
Strategisk inriktning för ökad  
näringslivsutveckling i Linköping



Bakgrund  
och ambitioner 
Linköpings kommun har höga ambitioner vad gäller  
näringslivsklimatet. Linköping har under många år  
utgjort den ekonomiska motorn i regionen och skapar 
tillsammans med Norrköping och övriga omkringiggande 
kommuner förutsättningar för en stark tillväxtregion  
med egen konkurrenskraft. Linköping och regionen är 
strategiskt väl placerat med god tillgänglighet till de tre 
största arbetsmarknadsregionerna i Sverige och har 
ett starkt lokalt förankrat universitet i med internationell 
konkurrenskraft.
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Linköpings kommuns  
långsiktiga mål för en fortsatt  
positiv utveckling av näringslivet är:

Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling 
och arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns 
idag och för att nya företag och branscher etableras här.

Linköping ska vara utmärkande för sina goda förutsättningar 
för företagande så att fler ska vilja bli företagare och därför 
starta och växa med sitt företag i här.

Linköping ska ligga i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för 
nya kunskapsintensiva företag och arbetstillfällen med särskilt fokus på 
gröna jobb och digitaliseringens möjligheter.

Linköping ska samverkan mellan kommunen och universitetet 
stärkas i syfte att förbättra näringslivsklimatet och skapa nya 
och växande företag.

Linköping ska säkra tillgången till strategisk mark för etableringar.



Linköpings position idag
Linköping befinner sig i en spännande och expansiv fas. 
Staden växer, näringslivet utvecklas, stora och genom-
gripande samhällsbyggnadsprojekt med förväntade 
strukturerande effekter som följd planeras samtidigt 
som arbetsmarknaden idag är bland landets starkare. 

Linköping kan beskrivas som en tekniskt inriktad, kun-
skaps- och forskningsrik universitetsstad. Befolkningen 
är i jämförelse ung och utbildningsnivån är hög – såväl 
i ett nationellt som internationellt perspektiv. Linköping 
har idag en mycket hög andel förvärvsarbetande inom 
spetsyrken som kräver lång eftergymnasial utbildning. 
Detta gäller för både den privata och offentliga sektorn  
- med en viss övervikt för den offentliga sektorn.

Näringslivet är diversifierat och karakteriseras av en 
balanserad branschmix med en konkurrenskraftig 
tillverkande industri, växande tjänstesektor, framskjuten 
position inom IT samt en stark grön sektor, med stora 
livsmedelsproducenter och livsmedelsföretag. 

Med ett högt försäljningsindex är Linköping också en 
regional aktör inom handel. Den offentliga sektorn är 
jämförelsevis stor. Att näringslivet och arbetsmarknaden 
vilar på flera ben minskar sårbarheten och ger bättre 
förutsättningar att stå emot konjunktursvängningar. 

Linköpings kommuns  
insatser för ökad tillväxt
Hur en kommun agerar inom ett antal  

områden spelar stor roll för förutsättning-

arna att etablera, driva och utveckla ett 

företag på en ort. Linköpings kommun  

har fokuserat på några områden där  

kommunen har särskilt stor påverkan på 

företagsklimatet. Det kan beskrivas som 

Linköpings strategiska inriktning för ökad 

tillväxt i näringslivet:

Stadsutveckling för ökad  
konkurrenskraft
Linköpings kommun har ett stort ansvar och många 
olika verktyg för att skapa goda förutsättningar för 
näringslivets utveckling. Staden i sig måste löpande 
utvecklas för att behålla och stärka sin konkurrenskraft 
som plats att bo och verka på. Fortsatta satsningar på 
att stärka konkurrenskraften måste göras där hög- 
kvalitativa livsmiljöer, ökad tillgänglighet och ett varierat 
utbud förstärks ytterligare. En löpande utveckling av 
infrastruktur och kommunikationer är centralt för  
attraktiviteten.

Linköpings kommun har antagit en utvecklingsplan  
för innerstaden med målsättningen att skapa mer  
och bättre stad. Ett arbete med en utvecklingsplan  
för ytterstaden har påbörjats. Den senare är ett viktigt  
komplement till innerstadens utvecklingsplan för att 
utveckla attraktivitet i staden som helhet och skapa 
förutsättningar för mer ytkrävande verksamhet.

I en attraktiv och växande stad är en tydlig idé om  
markanvändning och faktisk rådighet över mark  
väsentlig. Skapandet av attraktiva miljöer med olika 
inriktningar och förmågan att respondera snabbt på 
förfrågningar från företag som vill etablera sig skapar 
förutsättningar eller begränsningar för ökad tillväxt. 
Linköpings kommun avser därför att stärka arbetet  
med att säkra tillgången på strategisk mark för  
företagsetableringar.

Offensivt och målinriktat arbete  
med offentliga upphandlingar

Linköpings kommun är organiserad efter en beställar- 
utförarmodell men med tydliga inslag av brukarstyrning. 
Linköpings kommun arbetar också med att stimulera ett 
aktivt innovations- och utvecklingsarbete i näringslivet 
och det omgivande samhället genom insatser för att 
skapa goda utvecklingsmiljöer. 

Linköpings kommun och de kommunala bolagen ska i 
detta sammanhang använda upphandlingar som ett  
aktivt verktyg för att främja tjänste- och produktutveck-
ling genom tydlig kravställning. (ur Styr och lednings-
system för Linköpings kommun)

Linköpings kommuns ambition är att genom ett aktivt 
och målinriktat arbete öka de positiva effekterna av 
upphandlingar i termer av ökade förutsättningar för  
små och medelstora företag att öka sin marknad, 
utveckla den lokala arbetsmarknaden samt underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden genom sociala krav.

Linköpings arbete med offensiv och utvecklande upp-
handling ska tydliggöras i en ny upphandlingspolicy 
med tillhörande regler för genomförandet.



Bättre arbetsmarknad i Linköping  
genom utbildning och aktiva insatser
Kommunen har en viktig roll i att öka matchnings- 
effektiviteten på arbetsmarknaden. Frågans betydelse 
har ökat under senare tid och utmaningarna att hitta 
rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna framåt. 
Gymnasieutbildning och vuxenutbildningen på gym-
nasial och eftergymnasial nivå är två viktiga instrument 
för detta. Linköpings kommuns gymnasieutbud är väl 
dimensionerat utifrån både individens önskemål och 
arbetsmarknadens behov. Så måste det också fort-
sättningsvis vara och relationen till näringslivet måste 
vidareutvecklas. 

Linköping har en väl utbyggd kommunal vuxenutbild-
ning och är delägare i ett bolag som erbjuder Yrkeshög-
skoleutbildningar (Östsvenska Yrkeshögskolan AB) som 
utvecklas i nära samverkan med arbetsgivarna. Detta 
arbete ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen 
inom vissa strategiska områden.

En viktig del i vuxenutbildningen handlar om att korta 
tiden till egenförsörjning för nyanlända genom en mer 
flexibel SFI-utbildning som varvar studier med yrkes-
praktik som matchar både individens tidigare erfaren-
heter och arbetsmarknadens behov. 

Vad gäller inträde eller återinträde på arbetsmarknaden 
för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har 
kommunen en viktig uppgift att genom goda och löp- 
ande relationer med näringslivet skapa förutsättningar 
för praktik, utbildningsplatser med mera.

Linköpings kommun ska vidareutveckla relationerna 
mellan näringslivet och utbildningssystemet för att 
säkerställa ett relevant utbildningsutbud och därigenom 
bidra till en ökad matchning på arbetsmarknaden.  
Med anledning av den stora kunskapsintensiva sektorn 
i Linköping behöver relationerna till Linköpings universi-
tet stärkas med inriktning mot en ökad matchnings- 
effektivitet. 

Höga ambitioner för event  
och besöksnäring
Linköpings kommun har en eventstrategi som 
tydliggör kommunens ambitioner inom området. 
I strategins sägs bland annat att ”Event med 
nationell eller internationell lyskraft ökar  
Linköpings attraktionskraft och marknadsför  
staden. De skapar arbetstillfällen och tillväxt 
samt förutsättningar för ökad livskvalitet för  
Linköpingsborna.” Målet med eventstrategin är 
att Linköping ska år 2030 vara en av Sveriges  
tre främsta eventstäder inom kunskap och 
innovation, kultur och hälsa, nöje samt idrott. 
Linköping ska också år 2030 ha intagit positio-
nen som en av Sveriges tre mest framstående 
mötesplatser inom kunskap och innovation, 
kultur och hälsa, nöje samt idrott.

Linköpings kommun ska bedriva en aktiv  
besöksnäringsutveckling genom bolaget Visit 
Linköping o Co i enlighet med eventstrategin. 
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Företagsamma Linköping - särskilda 
insatser för ökat företagande
En kommun är begränsad av kommunallagen kring  
vilket stöd som kan ges till enskilda företag för att  
stärka deras konkurrenskraft. Det finns dock insatser 
som är både väl motiverade och konkurrensneutrala  
ur ett bredare perspektiv.

Linköpings kommun ska under parollen ”Företagsamma 
Linköping” satsa på insatser som särskilt stimulerar 
människor att starta företag och se eget företagande 
som en attraktiv väg till egen försörjning. Det handlar 
om satsningar på entreprenörskap i skolan, tidig råd- 
givning till potentiella nyföretagare, särskilda bransch- 
inriktade satsningar i tidiga skeden och utveckling av 
miljöer, som exempelvis inkubatorer, för att underlätta 
företagsstarter. 

Vidare ska visst utvecklingsstöd erbjudas för att företag 
ska möta så kallade megatrender och stora samhälls-
utmaningar. Insatserna ska ta sin utgångspunkt i det 
enskilda företagets behov.

Utvecklingsmiljöer i internationell 
toppklass
Linköpings näringsliv utmärker sig i relation till vissa 
andra platser genom ett särskilt djup och spets. Detta 
mäts ofta i specialiseringsgrader eller kvoter. Oftast 
är det så att höga specialiseringsgrader inom vissa 
områden handlar om starka band mellan företag och 
andra aktörer. Långsiktiga relationer med akademin för 
kontinuerlig kunskapsutveckling och säkerställd kom-
petensförsörjning är mycket centralt för att långsiktigt 
säkra konkurrenskraften. 

Linköpings kommun ska satsa aktivt på att etablera och 
utveckla miljöer som attraherar företag och kompeten-
ser inom särskilt intressanta områden. Bland annat ge-
nom etablering och underhåll av testbäddar. Linköpings 
kommun ska också tydligt satsa på utveckling av vissa 
kluster i dessa eller andra miljöer. En klusterstrategi ska 
utvecklas för kommunens insatser.

Digitaliseringens möjligheter  
skapar tillväxt
Linköping behöver aktivt tillvarata digitaliseringens 
möjligheter som förutsättning för tillväxt och utveckling 
av välfärdstjänster. Genom att aktivt arbeta med bland 
annat öppna data, mobilitet och teknikintegrering i 
tjänsteutformningen skapas det ”smarta och upp- 
kopplade Linköping”.

Linköpings kommun ska aktivt utmana sina förvaltning-
ar och bolag att tillsammans med forskare, företag och 
andra aktörer skapa tillväxt genom att i ökande omfatt-
ning tillvarata digitaliseringens möjligheter. Linköpings 
kommun ska också genom aktivt samarbete med 
näringslivet bidra till att skapa en utvecklingsanda där 
små och stora företag aktivt förnyar sig och stärker sin 
konkurrenskraft genom ökad digitalisering.

Service och bemötande som  
främjar tillväxt och utveckling
Hur företrädare för Linköpings kommun uppfattas av  
de företag, företagare, invånare och besökare som 
har kontakt med kommunen spelar stor roll för före-
tagsklimatet i stort. Ett snabbt och korrekt bemötande 
med förståelse för företagandets villkor är viktigt för 
tjänstemän och förtroendevalda i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag.

Linköpings kommun ska utveckla sin service till och 
sitt bemötande gentemot företag och företagare med 
utgångspunkten i att tillväxt, sysselsättning och därmed 
framtida skatteintäkter skapas i både små och stora 
företag i Linköping.

Linköpings kommun ska också vidareutveckla sin eta-
bleringsservice och sitt proaktiva etableringsarbete.



Samarbets- och 
positionerings-
strategi
De åtta strategiska områden för ökad tillväxt i närings- 
livet som redovisats ovan kommer var för sig och  
tillsammans vara grunden för strategiska vägval och  
operativa insatser. Inom samtliga områden finns ett 
behov av kommunikation, positionering och marknads-
föring. 

Linköpings kommun samarbetar med flera organisa-
tioner och uppträder under olika varumärken i olika 
sammanhang. Det finns ett behov av att utveckla en 
strategi för samarbete och samprofilering under andra 
varumärken. 

En tydlig och väl genomtänkt kommunikation och 
marknadsföring kan leda till positiva förstärkningar av 
de insatser som genomförs. Linköpings kommun ska 
därför som ett stöd för näringslivsstrategin utveckla 
kommunens kommunikations- och platsmarknads- 
föringsarbete och samarbetsformerna för detta.

Ansvar och roller
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 
verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer 
övergripande förutsättningar för planeringen och 
uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. 
Det är därför helt naturligt att kommunstyrelsen har ett 
samordnande ansvar för samtliga områden som nämns 
i ”Strategi för ökad näringslivsutveckling i Linköping”. 
Samordningen utgår därmed från kommunlednings- 
kontoret och resurser knutna till detta. 

Näringslivsdirektören har en särskilt tydlig roll som 
strategiskt ansvarig för och samordnare av näringslivs-
arbetet i kommunen och ska medverka i beredning och 
återrapportering av insatser inom samtliga områden 
som täcks av strategin. En samlad återrapportering ska 
ske två gånger om året och samordnas av näringslivs-
direktören. Kommunstyrelsen ska löpande hållas infor-
merad om utvecklingen inom näringspolitiska områden 
och vid behov initiera förändringsarbete på inrådan av 
näringslivsdirektören. Näringslivsdirektören har också 
ett särskilt ansvar (operativt eller genom beställning  
eller styrning/ledning av verksamheten) där så är  
utpekat. Näringslivsdirektörens samlade uppdrag  
specificeras i ett särskilt dokument.

Ansvar för respektive 
strategisk insats: 

•	 Service	och	bemötande	som		
främjar	tillväxt	och	utveckling

•	 Företagsamma	Linköping
•	 Utvecklingsmiljöer	i		

internationell	toppklass

•	 Digitaliseringens	möjligheter		
skapar	tillväxt

•	 Offensivt	och	målinriktat		
arbete	med	offentlig		
upphandling

•	 Höga	ambitioner	för	event		
och	besöksnäring

•	 Kommunikation	och	platsmarknadsföring

•	 Bättre	arbetsmarknad	i		
Linköping	genom	utbildning	
och	aktiva	insatser.

•	 Stadsutveckling	för	ökad		
konkurrenskraft

Näringslivsdirektör

Kommunikationsdirektör

Kommundirektör

Kommunikationsdirektör

Utbildningsdirektör

Samhällsbyggnadsdirektör




