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Kickstart Linköping 
Förslag till hur man kan kickstarta Linköpings besöksnäring efter 
coronapandemin. 
 
Förslagen utarbetades vid en workshop i Linköping den 21 oktober 2020, arrangerad 
av Visit Linköping & Co. Den planerades och leddes av Jörgen Dyssvold och 
Madelene Lettman från mötesbyrån Herr Omar.  
 
Några av förslagen presenteras, utan inbördes ordning, i korthet här nedan. En närmare 
beskrivning av dessa och ytterligare över 20 förslag hittar du på de efterföljande sidorna.  
 

1. Storytelling 

Riktad och gemensam marknadsföring där vi har skrivit storyn tillsammans. Alla 
företag & aktörer kan då sända samma budskap och vi kan göra paketeringar 
utifrån detta. 

2. Göra Linköpings city mer tillgängligt och levande 

Gör city mer tillgängligt för bilar och bussar, samt införa gratis parkering. 
Levande torg med levande miljö, bondens marknad, tillfälliga verksamheter på 
avstängda gator. 

3. Ute blir det nya inne 

Skapa möjligheter för restauranger och aktiviteter att flytta ut på Linköpings torg 
alla årstider och leva dygnet runt, alla dagar i veckan. Linköping kan bli en enda 
stor vernissage. Man ska inte åka till Köpenhamn på julmarknad utan komma till 
Linköping. 

4. En besöksplanerings-app 

Appen samlar information om hur människor/besökare fattar beslut och 
genomför sina besök. Appen kombinerar fysiska och digitala besök med hjälp av 
kunskap från Visualiseringscenter och Linköpings Universitet. 

5. Satsa på digitalisering 

Etablera samverkan mellan besöksnäringen, teknikföretag och LIU för att 
investera i och kunna erbjuda utbildning kring ny teknik. 
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6. Paketering nära naturen 

Skapa och paketera naturupplevelser med mat och övernattning utifrån fiske, jakt 
& vandring. Bättre uppmärkning av vandringsleder. Skapa också nya 
vandringsleder, exempelvis konstvandring och temavandringar. Filmatisera 
”Måns Kallentoft vandring”. 

7. Mikrosemester (2–3 dagar) 

Paketera och marknadsföra tematiserade ”mikrosemestrar”. Paketering med 
Linköpings attraktioner och andra besöksanledningar, samt alla större 
attraktioner som finns utanför så som Kolmården och Astrid Lindgrens Värld. 

8. Friluftsstrategi för Linköping 

Gör befintliga naturområden mer attraktiva och koppla lätt tillgängliga 
uteaktiviteter till detta. Skapa långsiktiga och hållbara strategier så man kan börja 
ta betalt för naturen – allt behöver inte vara gratis. 

9. Arbeta med tema vatten 

Utveckla temat vatten, där Göta Kanal är länken mellan Linköpings båttrafik & 
Fisketurismen i Östergötland. 
 

10. Digital Linköpingsfestival 

En digital Linköpingsfestival som distribueras på en gemensam plattform, som är 
utvecklad i samarbete med LIU. Denna kan nå en internationell publik och därför 
bli en effektiv gemensam marknadsföringsplattform.  
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Försäljning & marknadsföring 
Under denna rubrik samlar vi förslag som direkt eller indirekt bedöms handla 
om försäljnings- och/eller marknadsföringsinsatser. 
 
Gemensam inriktning mot bussbolag 
Hjälpa bussbolag att kunna planera sina besök digitalt med resmål, boende och mat. Med 
förslag på besökstider så att de kan få ut maximalt av en dag. Hjälp att kontakta bussbolag, 
både digitalt och personligt. 
 
Riktad marknadsföring 
Göra gemensam riktad marknadsföring över gränserna, där man i förväg har identifierat vilka 
målgrupper Linköping ska rikta sig till. Lyfta fram vi känslan: Laget före jaget. Använda 
Visit Linköping som ett språkrör & digital plattform för att skapa gemensamma aktiviteter 
som riktar sig mot den privata marknaden, exempelvis Food Truck SM, ta sig med båt under 
E4, Exklusiva event för mindre grupper (under 50 personer) som varar en längre period. 
 
Storytelling 
Riktad och gemensam marknadsföring där vi har skrivit storyn tillsammans. Alla företag & 
aktörer kan då sända samma budskap och vi kan göra paketeringar utifrån detta. 
 
Marknadsföra & utveckla befintliga attraktioner 
Utveckla befintliga besöksmål, inte bara genom kortsiktiga event. Exempelvis Gamla 
Linköping, Valla, Flygplansmuseet, Bergs Slussar. Samverka och fokusera kring max 3 
projekt för att få större effekt. 
 
 
Fysiska platser (platsutveckling) 
Här samlas förslag som handlar om att utveckla befintliga eller helt nya fysiska 
platser eller områden, exempelvis skapa nya arenor. 
 
Besökscentrum vid Hovetorp 
Etablera ett besökscentrum vid Hovetorp med guidade vandringar utefter slussarna till eller 
från Hamra. Guidad tur skulle kunna omfatta historik från byggperioden fram till nutid och 
150-års jubiléet.  
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Etablera ett LasseMaja-land 
Med gemensamma krafter bygga ett LasseMaja-land för att kunna marknadsföra Linköping 
som LasseMaja-staden. Det skulle kunna vara en stark anledning för att komma till 
Linköping (framförallt för barnfamiljer). Samarbeten mellan olika branscher krävs och det 
skapar sysselsättning för många (framförallt kulturarbetare). 
 
Göra Linköpings city mer tillgängligt och levande 
Gör city mer tillgängligt för bilar och bussar, samt införa gratis parkering. Levande torg med 
levande miljö, bondens marknad, tillfälliga verksamheter på avstängda gator. 
 
Ute blir det nya inne 
Skapa möjligheter för restauranger och aktiviteter att flytta ut på Linköpings torg alla årstider 
och leva dygnet runt, alla dagar i veckan. Linköping kan bli en enda stor vernissage. Man ska 
inte åka till Köpenhamn på julmarknad utan komma till Linköping. 
 
Andra förslag var att etablera ett Stenåldersland, Nyttja tillgängligheten till sjöar och vatten 
och att skapa Novemberljus i Gamla Linköping. 
 
 
Teknik & verktyg (digitalisering med mera) 
Detta avsnitt sammanfattar de förslag som berör teknik och digitala verktyg. 
 
En besöksplanerings-app  
Appen samlar information om hur människor/besökare fattar beslut och genomför sina besök. 
Appen kombinerar fysiska och digitala besök med hjälp av kunskap från Visualiseringscenter 
och Linköpings Universitet. 
 
Reseapp för Linköping 
Digital plattform som paketerar skräddarsydda reseförslag med event och aktivitetsförslag, 
baserat på användarens intressen och profil. 
 
Satsa på digitalisering 
Etablera samverkan mellan besöksnäringen, teknikföretag och LIU för att investera i och 
kunna erbjuda utbildning kring ny teknik. 
 
  



Förslag från workshop Kickstart Linköping den 21 oktober 2020 Sida 5 

Paketering 
Paketering var det område där det kom in flest förslag. Dessa summeras under 
denna rubrik. 
 
Attrahera och paketera mot barnfamiljer  
Göra Lasse-Maja digitalt visualiserat och applicera Lasse-Maja på Linköpings besöksmåls 
lekplatser exempelvis vid Bergs slussar, Flygplansmuseet, på torg etc. 
 
Aktiv Semester i Linköping 
Paketera helg- och andra paket utifrån events, kulturutbud, idrottsevenemang och olika 
specialintressen. Linköping ska upplevas som en aktivitetsstad man kan besöka året runt, inte 
bara i samband med ett enskilt stort evenemang. 
 
Gemensamma kulturella paketeringar 
Nyttja Linköpings historia, paketera Linköping som en kulturstad samt ta tillvara och nyttja 
exempelvis vattnet och slottet. Göra det enkelt för besökarna att transportera sig mellan de 
olika aktörerna. 
 
Göra Linköpings natur & vatten till ett resmål 
Tydliggöra och samla information vad som finns att se och göra i Linköpings natur. Vart man 
kan parkera, göra etc. Ta fram gemensamma kartor med förslag på slingor att ta till fots eller 
cykel. Skapa också mer händelser & matupplevelser utmed vattnet (båda kanalerna). 
 
Paketering nära naturen 
Skapa och paketera naturupplevelser med mat och övernattning utifrån fiske, jakt & 
vandring. Bättre uppmärkning av vandringsleder. Skapa också nya vandringsleder, 
exempelvis konstvandring och temavandringar. Filmatisera ”Måns Kallentoft vandring”. 
 
Mikrosemester (2–3 dagar) 
Paketera och marknadsföra tematiserade ”mikrosemestrar”. Paketering med Linköpings 
attraktioner och andra besöksanledningar, samt alla större attraktioner som finns utanför så 
som Kolmården och Astrid Lindgrens Värld. 
 
Paketera naturen 
Fokus på utveckling av naturen, rida på ”coronavågen” och för att få tillbaka de utländska 
turisterna. Skapa paketeringar där man kan börja ta betalt för naturen. 
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Friluftsstrategi för Linköping 
Gör befintliga naturområden mer attraktiva och koppla lätt tillgängliga uteaktiviteter till 
detta. Skapa långsiktiga och hållbara strategier så man kan börja ta betalt för naturen – allt 
behöver inte vara gratis. 
 
Arbeta med tema vatten 
Utveckla temat vatten, där Göta Kanal är länken mellan Linköpings båttrafik & 
Fisketurismen i Östergötland.  
 
 
Samarbeten 
Här kommer ett antal förslag som handlar om samverkan och samarbeten. 
 
Gemensam ”hub” 
Skapa en gemensam hub för att bli kvitt ”stuprör” och istället skapa nya 
samverkansgrupperingar. Ta fram konkreta strategier för att få fram konkreta förslag på 
former för samverkan. 
 
Samverkan á la city 
Etablera samverkan mellan redan befintliga attraktioner för att gemensamt få fram nya 
attraktioner, exempelvis Göta Kanal och Gamla Linköping  
 
Samverka och samarbeta över gränserna 
Intrigera besöksnäringen med företag och beslutsfattare inom hela regionen för att bättre 
kunna ta till vara på varandras kompetens. 
 
Gemensam arbetsförmedling 
De större aktörerna skulle kunna bilda en alternativ arbetsförmedling för sina anställda. Låt 
detta bygga på en god Linköpingsanda. 
 
 
Evenemang 
Under den här rubriken presenteras ett antal förslag som handlar om idéer kring 
och till evenemang i Linköping. 
 
Många mindre evenemang som kan bidra till en större helhet 
Många mindre aktiviteter som skapar och bidrar till en större helhet. Där fler kan besöka 
aktiviteterna också digitalt samt att man samtidigt nyttjar kring aktiviteter.  
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Digital Linköpingsfestival 
En digital Linköpingsfestival som distribueras på en gemensam plattform, som är utvecklad i 
samarbete med LIU. Denna kan nå en internationell publik och därför bli en effektiv 
gemensam marknadsföringsplattform. 
 
Samskapa en vecka 
Skapa en unik temavecka där alla företag som vill visa upp ett enat Linköping, som har en 
framsyn och en känsla av att vi har det, kan delta. Linköping är bäst! 
 
Racketfestival 
Arrangera ett SM i racket. Kopplat till detta gör man kurser, seminarier och andra aktiviteter 
som både tävlande och medresenärer kan delta i. 
 
Kulturfestival 
Arrangera en kulturfestival som pågår i flera dagar. Livestreaming på nätet så att exempel 
restauranger kan ”streama” utvalda kulturaktiviteter för mindre grupper. 
 
Outdoor festival 
Arrangera en outdoor festival där så många som möjligt kan få bidra med kunskap. Engagera 
Linköpingsprofiler. Få en betalande publik där intäkterna går till en ”task force” som driver 
arbetet med festivalen vidare. Mixen ska vara kultur, idrott, event, mat med mera. 
 
Andra förslag var festivaler & aktiviteter där man nyttjar det som redan finns, transport från 
Roxens hamn in till city, stadslopp, flyguppvisning och aktiviteter kring slaget vid Stångebro, 
Oktoberfest 
 
 
Kommunikationer 
Till sist presenteras ett par förslag som berör kommunikationsmedel. 
 
Nya besöksmål utifrån teknik & kultur mot målgruppen barnfamiljer 
Koppla samman kulturen med tekniken och skapa enkelhet att ta sig mellan besöksmålen t ex 
med självgående bussar. 
 
Stärk och utveckla befintliga attraktioner  
Utveckla och nyttja vattenstråket och skapa Linköpings ”Aker Brygge”, som lever året runt 
stärkt med kommersiell båttrafik. 
 
 


