


Varför kommunikation?

• DEMOKRATI dialogen mellan medborgarna och kommunen och 
engagera kring Linköpings utveckling

• INFORMATION om medborgarnas rättigheter och skyldigheter, 
förståelse för beslut 

• SERVICE förenkla för kommuninvånarna, besökare och näringsliv

• STÄRKA VARUMÄRKET Linköping som plats

• ATTRAHERA nya invånare, näringsidkare och besökare

• PÅVERKA beslutsfattare i viktiga frågor

• INTERN KOMMUNIKATION för medarbetarnas engagemang

• REKRYTERING en bra arbetsgivare



Vilka är våra målgrupper?

 152 000 invånare

 0-105 år

 Medarbetare i kommunen

 Analfabeter till forskare

 Minst 50 olika språk

 Ca 10 000 företag

 studerande, föräldrar, vårdtagare, 

anhöriga, idrottare, småföretag, globala 

företag, turister, motionärer, media, 

pendlare m fl m fl

 Presumtiva invånare, presumtiva företag



Vilka har ett särskilt 

kommunikationsuppdrag? 

Linköping

Kommuninvånare
Linköpings kommun

Näringsliv/Studenter
Nulink AB

Besökare
Visit Linköping

Medarbetare
Linköpings kommun



Mål för vår kommunikation 

Vår kommunikation ska: 

• Ge medborgarna insyn och uppmuntra till dialog kring 

kommunens verksamhet 

• Ge medborgarna kännedom om den service Linköpings 

kommun och andra utförare erbjuder 

• Befästa och stärka Linköpings kommuns varumärke internt 

såväl som externt 

• Bidra till att skapa förutsättningar så att människor trivs och kan 

förverkliga sina idéer 

• Påverka samhällsutvecklingen i frågor som är viktiga för 

Linköpings kommuns fortsatta tillväxt

• Vara ett medel för Linköpings kommuns medarbetare att uppnå 

verksamhetens mål 

• Skapa ett gott arbetsklimat genom att stimulera till dialog 

mellan medarbetare på alla nivåer 



Hur ska vi kommunicera?

Målgrupp Vem vänder vi oss till?

Syfte Vad vill vi uppnå?

Budskap Vad vill vi säga?

Kanal Hur når vi ut?

Mätmetod Hur följer vi upp?



Telefonväxel

Webb

Intranät

E-tjänster

Play Linköping

Medborgarkontor

Kundtjänster

Sociala medier

Politiker och 

Medarbetarna genom 

personliga möten

Tryckt info, 

skyltar, annonser

Utställningar och 

seminarier

Massmedier 

Opinionsbildare

Hushållstidningen 

Personaltidning

Våra kanaler



Sociala Medier



Följare – Räckvidd – Engagemang 

- Handling



Följare – Räckvidd – Engagemang 

- Handling



Information –

stolthet/varumärkesbyggande



Linköping Play



Kriskommunikation

• Kommunens ansvar

• Stöd för medborgarna

• Stöd för de som hanterar krisen

• Samverkan med andra myndigheter



Kriskommunikation
Uppdrag – intern/extern kommunikation

• Analys av informationsbehov

• Budskap

• Kvalitetssäkring

• Öppenhet och tillgänglighet

• Omvärldsbevakning
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Kriskommunikation

14



Medborgarkontor

ska förenkla och underlätta för medborgaren i 

kontakterna med kommunen, andra myndigheter, 

organisationer och föreningar. 

ska ge information och vägledning, ta emot 

synpunkter, hantera klagomål samt handlägga enkla 

ärenden.

ska initiera aktiviteter och utställningar med anledning 

av aktuella trender och samhällsfrågor.



Medborgarkontorets erbjudande

 Samhällsinformation

 Bostadsinformation

 Tomtförmedling

 Konsumentvägledning

 Budget- och skuldrådgivning

 Turistserviceplats

 Lotteritillstånd

 Bekräftelse av faderskap

 Arbetsförmedlingen

 Arkitektrådgivning

 Brottsofferjour

 Byrån mot diskriminering

 Geografiska utskott

 Jobb- och  Kunskapstorget

 Juridisk rådgivning

 Polis

 Resurspoolen 

 Äldrelots



Medborgarkontoret 

- nytt samordningsuppdrag

• samordna kommunens aktörer i ett nätverk i 

respektive stadsdel

• representera kommunen i samverkansråd och lokala 

fokusgrupper

• utgöra kunskapsstöd om stadsdelen i andra 

kommunala sammanhang

• utgöra stöd vid medborgardialoger

• erbjuda administrativt stöd i respektive samverkansråd



94 % av invånarna känner tilll löftet

"Linköping – där idéer blir verklighet"

58 % tycker att löftet ger

en bra bild av Linköping

80 % tycker att Linköping 

är en attraktiv kommun att 

bo i

“Jag trivs bra här i 
Linköping”

Linköping – ett starkt varumärke



Grafisk profil som speglar 

varumärkesplattformen



Saab Arena



Strategiskt ansvar för intern och extern

kommunikation enligt följande:

Utveckling inom 
kommunikationskanalerna:

 Telefoni

 Webbplatser

 Tryckt information

 Besök

 E-tjänster

 Sociala medier

Varumärkesfrågor och 
marknadsföring

Presstjänst

Kriskommunikation

Kommunövergripande 
information

Strategisk utveckling av 
besöksnäring

Ägarstyrning kommunägda 
bolag

Kommunikationsavdelningen
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