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1 Inledning 

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste 

utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela 

organisationen. I en komplex verksamhet är både attityder och kunskap basen 

för engagerade medarbetare som upplever att de både kan och vill bidra till en 

positiv utveckling. Ett viktigt strategisk anslag är att kommunen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Att ha 

en organisationskultur som varmt värnar sina befintliga medarbetare samtidigt 

som man välkomnar nya medarbetare, ger en positiv bild av oss som nuvarande 

och presumtiv arbetsgivare.  

Precis som Linköping så är Linköpings kommun ett varumärke. Många har 

säkerligen en bild/uppfattning av Linköpings kommun som arbetsgivare. En 

uppfattning som man kan ha fått till sig på olika vägar och som kan vara både 

positiva och mindre positiva. Några har kanske ingen uppfattning alls om 

kommunen som arbetsgivare.  

Betydelsen av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke har aldrig varit viktigare 

än nu. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, eller employer brand handlar om 

att skapa tydliga associationer till organisationen genom att positionera sig 

som, och leva upp till att vara det bästa valet för såväl befintliga som 

potentiella medarbetare. Genom att påverka associationerna kan kommunen 

utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke i rätt riktning.  

Vi vill uppfattas som en handlingskraftig, nytänkande och engagerad kommun 

och arbetsgivare. Vårt arbete, våra kontakter och relationer med omvärlden 

utgör grunden för att förmedla den uppfattningen. 

Linköpings Kommuns riktlinje för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är 

ett kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser 

inom kommunen. Riktlinjen visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt 

helhetstänkande för hur kommunen ska bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, 

på kort och lång sikt. Riktlinjen förtydligar och fördjupar innehållet i 

Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram.  

2 Styrning och uppföljning 

Styrningen av verksamheten ska ske utifrån fem övergripande strategier: 

 

 Helhet före delar 

 Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker 

 Långsiktighet i agerandet 

 Dialog, samspel och öppenhet 

 Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen 

 

Förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut långt ut i organisationen där så 

är möjligt. Överordnade chefer har dock alltid det övergripande ansvaret vilket 

förutsätter en fungerande dialog och uppföljning mellan olika ansvarsområden. 
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För att en decentraliserad styrning ska fungera krävs att det finns ett tillräckligt 

stort handlingsutrymme för såväl chefer som medarbetare i olika verksamheter.  

 

Samtliga förvaltningar har en egen handlingsplan för kompetensförsörjning. 

Förvaltningarnas handlingsplan har sin utgångspunkt i Linköpings kommuns 

komptensförsörjningsprogram där området Attraktiv arbetsgivare lyfts fram 

som ett av fyra viktiga områden.   

Förvaltningarnas handlingsplan ska till sitt innehåll även beskriva hur man 

tänker ta sig an området Attraktiv arbetsgivare utifrån sin verksamhetsspecifika 

inriktning.  

3 Avsikten med kommunens employer brand - arbete 

 Är att skapa ett tydligt, ärligt och professionellt arbetsgivarvarumärke 

med stark koppling till varumärket som helhet. 

Arbetsgivarkommunikationen går hand i hand med den övergripande 

varumärkeskommunikationen av ”Linköping – där idéer blir 

verklighet”.   

 

 Är att arbetsgivarvarumärket ska ta sin kraft inifrån organisationen och 

fokus ska vara att skapa förutsättningar för ett internt ambassadörskap. 

Detta uppnås genom att engagera medarbetarna i kommunikationen.  

 

Sammantaget ska arbetet med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke 

medverka till att Linköpings kommun uppfattas vara det bästa valet för såväl 

befintliga som potentiella medarbetare och på så sätt bidra till att säkra 

kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning. 

4 Syfte 

Riktlinjen syftar till att beskriva vårt gemensamma förhållningssätt som 

arbetsgivare samt den grundläggande inriktningen för hur Linköpings kommun 

ska bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

5 Vår arbetsgivarplattform 

För att kunna bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke behöver vi definiera vilka 

vi är, vad som gör oss unika, vad vi ska säga och till vilka. Vi vill uppfattas 

som en handlingskraftig, nytänkande och engagerad kommun och arbetsgivare 

och vara det bästa valet för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. För 

att skapa en långsiktig framgång som arbetsgivare är första steget att skapa en 

tydlig gemensam budskapsplattform – en budskapsplattform som är grunden 

för all vår arbetsgivarkommunikation och som talar om vad vi som 

arbetsgivare står för.  
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5.1 Arbetsgivarerbjudande  

Ett arbetsgivarerbjudande är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer 

och uppfattningar som vi som arbetsgivare vill förknippas med, och ska vara 

kärnan i allt som vi kommunicerar både internt och externt.  Det är också ett 

sätt att aktivt kunna påverka hur vi vill uppfattas såväl internt som externt och 

väcka rätt förväntningar hos befintliga och framtida medarbetare.  

För att lyckas i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke och kunna förmedla rätt 

bild behöver vi en solid grund att stå på, och det är vårt arbetsgivarerbjudande. 

Om vi som arbetsgivare ska lyckas rekrytera och behålla rätt kompetens så 

behöver vi ett arbetsgivarerbjudande som stöttar det.  

Arbetsgivarerbjudandet ska vara både kommunövergripande – vad förenar oss 

samt anpassat efter de olika förvaltningarna. Erbjudande och krav skiljer sig 

delvis mellan olika målgrupper och det är viktigt att kunna vara spetsig i 

kommunikationen utifrån respektive målgrupp. Detta är också viktigt för att 

kunna bygga ambassadörskapet inifrån.  

Upplevelsen av arbetsgivarerbjudandet måste linjera med verkligheten för att 

medarbetarna i nästa led ska vilja vara budskapsbärare och är ett viktigt led för 

att kunna möta utmaningarna kopplat till kompetensförsörjningsbehovet, nu 

och på sikt.  

Genom att arbeta konsekvent och långsiktigt med att kommunicera Linköpings 

kommuns arbetsgivarbudskap, har vi en möjlighet att påverka omgivningens 

uppfattning. Därmed ska budskapen med dess innehåll användas vid all 

kommunikation av oss som arbetsgivare.  

5.1.1 Huvudbudskapen är  

 Du är viktig – Därför får du stort handlingsutrymme och möjligheten 

att växa.  

 

 Vi påverkar människors liv, jobbar nära våra kommuninvånare och är 

en del av en kollegial omtänksam kultur med mycket skratt. 

 

 Växande och framtidsfokuserad kommun som förverkligar idéer - och 

vågar prova nya metoder.  

 

Till dessa huvudbudskap kan sedan respektive förvaltning addera sina 

områdesspecifika arbetsgivareerbjudanden som är unika för dem.  

Man kan säga att de här huvudbudskapen är som ett sorts paraply med ett antal 

underliggande budskap som går att anpassa till olika målgrupper, men de hör 

alla under samma paraply.  

 

5.2  Arbetsgivarvarumärkeslöfte 

En av grundförutsättningarna för att lyckas i vårt arbete med att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke är den tydliga kopplingen till den övergripande 

varumärkeskommunikationen. Arbetsgivarkommunikationen måste alltid ligga 
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nära det övergripande varumärket för att göra sitt jobb på rätt sätt. Vi får och 

ska därför inte släppa varumärket ur sikte. Även om de är inriktade till olika 

målgrupper är varumärket och vårt arbetsgivarvarumärke nära besläktade.  

Varumärket definierar våra löften till såväl kommuninvånarna som till 

besökare och vårt arbetsgivavarumärke definierar våra löften till potentiella 

som befintliga medarbetare. Eftersom våra medarbetare är de som 

kommunicerar ut och laddar vårt varumärke gentemot kommuninvånarna, 

måste arbetsgivarvarumärket och varumärket vara synkroniserade för att de ska 

vara framgångsrika. Om alla delar ger samma bild, blir den tydlig och 

arbetsgivarvarumärket blir starkt.  

5.2.1 Linköpings kommuns Arbetsgivarvarumärkeslöfte 

Vårt engagemang – gör idéer till verklighet 

Knyter tydligt an till kommunens övergripande varumärkesarbete och 

förstärker varumärkeslöftet bland medarbetarna. Visar att Linköpings kommun 

och medarbetarna ligger i framkant inom idé och innovationsarbetet. Skapar 

möjligheten att lyfta de enskilda medarbetarna/verksamheterna/förvaltningarna, 

men med kommunen som tydlig avsändare.  

Ger förutsättningar för att visa upp medarbetarnas engagemang för att påverka 

staden och människorna positivt varje dag.  Bygger stolthet internt och tar till 

vara på ambassadörskapet som medarbetarna känner för sina jobb och det de 

utför. Möjliggör för att vara budskapsbärare både i den interna och externa 

kommunikationen  

Väcker nyfikenhet externt - gör att kommunen sticker ut i sin 

arbetsgivarkommunikation gentemot andra aktörer. Ger utmärkta 

förutsättningar för att bygga storytelling utifrån medarbetarnas olika yrkesroller 

– vad som driver dem och vad de åstadkommer. 

5.3 Vår gemensamma värdegrund  
Vi bidrar alla till kulturen i vår organisation. Den sätts av respektive individ i 

samverkan och att arbeta med att förbättra kulturen i en organisation måste 

börja med denna insikt - att var och en bär ett ansvar och är en del i skapandet 

av densamma. Gemensamt har vi - oavsett uppdrag, roll och funktion ansvaret 

att skapa arbetsplatser där varje medarbetare kan känna arbetsglädje och 

stolthet. Vi strävar efter att ha en organisation som bygger på dialog, samspel 

och öppenhet och som stöds av en förtroendegivande och tydlig ledning på alla 

nivåer.  

Våra gemensamma värderingar visar vad vi står för och vägleder oss i vårt 

agerande och i våra beslut. På så sätt skapar vi en gemensam 

organisationskultur. Vi har alla ett ansvar att se till att våra värderingar 

efterlevs och därigenom bidra till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.  
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5.3.1 Våra kärnvärden 

Vi är alla ambassadörer för Linköpings kommun och en viktig del i vårt 

arbetsgivarvarumärke. Våra kärnvärden är en del av vår gemensamma 

plattform. De kan beskrivas som en sammanfattning av vår identitet – vilka vi 

är, vad vi vill står för och hur vi vill uppfattas. Kärnvärdena ska genomsyra allt 

och alla i organisationen och ständigt finnas med i vårt tankesätt.  

I Linköpings kommun är vi Modiga – Mänskliga – Mångfasetterade 

Modiga 

Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja 

otrampade stigar, värdesätta innovationskraft och vara ständigt 

framåtblickande. Det handlar också om att våga ta en tätposition. Det är ”där 

idéer blir verklighet” och ”vårt engagemang – gör idéer till verklighet” beviset 

på. 

Mänskliga  

Linköping är en levande, livsbejakande stad. Samtidigt är vi en öppen och 

välkomnande stad. Vi skapar förutsättningar och miljöer för alla medborgare 

som attraherar, utvecklar och inger trygghet. Som medarbetare i Linköpings 

kommun arbetar vi nära våra kommuninvånare och är en del av en kollegial, 

omtänksam kultur med mycket skratt. 

Mångfasetterade 

I Linköping har vi en stolt historia och en spännande framtid. Spjutspetsteknik 

går hand i hand med humanism. Här erbjuds ett rikt utbud inom det som 

människor värdesätter i sina liv. Vi välkomnar mångfald, kreativitet och 

skönhet. Som arbetsgivare vill vi spegla vårt moderna samhälle där olikheter 

möts och samverkar. Gemensamt för alla medarbetare i våra verksamheter är 

att vi gör skillnad i människors liv. Det gör vårt arbete meningsfullt.  

6 Ett hållbart arbetsgivarerbjudande 

Även om det är viktigt med en väl genomtänkt kommunikation för att skapa ett 

tydligt varumärke så handlar arbetet med att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke ändå mer om vad man gör än vad man säger - och för att 

framstå som tydlig måste man vara konsekvent. Det handlar dels om att skapa 

en dragningskraft gentemot de potentiella medarbetare man vill rekrytera: ”Där 

vill jag jobba”. Dels om att behålla och engagera befintliga medarbetare: ”Jag 

är stolt över att jobba här”. Men också att skapa ambassadörer i dem som 

tidigare arbetat inom verksamheten: ”Jag är stolt över att ha jobbat där”. 

Därför måste alla aktiviteter för att attrahera, rekrytera, introducera, behålla – 

motivera och hålla kontakten med tidigare medarbetare ligga i linje med 

kommunens arbete med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Hela kedjan 

för kompetensförsörjning måste genomlysas.  

Nedan beskrivs ett antal centrala insatser som kommer att vara i fokus inom 

respektive område under de närmsta åren. Insatser som ska bidra till att bygga 

ett starkt arbetsgivarvarumärke. 
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6.1 Attrahera  

För att externt medvetandegöra Linköpings kommun som en intressant och 

spännande arbetsgivare och skapa dragningskraft gentemot potentiella 

medarbetare pågår en utveckling gällande design, innehåll och struktur av 

Linköpings kommuns externa karriärwebb. Den ska hjälpa framtida 

medarbetare att skapa rätt förväntningar på Linköpings kommun som 

arbetsgivare och fungera som ett nav i Linköpings kommuns externa 

arbetsgivarkommunikation. 

Olika målgrupper tar till sig budskap på olika sätt, man väljer heller inte alla 

gånger samma typ av kommunikationskanaler och man attraheras inte heller av 

att besöka samma mötesforum. För att vi som arbetsgivare ska veta var de olika 

målgrupperna befinner sig, ska det dels göras en målgruppsanalys dels ta fram 

en strategi för hur vi ska gå tillväga för att på ett effektivare sätt nå ut med vår 

arbetsgivarkommunikation till de olika yrkesgrupperna.  

6.2 Rekrytera  
Tillvägagångsättet, hur en rekrytering går till är under stor förändring. Att som 

arbetsgivare enbart förlita sig på traditionella inarbetade rekryteringsmetoder är 

inte längre tillräckligt. Tiden då ett antal specialiserade funktioner inom 

organisationen står som garanter för att säkra kommunens 

kompetensförsörjning är förbi – kompetensförsörjningen är idag hela 

organisationens angelägenhet. De sociala nätverken har skyndat på 

utvecklingen där medarbetarnas rekommendationer i sina egna nätverk blir allt 

mer avgörande för att attrahera rätt kompetens.  

Modellen kompetensbaserad rekrytering kommer fortfarande vara basen för 

hur vi ska rekrytera d.v.s. att rekrytera rätt kompetens till rätt uppdrag. Det som 

ska utvecklas är hur vi ska göra våra befintliga medarbetare mer delaktiga i 

rekryteringsarbetets olika delar. Därför ska vi tänka nytt när det gäller vilka 

rekryteringskanaler som vi ska använda, nu och framöver. Vi ska testa och 

prova nya vägar och sätt för att nå potentiella medarbetare där både aktiva som 

passiva sökande är intressanta för oss som arbetsgivare. Vi måste även bli 

bättre på att bygga långsiktiga relationer med kandidater som inte är aktuella 

för den specifika tjänsten man själv sökt sig till men där man istället kan vara 

en presumtiv kandidat för en annan kommande tjänst.  

6.3 Introducera 
Det är viktigt att ta hand om alla nya medarbetare som ska ta del av en ny 

företagskultur och säkerställa att de löften som lämnats uppfylls i verkligheten. 

Under rekryteringsfasen har man målat upp en bild av organisationen och nu 

gäller det att de förväntningar man har skapat också infrias. Kommunen måste 

försäkra dem om att de har valt rätt arbetsgivare och bekräfta deras val genom 

att få dem att känna sig välkomna, bl. a med ett genomtänkt och innehållsrikt 

introduktionsprogram som hjälper dem att hitta sin plats i organisationen.  

En av de viktigaste delarna för en nyanställd medarbetare är att man får rätt 

introduktion in i organisationen. En av nycklarna till framgångsrika 

introduktioner är att de är och upplevs som flexibla och mer individuellt 

anpassningsbara. Ett bra introduktionsprogram tar hänsyn till att vi lär oss, 

förstår och tar till oss information och kunskap på olika sätt och i olika takt. Ny 
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teknik kan hjälpa till med just detta. Kommunens nuvarande sätt att introducera 

en ny medarbetare/chef ska ses över och utvecklas. Det kan handla om att 

utarbeta förslag på hur tiden mellan det att den nyrekryterade skrivit på sitt 

anställningsbevis till att personen börjar sitt nya jobb, kan nyttjas mer effektivt. 

6.4 Utveckla och motivera 
Att vara en attraktiv arbetsgivare med ett positivt arbetsgivarvarumärke bidrar 

väsentligt till medarbetarnas engagemang.  

Engagerade medarbetare som får ta större ansvar på jobbet kommer bättre till 

sin rätt och bidrar på så sätt till verksamhetens utveckling. De blir också bättre 

ambassadörer för sitt jobb och sin organisation. Ju större engagemang och 

inflytande desto större chans att medarbetare vill stanna kvar och utvecklas på 

sin arbetsplats.  

Föga förvånande är att nöjda medarbetare är avsevärt mer benägna att 

rekommendera sina arbetsgivare till andra. För att medarbetarna ska bli 

verkligt engagerade behöver de känna att de är en del i det viktiga arbetet med 

att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, som i sin tur medverkar till att säkra 

kompetensförsörjningen. 

Därför ska det läggas tid på att förankra, implementera och kommunicera detta, 

inte som enskilda punktinsatser utan mer av en medveten långsiktig planering. 

Till detta ska också verktyg och material tas fram, som ska kunna användas 

som stöd i arbetet med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

Vill vi ha fler ambassadörer för Linköpings kommun som en attraktiv 

arbetsgivare så krävs det förtroende. Här ska kommunen visa på att man har 

tillit till sina medarbetare genom att helt enkelt våga låta de i större 

utsträckning stå för delar av den externa kommunikationen. Genom att hela 

tiden agera utifrån de värderingar som finns och genom att se till att 

medarbetarna själva vill identifiera sig med kommunens organisationskultur så 

säkerställer vi att den bild som förmedlas är den avsedda. 

Det ska finnas tydliga karriärvägar i kommunen såväl vertikalt som 

horisontellt. Vår syn på karriär ska ge medarbetarna möjligheten och chansen 

att lära sig nytt, utveckla sig själva och verksamheten, vilket i sig också gör 

yrkena mer attraktiva. För att nå detta ska vi bättre synliggöra de 

karriärinriktningar som redan finns samt öppna upp för att det finns nya vägar 

att gå.  

6.5 Avslut 

Som organisation vill man helst inte förlora talangfulla medarbetare, samtidigt 

som det är viktigt att människor utvecklas genom nya arbetsuppgifter och nya 

arbetsgivare. Det är viktigt att hålla kvar kontakten med medarbetare när de 

slutar sin anställning i kommunen, för att skapa goda ambassadörer i dem som 

tidigare arbetat i verksamheten och för att locka dem till att komma tillbaka, 

när man lärt sig nya saker på annat håll.  

Samtidigt finns det en tendens att det satsas mer resurser på inledningen av en 

medarbetar - arbetsgivarrelation än när en medarbetare slutar. Linköpings 

kommun har mycket att vinna genom att ha en professionell 
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avslutningsprocess. Därför ska förslag tas fram som visar på hur kommunen 

ska behålla och utveckla relationen till tidigare medarbetare. Genom att 

förbättra kontakten så kan kommunen också så frön för framtiden. 

7 Kommunikation 

En förutsättning för att nå hög kvalitet är, att medarbetarna har tillgång till 

aktuell information om målet med arbetet - att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. En framgångsrik intern kommunikation är nödvändig 

för att skapa delaktighet, engagemang och arbetsglädje och en förutsättning för 

att vara en god ambassadör för Linköpings kommun. En väl fungerande intern 

kommunikation är också en förutsättning för en framgångsrik extern 

arbetsgivarkommunikation. 

8       Utvärdering 

Vårt arbetsgivarvarumärke fastställer vad vi vill associeras med. För att 

kvalitetssäkra att kommunikationen fungerar måste vi mäta resultaten över tid. 

På så sätt får vi en uppfattning om vårt arbetsgivarvarumärke utvecklas i rätt 

riktning. Utvärderingen kommer genomföras dels via interna undersökningar 

exempelvis medarbetarundersökningen 2018 dels via årliga externa 

undersökningar riktade till olika målgrupper exempelvis studenter. 

9       Roller och ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjen, Linköpings kommuns 

tillvägagångssätt för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

Nämnder 
Nämnderna ska ansvara för att den egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen 

- Linköpings kommuns tillvägagångssätt för att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. 

Kommundirektör  
Kommundirektören ansvarar för att kommunstyrelsens beslut blir verkställda. I 

ansvaret för riktlinjen - Linköpings kommuns tillvägagångssätt för att bygga ett 

starkt arbetsgivarvarumärke ligger det att säkerställa att förvaltningscheferna 

beaktar innehållet i dokumentet. 

Förvaltningschef i Linköpings kommun 
Förvaltningschefen ansvarar gentemot nämnd för beredning och verkställighet 

kopplat till förvaltningens verksamhet, ekonomi och personal. 

Förvaltningschefens ansvar innebär att i sitt uppdrag beakta innehållet i 

riktlinjen - Linköpings kommuns tillvägagångssätt för att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke.  
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Dokumentansvarig 
Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet aktualitetsprövas, följs 

upp löpande, utvärderas och vid behov revideras eller upphävs. 

Dokumentansvarig för detta dokument är Personaldirektören för Linköpings 

kommun. 

__________________ 


