äldsta medlem 
är en man på 9� år, berättar Andreas Segerlund, instruktör på Actic Gym City.

Actic har både styrketräning och gruppträning med allt från box och 
bodyattack till yoga och afrodans.
– Tre dagar i veckan  har vi morgonpass mellan kvart i sju och halv åtta, berät-
tar Andreas. Efter det bjuder vi på enklare frukostbuffé.
– Det är många som tränar före jobbet, och då är det praktiskt med gratis 
frukost efteråt, fortsätter Andreas. Det är väldigt omtyckt och många stannar 
kvar efter passet, pratar och tar det lugnt.

Andreas märker tydligt hur träningssäsongen förändras.
– I mellandagarna och efter nyår får vi många nya medlemmar, då nyårslöfte-
na ska hållas, men tyvärr tränar de inte i mer än två, tre månader innan de tar 
sommaruppehåll, säger han. För oss instruktörer är träning det viktigaste, vi 
ser helst att alla tränar för att må bra.

“Vi ser helst att alla tränar för att må bra”
Andreas Segerlund, instruktör Actic Gym City i Linköping
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1938 öppnades grindarna till Tinnerbäcksbadet för första gången, badsjön 
mitt i centrala Linköping. �965 byggdes simhallen i anslutning till sjön. En 
utomhusbassäng skiljdes från sjövattnet genom en brygga. Bryggan byttes 
snart ut mot väggar och �967 blev bassängvattnet tempererat. Från �009 är 
även sjöns vatten tempererat till hela �6 grader. 

– Innan simhallen byggdes fanns det en stor sandstrand här, berättar 
Peringe Nilsson, som tidigare arbetat vid badanläggningen. Där lekte jag 
mycket som barn, och vi kunde gräva en meter och sanden fortfarande var vit. 
Idag är det gräs där.

Vid Tinnerbäcksbadet finns trampbåtar och en beachvolleybollplan, och 
stället är populärt i alla åldrar. Utomhusbadet är öppet från slutet av maj till 
mitten av augusti. Varje säsong badar nära 60 000 personer vid “Tinnis”.
– Det är något speciellt med att gå hit, säger Peringe. Det finns alltid en plats 
som passar, om man så vill läsa, sola eller vara mer aktiv.

Tinnerbäcksbadet, simhallen och sporthallen intill badanläggningarna 
lockar tillsammans närmare �50 000 personer varje år. I simhallen finns bland 
annat äventyrsbad, träningsbassänger, gym, relaxavdelning med romerskt bad 
och en av Europas längsta rutschbanor.

“Det är något speciellt med att gå hit”
Peringe Nilsson, tidigare anställd vid badanläggningen
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1997 hade Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap sitt första styrelsemöte 
i Norrköping. Idag arbetar nio personer ideellt i föreningen och sällskapet 
driver bland annat ett idrottsmuseum vid Vidingsjö Motionscentrum. Museet 
visar upp östgötsk idrottshistoria via insamlade och skänkta saker som po-
kaler, skor och hjälmar, och guiderna berättar gärna om idrottshistorien.

Museet har öppet varje söndag med gratis entréavgift. Lokalen består av 
flera rum, varav två är för tillfälliga utställningar och ett visar en permanent 
återuppbyggnad av hur ett idrottskansli kunde sett ut förr i tiden.
– Idrottshistorien har betytt mycket för samhället – den har fostrat människor 
och samtidigt gjort nytta i och med motion och samverkan, förklarar sällska-
pets ordförande Sven Hagman. Det är kultur att utöva sport.

Förutom att driva museet skriver sällskapet även ett medlemsblad som 
kommer ut till de drygt ��0 medlemmarna fyra gånger om året, anordnar 
idrottscaféer för allmänheten med föreläsare samt dokumentation.
– Vi åker och intervjuar gamla idrottspersoner som man kanske aldrig har 
tänkt på, berättar Sven. Det kan vara tanten som tvättade dräkterna efter varje 
match eller vaktmästaren som hade hand om planen.

För att besöka idrottsmuseet, ta buss 1 från Resecentrum mot V. Ullstämma via 
Vidingsjö till hållplats Hässlegatan, gå under tunneln och fortsätt 300 meter.

“Det är kultur att utöva sport”
Sven Hagman, ordförande Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap
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“Vi är experter på att analysera falskt material”
Gunilla Nyström om Statens kriminaltekniska laboratorium

“99 procent av befolkningen känner till Kexchoklad”

“Kittlande att göra nåt förbjudet som inte förstör”
Stina Opitz om Rondellhunden

“Biltema grundades i en källarlokal i Linköping”

“Linköping är ett bra ställe att växa upp på”
Mons Kallentoft om sin hemstad Linköping

Kända personer med kopplingar till Linköping

EXKLUSIVT
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Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är en självständig myn-
dighet under Rikspolisstyrelsen och håller till på Garnisonen i Linköping. SKL 
förknippas ofta med analyser av  DNA, men myndigheten består egentligen 
av fyra olika enheter; Biologienheten, Dokument- och informationstekniken-
heten, Droganalysenheten och Kemi- och teknikenheten.

– Vi får in material från alla grova brott i Sverige, som sexualbrott, rån och 
mord, berättar Gunilla Nyström, informatör på SKL. Vi arbetar för att hjälpa 
polisen att lösa ett fall.

SKL arbetar både nationellt och internationellt. De bedriver även for-
skning och är på vissa punkter världsledande. De har bland annat föreläst om 
narkotikaprofilering för USA:s FBI. SKL arbetar inte enbart med fall som har 
hänt, utan även brottsförebyggande.
– Eftersom vi är experter på att analysera falskt material har vi kunskapen att 
exempelvis arbeta fram nya säkrare sedlar och pass, förklarar Gunilla.

När material kommer från en brottsplats till SKL har poliserna ställt en 
konkret fråga, exempelvis “hör den här kulan till den här pistolen?” Speciali-
sterna gör en undersökning och får inte veta mer än nödvändigt om fallet.
– Vi vill inte ha några förutfattade meningar innan vi arbetar med materialet, 
förklarar Anders Isaksson, gruppchef för vapenenheten. Därför vet vi aldrig 
materialets bakgrund, eller ens om någon dömts i efterhand.

Vapenenheten arbetar i huvudsak med tre falanger – vapenskrotning, 
referenssamling och analys av kulbanor. Bland annat har de ett rum för 
kontrollerad provskjutning av långtgående vapen. De kan få fram en rad olika 
information, till exempel skjutavstånd, kulhastighet, vapensort och specifika 
vapen som använts vid ett brott.
– Vi har ett register över vapen som vi inte har kunnat knyta till något brott, 
berättar Anders. När vi hittar kulor och slår i registret kan vi få träffar på 
vapnen, vilket kan hända flera gånger i månaden.

“Vi är experter på att analysera falskt material”
Gunilla Nyström, informatör på SKL.
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Mons Kallentoft är känd både i och utanför Sverige bland annat för sin 
deckarserie om kriminalinspektör Malin Fors vid Linköpingspolisen. Mons 
föddes och växte upp i Ljungsbro, det lilla samhället vid Cloettas fabrik.
– Det var en idyll där alla kände alla, berättar Mons. Som en trygg kokong.
När Mons var �� år skiljde sig hans föräldrar och Mons flyttade in till 
Linköping. Där fick han vänner som hade samma intressen och var på samma 
sätt som han. Fem av dem är hans bästa vänner än idag.

Vid 21 års ålder flyttade Mons från Linköping till Stockholm, då ett nytt 
liv i en större stad med fler valmöjligheter lockade  – precis som för så många 
andra i hans ålder. Där bor han än idag tillsammans med sin familj.
– Jag ville vidare, förklarar Mons. Linköping är ett bra ställe att växa upp på, 
men världen är stor och fantastisk.

– Jag bestämde mig för att börja skriva när jag var �� år och sängliggande 
efter en operation, berättar Mons. Men vägen till att skriva en bok var lång.
Efter att ha arbetat inom reklambranschen och som gastronomi- och res-
journalist flyttade han och hans fru till Madrid. Där skrev han sin debutbok 
Pesetas som blev belönad med Katapultpriset �00�.
– När jag började skriva deckare sa det bara pang, och så tog allt skruv, säger 
Mons och gestikulerar. Deckare ska vara otäcka och när jag skriver försöker 
jag att hitta mina egna värsta rädslor.

Mons har inte bott i Linköping på över �0 år, men besöker sin hemstad 
några gånger om året. Då brukar han hälsa på sina föräldrar, signera böcker 
och besöka Stadsbiblioteket. Är det bra väder tar han en glass på Bosses glass-
bar och promenerar i Trädgårdsföreningen eller på Tanneforsgatan.
– Jag brukar förundras över hur lite som har förändrats här, säger Mons.

“Linköping är ett bra ställe att växa upp på”
Mons Kallentoft, författare
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2006 satte konstnär Stina Opitz upp sitt konstverk “Cirkulation II” i Nygård-
srondellen i Tornby. Konstverket föreställer en liten hund och en stor överdi-
mensionell lutad cirkel, som ser ut att röra sig när man åker runt den.
– Det gick knappt två månader, så ringde en journalist och sa att det var nåt 
konstigt med skulpturen, berättar Stina. När jag kom till platsen var hunden 
halshuggen och huvudet var borta. Polisen hittade det i en rondell i Mjölby 
några dagar senare.

Stina blev förtvivlad, då hon arbetat med skulpturen i över ett år, och tog 
bort hela hunden i väntan på beslut om vad som skulle ske. Efter ett tag ringde 
en annan journalist och frågade om hon redan hunnit sätta dit en ny hund.
– Någon hade satt dit en hund gjord av brädor med en skinnsvans, ett hund-
ben gjutet i betong och annat, berättar Stina. Jag blev förbannad, eftersom jag 
trodde att de som vandaliserat fortsatte att mucka med mig, men så smånin-
gom skrattade jag åt hela rörelsen som växte enormt snabbt.

Rondellhunden blev en fluga i hela landet, och snart stod hemmasnickrade 
rondellhundar i alla rondeller. Ordet “Rondellhund” blev antaget i Svenska 
Akademiens Ordbok samma år och fenomenet var �006 års mest omskrivna 
inom kultur och samhälle. Rondellhunden spreds även till resten av världen.

– Det var en folklig rörelse där familjer, människor som var arga på kon-
sten och olika rörelser blev inblandade, förklarar Stina. Dessutom tyckte nog 
många att det var kittlande att göra någonting förbjudet som inte förstör.
– Det är intressant med gatukonst och jag tycker inte alls att det motsätter 
professionell konst – vi hämtar snarare inspiration från varandra, säger Stina.

På nästa uppslag visas delar av Linköpings rika gatukonst.

“Kittlande att göra nåt förbjudet som inte förstör”
Stina Opitz, konstnär



75



76

Till minnet av slaget vid 
Stångebro 25/9 1598. �898.
Intill Cloetta Center.

Wolfgang Peter Menzel.
Slaget. �998.
Stångebrofältet.

Kari Cavén. Mottagning. 
�00�. Cloetta Center.

Elever från slöjdseminariet. 
Stinsen. �987. Resecentrum.

Gottfrid Larsson. Dekorativ 
kvinnofigur. �9��.
Järnvägsparken.

Monika Gora. Metamorfos. 
�005. Järnvägsparken.

Erik Höglund. Tvätten. �98�. 
Kungsgatan �.

Camilla Lothigius. Ljuskälla. 
�00�. Kungsgatan,P-hus 
Baggen.

Lenny Clarhäll. Stjärnan. 
�989. Konsert & Kongress.

Anders Årfelt. 
Linköpingslejon. �00�.
Finns ett flertal i staden.

Alfred Nyström.
Hagar och Ismael. �88�.
Länsmuseiparken.

Ivar Johnsson. Reliefer. �9�9. 
Länsmuseets entréfris.
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Minnesplats.
Raul Wallenbergs plats.

KG Bejemark.
Tage Danielsson. �987.
Tage Danielssons plats.

Thomas Qvarsebo. Elsa 
Brändström Sibiriens ängel. 
�987. Vasavägsallén.

Bo Olls. Tetraeder. �00�. 
Hunnebergsgatan.

Wolfgang Peter Menzel. 
AlfaOmega. �00�.
Östgötagatan.

Sigvard Håkansson.
Stol 2 + 1. �00�.
Trädgårdsföreningen.

Hans Björn. Minnesmärke. 
�99�. Trädgårdsföreningen.

Bo Olls. Berzelius. �006. 
Domkyrkoparken.

Emil Näsvall. Ungdomstid. 
�959. Nationernas Hus, 
Ågatan 57.

Carl Milles. Folkungabrun-
nen med Folke Filbyter. 
�9�7. Stora Torget.

Katarina Vallbo. Lega. �00�. 
Magasinstorget.

Maja Spasova. Drömmar-
nas plats: Muren, Bågen, 
Porten. �999. Stångån.
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Biltema säljer i huvudsak bildelar, och grundades �96� av Sten Åke Lind-
blom i en källare i Linköping. Då hette det Handels-bolaget BIL-TEMA och 
började som en postorderverksamhet. Efter något år utökades verksamhet 
och Lindblom startade en liten butik, även den i samma källarlokal.

Lindbloms affärsidé gick ut på att direktimportera reservdelar till bilar från 
länder runt om i världen, för att ta bort mellanledet mellan tillverkare och 
slutkonsument. På så sätt pressade han priserna ordentligt. Låga priser ledde 
till en större omsättning. Senare började varorna att märkas med varumärket 
Biltema, för att pressa priserna ytterligare och slippa varumärkestvister.

1976 flyttades verksamheten från källarlokalen till Torvingeområdet. 
Det andra varuhuset öppnades i Norge �98�. Idag har Biltema närmare 70 
varuhus i Norden. I Torvinge finns idag enbart ett mindre lager kvar. Affärs-
verksamheten har istället flyttat till Tornby – nära motorvägen och Ikea.

“Biltema grundades i en källarlokal i Linköping”
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Cloetta är idag Nordens äldsta chokladtillverkare och produceras i både 
Alingsås och i Ljungsbro. De tre schweiziska bröderna Cloetta grundade 
sin första fabrik �86� i Danmark, under firmanamnet Bröderna Cloetta. De 
blev mycket framgångsrika där och ryktet om Cloetta spreds till Sverige, och 
bröderna öppnade en filial i Malmö.
Under Stockholmsutställningen �897 orsakade Cloetta stor uppståndelse, då 
de hade två chokladstatyer i kroppsstorlek av kungen och drottningen. 

1899 köpte Bröderna Cloetta en stor konkurrent: Choklad Fabriks Ak-
tiebolaget Motala. Det nya företaget samt tillverkningen i Malmö flyttade till 
Malfors efter två år, då tillgången till vattenkraft från Motala ström avgjorde 
fabriksläget. Malfors bytte namn till Ljungsbro.

1921 skapades det kända uttrycket “Tag det rätta – tag Cloetta” och under 
�900-talets första hälft kom flera av Cloettas populära varumärken till, exem-
pelvis Kexchoklad, Romerska Bågar och Mums Mums. Produkterna tillverkas 
fortfarande i Ljungsbro.

Företaget fortsatte att växa under �900-talet både organiskt och genom 
företagsköp. Närmare 500 personer arbetar inom Cloettakoncernen. Under 
verksamhetsåret � september �008 till �� augusti �009 tillverkades närmare 
�0 000 ton konfektyr i de två anläggningarna i Ljungsbro och Alingsås. 
Kexchoklad är Sveriges största konfektyrvarumärke och hela 99 procent av 
befolkningen känner till den rutiga produkten.

“99 procent av befolkningen känner till Kexchoklad”
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André Oscar Wallenberg  Grundade Wallenbergimperiet. Växte  
    upp och gick i skolan i Linköping. 
Axel von Fersen den yngre  Drottning Marie Antoinettes älskare.  
    Ägde Ljungs slott och begraven i Ljung.
Elsa Björkman-Goldschmidt Journalist och tidig sexupplysare. Föddes  
    i Linköping.
Elsa Brändström   Hjälpte ryska soldater. Gick i skolan i  
    Linköping.
Fredrik Johnson   Squashproffs. Uppvuxen i Linköping.
Hugo Theorell   Nobelpristagare i fysiologi eller medicin  
    �955. Bodde i Linköping till studenten. 
Jöns Jacob Berzelius  Kallas för ”den yngre kemins fader”.  
    Bodde några barndomsår i Linköping.
Lars Winnerbäck   Artist. Uppvuxen i Linköping.
Louis De Geer   Sveriges första stadsminister. Gick i   
    skolan i Linköping.
Louise Hoffsten   Sångerska, låtskrivare, kompositör med  
    mer. Uppvuxen i Linköping.
Mons Kallentoft   Författare. Uppvuxen i Linköping.
Ragnar Dahlberg   Tidigare programledare. Driver Dahl- 
    bergs Café i Gamla Linköping.
Tage Danielsson   Framgångsrik författare och komiker,  
    Uppvuxen i Linköping.
Thomas Johansson  Tennisproffs. Uppvuxen i Linköping.

Kända personer med kopplingar till Linköping
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Vid olycka eller i akuta lägen

Vid svår olycka eller allvarlig sjukdom

Vid svår tandvärk

“En lättillgänglig hjälp till självhjälp”
Anita Björck om Medborgarkontoret

Vid akut snigelbrevsbehov

Vid akut behovbehov

Vid akut behov av avreagering eller bowlinghumör

Vid akut sug efter minigolf eller golf

I AKUTA LÄGEN
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Räddningstjänsten ligger vid Stångebron. Inom en minut från det att 
räddningstjänsten fått ett larm påbörjas arbetet för att hjälpa den olycks-
drabbade. Larmen kan handla om exempelvis brand, trafikolycka, kemika-
lieutsläpp eller drunkningsolyckor.
Räddningstjänsten arbetar förebyggande med kurser, informationsspridning, 
övningar, analyser och utredningar. De arbetar även med att förbättra sina 
metoder, för att arbetet ska bli snabbare och säkrare.

Räddningstjänsten i Linköping har ungefär �80 anställda, varav ��0 är 
heltidsanställda.

För att nå Räddningstjänsten, ring: 010-480 40 00

Polismyndigheten håller till på Garnisonen, ett före detta militärområde. 
På Garnisonen finns även bland annat SKL och Rättsmedicinalverket.

På Polismyndigheten i Linköping kan du göra anmälan, ordna och hämta 
pass, ansöka om tillstånd, lämna hittegods och vapen, samt delgivning och 
cyklar.

I Östergötland arbetar polisen särskilt mot krogrelaterat våld, våld i nära 
relationer, med att följa vaneförbrytare, bekämpning av droger och langning 
av alkohol till unga, och bekämpning av organiserad kriminalitet.

Strax över 900 personer arbetar på Polismyndigheten i Östergötlands län.

Vill du nå Polismyndigheten, ring: 114 14.

Vid olycka eller i akuta lägen, ring: 112
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Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping är öppen dygnet 
runt alla dagar, och patienter med livshotande tillstånd, allvarligare sjukdom 
eller svårare olycka är välkomna dit.

Patienter som inte är akut sjuka kan uppsöka vårdcentralen eller jourläkar-
mottagningen. Jourläkarmottagningen tar emot patienter med samma typer 
av besvär som vårdcentralen, men har fler öppettider. De tar endast emot 
bokade besök och därför bör man alltid ringa Sjukvårdsupplysningen innan.
Vill du kontakta Sjukvårdsupplysningen, ring: 1177

För att kunna rädda liv behöver läkarna blod. Är man mellan �8 och 60 år, 
frisk och väger minst 50 kilo är chansen stor att man kan bli blodgivare.
Blodgivningen ligger i Universitetssjukhuset och nås via ingång 6.
Vill du bli blodgivare, ring: 013-22 81 00

Till ungdomsmottagningen kan personer mellan �� och �5 år gå för att 
träffa gynekolog, läkare, psykolog, barnmorska, kurator eller sex- och sam-
levnadsinformatör. Det är kostnadsfritt att besöka ungdomsmottagningen, 
som ligger på Platensgatan i centrala Linköping.
Vill du få kontakt med ungdomsmottagningen, ring: 010-103 31 18

I samma lokal på Platensgatan finns Samtalsmottagningen Unga vuxna, dit 
personer mellan �6 och �5 år kan gå för att kostnadsfritt prata med kuratorer 
och psykologer. De erbjuder ett till sex samtal, som kan handla om allt från 
relationsproblem och depression till ångest och sorg.
Vill du få kontakt med Samtalsmottagningen, ring: 010-103 12 99

Som kvinna kan man behöva komma i kontakt med specialistvård. Vid 
Kvinnohälsan, beläget i Birgittaskolan på S:t Larsgatan, kan man få hjälp med 
mödravård, föräldraförberedelse, preventivmedel samt gynekolog.
Behöver du kontakta Kvinnohälsan, ring: 010-105 94 25

Vid svår olycka eller allvarlig sjukdom, ring: 112
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Folktandvården arbetar för att vara ledande inom tandvård 
och det naturliga valet för Östgötarna.
Folktandvården tillhör Landstinget. Det arbetar ungefär 560 
personer inom Folktandvården, som erbjuder allmäntand-
vård, sjukhustandvård och specialisttandvård.
Journummer Folktandvården: 1177
Journummer privattandläkarna i centrala länsdelen: 
013-16 24 40

Vid svår tandvärk, ring: 1177
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Innanför Stift- och landsbibliotekets väggar ligger Medborgarkontoret 
City, som svarar på samhällsfrågor. De erbjuder information, vägledning och 
rådgivning. Medborgarkontoret fungerar som spindeln i det stora kontakt-
nätet och svarar på både tyngre frågor om exempelvis bostadsområden och 
enklare frågor som fritidsaktiviteter.
– All service finns samlad på ett ställe, förklarar Anita Björck, enhetschef 
på Medborgarkontoret. Vi vill undvika att personer hamnar i en karusell av 
hänvisningar, utan de ska få svar av oss. Om inte direkt på plats, så ska de bli 
hänvisade till rätt person med en gång.

Personalen är ständigt uppdaterad kring samhällsfrågor och noga med 
informationen, för att på bästa sätt kunna hjälpa till. Förutom att svara på 
frågor anordnar de även föreläsningar, utställningar och ibland så att andra 
myndigheter finns på plats för att svara på frågor.

– Vi är ett levande kontor, och det är viktigt, förklarar Anita. Vi har infor-
mation om allt inom kommunen. Vi är inte experter, men har kontakterna.
Förutom Medborgarkontoret finns även Polismyndigheten, Brottsofferjouren, 
Ungdomsombudet och Resurspoolen på plats. Man kan även få tillgång till 
bland annat konsumentvägledning, skuldrådgivning och juridisk rådgivning.

Medborgarkontoret finns även i Skäggetorp. All personal är utbildad för 
att klara av att svara på frågor om även andra myndigheters service, exempel-
vis Försäkringskassan, CSN och Arbetsförmedlingen, för att kunna hjälpa till 
att hitta rätt på hemsidor och i blanketter.
– Vi vill inte att människor ska bli beroende av oss, förklarar Anita. Vi är 
snarare en lättillgänglig hjälp till självhjälp.

“En lättillgänglig hjälp till självhjälp”
Anita Björck, enhetschef på Medborgarkontoret
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Vid akut snigelbrevsbehov, ring: 020-23 22 21
Det finns två serviceställen för Posten i Linköping:
Kungsgatan 20  Södra Oskarsgatan 4
0��-�8 8� 0�  0��-�8 8� �7
Må-Fr 8.00-�8.00  Må-Fr 7.00-�9.00

Atlasgatan ��
Bjälbogatan �
Bröderna Ugglas gata
Bäckgatan
Djurgårdsgatan 9
Djurgårdsgatan 7�
Drabantgatan
Drottningtorget
Fridtunagatan
Garnisonsområdet
Garnisonsvägen 50
Gillbergagatan ��
Grenadjärgatan
Gumpekullavägen
Kagagatan �
Kryddbodtorget

Det finns brevlådor på 46 platser i Linköping:

Kungsgatan �0
Kylarevägen �
Köpmansgränd
Majgatan
Mellangatan 7
Nya Tanneforsvägen 58
Nygatan �8
Ramstorpsgatan �7
Resecentrum
Rydsvägen �
Skogsgatan
Skogslyckegatan �
S:t Larsgatan �
Stora Torget 5
Storgatan �8
Sveagatan �

Söderleden �5
Södra Oskarsgatan �
Torkelbergsgatan �
Torvingegatan 
Trumslagaregatan
Trädgårdstorget
Universitetssjukhuset
Västra Vägen 7
Västra Vägen ��
Westmansgatan ��
Åbylundsgatan �
Åkerbogatan
Östgötagatan 5
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Berga Centrum
Må-Sö 9.00-�0.00

Ekholmens Centrum
Må-Fr 8.00-��.00,
Lö-Sö 8.00-�8.00

Gränsliden 6
Må-Sö 9.00-�0.00

Hjulsbrovägen 43
Må-Sö 9.00-�0.00

Kaptensgatan 1
Må-Fr 9.00-�9.00,
Lö �0.00-�6.00,
Sö ��.00-�5.00

Norrmalmsvägen 11
Må-Lö 9.00-�0.00,
Sö �0.00-�9.00

Nya Tanneforsvägen 58
Må-Fr 9.00-�9.00,
Lö 9.00-�6.00,
Sö �0.00-�6.00

Nygatan 18
Må-Fr 9.00-�9.00,
Lö 9.00-�5.�0,
Sö ��.00-�5.00

Riksdalergatan 2
Må-Sö 9.00-�0.00

Ryds Centrum
Må-Fr 9.00-�9.00,
Lö 9.00-�6.00,
Sö �0.00-�5.00

Stora Torget 5
Må-Fr 8.00-�0.00,
Lö 8.00-�7.00,
Sö �0.00-�7.00

Skogslyckegatan 3
Må-Sö 9.00-�0.00

Skäggetorps Centrum
Må-Fr �0.00-�9.00,
Lö �0.00-�6.00,
Sö ��.00-�6.00

Sveagatan 3
Må-Sö 9.00-�0.00

Tröskaregatan 33
Må-Sö 9.00-��.00

Vallaplan
Må-Fr 8.00-��.00,
Lö-Sö ��.00-��.00

Det finns 16 postombud i Linköping:
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Trädgårdsföreningen
Slottsbacken
Stora Torget

Ytterligare toaletter kan finnas i restauranger och caféer, 
men de brukar i första hand vara avsedda för sina gäster.

Vid akut behovbehov, besök en offentlig toalett:



95

CityBowl Cosmic Sportsbar & Restaurang
Storgatan ��
0��-�� �5 55

Sporthallens Bowling i Linköping AB
Snickaregatan �5
0��-�� 50 0�

Strandgatan två
Strandgatan �
0��-�85 00 00

Vid akut behov av avreagering, besök:
IFK Linköpings Boxningsklubb
Träningslokal: Sporthallen, Snickaregatan �5

Vid akut bowlinghumör, 
besök:
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Bergs Slussar minigolf
Vid gästhamnen
0��-60� �0

Ryttargårdskyrkans minigolf
Djurgårdsgatan 97
0��-�0 09 80

Sporthallens minigolf
Sporthallen

Valla Minigolf
Valla Fritidsområde
0��-�� �7 �0

Vid akut sug efter minigolf, besök:

Campushallen
Johannes Magnus väg
0��-�0 08 7�

Landeryds GK
Bogestad Gård
0��-�6 �� 00

Linköpings GK
Universitetsvägen
0��-�6 �9 90

Linköpings Golfcenter
Gamla Tanneforsvägen �7 A
0��-�6 �6 �0

Vesterby Golfbana
Vesterby Gård, Linköping
0��-�6 �� 00

Vreta Kloster GK
Veda Gård, Linköping
0��-�6 97 00 

Vårdsbergs GK
Vårdsberg Gammeltorp �
0��-590 8�

Vid akut sug efter golf, besök:
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s. �� Copyright Saab AB
s. �0 Copyright Göran Billeson 
s. �7 (Konsertbilder) Copyright Arenabolaget AB
s. 58 (Squashbilder) Copyright Tobias Josefsson
s. 65 Copyright Medley AB

Bilder lånade av:
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Om du vill lära känna Linköping, 
ett hem för drömmare och idésprutor,

är LKPGBO.NU boken för dig.

Innanför pärmarna tas du med på en resa från
borgmästaren och Domkyrkan till Dahlbergs Café och 
Mons Kallentoft. Däremellan kan du läsa om mycket 

annat gott och blandat, både nyttig information
och spännande historier.

Med hjälp av LKPGBO.NU kanske du upptäcker din 
nya favoritplats på jorden. Välkommen!


	Sanna Längvik rapport 25 maj
	Sanna Längvik gestaltande 25 maj

