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Sammanfattning:

Det här arbetet ämnar att studera kommunikationspolicyn och -programmet för Stockholms stad. 

Mot bakgrund att kommunen har tagit fram det nya kommunikationsprogrammet som ersätter 

den  gamla  kommunikationspolicyn  undersöker  jag  följande;  vilka  deltagare  som realiseras  i 

texterna och vilka av de som utgör påverkan samt hur kommunen framställer på sig själv och sin 

kommunikation.  Jag undersöker även huruvida det i  samband med framställandet av det nya 

dokumentet och övergången till en strategisk kommunikation har synen på kommunikationen 

och på sig själv förändrats och vilka kommunikationskriterier som realiseras i dokumenten. 

Som  metod  för  min  analys  använder  jag  ett  verktyg  såsom  den  systemisk-funktionella 

grammatiken  (SFG)  har  att  tillämpa.  Inom  SFG  har  jag  tillämpat  den  ideationella 

metafunktionen  till  min  analys  däri  jag  har  tagit  del  av  transitivitetsystemet  och 

ergativitetssystemet  samt  satskomplex.  Jag  har  även  tillämpat  en  del  av  den  interpersonella 

metafunktionen däri analys av modalitetsmarkörer har stått i fokus. 

Med  hjälp  av  den  språkvetenskapliga  metoden  har  jag  kommit  fram till  följande:  samtliga 

deltagare i texterna har rollen agent som utgör påverkan. Agenterna har blivit mer preciserade i 

programmet, där till exempel kommunikation har preciserats med intern och extern samtidigt 

som agenterna  har  blivit  färre  i  kommunikationsprogrammet.  Dessa  agenter  skiljer  sig   åt  i 

policyn och programmet och det finns passiva satser där ansvariga deltagare undandöljs. 

Analysen har påvisat att  kommunens syn på sig själv har förändrats och har gått  mer åt  att 

framställa sig själv som ett varumärke i kommunikationsprogrammet. Benämningen ”vi” och 

”vår” relaterade till sig själv och kommunikationen har blivit ”Stockholms” och ”Stockholms 

stads varumärke” samtidigt som kommunen uttrycker sig alltmer i form av förpliktelser.

Kommunikationskriterierna kan genomsyras av attribut som uttrycker gemensamma värderingar. 

Kommunikationsprogrammet innehåller även mer den vägledande prepositionen ”genom” som 

utrymmer  kommunens  generella  riktlinjer  för  kommunikationen.  De  kommunikationskanaler 

som  ska  användas  är  inte  preciserade,  varken  i  kommunikationsprogrammet  eller  i 

kommunikationspolicyn.

På grund av det  föga antal studier om kommunikationspolicyer i svenska kommuner  har mitt 
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arbete baserats mest på den teoretiska grunden snarare än den empiriska. Som tillägg till  de 

studier  som finns  om styrdokument  för   kommunikation  redogör  jag  för  en  granskning  av 

kommunikationspolicyn som Stockholms stad genomförde innan det nya styrdokumentet togs 

fram år 2012. 

Nyckelord:  Kommunikationsprogram,  kommunikationspolicy,  Stockholms  stad,  kommunikation  i 

kommun,  Systemisk-funktionell  grammatik,  SFG,  deltagare,  modalitet,  kommunikation,  strategisk 

kommunikation 
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1. Inledning
I  januari  2012  tog  Stockholm  stad  fram  nya  dokument  som  ersatte  den  gamla 

kommunikationspolicyn från 2006. Med anledning av att den gamla kommunikationspolicyn har 

upphört  att  gälla  framställde  Stockholm  stad  ett  nytt  kommunikationsprogram.  I  det 

kommunikationsprogrammet framgår det att: ”Det nya styrdokumentet på programnivå ska genom 

att innehålla mål och förslag till indikatorer vara ett långsiktigt måldokument som anger önskvärd  

utveckling  för  stadens  kommunikation”  (ur  Kommunikationsprogram Stockholm stad,  sid.  1). 

Slutdatumet för detta kommunikationsprogram är år 2015.

En  kommunikationspolicy  eller  -program  är  ett  styrdokument  som ska  ligga  till  grund  för 

kommunikationen  inom  organisationen.  Maria  Stiernstedts  undersökning  har  visat  att  en 

kommunikationspolicy för Enköpings kommun inte uppfyller  kraven för att  vara stödjande i 

kommunens kommunikationsarbete och är  dessutom otillräcklig i  sitt  innehåll.  Därför är  det 

intressant  att  studera  hur  synen  på  kommunikation  realiseras  i  kommunikationspolicy  och 

-program för Stockholms stad.

Per  Holmberg  m.  fl.  menar  att  språket  inte  bara  avspeglar   utan  även  skapar  en  bild  av 

verkligheten  och  jag  vill  påstå  att  språket  också  skapar  en  bild  av  verksamheten.  Inom 

funktionell grammatik och textanalys samlas modeller, vilka kan fungera som  hjälpmedel och 

som  kan  användas  för  tolkning.   Genom  att  studera  kommunikationsprogram  och 

kommunikationspolicies kan vi få en överblick över hur kommunerna avser att kommunicera 

externt med oss medborgare och internt med sina medarbetare. I den här uppsatsen avser jag 

analysera en kommunikationspolicyn och ett kommunikationsprogrammet för Stockholms stad 

och studerar vilken bild  av  kommunikation och sig själv som skapas i de styrdokumenten.

Stockholms  stad  är  den  största  kommunen  i  landet  och  är  även  Sveriges  huvudstad,  vilket 

implicerar ännu mer ansvarsfullt  arbete för den här kommunen än för övriga. Sveriges styrning 

är uppdelad i stat, landsting och kommuner där alla dessa delar har sina mål och syften. Staten 

implementerar  den  offentliga  makten  och  styr  över  hela  landet.  Landsting,  eller  så  kallade 

sekundära kommuner för ett kommunalt självstyrelse, ansvarar främst för hälso- och sjukvård. 

En kommun är ett territoriellt avgränsat område som med hjälp av organisationen implementerar 

den lokalta självstyrelsen. Sverige är indelat i 290 kommuner där antal invånare i kommuner 

löper från 2500 (Bjurholms kommun) till 810 000 invånare (Stockholms stad) (sscb.se). 
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Anledningen till att jag har valt Stockholm stad är att det är den största kommunen i Sverige som 

dessutom är Sveriges huvudstad och växer tämligen snabbt. Det torde ställa höga krav på en 

effektiv och fungerande  kommunikation på olika plan.  Kommunen är mångsidig vad gäller 

näringsliv och befolkning och dessutom befinner sig landets styre i Stockholm. Stockholm stad 

kan därför anses vara en ledande och inflytelserik kommun vars profil ska vara ansiktet utåt för 

hela landet. 

Det faktumet att kommunikationspolicyn för Stockholms stad har granskats av en extern konsult 

(vilket jag kommer att redogöra för senare i texten) kan säkerligen influera det senare framställda 

kommunikationsprogrammet.   I  min  studie  vill  jag  analysera  Stockholms  stads 

kommunikationspolicy och kommunikationsprogram med hjälp av språkvetenskapliga verktyg. 

Med hjälp av systemisk-funktionell  grammatik vill  jag svara på frågan hur  Stockholms stad 

uttalar  sig  om  kommunikationen  och  om  sig  själv.  Med  utgångspunkt  att  texter  är 

kommunicerande i sig vill jag göra en studie där jag tar reda på  hur texterna beskriver själva 

kommunikationsprocessen och vem som står bakom denna.

Kommunikationen och kommunikatörens roll har utvidgats till strategiskt arbete, enligt Elisabeth 

Karlen, kommunikatör på Stockholms stads kommunikationsavdelning (Telefonsamtal, 2012-11-

14). Detta medför nya sätt att kommunicera såväl internt som externt. Det har också lett till att 

man  har  behövt  skapa  nya  regler  och  riktlinjer  för  kommunikation.  Till  exempel  ersätts 

kommunikationspolicyn i Stockholms stad med nya dokument avseende kommunikationsplaner 

som dikterar nya kriterier för hur kommunikationen i kommunen ska utövas.

 

Varför  strategiskt?  Utifrån  Elisabeth  Karlens  ord  om  att  kommunikatörer  och  därmed 

kommunikationsavdelningar i Stockholms stads organisationer arbetar mer strategiskt. Med hjälp 

av litteratur om kommunikation i organisationer vill jag undersöka hur synen på kommunikation 

har förändrats över tid samt inom organisationer och hur detta realiseras i språket.  Vad finns det 

för  synsätt  på  kommunikation  och  vilka  är  därmed  förutsättningarna  för  att  vara  ett  stöd  i 

kommunikationsarbetet?

 

Som underlag  till  mitt  arbete  ligger  Maria  Stiernstedts  examinationsarbete  som är  den  enda 

undersökningen inom området  ”kommunikation  i  kommuner  i  Sverige”.  Genom att  göra  en 

enkätundersökning bland enhetscheferna i Enköpings kommun har Stiernstedt framställt en bild 

av  hur  enhetscheferna  upplever  kommunikationen  och kommunikationspolicy för  Enköpings 
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kommun,  i  sitt  arbete.  Resultatet  påpekar  brister  i  enhetschefernas   kunskap  om 

kommunikationspolicyns  innebörd  och  påvisar  även  otillräckliga  kunskap  om 

kommunikationsenhetens funktion (Stiernstedt, 2011).

2. Bakgrund
Det  nya  framställda  kommunikationsprogrammet  omfattar  sammanlagt  fyra  dokument  som 

kompletterar  varandra.  Dessa  dokument  består  av  (1)  själva  Kommunikationsprogrammet 

bestående av fem sidor text (dokumentet nämns som bilaga ett i Stadsledningskontorets förslag 

till beslut), (2) dokumentet ”Mål för kommunikationen” bestående av två sidor text (nämns som 

bilaga två i Stadsledningskontorets förslag till beslut), (3) ”Stadsledningskontorets förslag till  

beslut”, inkluderar fyra sidor text samt (4) ”Utlåtande 2012:30 RI”, bestående av 85 sidor text. 

Alla  dokumenten finns att ladda ner på Stockholms stads hemsida (www.stockholm.se).

Enligt  Stockholms  stads  (www.stockholm.se,  upphandling  mars-april  2009:  Granskning  av 

stadens  kommunikationspolicy  och  den  externa  kommunikationen)  har  en  extern  konsult 

genomfört  en   granskning  av  stadens  kommunikationspolicy.  Enligt  Uppdragsbeskrivning,  

Stadens kommunikationspolicy och den externa kommunikation  från 2009-03-25 ska konsulten 

genomföra en granskning som kommer att belysa en rad frågor och även resultera i förslag till 

förbättringar.  De  totalt  nio  frågorna  som ska  besvaras  avser  huvudsakligen  kommunikation, 

information,  dess  kanaler  och  tillgänglighet  samt  uppföljning  av  den  grafiska  profilen 

(Uppdragsbeskrivning  kommunikation).  Enligt  ovannämnda  upphandling  och 

Uppdragsbeskrivningen  har  granskningen  genomförts  mellan  maj  och  oktober  2009.  En 

slutprodukt i form av en revisionsrapport har publicerats i september 2009 (Revisionsrapport 

extern kommunikation 2009-09).

Ur revisionsrapporten framgår det att granskningen genomförts för att bedöma om policyn stöder 

verksamhetsmålen  och  hur  väl  den  följs  av  ett  urval  av  nämnder  och  styrelser 

(Uppdragsbeskrivning).  Utifrån  uppdragsbeskrivningen  har  konsulten,  med  hjälp  av 

projektledaren, genomfört en granskning. Det framgår inte på vilket sätt konsulten har genomfört 

granskningen men granskningsrapporten finns tillgänglig för allmänheten. Ur rapporten kan man 

utläsa att granskningen har påvisat följande:

 Kommunikationspolicyn är känd på ledningsnivå och efterföljs av granskande nämnder 

och bolagsstyrelser

 Dokumenten  såsom kommunikationspolicy,  -plan,  -strategi  skapar  förvirring  p.g.a  sin 
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mångfald och kan blandas ihop

 Staden använder en mängd informationskanaler och att ”De [ledningen] visar generellt en 

medvetenhet om att kommunikationen behöver ske på många olika sätt och anpassas till 

olika målgrupper”

 Stadens grafiska profil anses vara tydlig.

De rekommendationer som framgår av granskningen är:

 Begränsa antal styrande dokument för kommunikation 

 Utveckla uppföljning och utvärdering av den externa informationen

 Ledningen  för förvaltningen/bolaget bör arbeta nära den kommunikationsansvarige.

I revisionsrapporten framgår även att Stockholms stads kommunikation ska bidra till ”en intern 

samhörighet  och  en  extern  tydlighet”  (Revisionsrapport,  September  2009).  Det  framkommer 

också att    Stadens grafiska profil,  som beskrivs i  policyn, ska främja den samhörighet  och 

tydlighet som ska genomsyra den interna respektive interna kommunikationen.

2.1 Sammanfattning av Stockholms stads kommunikationsdokument 

Eftersom  min  analys  kommer  att  byggas  på   kommunikationspolicyn  och 

kommunikationsprogrammet kommer jag att ge en kort sammanfattning av innehållet i de tre 

dokumenten. Jag kommer även kortfattat redogöra för  Utlåtande,  Mål för kommunikation och 

Stadsledningskontorets  förslag  till  beslut.  Eftersom  de  tre  dokumenten   kompletterar 

kommunikationsprogrammet kan det vara relevant för vidare slutsatser att belysa information 

som dessa dokument innehåller. Innehållet i de dokumenten kan vara relevant att belysa även 

eftersom just de dokumenten kan vara viktiga delar i kommunikationsprogrammet. Existensen av 

dessa  dokument  kan  förklara  det  faktumet  att  kommunikationsprogrammet   är  kortare  än 

kommunikationspolicyn.

2.1.1 Stockholms stads kommunikationspolicy 2006-2012

Kommunikationspolicyn  är  daterad  2006-06-12  och  har  tagits  fram  av 

Kommunikationsavdelningen  på  Stadsledningskontoret.  ”Vår  kommunikation  ska  bidra  till 

förverkligandet  av Stockholms stads  beslut,  verksamhetsmål och vision.  En genomtänkt  och 

målinriktad  kommunikation  hjälper  oss  att  hålla  kvalitet  på  tjänster  och  service  och 

säkerhetsställer  att  vi  använder  resurserna  effektivt”.  Därefter  kommer  ett  utlåtande  av  vad 

kommunikationen  ska  förespråka  och  bidra  med.  Själva  dokumentet  avses  tydliggöra 

kommunikationsbudskap,  rättigheter,  skyldigheter,  ge  redskap  och  reglera  användning  av 

Stadens grafiska profil. Dokumentet innehåller sammanlagt 17 sidor text.
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Kommunikationspolicyn  som gäller  för  alla  statligtsägda  bolag  och  förvaltningar,  beskriver 

förutsättningar för deras kommunikation. Där betonas kommunens centrala ställning i landet och 

därmed  poängteras  den  externa  och  interna  kommunikationens  roller,  konkurrens  om 

uppmärksamhet och hur kommunen sköts som ett varumärke med kommunikation som medel. 

På sidan fem i  Kommunikationspolicyn finns  Kommunikationspolicyns  sammanfattning som 

inkluderar alla elva huvudrubriker ingående i dokumentet.

2.1.2 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Det här dokumentet positionerar sig som ”ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige 

anger  utvecklingen  för  stadens  kommunikation”.  Kommunikationsprogrammet  ger 

förutsättningar för Stockholms stad att planera sin kommunikation och aktiviteter i alla stadens 

verksamhet  och  nämnder.  Dokumentet  innehåller  fem  sidor  text  som  understryker 

kommunikationens mål och syfte. Därefter beskrivs det vad kommunikationen ska bidra med, 

vad  kommunikationen  är  och  ska  vara.  I  Kommunikationsprogrammet  understryks  det  att 

Stockholms stad är ett varumärke där kunskap och förståelse skapas genom just kommunikation. 

I kommunikationsprogrammet framgår det också att Stockholm är en växande stad i världsklass 

och ett budskap om ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” lyfts fram. Vidare beskrivs värdet 

av kommunikation och den grafiska profilens användbarhetskriterier anges. 

2.1.3 Stadsledningskontorets förslag till beslut

I texten framgår vilka beslut  kommunfullmäktige ska ta efter kommunstyrelsens förslag. Däri 

framställs kommunikationsprogrammet för Stockholms stad som kommer att gälla för stadens 

nämnder  och  bolagsstyrelser  fr.o.m.  2012-01-01  t.o.m.  2015-12-31  och  ersätta  den  tidigare 

gällande Kommunikationspolicyn. Dokumentet kortfattar målet för kommunikationen och vad 

kommunikationen ska bidra med. Nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelser ska ansvara 

för  uppföljningen  av  målet.  Stadsdirektören  ska  enligt  uppdrag  uppdatera  och  upprätta 

verksamhetens  riktlinjer  samt  tillämpa  programmet  i  syftet  ”att  nå  de  långsiktiga  målen”. 

Stadsledningskontoret ska revidera Stadens grafiska profil enligt vad som framgår i dess uppdrag 

(Stadsledningskontorets förslag till beslut).

2.1.4 Utlåtande

Tillsammans med de andra dokumenten finns ett  Utlåtande för ”kommunikationsprogram för 

Stockholms stad” som kompletterar alla dessa dokument. Utlåtandet är det största dokumentet i 

sidoomfång och är totalt  85 sidor långt.  På första sidan av dokumentet finns en ruta där ett 

förslag från kommunalstyrelsen till kommunfullmäktigen för beslut sammanfattas. Vidare följer 

en kort hänvisning till det framställda Kommunikationsprogrammet och mål samt vision anges. 
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Vidare får alla stadens nämnder och bolag komma till tals och en kort beskrivning av vad dessa 

nämnder och bolag anser samt vilka åsikter de uttrycker  om själva kommunikationsprogrammet.

2.1.5 Mål för kommunikationen

Mål  för  kommunikationen  innehåller  förslag  till  mål  och  indikationer  till  olika 

kommunikationssituationer inom flera områden. Dessa områden är bl.a. stadens verksamheter, 

webbplats, kontaktcenter Stockholm. I det här dokumentet definierar Stockholms stad värdeord 

och ger riktlinjer till ”indikationer på KF-nivå”. Dokumentet är skrivet i punktform med huvud- 

och underrubriker och innehåller två sidor text. 

3. Teori
Följande kapitel ger ett inblick i vad strategisk kommunikation är och sammanfattas med hjälp 

av utgångspunkter från kurslitteratur och böcker om strategisk kommunikation, främst skrivna av 

svenska  författare.  Anledningen  till  att  jag  inriktar  mig  på  svensk  litteratur  är  att  mina 

analyserade texter hör till en av Sveriges kommuner vilket kan vara specifikt just för det landet. 

Nämligen den svenska litteraturen kan innebär  bättre  förståelse för och perspektiv kring hur 

kommunikationen ska vara gentemot mottagarna, vilka i detta fall är svenska folket. 

Att kommunikationen inom Stockholms stad avser vara strategisk illustreras av hänvisningar till 

”Vision 2030” i kommunikationsprogrammet 2012-2015. Författarna Dag Ingvar Jacobsen och 

Jan  Thorsvik  definierar  strategi  som en  beskrivning  av  en  plan  för  målförverkligandet.  De 

poängterar  att  begreppet  strategi  har  varit  förbehållet  marknadsorganisationer  som  behöver 

stärka  sina  positioner  på  marknaden.  För  att  kunna  stå  emot  konkurrenter  måste  sådana 

organisationer effektivisera sin verksamhet strategiskt och kontinuerligt. Författarna framhåller 

att på sistone har det blivit allt vanligare, även för offentliga organisationer, att tänka strategiskt, 

fast för dem har begreppet strategi ett annorlunda innehåll (Jacobsen&Thorsvik, 2009:39-40).

Peter  Erikson  i  sin  bok  Planerad  kommunikation (2011)  ger  en  definition  till  begreppet 

kommunikationspolicy. Enligt honom är ”policies (är) generella riktlinjer som ska gälla under en 

längre tid. De är inte kopplade till specifika åtgärder eller planer”. En kommunikationspolicy 

vägleder medarbetarna i deras kommunikations- och informationsfrågor och fastställer ledord 

som organisationen ställer sig bakom. Det är ett hjälpmedel vars riktlinjer minskar risken för 
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misstag i  kommunikationen och ligger till grund för planerade beslut eller om något oväntat 

inträffar. I en välformulerad policy framgår vilka ärenden som behandlas i vilka avdelningar, 

vilket kan hjälpa att undvika att ett ärende behandlas av flera avdelningar samtidigt (Erikson, 

171-172:2011).

En viktig del av organisationens totala strategi är just kommunikationsstrategin och är en viktig 

faktor i  konkurrens med andra organisationer. Eftersom Stockholms stad är en kommun som 

växer snabbt blir det ytterst viktigt att arbeta strategiskt med kommunikationen. Erikson (2011) 

menar  att  kommunikationsstrategi  framförallt  handlar  om  att  ”göra  tydliga  strategiska  val” 

(Erikson, 181:2011). Därför bör kommunikationsprogrammet vara det dokument som ger tydliga 

riktlinjer,  vilka Stockholms stad ska följa  enda till  år  2015 (under förutsättningar  att   några 

ändringar inte görs, vilket är fullt möjligt enligt Erikson).

Falkheimer  beskriver  i  sin  bok  ”Strategisk  kommunikation”  (Falkheimer,  2007)  det  ökade 

intresset  för  kommunikation  och  den  växande  betydelsen  av  kommunikationen  i  alla 

organisationer.  Detta beror på ökade krav på cheferna,  informationsmängden, relationer samt 

varumärken och serviceinriktade marknadsutsikter. Han menar att ansvaret för kommunikationen 

även ligger  på cheferna och att informatörer och kommunikatörer ska ingå i ledningsgrupperna. 

Att ägna sig åt  mer strategisk kommunikation är en marknads- och varumärkesinriktad taktik. 

”Moderna organisationer satsar mycket energi och mycket pengar på att stärka sina varumärken” 

(Falkheimer, 19:2007).

3.1 Kriterier för strategisk kommunikation 

Det som kännetecknar strategisk kommunikation är fyra kriterier, enligt Falkheimer (Falkheimer, 

Heide, 18-20:2011). De fyra kommunikationskriterierna är: 

 Helhetsperspektiv på organisationens kommunikation, vilket innebär att indelningen på 

intern  och  extern  kommunikation  negligeras.  Hit  hör  mer  fokus  på  kund-  och 

försäljningsrelationen  inom  marknadsföringens  perspektiv  och  att  strategisk 

kommunikation genomsyras i hela organisationsfunktionen

 Just  kommunikationen och organisationen är  i  centrum,  vilket  innebär  integrering  av 

andra  forskningsfält  (exempelvis  organisationsteori,  medieteori  och  samhällsteori 

integrerade med kommunikationsteori)

 Inom strategisk kommunikation används en mängd olika perspektiv, vilket innebär att 
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man kan använda kunskap inom public relations, samhälls- och kulturvetenskaper

 Forskarna  inom  strategisk  kommunikation  har  sin  bas  inte  bara  från  amerikanska 

universitet utan ”en global och stark europeisk plattform”.

För ett framgångsrikt organisationsarbete är det viktigt att förutom att sätta upp ett gemensamt 

mål,  att  skapa  gemensamma  värderingar  (Jacobsen&Thorsvik,  2009).  Det  är  nämligen 

målsättningar, visioner och strategier som ska ligga i grund för att arbetet i organisationen ska 

vara effektivt, menar författarna. Ett effektivt arbete handlar mer om att skapa en bra planering 

snarare än exakta strategier i hur de ska förverkliga planen. För att kommunikationen ska vara 

avgörande  för  hur  den  moderna  organisationen  fungerar  ska  den  ses  som  en  nyckel  till 

målförverkligandet. 

Jacobsen och Thorsvik beskriver bland annat organisationens roll i dagens samhälle i boken Hur 

den moderna organisationen fungerar.  De menar att organisationer är till för att lösa  uppgifter 

eller fylla en funktion. Vid konstruktionen av en organisation måste man sätta upp ett mål och 

utarbeta strategier för att nå det målet. Huruvida det fungerar bra eller dåligt i en organisation 

kan  man  mäta  genom att  se  graden  av  målförverkligandet.  Organisationens  effektivitet  kan 

genomskådas av allt högre målsättningar, menar författarna, samtidigt som organisationen har 

nått  föreliggande  mål  sätter  den  nya  mål  och  på  så  sätt  erhåller  den  sin  befintlighet.  Som 

definition av mål föreslår de följande: ”mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” 

(Jacobsen, 33-37: 2009).

Att  Stockholms  stad  arbetar  med  strategisk  kommunikation  framgår  både  ur  deras 

kommunikationsprogram och av kommunikatörer på kommunikationsavdelningen. Min hypotes 

är  att  eftersom  Stockholms  stad  har  bytt  sin  kommunikationspolicy  till  ett 

kommunikationsprogram  måste  detta  avspeglas  i  språket.  Då  kommunikationsprogrammet 

numera är ett styrdokument för all kommunikation för Stockholms stad och ska ligga till grund 

för  deras  kommunikationsriktlinjer,  kommer  jag  att  framställa  kommunens  synsätt  på 

kommunikationen.  För  mitt  ändamål  är  det  av  intresse  att  undersöka  vilka 

kommunikationskriterier som framställs och som omfattas av kommunikationsprogrammet, och 

vilka deltagare som framställs i de dokumenten samt vilka perspektiv läggs på kommunen och 

kommunikationen. 

Falkheimer  och  Heide  (2011)  menar  att  organisationer,  precis  som  individer,  skapar 
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representationer  som hjälper  dem att  få  en  uppfattning  om  omvärlden  och  om sig  själva. 

Samtidigt som den representativa bilden bygger en kärna som hjälper dem att skapa en bild om 

hur de ska agera i olika situationer och stå emot påfrestningar som en organisation dagligen 

möter.  I  detta  avseende står  regler,  normer  och  föreställningar  i  kraft  och  är  avgörande för 

organisationens  strategiska  kommunikation.  Organisationens  verksamhet  arbetar  under 

förutsättningar  där  kommunikation,  bärare  av  institutioner,  uttryck,  graden av  formalitet  och 

flera  andra  aspekter  ska  vara  vägledande  för  ett  lyckat  organisationellt  arbete (Falkheimer, 

Heide, 56-63:2011).

4. Problemställning och syfte
Syftet  med  föreliggande  uppsats  är  att  blottlägga  vilka  perspektiv  som  läggs  på 

kommunikationen i kommunikationspolicyn och -programmet. Givet det faktum att den tidigare 

gällande kommunikationspolicyn nu har  blivit ett kommunikationsprogram så är det aktuellt att 

jämföra  de  två  dokumenten  med  fokus  på  det  nu  gällande  kommunikationsprogrammet  och 

beskriva  följande:

1. Vilka deltagare som realiseras i texterna och vilka av de som utgör påverkan?

2. Vilken bild framställer Stockholms stad av sig själv och sin kommunikation?

Genom att studera kommunikationspolicyn och -programmet vill jag även undersöka följande:

3. Vilka kommunikationskriterier realiseras i texterna?

4. Huruvida i samband med förändringarna i kommunikationsarbetet (som har blivit mer 

strategisk) har synen på kommunikationen förändrats?

5. Tidigare forskning
Den forskning  som jag  intresserar  mig  av  är  främst  svenska  studier.  Den svenska kulturen, 

stadsskick och kommunikationssätt är specifik och det kan därför bli svårt att generalisera eller 

dra paralleller med studier från andra länder. Som jag redogör vidare finns det inte så mycket  

forskning i  Sverige avseende styrdokument för kommunikation i  kommuner därför kan detta 

kapitel uppfattas som magert. Däremot kan min studie göra en desto större insats just inom det 

här området.
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Det finns ingen tidigare forskning som explicit undersöker kommunikationsplaner, -policies eller 

-program i  svenska  kommuner.  Dock undersökte  Malin  Stiernstedt  kommunikationsarbetet  i 

Enköpings kommun. År 2011 i sitt examensarbete undersökte nämligen  Malin Stiernstedt hur 

enhetscheferna  i  Enköpings  kommun  arbetar  kommunikativt.  I  hennes  examensarbete 

Kommunikation  på  kommunal  mellanchefsnivå,  En  studie  i  hur  enhetschefer  arbetar  

kommunikativt  i  Enköpings  kommun lägger  hon  fokus  på  hur  enhetscheferna  i  Enköpings 

kommun  arbetar  kommunikativt.  Malin  Stiernstedt  gjorde  en  enkätundersökning  på 

mellanchefsnivå  där  hon  fastställde  hur  det  kommunikativa  arbetet  fungerar  bland 

enhetscheferna. Undersökningen gjordes genom att en enkät med totalt 21 frågor skickades ut till 

100  enhetschefer  på  Enköpings  kommuns  förvaltningar.  Med  hjälp  av  ett  internt 

undersökningssystem besvarades dessa enkäter anonymt där 36 av de 100 enhetscheferna deltog 

i undersökningen. 

I sin studie tittade hon bland annat på kommunikationspolicyn och dess innehåll.  Stiernstedt 

beskriver att kommunikationspolicyn bygger på svensk lagstiftning avseende informationsfrihet, 

yttrandefrihet, offentlighet och sekretess. Stiernstedt uppger även att ”[k]ommunikationspolicyn 

är  kommunens  styrdokument  som anger  principer  och  förhållningssätt  för  den  externa  och 

interna kommunikationen. Dokumentets innehåll är enkelt och tydligt skrivet om än i en allmän 

och mer förklarande ton” (Stiernstedt s. 26).

I undersökningen intresserade Stiernstedt sig för bland annat hur policyn uppfattas och används 

av mellancheferna i deras dagliga arbete. Hon kom fram till att merparten (73% av de svarande) 

uppfattade att de följer kommunikationspolicyn i sitt dagliga arbete, medan två chefer uppger sig 

inte följa policyn och tio chefer inte besvarat frågan. 

I avslutningen på analysen av enkätsvaren prövar Stiernstedt hypotesen att ”cheferna brister i sin 

kunskap  om  kommunikationspolicyns  innebörd  och  har  svag  kännedom  om  hur 

kommunikationsenheten  fungerar.”    Hennes  analys  visar  att  enhetschefernas  ”tolkning  av 

kommunikationspolicyn är mycket spridd”. Enkätsvaren påvisar att enhetscheferna blandar ihop 

olika  arbetsuppgifter,  personal-  och  kommunikationsansvariga.  Studien  visar  att 

undersökspersonerna  inte  prioriterar  kommunikationspolicyn  som arbetsredskap och  inte  har 

någon bild av hur kommunikationspolicyn fungerar, vilket överensstämmer med hennes hypotes 
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om brister i kunskap om policyns innebörd. (Stiernstedt, 6-33:2011) Kommunikationspolicyn för 

Enköpings kommun är daterad 2004-08-25 och har i dag (2012-11-26)  inte uppdaterats.

Ytterligare en studie av policydokumentet har Leena Hambergs genomfört där hon undersöker 

deltagande och ansvar i skolans språkpolicy. I sitt arbete tillämpade hon systemisk-funktionella 

grammatik och som hon kallar det agentivitet för att framställa vem som tilldelas huvudrollen i 

språkpolicyn.  I  sin  artikel  diskuterar  hon  anknytningen  mellan  processerna  och  deltagarna. 

Genom att dela upp processerna till handlingar och händelser identifierar hon en ansvarig agent 

som förekommer i materiella processtyper (Hamberg).

6. Metod
Här  kommer  jag  att  genomföra  en  jämförande  studie  av  kommunikationspolicyn  och 

kommunikationsprogrammet. Eftersom dessa dokument har olika sidoomfång kommer jag att ta 

hela  kommunikationsprogrammet  med  i  analysen  och  en  del  av  kommunikationspolicyn, 

närmare bestämd de nio första sidorna vilket innehåller 75% av hela texten. Att jag tar en del av 

policyn och inte hela dokumentet gör jag för att jämna ut textens omfång och i syfte att uppnå 

bättre jämförbarhet utav resultaten. Innebörden i kommunikationsprogrammet och den delen av 

kommunikationspolicyn  som jag  ska  analysera  är  i  princip  densamma så  att  innehållet  som 

analyseras inte avsevärt  skiljer sig åt.

Den delen som kommer att vara med i policyn utgör majoriteten av texten i dokumentet därför 

anser jag att analysresultat kommer att bli trovärdig. Den resterande delen av texten som inte 

kommer  med i analysen handlar huvudsakligen om mål och strategier vilket innehållsmässigt 

motsvarar dokumentet ”Mål för kommunikationen”. Det hör till kommunikationsprogrammets 

övriga dokument och beskriver just kommunikationens mål och strategi. Totalt har jag sex sidor 

text som analyseras från varje styrdokumentet, vilket resulterar i sammanlagt tolv sidor text för 

analysen. Sålunda innehåller kommunikationspolicy 93 meningar och kommunikationsprogram 

innehåller 101 meningar  (exklusive rubriker).
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6.1 Systemisk-funktionell grammatik (SFG)

Analysen bygger på den systemisk-funktionell grammatiken. Utgångspunkten för SFG ligger i 

text men samtidigt sätter den här språkmodellen den språkliga satsen i fokus. Satsen är nämligen 

den grundläggande grammatiska enhet som krävs för att ett yttrande kan bli meningsfullt. SFG 

baseras på tre metafunktioner:

 Den ideationella beskriver världen, erfarenheter och ser mening i sitt sammanhang i en 

process där finns deltagare och eventuella omständigheter

 Den interpersonella funktionen upprätthåller relationella processtyper i språkhandlingar

 Inom den textuella metafunktionen ser man hur informationsflödet organiseras och hur 

text hänger samman (Holmberg m fl 2011).

Begreppet  metafunktion  handlar om övergripande och allmänna funktioner som lämpar sig till 

både kontext och språkliga yttranden, dess semantik och lexikogrammatik.  Min analys bygger 

till   största  delen  på  den  ideationella  metafunktionen  därför  att  inom  den  ideationella 

metafunktionen realiseras erfarenheten av den kommunikationsvärld då kommunikationspolicy 

och -program är relevanta för min analys. Inom den interpersonella metafunktionen kommer jag 

använda mig av den delen som fokuserar på modalitetssystemet för att se hur texterna interagerar 

med läsaren.

6.1.1 Ideationell analys

Ideationell analys hjälper oss att se hur idéer och världen realiseras i texter och delas i två delar, 

den erfarenhetsmässiga och den logiska. Den erfarenhetsmässiga skildrar processtyper och dess 

deltagare. Den logiska förklarar hur texten hänger samman eller hur bilden konstrueras i texten 

(Holmberg  m fl,  21:2011).  Ideationell  analys  ger  mig  möjligheter  att  studera  vilken  bild  på 

kommunikationen och på sig själva som framställs i texterna. Genom att gruppera de språkliga 

uttrycken av olika fenomen från verkligheten kan man utläsa var fokus ligger i kontexten. För att  

komma åt  den  brukar  man skildra  fyra  huvudsakliga  processtyper  som vanligen realiseras  i 

verbgrupper. 

Materiella processtyper har med handlingar, skeenden och händelser att göra, till exempel: ge 

och möta. Materiella processtyper gör text mer konkret och mer dynamisk (Holmberg, 113:2006, 

Holmberg m fl. 2011).  Relationella processtyper beskriver främst hur någon eller något är och 

vad det har för egenskaper, till exempel: vara, ha och finnas. Relationella processtyper präglar 

texter med mer statiska uttryck och gör texten mer abstrakt. Verbala processtyper avser verbala 
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uttryck och allt som hör till verbala yttranden: säga och skrika. Mentala processtyper beskriver 

personers tankar, mentala tillstånd och upplevelser: grubbla, känna, mena och ana (Holmberg m 

fl. 2011).

Processerna  förbinds  med  deltagare,  som utgör  eller  berörs  av  skeenden  så  att  processerna 

hänger  samman  med  deltagare  (Holmberg,  73-76:2006).  Analysen  av  deltagarna  ger  ett 

perspektiv på vilka som texten egentligen handlar om och visar på textens abstraktion. Genom 

att identifiera deltagarna kan man utläsa vilka deltagare som kan utgöra påverkan.

Inom den ideationella metafunktionen brukar man skildra transivitet- och ergativitetssystemet. 

Transitivitet handlar om den erfarenhetsmässiga grammatiken och kretsar kring processer och 

dess första och andra deltagare. Det är framförallt första deltagaren (aktören, upplevaren, talaren, 

utpekade eller existerande) som är central i processen. Inom transitivitetsanalys ser man även på 

överföring av information där deltagare i de processerna framställs (Holmberg, 2006, Holmberg 

m. fl. 2011).  Ergativitet eller agentivitet handlar om påverkan. I de satserna där det finns flera 

deltagare  brukar  det  finnas  påverkarelationer  (Holmberg  m.  fl.  26-31:2011).  Tabellen  nedan 

illustrerar  hur  deltagare  i  de  olika  processerna  omvandlas  beroende  på  vilken  funktion  det 

handlar om, transitiv eller ergativ/agentiv:

Processtyper Transitiv funktion Ergativ funktion 

Materiella Aktör (+mål) agent+medium

Relationella Bärare/utpekad/existerande medium+räckvidd

Verbala Talare agent+medium

Mentala Upplevare agent+medium

(Holmber m fl. 2011)

6.1.2 Materiella processtyper 

Ergativitet är nära länkad till agentivitet för att de båda analystyperna omfattar samma område, 

deltagarna  i  de  fyra  processtyperna:  mentala,  verbala,  relationella och  materiella.  Vid 

ergativitensanalys  delas  alla  satser  enligt  deras  processtyper:  materiell,  mental,  verbal  och 

relationell.  Inom den ergativa metafunktionen kommer materiella  processtyper  som uttrycker 

handlingar eller händelse stå i fokus i min analys. Deltagare i satser med materiella processtyper 

är agenter eller aktörer. De satser som uttrycker händelser innehåller aktörer som gör något men 

som däremot inte  utgör  någon direkt  påverkan.  De satser  som uttrycker   handlingar brukar 

18\40



innehålla  agenter som utgör påverkan (Holberg m fl, 2011). I materiella processer finns även 

mål och  medium  Att analysera  mål och  medium kan vara givande i min analys eftersom de 

också kan realisera viktiga deltagare (Holmberg m fl. 22-30:2011).

Materiella satser med transitiva och ergativa funktioner:

Transitiv Ergativ

aktör+mål agent+medium

Deltagare i materiella processer, aktör och agent, skiljer sig åt på så sätt att agenter förekommer 

i  de satser som innehåller ett mål,  d.v.s.  något som  agenten  kan påverka.  Ett  mål inom den 

ergativa  funktionen  blir  ett  meduim  och  där  finns  det  i  ergativa  satser  en agent  som utgör 

påverkan. Genom  att  framställa  agenter i  texterna  kan  man  utläsa  vilka  deltagare  som  är 

ansvariga för de handlingar  som realiseras i texterna.

6.1.3 Relationella processtyper 

För att svara på frågan vilken syn Stockholms stad har på sin kommunikation kan analys av 

deltagare i  relationella processtyper vara att föredra. I relationella  processer kommer jag att 

studera  vilka  deltagare  som  finns  där  de  är  första  deltagare,  utpekade.  Utpekade är  en 

betydelsefull  deltagaroll   som avslöjar  kommunens  syn på sig själva.  Även åsikter  kommer 

realiseras i andra deltagare i satser med relationella processtyper, så kallade värde och attribut  

som följer efter ovannämnda första deltagaren.

Deltagare utpekad och bärare skiljer sig åt beroende på kontexten. Utpekade realiseras i ergativa 

satser  med  påverkansrelationer.  Ytterligare  roller  i  relationella  processer  är  värde som  blir 

attribut. Attribut realiseras i satser med ergativ funktion. Skillnaden mellan de två funktionerna 

är  att  värde förknippas  med  utpekades identitet  medan  attribut  är ett  av  flera  möjliga 

kännetecken hos bäraren.

Relationella satser med transitiva och ergativa funktioner:

Transitiv Ergativ

bärare+attribut utpekade+värde

 

Enligt  Yvone  Hallesson  (i  Holberg  m  fl,  44:2011)  kan  nämligen  satser  med  relationella 

processtyper  framföra  skribenternas  åsikter  och  argumentationer.  Det  är  nämligen  inom 

rationella processtyper man kan utskilja en så kallade identifierande processtyp (Holmberg, 89-

90:2006).  De  identifierande pekar ut,  ger en etikett  och identitet  till  något.  I  dessa typer  av 

processer realiserar deltagarroller i så kallade utpekad och värde som vanligtvis binds ihop med 
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hjälp  av  verben är  och  vara.  Som  i  ”Detta  program  är  ett  långsiktigt  måldokument” 

(Kommunikationsprogram, s 1). Detta är en bärare  och ett långsiktigt måldokument är attribut. 

Genom att studera relationella processer med fokus på identifierande typer har man  en möjlighet 

att framställa hur Stockholms stad ser på sig själva och på sin kommunikation. 

6.1.4 Satskomplex

Inom den ideationella metafunktionen finns det ytterligare en enhet som hjälper att utläsa hur 

satser i texter fogas samman. Satskomplex baseras på att alla meningar i texten studeras som 

enheter  av  texten.   Vid  den  här  typen  av  analys  delas  satser  i  tre  typer:  fria,  bundna  och 

inbäddade. Skillnaden mellan satserna visar hur  de fungerar interpersonellt och ger en inblick i 

vilka språkhandlingar som realiseras och skapar förståelse för dess samspel (Holmberg, 116-

121:2006). Det man studerar är hur satsdelarna är ordnade. I min analys vill jag uppmärksamma 

mig på vilket sätt satserna hänger ihop i texterna och vilka särskilda drag man kan utläsa i dem.

Eftersom större vikt kommer att ligga på ergativitensanalysen, transitivitetsanalysen och även 

den interpersonella metafunktionen kommer den logiska delen inte vara djupgående. Den logiska 

delen kommer att tillämpas för att hitta utmärkande drag i texterna och se huruvida dessa drag 

realaterar  kommunikationskriterier  för strategisk kommunikation.  Analys  av satskomplex kan 

hjälpa  mig  att  varsebli  indikationer  för  kommunikationskriterier  och  undersöka  vilka 

kommunikationskriterier som realiseras i texterna.

6.2 Interpersonellanalys

Den interpersonella grammatiken handlar om språkliga resurser som tillhandahåller relationer 

mellan talare och lyssnare och avspeglar relationen mellan dem. 

6.2.1 Modalitet

Min analys bygger delvis även på den interpersonella metafunktionen där analys av modalitet 

står i fokus. Modalitet och modalitetsgrad ingår i den interpersonella metafunktionen inom den 

systemisk-funktionella  grammatiken och handlar  om att  skapa relation till  läsaren.  Modalitet 

realiseras  i  verb,  adverb  och  satsadverbial  som delas  in  i  fyra  betydelseskalor:  sannolikhet, 

vanlighet, förpliktelse och villighet. Dessa modalverb har i sin tur låg, medelhög respektive hög 

modalitetsgrad.  Modalitetsval  avser  att  förmedla  information  men  påverkar  även  satsens 

interaktion till  läsaren (Holberg m fl,  105-108:2011).  Genom att  välja  verb och adverb som 

ligger i lägre respektive högre betydelseskalor indikeras att flera alternativ för handlingar eller 

utsagor kan vara giltiga. Detta hjälper mig att utläsa huruvida kommunikationskriterier framställs 

i dokumenten.

20\40



I min analys vill jag framförallt titta på modala verb för att se vilka alternativ som används i 

texterna för  att  argumentera för  sig  själv och sin kommunikation.  Tabellen  nedan illustrerar 

vanliga modala verb och deras funktion på olika modalitetsskalor.

Låg grad Medelhög grad Hög grad

Sannolikhet Kan, lär Bör Ska, måste

Vanlighet Kan Brukar Brukar

Förpliktelse Kan, får Bör Ska, måste, behöver

Villighet Kan Vill Ska, måste

(Holmberg, 67:2006)

Ur tabellen ovan framgår att modala verb såsom kan, bör, måste och ska kan uttrycka olika typer 

av modalitet. Textens sammanhang och satsens betydelse avgör vilken modalitetstyp det handlar 

om. 

7. Analysresultat 
Analysresultaten presenteras i tre delar – först kommer jag att presentera en analys av satstyper 

där materiella satstyper med  aktörer och  agenter introduceras och diskuteras. Vidare kommer 

analysresultat  av  satser  med  relationella  processtyper  presenteras  med  sina  deltagare.  I 

analysfokus av relationella  satstyper  ligger  de  identifierande satstyperna,  där  jag identifierar 

bärare och  attribut  i  satserna.  Till  sist  kommer  jag  att  introducera  analysresultaten  av 

modalitetsgrad  i  texterna.  I  varje  del  kommer  jag  att  exemplifiera  med  exempel  från  de 

analyserande texterna. 

7.1 Materiella processtyper och deltagare 

Tabellen nedan illustrerar resultaten av satserna med materiella processtyper och dess deltagare i 

rollerna som aktör och agent.

Tabell 1, Deltagare aktörer/agenter

Kommunikationspolicyn Kommunikationsprogrammet

Aktör/agent Antal Aktör/agent Antal

Vi 16 Vi 17

Kommunikation 9 Stockholms/stadens kommunikation,
interna/externa kommunikationen 

10

Kommunikationspolicyn/ policyn 5 Stadens chefer/kommunikatörer 2

Chefer och kommunikationsansvariga/ 
medarbetare

1+3 Stadens nämnder och bolag 2
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Stadens förhållningssätt 6 Stockholms stad 1

Stockholms stad 1 Ansvaret 1

Alla  som  verkar  inom  Stockholms  stad  / 
individen

3 God resultat 1

Informationsmängden 2 Budskapet 1

Den/stadens grafiska profil(en) 3 Stadsledningskontoret 1

Uppföljningen 2 Kommunfullmäktige 1

Ansvar 1

Organisation 1

Konkurrensen 1

Kriser 1

Webbplatsen och intranätet 1

Våra intressenter 1

Totalt antal aktörer 57 Totalt antal aktörer 37

Med hjälp av ergativitetsanalys har jag fått möjlighet att studera vilka deltagare som realiseras i 

kommunikationspolicyn  och -programmet.  I  analysresultaten  framgår  det  tydligt  att  de  båda 

dokumenten innehåller ungefär lika många agenter –”kommunikation” och ”vi”. De agenterna 

är de mest framträdande i de både dokumenten vilket man också kan se i tabell_1.  Agenterna 

innehåller ett objekt i form av mål eller medium och därför är de ergativa.  De materiella satserna 

i  texterna  och  dess  verb  uttrycker handlingar och  därför  ingår  i  en  typ  av  handling.  Inga 

händelser förekommer i texterna, vilket också tyder på att deltagarna i texterna är agenter som 

utgör påverkan. 

Den mest förekommande agenten ”vi” som är ansvarig och är den som utgör påverkan uttrycks i 

form av pronomen. Pronomen ”vi” tyder på den talande samt en eller flera andra. I texterna 

förekommer  aldrig  något  förtydligande  eller  någon uppräkning  av  de  som skulle  kunna stå 

bakom ”vi”, vilket tyder på att den som gör påverkan och ansvarar för händelserna kan bara vara 

stadsledningskontoret eller hela kommunen. 

(1) Vi ansvarar för att skapa förståelse för vår service och våra verksamheter

 och för att staden växer och utvecklas.

 (Kommunikationsprogramet, sid. 4)

I exemplet ovan ser vi hur ergativitet realiseras i satsen. Det finns två deltagare här: ”vi” och 

”förståelse”.  Det materiella verbet ”ansvarar” visar att det är  agenten ”vi” som ska se till att 

handlingen genomförs och som också utgör påverkan. Problemet här är beroende på vem som 

läser texten, kommunikationschefen i Stadsledningskontoret eller om läsaren är en mellanchef i 
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Äldrenämnden kan läsaren uppfatta, vilka menas med ”vi” på olika sätt. Kommunikatören på 

Stadshuset  kommer kanske relatera ”vi”  till  ledningen och sina chefer  och mellanchefen på 

Äldrenämnden  tror  att  med  ”vi”  menas  den  kommunikationsavdelning  som   tog  fram 

dokumentet. I slutänden kan mottagarna föreställa sig olika ansvariga för handlingarna i texten. 

Analysen av ergativitet påvisar att genom att använda passiv form gör man den ansvarige för 

handlingen osynlig. Även dynamiken i passiva satser försvinner eftersom verbet som uttrycker 

handling eller händelse inte har någon aktör:

(2) Stockholms stads kommunikation ska genomsyras av samma förhållningsätt 

som allt annat vi gör i våra verksamheter.

(Kommunikationsprogrammet, sid.4)

I det här exemplet på en passiv sats i kommunikationsprogrammet kan vi se hur den ansvarige 

för kommunikationsgenomsyrande i Stockholms stad osynliggörs. Här läser vi att  ”Stockholms 

stads” ”kommunikation” ska i  hög  förpliktelsegrad genomsyras  (i  passiv  form)  av 

”förhållningsätt” som är samma som ”allt annat vi gör i våra verksamheter”. Bakgrunden till  den 

här meningen står direkt efter rubriken ”Vi kommunicerar aktivt, trovärdigt och tillgängligt”.  

Som jag har diskuterat tidigare kan ”vi” antas innefatta olika personer och att just den som läser 

kan  räkna  med  sig  eller  inte, kan  variera stort.  Ordet  ”verksamheter”  står  i  plural  och  kan 

innehålla alla typer av verksamheter och uppfattas beröra just de som läsaren själv kan tänka sig 

beröra. Frasen ”allt annat” pekar på alla slags sätt som läsaren kan uppfatta att förhålla sig till 

(om vi låter bli att inte lägga märke till att själva ordet förhållningssätt är felstavat). Man kan då 

överhuvudtaget fråga sig: Kan  någon kommunicera ”aktivt” genom att använda sig av passiva 

verb  i  sitt  styrdokument  för  kommunikation  och  ”trovärdigt”  med  felstavade  ord  samt  att 

kommunicera ”tillgängligt” med hjälp av ”allt annat”? 

De objekt som påverkas av agenter utgör så kallade medium enligt den ergativa funktionen, som 

i följande exemplet:

(3) Stadens nämnder och bolag ska utifrån programmets övergripande mål och 

stadens årliga kommunikationsplan utforma aktiviteter inom sina respektive 

verksamhetsområden.

(Kommunikationsprogrammet, sid.1)

Exemplet (3) ovan visar på hur ”Stadens nämnder och bolag” utgör påverkan genom att ”utforma 
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aktiviteter”. Här kan vi se hur rollen agent tilldelats till  ”Stadens nämnder och bolag” som aktivt 

handlar  genom  att  realisera  en  handling gentemot  ”aktiviteter  inom  sina  respektive 

verksamhetsområden”, där ”utforma” är ett huvudverb. Val av verbet ”utforma” signalerar en 

handling som ”Stadens nämnder och bolag” ska utföra. Ordet ”utforma” betyder ”ge form åt” 

och ”skapa något”. Ordet uttrycker eller menar inget explicit som till exempel genomföra eller 

avklara. Objektet eller medium ”aktiviteter” innehåller inga specifika handlingar eller händelser 

utan indirekt omfattar alla kommunikativa verksamheter. Det kan förklaras med att policyn avser 

ge generella riktlinjer utan några specifika åtgärder.

De flesta satserna i dokumenten innehåller även räckvidd. Räckvidd har ytterligare en ergativ roll 

och beskriver ”hur långt processen når, utöver mediet” (Holmberg m fl, 29,30:2011). I det här 

exemplet ”inom sina respektive verksamhetsområden”  är det räckvidd. Verbet ”ska” signalerar 

framtid och/eller enligt SFG uttrycker modalitet,   vilket jag återkommer till senare i uppsatsen. 

Utöver  ”aktiviteter”  sträcker  handlingen  ”utforma”  sig  vidare  till  ”inom  sina  respektive 

verksamhetsområden” vilket begränsar ansvaret till just dessa områden.

I  tabell_1  ovan framgår  det  att  det  finns  många fler  agenter i  kommunikationspolicyn än  i 

kommunikationsprogrammet.  Eftersom  båda  dokumenten  innehåller  ungefär  lika  många 

meningar (101 meningar har tagits med i policyn medan kommunikationsprogrammet innehåller 

93 meningar) kan man konstatera att det förekommer färre  agenter och därmed förekommer 

satser med materiella processtyper  på bekostad av satser utan  agentivitet. Dessa satser utgör 

passiva satser, satser med relationella processtyper eller satser som saknar huvudverb.

Exemplet på passiv sats:

(4) Stockholms stads verksamhet symboliseras av logotypen S:t Erik.

(Kommunikationsprogrammet, sid. 5)

Exemplet på sats utan huvudverb:

(5) Till exempel genom samråd inför kommande stadsplanering, genom att föräldrar 

deltar i skolans verksamhet eller genom att äldre och deras anhöriga har möjlighet 

att engagera sig i hur omsorgen ska utvecklas.

(Kommunikationsprogrammet, sid. 2)

Det första exemplet ovan visar  hur ”Stockholms stad” figurerar  i  form av  mål och  medium. 

Sådana satser där verb är passiva hör till  ergativa satser men där  agenten och även  aktören 
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utelämnas helt. I resultaten av detta fenomen får läsaren bara veta  vem som processen berör, 

men  den  som  står  bakom  processen  är  okänd  (Holmberg  m.  fl.  2011:60). 

Kommunikationsprogrammet och kommunikationspolicyn innehåller tio respektive sex passiva 

satser, vilket kan förklara varför programmet innehåller mindre agenter än den gamla policyn. I 

kommunikationsprogrammet osynliggörs sålunda flera eventuella agenter. Till exempel:

(6)  Genom programmets mål och förslag till indikatorer ges stadens nämnder och 

verksamheter förutsättningar att planera, genomföra och utveckla sin 

kommunikation, på ett sätt som ger nytta för verksamheterna och stockholmarna.

(Kommunikationsprogrammet, sid.1)

I det här exemplet ser vi att ”stadens nämnder och verksamheter” tilldelas rollen medium, vilket 

är värt att notera eftersom deltagare som är osynliga också ska göra något och även är ansvariga 

för ”förutsättningar” för att ”kommunikation” ska kunna ”ges”. Här finns inga ansvariga för att 

Stockholms stads kommunikation ska vara effektiv. Med hjälp av prepositionen ”Genom” 

beskrivs hur handlingar ska genomföras. I exemplet ovan hänvisar avsändaren egentligen till 

Programmets mål och förslag till indikatorer som jag har sammanfattat i kapitel 2.1.5.

I tabell_1 visas även  mängden och skillnaden i antal  aktörer och  agenter.  De gemensamma 

agenterna i  de  dokumenten  är  bara  agenten ”vi” som  implicit  pekar  på  Stockholms  stads 

medarbetare. ”Kommunikation” som utpekas som  agent i policyn här blivit mera preciserad i 

programmet  och  uppträder  som  ”den  interna  kommunikationen”,  ”den  externa”  eller 

”Stockholms stads kommunikation”.

I  analysresultatet  illustreras  även  skillnaden  i  aktörens/agentens mångfald. 

Kommunikationspolicyn omfattar sammanlagt 57  agenter (mot 37  agenter i programmet) och 

flera  agenter finns inte med i kommunikationsprogrammet överhuvudtaget.  Agenter som inte 

finns med i kommunikationsprogrammet är: ”medarbetare”, ”stadens förhållningssätt”, ”alla som 

verkar  inom  Stockholms  stad”,  ”individen”,  ”informationsmängden”,  ”den/stadens  grafiska 

profil(en)”, ”uppföljningen”, ”ansvar”, ”organisation”, ”konkurrensen”, ”kriser”, ”webbplatsen 

och intranätet” samt ”våra intressenter”. Jag kan inte utesluta en möjlighet att de ovannämnda 

deltagarna finns i de andra dokumenten som följer med kommunikationsprogrammet och som 

jag  har  beskrivit  i  kapitel  2.1.  De agenter som inte  omfattas  av  den analyserande delen  av 

kommunikationspolicyn är: ”kommunikatörer”, ”stadens nämnder och bolag”, ”ansvaret”, ”god 

resultat”, ”budskapet”, ”stadsledningskontoret” och ”kommunfullmäktige”.
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7.2 Deltagare i relationella processtyper

I satserna med relationella processtyper förekommer alla deltagare i form av bärare och attribut 

och  i  form av  medium och  räckvidd inom den  ergativa  funktionen.  I  dessa  satser  beskrivs 

relationen mellan deltagarna samt bär en stor del av argumentationen (Holmberg m. fl. 2011).

Även relationella processtyper tar plats i kommunikationsprogrammet där bland annat relationen 

till Stockholms stad realiseras: 

(7) Stockholms stad är en kommunicerande organisation , eller i exemplet:

(8) Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig

(Kommunikationsprogrammet, sid. 2)

Både de dokumenten innehåller ungefär lika många satser av relationella processtypen. Totalt 

innehåller  kommunikationsprogrammet  37  relationella  processtyper  och  34  i 

kommunikationspolicyn,  vilket   utgör  ungefär  30% av  texten.  Den ganska höga andelen  av 

materiella  processer  och  ovanstående  ergativitetsanalys  som  illustrerar  mängden  av  olika 

agenter och aktörer resulterar i att  texterna är tämligen rika på  handlingar.  Ergativa satser i 

texten förklarar vad som gäller och vilka deltagare som förväntas utgöra påverkan. 

Tabellen  nedan illustrerar  utpekade  ”vi” och  det  som relateras  till  ”vi”  och som framgår  i 

relationella satser med identifierande processtyper.

Tabell 2, bärare ”Vi” och ”Stockholms stad” och deras attribut 

Bärare ”Vi” i policyn/

programmet

Attribut i

kommunikationspolicyn 

Attribut i

kommunikationsprogrammet

Vi/ Vi tillgängliga ett ansvar för att lyssna till dem vi möter i vårt arbete

Vi/ Vi aktiva aktiva, trovärdiga och tillgängliga 

Vi/Vi medvetna öppna, bygga förtroende

Vi god kunskap om våra målgrupper och deras behov och 
förutsättningar

Stockholm en medborgarnas stad, mångsidig och upplevelserik, 
innovativ och växande – ett Stockholm i världsklass

Stockholm en miljonstad i en region med närmare tre och en halv 
miljoner invånare 

Stockholms stad en kommunicerande organisation 

Stockholms stad med alla 
verksamheter

en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke

Stockholms stads 
varumärke

den bild av vår organisation 
och vår verksamhet

summan av den uppfattning som både andra och vi 
själva har av staden och det vi gör
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som finns i intressenternas 
medvetande

Stockholms stads 
varumärke 

någonting som vi bygger inifrån – tillsammans

Stockholm - The Capital of  

Scandinavia

ett budskap som ska förmedlas i ord eller som en 
symbol och ska finnas med i all stadens övergripande 
kommunikation 

I en stor organisation som 
Stockholms stad

det särskilt viktigt att det är enkelt att kommunicera

Attityden till visionen om 
ett Stockholm i världsklass 
och den växande staden

positiv 

Totalt: 4/13 3 adjektiv, 1 nominalfras 3 adjektiv, 10 nominalfraser

Antal deltagare relaterade till Stockholms stad är mycket färre i kommunikationspolicyn än i 

kommunikationsprogrammet. I programmet förekommer även flera nya deltagare. Det framgår 

att  kommunikationspolicyn innehåller färre satser där bäraren och attribut realiseras. De totalt 

fyra satserna karakteriseras med korta attribut i form av ensamstående adjektiven: ”tillgängliga”, 

”aktiva” och ”medvetna”. Exempelvis: 

(9) Vi är tillgängliga genom att vara uppriktiga, öppna,

lyhörda och tillmötesgående.

(Kommunikationspolicyn, sid 4)

Analysen av relationella satser med identifierande processtypen har här påvisat att värderande 

adjektiv i form av attribut kännetecknas i policyn. Programmet däremot karakteriseras av långa 

nominalfraser som utgör majoritet av attribut för bäraren ”vi” och ”Stockholms stad”. I två av 

tre  satser  där  adjektiven  förekommer  i  form  av  attributen, har  fler  värderande  adjektiv 

förekommit.

Kommunikationsprogrammet  har  påfallande  innehåll  av  bärare som  varierar  från  ”vi”  till 

”Stockholms stads varumärke”, ”stor organisation”, ”Stockholm” och  ”Stockholm - The Capital 

of Scandinavia”. Från den kortfattade bäraren ”vi” byter avsändaren perspektiv och syn på sig 

själva och positionerar sig mer som Stockholm stads varumärke. Den tydligare och större bilden 

av  sig  själv  genomsyras   i  hela  kommunikationsprogrammet  och  kan  förklaras  med  en 

nödvändighet för att få starkare ställning på marknaden och motstå konkurrens.  ”Stockholm - 

The Capital of Scandinavia” är ett stort steg och ett medvetet val som understryker viljan att 

synas och överglänsa sina konkurrenter. 

Attribut  som  realiseras  i  kommunikationsprogrammet  är  framförallt  långa  varierade 
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nominalfraser och som i flera fall innehåller hög modalitetsgrad av förpliktelse, till exempel:

(10) För att vår kommunikation ska vara så effektiv som möjligt ska vi alltid ha god 

kunskap om våra målgrupper och deras behov och förutsättningar. 

(Kommunikationsprogrammet, sid. 4)

Att kommunen väljer att relatera till sig själv i förpliktelser kan tyda på den målsättning och den 

förbindelsen som de vill att de ska åstadkomma och som är kommunens generella riktlinjer. 

Hur  Stockholms  stad  ser  på  sig  själv  kan  man  studera  genom  att  analysera  indetifierande 

relationella satstyper.  I  kommunikationsprogrammet kan man läsa nedanstående meningar på 

sidan tre  under  rubriken  ”En stad  – ett  varumärke”.  Deltagare  (bärare) är  markerade med 

understrykning och attribut är markerade med kursiv:

(11) Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra 

och vi själva har av staden och det vi gör. 

(12) Stockholms stads varumärke är därför någonting som vi bygger inifrån – 

tillsammans. 

(Kommunikationsprogrammet, sid. 3)

I  de  två  exemplen  ovan  framgår  det  tydligt  att  profileringen  av  Stockholms  stad  som  ett 

varumärke (vilket även framgår i rubriken i dokumentet). I kommunikationspolicyn finns det en 

underrubrik  som  lyder  ”Med  kommunikation  vårdar  vi  varumärket  Stockholms  stad” där 

relationella satser med identifierande processtyper uttrycker följande:

(13) Stockholms stads varumärke är den bild av vår organisation och vår 

verksamhet som finns i intressenternas medvetande.

(Kommunikationspolicyn, sid. 4)

Ovanstående exemplet (13) ger oss möjlighet att se vilken bild som framställs vad gäller rollen 

attribut i de relationella satstyperna med identifierande processer. Detta resulterar i att:  ”den bild 

av vår organisation”  har senare blivit  ”summan av den uppfattning” som följande exemplet 

visar:

(14) Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra och 

vi själva har av staden och det vi gör.

(Kommunikationsprogrammet, sid. 3)

I de ovanstående exemplen (13 och 14) kan man utläsa en liknande innebörd.  ”Stockholms stads 
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varumärke”  ses  som  en  avbildning  av  ”vår  organisation/verksamhet”  (som  är  lik  ”vi”  i 

programmet) och relateras till mottagarna: ”intressenternas” i policyn och ”andra och vi själva” i 

programmet där en liten nyans tilläggs. Uttrycket ”det vi gör” skapar mer dynamik och uttrycker 

en handling där ”vi” utpekas som ansvarig aktör i en materiell process. 

Tabell 3, bärare ”Kommunikation” och deras attrubut

Bärare ”Kommunikation”  i 

policyn/ programmet

Attribut i 

Kommunikationspolicy

Attribut i 

kommunikationsprogram 

Kommunikation / Stockholms stads 
kommunikation

en självklar stödprocess i all
verksamhet 

tillgänglig och tydlig 

Vår kommunikation/ 
Kommunikation 

tillgänglig ett sätt att hjälpa oss att förverkliga 
stadens vision 

Kommunikation / Kommunikation ett effektivt styrmedel för att utveckla 
och driva verksamheten mot uppsatta 
mål

ett strategiskt ledningsverktyg för 
staden.

Vår 
kommunikation /Kommunikationen

trovärdig resurseffektiv och 
resultatorienterad. 

Vår kommunikation / 
Kommunikation 

inspirerande och engagerande men ska 
alltid vara rak, saklig och grundad på 
fakta.

en viktig del i vår verksamhet

Vår kommunikation alla sammanhang öppen och ärlig

Vår kommunikation aktiv

Vår kommunikation alltid planerad

Vår kommunikation relevant och meningsskapande

Det övergripande målet för 
kommunikationen / Den viktigaste 
formen för all vår kommunikation

vår kommunikation skapar 
förtroendefulla relationer med våra 
intressenter 

det personliga samtalet och mötet 

Totalt: 10/6 7 adjektiv, 3 nominalfras 3 adjektiv, 3 nominalfras

Tabellen ovan påvisar skillnaden mellan policyn och programmet vad gäller antal deltagare.  I 

det  här  fallet  till  skillnad  från  deltagarroller  där  Stockholms  stads  realiseras,  finns  det  fler 

deltagare i kommunikationspolicyn än i kommunikationsprogrammet. Kommunikationspolicyn 

innehåller  fler  deltagare  i  form av  bärare som ”vår  kommunikation”,  vilket  inte  påträffas  i 

programmet.

I kommunikationsprogrammet och i -policyn förekommer även samma mönster vad det gäller 

hur Stockholms stad väljer att  uttrycka sig i  rollen  attribut.  Korta,  värderande ensamstående 

adjektiv  förekommer  ofta  i  policyn  i  form av  attributen och  långa nominalfraser  samt  flera 

värderande adjektiv som följer efter varandra och förekommer i programmet. I tabell_3 framgår 

att kommunikationspolicyn karakteriseras med en beskrivning av fler adjektiv än nominalfraser 

medan programmet karakteriseras med beskrivning av lika många adjektiv som nominalfraser 

(se kolummen attribut i tabell_3). 
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I  tabell_3  ovan  framgår  det  även  att  bäraren ”kommunikation” och  det  som  relateras  till 

kommunikationen  (vår  kommunikation  och  Stockholms  stads  kommunikation)  förekommer 

oftare i kommunikationspolicyn än i kommunikationsprogrammet. Det framgår också att en och 

samma företeelse – kommunikationen – omnämns i policyn endast som ”vår” och nämns som 

”Stockholms stads”  i  programmet.  Till  skillnad  från satser  med materiella  processtyper  har 

deltagarollen  ”kommunikation”  i  policyn  fått  en  mer  specificerad  klang  och  preciseras  med 

pronomen som ”vår” i  de  identifierande satserna  med relationella  processtyper.  Detta  är  till 

skillnad  från  kommunikationsprogrammet  där  ”kommunikation”  framträder  i  samband  med 

Stockholms stad eller självständigt, övergripande, utan precision. 

I den sista raden i tabell_3 har jag tagit upp två exempel med relationella satstyper där ordet 

”kommunikation” samspelar i nominala fraser och utgör bärare. Exemplet i tabellen hjälper oss 

att framförallt se skillnader i syn på kommunikationen i sig. ”Det övergripande målet” i form av 

bärare har  blivit  ”den  viktigaste  formen” (se  tabell_3,  kolumn  bärare).  Dessa  bärare utgör 

relationerna  till  attribut vilka  är  ”förtroendefulla  relationer  och  det  personliga  samtalet  och 

mötet”  i  programmet  och  ”vår  kommunikation  skapar  förtroendefulla  relationer  med  våra 

intressenter” i policyn. ”Den viktigaste formen för all vår kommunikation” som är  bäraren i 

programmet kommer med attributen  ”det personliga samtalet och mötet”. Detta ersätter tidigare 

gällande  ”det  övergripande målet  för  kommunikation” som förekommer i  samband med att 

”kommunikation skapar förtroendefulla relationer med våra intressenter”. Här syns ett tydligt 

samband mellan texterna i policyn och i programmet. Att kommunikationen skapar förtroendet 

har  blivit  mer  självklart  och  med  åren  vill  man  precisera  och  tydliggöra  vad  som  är  det 

essentiella med kommunikationen och på vilket sätt kommunikationen fungerar bäst. Nämligen 

”det personliga samtalet och mötet” ska stå i fokus för att all kommunikation ska vara så effektiv 

som möjligt. Detta påvisas även av Stiernstedts resultat från undersökningen där hon framställer 

att det är det personliga samtalet och mötet som enhetschefer anger som det som de i första hand 

använder när de vill förmedla information.

När man studerar  de två dokumenten närmare kan man identifiera en sammankoppling mellan 

dokumenten som kan ses på satsnivå. I samband med framställande av ett nytt dokument har den 

tidigare  gällande  kommunikationspolicyn  kunnat  ligga  till  grund.  Stockholms  stad  vidareför 

samma innebörd men tillsammans med nya realiseringar.  I exemplet nedan utmanas ”stadens 

nämnder” och bolag att ”utforma aktiviteter” i form av kommunikation (implicit). Verbet ”ska” 

uttrycker  hög grad  av  förpliktelse  här.  Och  verbet  ”utforma”  uttrycker  materiell  processtyp. 

Medan i  följande exempel  från  kommunikationsprogrammet  har  meningen samma innebörd, 
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men den har fått en annorlunda realisering:

(15) Stadens förvaltningar och bolag  ska ha möjlighet att kommunicera utifrån sina 

mål och målgrupper. 

(Kommunikationspolicyn, sid. 1)

(16) Stadens nämnder och bolag ska utifrån programmets övergripande mål och 

stadens årliga kommunikationsplan utforma aktiviteter inom sina respektive 

verksamhetsområden.

(Kommunikationsprogrammet, sid. 1)

I  kommunikationspolicyn  har  ”stadens  förvaltningar  och  bolag”  fått  rollen  bärare.  Medan  i 

kommunikationsprogrammet har ”stadens nämnder och bolag” fått rollen agent  i en ergativ sats 

och utgör därmed påverkan på kommunikationen. På detta sätt kan man utläsa ett ökande krav 

för ett ansvar och även ett medvetande om att stadens nämnder och bolag kan utgöra påverkan 

och har inflytande på mottagarna under kommunikationsprocessen. 

Vad gäller satser med andra huvudtyper av processer sådana som mental och verbal, har dessa 

processtyper inte förekommit i betydande omfattning varken kommunikationsprogrammet eller i 

kommunikationspolicyn. Det finns avsevärt ingen som tycker, säger eller upplever något i de 

dokumenten därför har de processtyperna inte kommit med i analysen. 

7.3 Analys av utmärkande drag i texterna, satskomplex

Det som skiljer de båda texterna åt är en påfallande stor mängd av prepositionen ”genom”. Ordet 

”genom”  påträffas  i  kommunikationsprogrammet  17  gånger  i  jämförelse  med 

kommunikationspolicyn där ”genom” förekommer bara två gånger. Exemplet nedan visar hur 

texten med hjälp av denna preposition vägleder läsaren:

(17) Genom vår kommunikation vill vi skapa intern samhörighet och extern 

tydlighet.

Och (18) Genom att agera och kommunicera utifrån våra värden bidrar vi positivt 

till hur människor uppfattar staden.

 (Kommunikationspolicyn, sid. 3, 4)
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(19) Genom att planera och samordna kommunikationen, samt genom att vara 

konsekventa i budskap och det visuella, stärker vi bilden av ett Stockholm, 

där alla samverkar och strävar mot gemensamma mål.

Samt (20) Genom att också bolagen tydligt och grafiskt anger att de är en del av 

kommunkoncernen bidrar de till att stärka stadens varumärke.

(Kommunikationsprogrammet, sid. 3, 5)

Med hjälp  av  prepositionen ”genom” vägleder  man  läsaren  och ger  riktlinjer  för  ytterligare 

handlingar  (enligt  ordets  betydelse).  Mer  vägledande  ton  i  programmet  kan  förklaras  med 

övergången till strategisk kommunikation. Till den mer strategiska kommunikationen kan även 

namnbyte från policy till program höra vilket även realiseras i språket i de dokumenten. Man kan 

också  se  att  ordet  ”genom”  står  i  början  av  meningarna,  vilket  är  karakteristiskt  för  hela 

kommunikationsprogrammet.  I  de  två  nedanstående  exemplen  som  är  karakteristiska  för 

kommunikationsprogrammet  kan  vi  läsa  följande;  föregående  satsen  presenterar  värdeord: 

”Stockholms stads varumärke” i det första exempel och ”vår stolthet” i  det andra exemplet. 

Nästkommande sats inleds med prepositionen ”genom” för vidareutveckling och förklaring av de 

aspekterna som uttrycktes i den föreliggande satsen, som exemplen nedan illustrerar: 

(21) Stockholms stads varumärke är därför någonting som vi bygger inifrån – 

tillsammans. Genom kommunikationen om vår vision, vårt uppdrag och våra 

verksamheter förvaltar och stärker vi  stadens varumärke.

Och: (22) När andras och vår egen bild av stadens kvalitet är positiv ökar vår stolthet. 

Genom att planera och samordna kommunikationen, samt genom att vara 

konsekventa i budskap och det visuella, stärker vi bilden av ett Stockholm, 

där alla samverkar och strävar mot gemensamma mål.

(Kommunikationsprogrammet, sid.3)

Eftersom detta mönster är något som finns i hela texten i kommunikationesprogrammet kan man 

konstatera  att  den  här  typen  av  språkhandlingar  är  medvetna  val.  Granskningsrapporten 

innehåller  bland  annat  följande  slutsatsen  om kommunikationspolicyn:  ”Den  vill  tydliggöra 

ansvarsfördelning för kommunikationen inom staden och vilka staden kommunicerar med och 

varför” (Revisionsrapport, sid. 7). Nämligen den granskning som en utomstående konsult har 

genomfört  i  samband  med  övergången  till  mer  en  strategisk  kommunikation,  skulle  kunna 
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förklara användningen av prepositionen ”genom”, samt varför texten innehåller sådana språkliga 

realiseringar.

7.4 Modalitetsgrad

Tabellen  nedan  illustrerar  exempel  från  de  analyserade  texterna.  Exemplen  visar 

modalitetsmarkörer som är indelade enligt fyra olika modalitetsgrader och  presenteras i tabellen 

i form av uppräkning i syfte att belysa dess mångfald. 

Tabell 4, Modalitet och modalitetsmarkörer  

Modalitet Kommunikationspolicyn Kommunikationsprogrammet

Förpliktelse Ska bidra, ska signalera, ska stödja, ska bidra 
och stödja, ska även ytterst verka, ska även 
återspeglas, ska planeras och följas upp, ska 

användas strategiskt, ska återspeglas, ska följa 
upp och utvärdera, ska ge  stöd i planeringen, 
ska ge underlag till prioriteringar, ska 

kommunikationen ses,  ska 

stadsledningskontoret utvärdera,  ska ske, måste 

vi kommunicera, ska känna till, ska återspeglas, 
ska alltid vara, ska tydligt framgå, ska finnas

ska utforma, ska göras, ska översättas, ska var 
en medborgarnas stad, ska sträva efter,  ska 

engagera och skapa,  ska också känna, ska 

stärka,  ska uppmuntra, ska vara effektiv, ska 

bidra, ska använda och utveckla,  ska vara 
resurseffektiv, ska planeras, ska 

ansvarsfördelningen vara tydlig,  ska sträva 
efter, ska stödja, ska genomsyras ,  ska vara 
aktiva, ska kommunicera, ska vara öppna, ska 

vara,  ska kommunicera,  ska vara, ska finnas, 
ska alltid ha, ska alltid välja, ska användas

Villighet Vill skapa, vi vill att den (kommunikationen) ska 
bidra, vi vill signalera, vi vill också att den ska 
bidra, vill vi signalera, får gärna vara,  får gärna 

vara

Sannolikhet Intressenterna kan vara befintliga och 
presumtiva och finnas såväl i Sverige som 
internationellt.

Vanlighet

Totalt Förpliktelse (21), Villighet (7), Sannolikhet (1), 
Vanlighet (0)

Förpliktelse (28), Villighet (0), Sannolikhet (0), 
Vanlighet (0)

I tabellen ovan kan man även se den påfallande ofta förekommande användningen av ”ska”, som 

markerar  framtida  verbformen  och  även  en  hög  grad  av  förpliktelse enligt  SFG:s 

modalitetsgrader.  Totalt  innehåller  kommunikationsprogrammet  28  satser  med 

modalitetsmarkören ”ska”,  som uttrycker  hög grad av  förpliktelse relaterade  i  nödvändighet. 

Kommunikationspolicyn  innehåller 20 stycken modalitetsmarkörer ”ska”,  som uttrycker hög 

grad av förpliktelse relaterade i nödvändighet:

(23) Vi ska kommunicera externt genom välbekanta kanaler – till exempel webb, 

dagspress och genom telefon och e-post.  

(Kommunikationsprogrammet, sid. 5)
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(24) Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Stockholms stads beslut, 

verksamhetsmål och vision.

(Kommunikationspolicyn, sid. 1)

De båda exemplen ovan illustrerar användningen av verbet ska. Så som i exempelsatserna ovan, 

såväl som i själva texterna används formen inte för att visa att handlingen kommer att äga rum i 

framtiden utan för att signalera ett sätt att handla på. Analysen av modalitetsgrader och dess 

betydelse kan tolkas på olika sätt och är beroende av kontexten. Utifrån dokumentens syfte och 

kontexten  i  dokumenten  tolkar  jag  de  ovannämnda  och  uppräknade  i  tabellen 

modalitetsmarkörerna som en hög grad av förpliktelse som indikerar nödvändighet. På detta sätt 

anges indikatorer för handlingar och att mottagaren är pliktbunden att följa dessa.

8. Sammanfattande diskussion

8.1 Deltagare: framställning av kommunen och kommunikationen

Som utgångspunkt har jag haft hypotesen att Stockholms stads arbete med kommunikationen har 

blivit mer strategisk borde det återspeglas i språket. För min analys har deltagarollen i de olika 

processtyperna  stått  i  fokus.  Analysen  av  deltagare  i  de  materiella  processtyperna  och 

ergativitetsanalysen  har  påvisat  en  minskning  av  framträdande  deltagare  agent i 

kommunikationsprogrammet och därmed deltagare som utgör påverkan. Från att ha med i sin 

kommunikationspolicy 57 olika agenter har Stockholms stad valt att inrikta sig på 37 agenter i 

sitt nya kommunikationsprogram. Variationen av deltagare har blivit färre vilket kan bero på de 

fyra kriterierna för strategisk kommunikation, där  organisationen och kommunikationen ska stå i 

centrum.  I  tabell_1  framgår  det  att  deltagaren  ”vi”,  som  tyder  på  själva  kommunen  och 

deltagaren  ”kommunikation” är centrala aktörer.

Även färre deltagare i kommunikationsprogrammet påvisar en integrering av andra deltagarroller 

i en och ett  skarpare innebörd i sina riktlinjer. Falkheimer (2011) menar att genom att  ställa 

organisationen och kommunikationen i centrum skapar man en gemensam mening där ”symboler 

och tecken är viktigast”. (Falkheimer, 19:2011). Den mest förekommande  agenten ”vi” i båda 

dokumenten har fått en större innebörd genom att färre andra  agenter som utgör påverkan på 

skeender  förekommer  i  kommunikationsprogrammet.  På  detta  sätt  blir  pronomenet  ”vi”  en 

symbol för en sammanhållning och anknytning till hela Stockholms stad, även om det aldrig 
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specificeras i texten vilka ”vi”  egentligen är.

Analysresultaten har även påvisat att  agenter  vid flera tillfällen har utelämnats helt genom en 

omskrivning  av   huvudverben  i  passiv  form vilket  gör  att  de  ansvariga  för  de  realiserade 

handlingarna blir osynliga eller obefintliga samt att dynamiken  försvinner helt. Att det inte finns 

några direkta hänvisningar till åtgärder eller händelser samt de ansvariga som ska göra något kan 

bero på att en sådan dokumenttyp som kommunikationsprogram inte är kopplade till specifika 

planer eller åtgärder utan snarare anger generella riktlinjer (Erikson, 2011).

Analysen  av  de  relationella  processerna  med  de  identifierande  satstyperna  har  påvisat  att 

kommunikationspolicyn  indikerar  bäraren ”vår  kommunikation” medan  i 

kommunikationsprogrammet vid ett tillfälle nämns ”Stockholms stad” och resten av tillfällena 

framställs  bäraren ”kommunikation” i sin generella form, utan närmare precision. Sålunda har 

synen  på  kommunikation  i  rollen  bärare blivit  mer  indelat  till  intern,  extern  och  Stads 

kommunikation. 

Analysen av de relationella satserna med identifierande satstyper har påvisat att variationen av 

vilka   som  relateras  till  ”vi”  har  blivit  påfallande.  I  kommunikationsprogrammet  har 

”Stockholm”, ”Stockholms stad” och ”Stockholms stads varumärke” förekommit som deltagare. 

Sålunda  kan  man  konstatera  att  synen  på  sig  själv  i  kommunikationspolicyn  förändrats  i  

kommunikationsprogrammet   från  att  benämna  sig  som  ”vi”  till  att  framställa  sig  som 

”Stockholm,  Stockholms stad” och är även  ofta förekommande i  programmet ”Stockholms 

stads  varumärke”.   I  kommunikationsprogrammet  framgår  en  bild  av  kommunen  som 

Stockholms stad  och ett  varumärke,  vilket  framgår   i  tabell_2.   Stockholm – the  capital  of  

Scandinavia framställs  som första deltagare mer explicit i programmet där variationer av ”vi” 

har blivit omfattande. Kommunen positionerar sig numera som ”Stockholms stads varumärke”, 

”stor organisation”, ”Stockholm” och  ”Stockholm - The Capital of Scandinavia”.

8.2 Kommunikationskriterier

Vi  kan  även  se  skillnader  vad  gäller  modalitetsmarkörer  i  de  analyserade  dokumenten. 

Kommunikationsprogrammet  till  skillnad  från  kommunikationspolicyn,  innehåller  fler 

modalitetsmarkörer där en hög grad av  förpliktelse förekommer. Modalitetsmarkören ”ska” är 

även ett verb som signalerar en framtidsform. Inom den ideationella metafunktionen uttrycker 
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den ovannämnda modalitetsmarkören en hög grad av  förpliktelse relaterad till  nödvändighet,  

vilket  tyder  på  en  intensiv  uppmaning  till  genomförande  och  uppföljning  av  de  generella 

riktlinjerna  som  åberopar  kommunikationsprogrammet.  Att  det  inte  finns  några  andra 

modalitetsmarkörer i kommunikationsprogrammet kan tolkas som ett avsaknat val i att handla på 

ett annat sätt. På grund av att kommunikationen anses förbli mer strategisk ska skarpa riktlinjer 

genomsyra hela texten och inte ge något  utrymme till fritolkning, samtidigt som den ger en bild 

om vart organisationen är på väg (Falkheimer, 25:2007). Att välja att uttrycka sig med hjälp av 

modalitetsmarkörerna och att  uteslutande prioritera att  använda en hög grad av förpliktelse i 

kommunikationsprogrammet handlar om att ge en bild av det mål som organisationen ställer sig 

fram. Samtidigt  involverar organisationen mottagarna och medarbetarna i att acceptera målet så 

att  de delar det och  kan se målet som sitt  eget.  Därför är andra typer av modalitet  så som 

villighet,  sannolikhet och  vanlighet inte  i  bruk  i  det  nya  kommunikationsprogrammet  för 

Stockholms stad. 

8.2.1 Mål och medel

Som  analysresultatet  har  visat  och  som  jag  har  diskuterat  tidigare  innehåller 

kommunikationspolicyn  och  -programmet  övergripande  riktlinjer  för  kommunikation.  Det 

faktum att inte hela kommunikationspolicyn har kommit med i analysen kan innebära att den 

uteslutande delen har något att säga om mål och medel med kommunikationen. Likaså är att det 

faktum att ett kompletterade dokument som heter Mål för kommunikationen framställs i samband 

med det nya styrdokumentet kommunikationsprogrammet för Stockholms stad. Därmed har det 

kompletterande  dokumentet  en  sammanfattning  i  punktform  som  kan  ses  som  tydliga 

indikationer för ett mål. Till exempel: ”Befintlig nämndindikator (Servicenämnden) – Andelen 

personer som upplever att de får bra service och ett bra bemötande av kontaktcenter Stockholm”.

I dokumentet Mål för kommunikationen finns inte explicit uttryckta indikatorer om vilka medel 

som ska användas för  målförverkligandet.  Det kan ses som abstraktion och otydlighet. Enligt 

Jakobsen och Thorsvik kan ett samband mellan mål och medel vara svårt att etablera men även 

svårt att förstå. Strategier för att nå målen är ofta beroende av situationen, vilket kan förklaras 

med  att  Stockholms  Stad  som  kommun  tillhör  den  offentliga  sektorn  vars  uppgift  ”kan 

karakteriseras som komplicerad tjänsteutövning.” Sådana typer av organisationer har synnerligen 

svårt att utforma klara och enhetliga hierarkier av mål och medel  (Jakobsen och Thorsvik, 37-

38:2009). Detta i sin tur kan förklara ett behov av att generalisera och uttrycka sig övergripande i 

sina styrdokument för kommunikation, samtidigt som generella riktlinjer ska genomsyras. Därför 

kan även valet av användning av prepositionen ”genom” förklaras.  Det ofta förekommande (2 
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respektive 17 gånger) prepositionen ”genom” i kommunikationsprogrammet är också ett bevis 

på mer strategiska kommunikationsriktlinjer anges i texten. Istället för att bara presentera sina 

åsikter (vilket är vanligt  i  relationella processtyper) har kommunen valt att göra det med en 

ytterligare framförhållning och vägleda åtgärder i nästa mening som börjar med prepositionen 

”genom”. 

I  Stiernstedts  examensarbete  beskrivs  kommunikationspolicyns  roll  som  ”ett  av  kommunens 

strategiska  verktyg  och  består  av  ett  antal  viktiga  punkter  som  styr  hur  kommunen  bör 

kommunicera med sina intressenter och vem som ansvarar för vad” (Stiernstedt, sid 6, 26-27). 

Varken någon ansvarsfördelning eller vilka som är policyns och programmets främsta mottagare 

framgår i de dokumenten. Istället kan man utläsa en bild av vad som är kommunens mål med 

kommunikationen  och  de  riktlinjer  som  någon  ska  följa:  ”Kommunikationen  ska  vara 

resurseffektiv och resultatorienterad. Den ska planeras, följas upp och utvärderas så att vi kan 

vara  säkra  på  att  vi  använder  våra  resurser  effektivt  och  skapar  goda  resultat” 

(Kommunikationsprogrammet, sid. 2).

Målet med kommunikationen kan utläsas även i satserna med de relationella processtyperna, då 

organisationens  åsikter  uttrycks.  De  korta  och  tydligt  fastställda  adjektiven  som  har  rollen 

attribut i de rationella processtyper uttrycker gemensamma värderingar för Stockholms stad och 

kommunens kommunikation. Att ha gemensamma värderingar är  viktigt för att en organisation 

ska vara effektiv enligt Jacobsen och Thorsvik  (Jacobsen&Thorsvik, 2009). Därför finns det i 

kommunikationspolicyn  och  kommunikationsprogrammet  sådana  meningar  där  agent 

kommunikationen  eller  vi/Stockholms  stad  följs  av  ett  eller  flera  värdeord,  ofta  i  form av 

adjektiv.  Dessa  ord  beskriver  kommunikationen  och  Stockholms  stad  och  hur  kommunens 

kommunikation  ska  vara  samt  hur  denna  ska  uppfattas.  Enligt  Jacobsen  och  Thorsvik  ska 

nämligen målsättningar, visioner och strategier ligga till grund för att arbetet i organisationen ska 

vara effektivt. Ett effektivt arbete handlar mer om att skapa en bra planering snarare än exakta 

strategier  i  hur  organisationen   avser  att  förverkliga  sina  planer.  Författarna  poängterar  att 

kommunikationen  är  avgörande  för  hur  den  moderna  organisationen  fungerar  och  att 

kommunikationen ska ses som en nyckel till målförverkligandet.

8.2.2 Kommunikationskanaler

Den moderna organisationen idag har många valmöjligheter. Kanaler som ska användas är inte 

preciserade varken i kommunikationsprogrammet eller kommunikationspolicyn. Enligt Jacobsen 
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och  Thorsvik  brukar  man  skilja  på  kanaler  för  skriftlig  och  muntlig  information.  Vid  ett 

direktsamtal  överföringar  av  information  sker  på  flera  vis:  verbalt  och  icke-verbalt  genom 

röstläge, blickar, kroppsspråk etc. Dessa kommunikationssätt anses därför mer problematiska då 

bara 38 procent  av informationen överförs  genom meningar  och ord och resten  kan avläsas 

genom kroppsspråk (Jacobsen och Thorsvik 2009:298). Vid val av kanaler och faktorer som ger 

en  snabb  återkoppling  och  kan  ge  överförning  av  många  signaler  samtidigt  står 

mottagaranpassning i förfrågan. Följaktligen har olika kanaler olika förmågor att förmedla rik 

information där formella rapporter, brev och e-post förmedlar rik information i mindre grad i 

förhållande till telefon- eller direktsamtal och videokonferenser. I dokumenten som inte riktar sig 

till  specifika  åtgärder  finns  en  följande  hänvisning:  ”Den  viktigaste  formen  för  all  vår 

kommunikation  är  det  personliga  samtalet  och  mötet”  (Kommunikationsprogrammet).  Vilket 

indikerar  att  det  personliga  samtalet  och  mötet  är  en  av  de  viktigaste  elementen  i 

kommunikationsprocessen. 

Deltagaren ”kommunikation” framkommer i kommunikationspolicyn och -programmet som en 

av de främsta deltagarna. Kommunikationen är mer preciserad och indelad i intern, stads och 

extern  i  kommunikationsprogrammet.  Precisionen  är  särskilt  tydlig   i  de  satserna  där 

deltagarollen  agent framkommer  vilket  kan  ge  en  bild  av  alternativa  val  av 

kommunikationskanaler. Men på vilket sätt ska informationen ges och vid vilka tillfälle återstår 

för  mottagaren  att  bedöma.  Analysresultatet  har  även  påvisat  skillnader  mellan  de  två 

dokumenten  att  uttrycka  sig  om  kommunikationen.  Kommunikationen  nämns  som  ”vår 

kommunikation”  och  är  tydligare  framställt  i  policyn.  I  kommunikationsprogrammet 

förekommer kommunikationen i samband med Stockholms stad kommunikation. Negligeringen 

av  indelningen  på  intern  och  extern  kommunikation  innebär  mer  fokus  på  kund-  och 

försäljningsrelationen inom marknadsföringens perspektiv vilket inkluderar  helhetsperspektiv 

som är en av de fyra kommunikationskriterierna. Detta tyder på en övergång från att framställa 

kommunikation i form av gemenskap till att kommunikationen ses mer som marknadsföring, där 

Stockholms stads syn på sig själv som ett varumärke tydliggörs. 
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Kommunikationspolicy för Stockholms stad 
 
Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Stockholms stads beslut, 
verksamhetsmål och vision. En genomtänkt och målinriktad kommunikation 
hjälper oss att hålla hög kvalitet på tjänster och service och säkerställer att vi 
använder resurserna effektivt. Genom vår kommunikation vill vi skapa intern 
samhörighet och extern tydlighet. Stadens förvaltningar och bolag ska ha 
möjlighet att kommunicera utifrån sina mål och målgrupper. Men kommunika-
tionen ska samtidigt signalera att det är en stad, det här är Stockholms stad. 
 
Stockholms stads kommunikationspolicy beskriver stadens förhållningssätt i 
kommunikationsfrågor. Policyn tydliggör vilka vi kommunicerar med och varför, 
här anges mål och budskap, rättigheter och skyldigheter.  
 
Kommunikationspolicyn gäller för stadens alla förvaltningar och bolag. Alla 
medarbetare omfattas av policyn. Chefer och kommunikationsansvariga har ett 
särskilt ansvar att se till att policyn omsätts i handling i det dagliga arbetet – först 
då blir den ett redskap och inte bara ett dokument.  
 
Kommunikationspolicyn kompletteras med handböcker inom olika områden som 
ger ytterligare vägledning och stöd. Policyn innehåller regler för hur logotypen 
S:t Erik används. Reglerna finns konkret utvecklade i Grafisk manual för 

Stockholms stad.  

 
Kommunikationspolicy för Stockholms stad gäller t.o.m. 2011. 
 

Förutsättningar för vår kommunikation 
 
Stockholm har en särskild ställning 

Stockholm är huvudstad, landets största kommun och en av landets största 
arbetsgivare vilket gör att Stockholm stad ständigt är i fokus.  
 

Kommunikationen ska stödja verksamhetens mål 

Stockholms stads interna och externa kommunikation har sin utgångspunkt i 
stadens kommunala uppdrag. Den ska bidra till effektivitet och stödja 
verksamhetsmålen. Den ska även ytterst verka för visionen om att Stockholm ska 
upplevas som en av Europas mest attraktiva platser för boende, besökare och 
näringsliv. 
 

Vår interna kommunikation har hög prioritet 

Stockholms stad är en stor organisation med många medarbetare inom en mängd 
olika verksamheter. Att vår organisation är så komplex ställer extra höga krav på 
den interna kommunikationen. Kommunikation är en självklar stödprocess i all 
verksamhet men vi vill också att den ska bidra till delaktighet och ett gott 
arbetsklimat. Medarbetare som trivs och känner sig motiverade bidrar till 
verksamhetens utveckling och är goda ambassadörer för Stockholms stad. 



ABCDE 
 

aåê=MRVJRTTLOMMS==ëáÇ=4 (17) 
 

 

Vi kommunicerar i konkurrens  

Informationsmängden i samhället växer ständigt och konkurrensen om 
uppmärksamheten ökar. Vi möter en ny och föränderlig mediesituation där lokal, 
nationell och global information ständigt finns tillgänglig och där individen själv 
aktivt söker information. Individen ställer också ökade krav på interaktivitet och 
information anpassad till de egna behoven. För att nå fram i bruset och beröra 
måste därför Stockholms stads kommunikation ske på mottagarens villkor.  
 
Med kommunikation vårdar vi varumärket Stockholms stad  
Stockholms stads varumärke är den bild av vår organisation och vår verksamhet 
som finns i intressenternas medvetande. Det gäller externa intressenter såväl som 
alla medarbetare. Alla som verkar inom Stockholms stad är med och påverkar 
hur staden uppfattas. Ju mer samstämmiga vi är i vår kommunikation, desto 
tydligare blir andras bild av oss och desto starkare blir Stockholms stads 
varumärke. Med vårt varumärke vill vi signalera trovärdighet och förmedla 
bilden av en organisation som står för ansvar, tillgänglighet och utveckling. En 
tydlig och positiv bild av staden är viktigt både för oss som leverantör av service 
och tjänster och för oss som arbetsgivare. 
  

Vår värdegemenskap 
 
Stockholms stads förhållningssätt vägleder oss i det dagliga arbetet och präglar 
vår organisationskultur. Den ska även återspeglas i vår kommunikation. Genom 
att agera och kommunicera utifrån våra värden bidrar vi positivt till hur 
människor uppfattar staden. 
 
Vårt förhållningssätt innebär att vi är trovärdiga och tar ansvar för våra 
åtaganden och handlingar. Vi är tillgängliga genom att vara uppriktiga, öppna, 
lyhörda och tillmötesgående. Vi är aktiva och nytänkande och vårt agerande är 
dynamiskt i samklang med den långsiktiga visionen om stadens utveckling.  
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Kommunikationspolicyn i korthet:  
 
1. Vår kommunikation ska planeras och följas upp  
Kommunikation ska användas strategiskt, vara genomtänkt och följas upp. Då 
bidrar den till såväl måluppfyllelse som utveckling för verksamheterna. 
 
2. Våra intressenter är i fokus 
Vi kommunicerar på mottagarens villkor och för att vår kommunikation ska vara 
framgångsrik måste vi känna till våra intressenters förutsättningar. Stockholms 
stads intressenter är: invånare, medarbetare, näringsliv, politiker, besökare, 
journalister, opinionsbildare, samarbetspartners, myndigheter och kommuner, 
ideella organisationer och fackliga organisationer. 
 
3. Vår kommunikation ska vara trovärdig, tillgänglig och aktiv 
Stadens förhållningssätt innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva. Det 
ska återspeglas i våra handlingar och i vår kommunikation.  
 
4.  Övergripande mål för vår kommunikation 
Vår förmåga att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet är den viktigaste 
faktorn för att skapa ett högt förtroende för Stockholms stad. Men vi bygger 
också förtroende genom vår kommunikation. Det övergripande målet för 
kommunikationen är: 
 
Vår kommunikation skapar förtroendefulla relationer med våra intressenter. 

 
5. Vi har ett gemensamt budskap  
Stockholms stad har ett övergripande budskap som kan brytas ner och uttryckas 
på olika sätt i stadens verksamheter. Budskapet lyder:  
 
Stockholms stad, med alla sina verksamheter, gör huvudstaden till en attraktiv 

plats att bo och verka i, besöka och återvända till. 

 
6. Kommunikation är allas ansvar, men för vissa är ansvaret särskilt uttalat 
Informationsansvar följer med verksamhetsansvar. Hur förvaltningen eller 
bolaget organiserar kommunikationsverksamheten är en strategisk ledningsfråga. 
Chefer fungerar som företrädare för vårt sätt att kommunicera. 
 
7. Vår interna kommunikation har hög prioritet 
En väl fungerande internkommunikation stödjer det dagliga arbetet, bidrar till ett 
utvecklande arbetsklimat och skapar delaktighet.  
 
8. Vi har alla del i den externa kommunikationen 
En väl fungerande extern kommunikation är viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv, och för att tydliggöra för invånarna och andra intressenter vad staden 
erbjuder och står för.  
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9. Kriser ställer särskilda krav på kommunikationen 
Vid en kris agerar vi snabbt och kraftfullt i vår kommunikation. Vi utnyttjar och 
samordnar vår interna och externa kommunikation via de kontaktytor som lämpar 
sig bäst för den aktuella krissituationen. Särskilt viktiga är webbplatsen, 
intranätet och medierna. 
 
10. Vi följer vår gemensamma grafiska profil 
Den grafiska profilen ska bidra till att skapa extern tydlighet och intern 
samhörighet. En konsekvent använd grafisk profil stärker också intrycket av att 
staden arbetar professionellt. Den viktigaste gemensamma nämnaren i den 
grafiska profilen är vår logotyp.  
 
11. Vår kommunikation följer det som är reglerat i lag 
Lagar som särskilt berör kommunikationsfrågor är bland annat 
Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen, 
Sekretesslagen, Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen.  
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1.  Vår kommunikation ska planeras och följas upp 
 
Kommunikation är ett effektivt styrmedel för att utveckla och driva 
verksamheten mot uppsatta mål. Därför ska kommunikation användas strategiskt, 
vara genomtänkt och följas upp.  
 
I Stockholms stad ska kommunikationen ses som en naturlig del i 
verksamhetsplanering och beslut. Alla förvaltningar och bolag ska följa upp och 
utvärdera de egna kommunikationsinsatserna i förhållande till de egna 
kommunikationsmålen. Uppföljningen ska ge stöd i planeringen av kommande 
insatser.  
 
Stadsledningskontoret ansvarar för att utvärdera stadens kommunikationsarbete i 
förhållande till övergripande kommunikationsmål. Uppföljningen ska ge 
underlag till prioriteringar i det strategiska ärendet som beslutas av 
kommunfullmäktige. Prioriteringarna anger inriktningen för följande års 
kommunikationsarbete.  
 
Innan utgången av 2011 ska stadsledningskontoret utvärdera och revidera 
kommunikationspolicyn. Det ska ske i samråd med Stockholm Business Region. 
 

2.  Våra intressenter är i fokus 
För att vara framgångsrika i vår kommunikation måste vi kommunicera på 
mottagarens villkor. Vi ska känna till vilka våra intressenter är, deras behov och 
förutsättningar. Stockholms stads intressenter är: 
 

x Invånare 
x Medarbetare 
x Näringsliv 
x Politiker  
x Besökare 
x Journalister 
x Opinionsbildare  
x Samarbetspartners 
x Myndigheter och kommuner 
x Ideella organisationer 
x Fackliga organisationer 
 

Våra intressenter finns såväl inom som utanför vår organisation. De är 
grupperingar av individer, organisationer eller motsvarande som Stockholms stad 
har ett intresse- eller beroendeförhållande till. Intressenterna kan vara befintliga 
och presumtiva och finnas såväl i Sverige som internationellt. När vi genomför 
kommunikationsinsatser riktar vi dem till målgrupper som finns bland våra 
intressenter. 
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3. Vår kommunikation är trovärdig, tillgänglig och 
aktiv 

 
Stadens förhållningssätt innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva. Det 
ska återspeglas i våra handlingar och i vår kommunikation.  
 
Vår kommunikation är trovärdig genom att vara: 
 
Korrekt Vår kommunikation får gärna vara inspirerande och engagerande 

men ska alltid vara rak, saklig och grundad på fakta. 
  
Aktuell Vår information ska alltid vara aktuell och uppdaterad. 
  
Lätt att Det ska tydligt framgå att det är Stockholms stad som är 
identifiera avsändare av kommunikationen. Stadens grafiska profil med vår 

logotyp S:t Erik visar att staden är garant för budskapet.   
 
Vår kommunikation är tillgänglig genom att vara: 
 
Öppen Vår kommunikation är i alla sammanhang öppen och ärlig. Vi ser 

värdet av dialog och välkomnar synpunkter och initiativ. Vi är 
medvetna om de krav som offentlighetsprincipen ställer på vår 
kommunikation. 

 
Tydlig Vi uttrycker oss på ett tydligt och begripligt sätt. Det viktigaste vi 

har att säga säger vi först, med ett språk anpassat efter mottagaren. 
Vi anger alltid avsändare och muntliga eller skriftliga 
kontaktvägar. 

  
Enkel Verksamheter och information är tillgängliga så att de kan nyttjas 

av människor med funktionsnedsättningar. Det ska finnas 
möjligheter att kommunicera med hjälp av de media som finns. 
Information från våra verksamheter ska upplevas enkel att hitta 
genom att utgå från mottagarens förutsättningar. Ett konsekvent 
användande av den externa webbplatsen och intranätet underlättar 
för våra intressenter att hitta information.  

 
Vår kommunikation är aktiv genom att vara: 
 
Målgrupps- Vår kommunikation är alltid planerad, vilket innebär rätt budskap 
anpassad till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och genom rätt kanal för att 

önskvärda effekter av kommunikationen ska uppnås. 
  
Relevant Informationsöverflödet i samhället ställer krav på att vi noga 

överväger vilken information som målgrupperna verkligen har 
behov av. Vår kommunikation är relevant och meningsskapande. 
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Snabb Våra intressenter förväntar sig att staden agerar snabbt och 
effektivt. Det finns därför god beredskap i våra verksamheter vid 
behov av snabb kommunikation. 

 

4. Övergripande mål för vår kommunikation 
 

Vår förmåga att erbjuda service och tjänster av god kvalitet är den viktigaste 
faktorn för att skapa ett högt förtroende för Stockholms stad. Men vi bygger 
också förtroende genom vår kommunikation. Med hjälp av kommunikation 
skapar vi rätt förväntningar på oss och utvecklar relationer med stadens olika 
intressenter. Vårt övergripande mål för kommunikationen är: 
 
Vår kommunikation skapar förtroendefulla relationer med våra intressenter. 
 

5. Vi har ett gemensamt budskap  
 
Stockholms stad har ett gemensamt budskap som är kärnan i kommunikationen 
med stadens intressenter. Det kan brytas ner i konkreta budskap i våra olika 
verksamheter, eller vid särskilda kommunikationsaktiviteter. 
 
Stockholms stad, med alla sina verksamheter, gör huvudstaden till en attraktiv 
plats att bo och verka i, besöka och återvända till. 
 
Alla vi som arbetar i Stockholms stad bidrar på olika sätt till att skapa 
upplevelsen av Stockholm som en av norra Europas mest attraktiva platser.  
Vi verkar i Sveriges huvudstad och i en dynamisk tillväxtregion som bidrar till 
välfärd för hela landet. På samma sätt som Stockholm är avgörande för hela 
Sveriges utveckling, spelar Stockholms stads verksamheter en avgörande roll för 
utvecklingen av Stockholm som plats. Vår kommun är Sveriges huvudstad - det 
förpliktigar, utmanar och lockar.  
 
Genom den mångsidiga verksamheten som vi bedriver i kommunen, möter vi 
människor i alla åldrar och livssituationer. Detta är en stad för alla. Vi skapar 
förutsättningar för människor att bo och arbeta i Stockholm. Vi planerar och 
bygger för att Stockholm ska utvecklas och växa. Vi erbjuder möjligheter till 
idrott, kultur och friluftsliv. Vi ger stockholmarna utbildning och de som behöver 
ger vi vård och omsorg. Vi ser till att miljön är bra, vattnet rent och att trafiken 
fungerar. Vi arbetar för en vacker och trygg stad - och mycket, mycket mer. Vi 
står för livskvalitet i händelsernas centrum. Utan vår organisation skulle staden 
som plats inte fungera.  
 

6. Kommunikation är allas ansvar, men för vissa är 
ansvaret särskilt uttalat 
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Informationsansvar följer med verksamhetsansvar. Hur förvaltningen eller 
bolaget organiserar kommunikationsverksamheten är en strategisk ledningsfråga.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om stadens övergripande styrdokument för 
kommunikation. Kommunstyrelsen har, genom sin förvaltning 
stadsledningskontoret, ansvar för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas. 
 
Alla medarbetare företräder Stockholms stad och har ett personligt ansvar för 
att i sitt dagliga arbete agera utifrån vårt förhållningssätt och bemöta stadens 
intressenter i linje med stadens kommunikationspolicy. Varje medarbetare har 
också ansvar att själv söka den information som behövs för att fullgöra sitt 
uppdrag. Närmaste chef på alla nivåer ska skapa förutsättningar för detta.  
 
Chefer fungerar som företrädare för vårt sätt att kommunicera och har ett särskilt 
ansvar för att kommunikationspolicyn följs. I ansvaret ingår att beakta 
kommunikationsfrågorna vid verksamhetsplanering och fördelning av resurser. 
Chefer har ansvar för att kommunikationen i den egna verksamheten är trovärdig, 
tillgänglig och aktiv. De ska tolka, sålla och tillgängliggöra information för sina 
medarbetare och ansvara för att följa upp och utvärdera kommunikationen med 
medarbetarna. Chefen ska prioritera personliga möten med sina medarbetare och 
ge möjlighet till dialog. 
 
Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för styrning, samordning, 
utveckling och uppföljning av stadens kommunikation. Ansvaret innebär att ta 
fram och implementera gemensamma styrdokument och strategier för stadens 
kommunikation. Det omfattar också utveckling och samordning av gemensamma 
kontaktytor, såsom stockholm.se och det stadsövergripande intranätet.  
Genom samordning och nätverksarbete skapas ett förvaltningsövergripande 
kunskapsutbyte och ett mer effektivt utnyttjande av stadens resurser. 
Stadsledningskontoret svarar även för stadens övergripande 
demokratiinformation och stadsgemensamt presentationsmaterial.  
 
Kommunikationsansvariga i stadens förvaltningar och bolag ska bidra till att 
utveckla den interna och externa kommunikationen, upprätta 
kommunikationsplaner och ansvara för genomförande och uppföljning. De ska 
fungera som rådgivare i kommunikationsfrågor och operativt driva de 
kommunikativa aspekterna i verksamheten. Inom varje förvaltning och bolag bör 
minst en kommunikationsansvarig finnas. 
 

7. Vår interna kommunikation har hög prioritet 
 
En väl fungerande internkommunikation stödjer det dagliga arbetet, bidrar till ett 
utvecklande arbetsklimat och skapar delaktighet. Delaktighet ger ansvarskänsla 
och engagemang. Motiverade medarbetare har större möjlighet att göra ett bättre 
arbete och att bidra till verksamhetens utveckling. De blir också goda 
ambassadörer för sin arbetsgivare och för staden som helhet. 
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Interna intressenter 
Stadens alla medarbetare är våra interna intressenter. När vi genomför 
kommunikationsaktiviteter riktar vi dem till interna målgrupper som återfinns i 
staden. Grupper av medarbetare som kan behöva särskild information är chefer, 
kommunikationsansvariga och fackliga företrädare. 
 
Våra förtroendevalda är både en intern och en extern målgrupp 

Vi betraktar stadens förtroendevalda som både en extern och intern målgrupp. 
Extern ur perspektivet att de är medborgarnas representanter och våra 
uppdragsgivare. Internt ur perspektivet att våra interna processer, beslut och 
aktiviteter ofta innebär att vi behöver involvera och informera våra politiker som 
en del av verksamheten. 
 
Mål 
Stockholms stad har tre prioriterade mål med den interna kommunikationen. 
 
x Medarbetarna ska uppleva att den interna kommunikationen bidrar till ett 

gott arbetsklimat och att de har tillgång till den information de behöver för 
att utföra sitt arbete. 

 
x Medarbetare ska uppleva att den egna verksamheten är en del av helheten 

och att stadens alla verksamheter tillsammans bidrar till livskvaliteten i 
Stockholm.  

 
x Medarbetare ska känna sig delaktiga i Stockholms stads utveckling genom 

förståelse för hur det egna arbetet bidrar till såväl den egna enhetens mål 
som stadens övergripande mål. 

 
Strategi 
Strategin är det långsiktiga tillvägagångssättet som svarar på frågan hur vi ska nå 
de prioriterade målen för intern kommunikation. 
 
1. Vi kommunicerar tydligt vad verksamhetsmål och beslut betyder för den 
enskilde medarbetaren. 
Välinformerade, kunniga och motiverade medarbetare känner delaktighet och tar 
ansvar. Internkommunikationen ska ge medarbetarna en överblick över aktuella 
prioriteringar och verksamhetsmål för staden samt en tydlig bild av hur mål och 
beslut påverkar förutsättningar för medarbetarens egen enhet. 
 
2. Kommunikation av beslut och förändringar utgår från mottagarens 
behov och förutsättningar.  
Kommunikation vid beslut och förändringar ska ske ur ett mottagarperspektiv 
och ge svar på frågorna vad, varför och med vilka konsekvenser. Det ska tydligt 
framgå vad beslutet innebär och hur det påverkar medarbetarens arbete. 
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3. Nyheter och förändringar ska först kommuniceras internt. 
Så långt det är möjligt ska nyheter och förändringar kommuniceras internt innan 
de kommuniceras externt. På så sätt ger vi alla medarbetare möjlighet att i sin tur 
ge våra intressenter korrekt information. 
 
4. Det personliga mötet och intranätet är våra prioriterade interna 
kontaktytor. 
Genom att kombinera det personliga mötet och intranätet får medarbetarna 
möjlighet till dialog och utbyte av idéer och en kontinuerlig insyn i händelser och 
beslut inom stadens verksamhet.  
 

x Det personliga mötet ger möjlighet till direkt delaktighet, inflytande och 
kunskapsutbyte. Dialog innebär ett ömsesidigt utbyte av information och 
idéer för att nå ökad kunskap och förståelse. Cheferna har en god 
möjlighet att på arbetsplatsträffar och andra möten redogöra för, tolka 
och förklara verksamhetens mål och arbeta fram åtaganden för 
verksamheten. 

 
x Intranätet är ett forum för interaktion och kommunikation medarbetare 

emellan och kan användas som ett verktyg i det dagliga arbetet. Det är en 
effektiv kanal för att sprida och göra information tillgänglig för en stor 
grupp medarbetare. Intranätet bidrar också till samordning och styrning 
av staden. 

 

8. Vi har alla del i den externa kommunikationen 
 
Sammantaget möter Stockholms stads medarbetare dagligen hundratusentals 
människor. Alla vi som finns inom staden är med och påverkar hur vår 
organisation uppfattas; som myndighet, servicegivare, arbetsgivare och aktör i 
Stockholms utveckling. Det är genom vår externa kommunikation vi kan 
tydliggöra för invånarna och andra intressenter vad staden erbjuder och står för.  
Vi ska även vara medvetna om att vi som kommun har ett särskilt ansvar att 
informera om och ge möjlighet till insyn i vår verksamhet.  
 
Hur vi lyckas i vår externa kommunikation är alltså viktigt både för vår 
organisations förtroende och anseende, men också ur ett demokratiskt perspektiv.  
 
Externa intressenter 
För de allra flesta av medarbetarna är invånarna i staden den viktigaste externa 
intressentgruppen. Det är stadens invånare som i störst utsträckning är brukare av 
våra tjänster och vår service. Men staden har också flera andra intressentgrupper 
som vi behöver ta hänsyn till i kommunikationen. 
 
Stockholms stads externa intressenter är:  

x Invånare 
x Näringsliv 
x Politiker  
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x Besökare 
x Journalister 
x Opinionsbildare  
x Samarbetspartners 
x Myndigheter och kommuner 
x Ideella organisationer 
x Fackliga organisationer 
x Presumtiva medarbetare 

 
Mål 
Stockholms stad har fem prioriterade mål för den externa kommunikationen.  

 
x Våra externa intressenter ska uppleva att Stockholms stads 

verksamheter bidrar till livskvaliteten i Stockholm och till 
huvudstadens attraktionskraft. 

 
x Våra externa intressenter ska uppleva att mötet med Stockholms stad 

är positivt och ger möjlighet till dialog. 
 
x Våra externa intressenter ska uppleva att Stockholms stads service och 

tjänster är samhällsnyttiga och att staden är drivande i utvecklingen av 
Stockholmsregionen. 

  
x Stadens invånare ska uppleva att Stockholms stad skapar möjlighet till 

insyn och inflytande och värnar om demokratin. 
 

x Presumtiva medarbetare ska uppleva att Stockholms stads är en 
attraktiv arbetsgivare.  

 
 
Strategi 
Strategin är det långsiktiga tillvägagångssättet som svarar på frågan hur vi når de 
prioriterade målen för extern kommunikation.  
 
1. Vi har ett integrerat synsätt på den externa kommunikationen.  
Ett integrerat synsätt innebär att vi arbetar strategiskt med att skapa en samstämd 
och enhetlig externkommunikation som långsiktigt tydliggör bilden av 
varumärket Stockholms stad. 
 
2. Den externa kommunikationen ska skapa rätt förväntningar på vår 
service och våra tjänster.  
Genom att arbeta aktivt för att förmedla kunskap till våra intressenter om vår 
service och våra tjänster skapar vi rätt förväntningar på oss. 
 
3. Den externa kommunikationen ska stimulera dialog och delaktighet. 
Beslut som är av allmänintresse ska alltid kommuniceras via vår externa 
webbplats och vid behov via andra kontaktytor. Beslutsprocesser liksom 
möjligheter att påverka ska vara tydligt beskrivna. Vi ska skapa forum för dialog 
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och interaktivitet och ta initiativ till möten kring olika frågor där det finns behov 
av delaktighet från externa intressenter.  
 
4. Vi ska lyfta fram goda exempel och resultat. 
I vår externa kommunikation ska vi arbeta aktivt med att lyfta fram goda 
exempel och framgångsrika verksamheter för att visa vilka resultat vi 
åstadkommer. 
 
5. Det personliga mötet, vår externa webbplats och medierna är våra 
prioriterade externa kontaktytor. 
Vi kommunicerar aktivt de frågor som är av vikt för staden och våra intressenter 
via våra prioriterade kontaktytor. 
 

x Det personliga mötet ger möjlighet till direkt delaktighet och inflytande. 
Möten ger också möjlighet till dialog och innebär ett ömsesidigt utbyte 
av information och idéer.  

 
x Vår externa webbplats är en viktig kanal för att snabbt sprida aktuell 

information till en stor grupp människor. Webbplatsen kan användas för 
interaktion, snabb återkoppling och för att ta del av synpunkter från 
stadens intressenter.  

 
x Medierna har tre viktiga funktioner för Stockholms stad. De är 

informationsspridare, opinionsbildare och granskare av verksamheten. Vi 
ska därför ha en god beredskap för att möta mediernas krav på snabb 
respons och rätt till insyn. Vi kan själva inte styra vilken information 
som publiceras. Däremot kan vi utifrån kunskap om nyhetsvärdering 
förmedla våra nyheter på ett intresseväckande sätt.  

 

9. Kriser ställer särskilda krav på vår kommunikation 
 
Stockholms stad är Sveriges huvudstad och dessutom landets största kommun. 
Båda dessa omständigheter innebär utmaningar när det gäller samordning av 
kommunikation vid kriser. Vid en kris ställs stora krav på att snabbt utnyttja och 
samordna vår interna och externa kommunikation via de kontaktytor som lämpar 
sig bäst för den aktuella krissituationen.  
 
Krisen och kommunikationen av krisen måste hanteras parallellt. Det är viktigt 
att vi agerar snabbt och kraftfullt och ger god information om hur kommunen 
uppfattar situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts 
in. Det uppstår ofta mycket stora behov av information vid större kriser. 
Webbplatserna och vårt intranät spelar därför en nyckelroll när det gäller att 
tillgodose detta behov. Medierna har också en mycket viktig roll vid kriser och 
därför bör medierelationerna prioriteras extra mycket i en krissituation. 
 
Kriser riskerar att snabbt ge upphov till rykten och spridning av felaktig 
information. Vi måste därför kontinuerligt följa upp vad som sägs, skrivs och 
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visas i olika medier. Särskilt viktigt är att följa upp att informationen nått ut och 
uppfattats på rätt sätt. 
 
Ansvar och roller vid en kris 
En krissituation ställer extra höga krav på beslutsförmåga och möjligheter till 
tydlig och snabb kontakt. Beroende på krisens omfattning kan det därför vara 
nödvändigt att frångå ordinarie roll- och ansvarsfördelning.  
 

x Vid kriser av begränsad omfattning vilar ansvaret för hantering av 
krisen och kriskommunikationen hos varje stadsdelsnämnd, facknämnd 
och bolag. 

 
x Vid kriser av större omfattning har stadsledningskontoret ansvar för 

samordning av krishanteringen och kriskommunikationen. Det gäller i de 
fall där krisen inte är så omfattande att kommunstyrelsen övergått i 
krisledningsnämnd, men där samordning krävs. 

 
x Vid kriser av mycket stor omfattning aktiverar Stockholms stad sin 

krisledningsnämnd. Då ingår stadsledningskontorets 
kommunikationsavdelning som en enhet inom ledningsorganisationen 
med ansvar för kriskommunikationen. 

 
Policyn kompletteras med handbok för kommunikationen som ger ytterligare 
vägledning vid kriser. 
 

10. Vi följer vår gemensamma grafiska profil  
 
Stockholms stads kommunikation ska vara enhetlig och tydlig i sin utformning. 
Den grafiska profilen ger stadens verksamheter möjlighet att kommunicera 
utifrån sina mål och målgrupper och ska samtidigt tydligt signalera tillhörigheten 
till Stockholms stad. Den grafiska profilen ska bidra till att skapa extern tydlighet 
och intern samhörighet.  
 
Våra verksamheter ska vara Stockholms stad-profilerade, vilket innebär att 
verksamheterna följer den grafiska profilen i sin helhet. Den grafiska profilen 
beskriver hur vi använder oss av logotypen S:t Erik, färger, bilder, typografi och 
layout. En konsekvent använd grafisk profil stärker också intrycket av att staden 
arbetar professionellt. Den viktigaste gemensamma nämnaren i den grafiska 
profilen är vår logotyp. 
 
S:t Erik – vår gemensamma logotyp 
Logotypen S:t Erik är Stockholms stads gemensamma logotyp. Logotypen S:t 
Erik får bara användas av stadens egna verksamheter. Logotypen S:t Erik 
fungerar som en tydlig avsändare och kvalitetsstämpel: Den här verksamheten är 
en del av Stockholms stad.  
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Vår logotyp består av stadens vapen S:t Erik med de heraldiska färgerna samt av 
textringen Stockholms stad runt vapenskölden. Logotypen får inte manipuleras 
och ska alltid användas så som det beskrivs i handboken för grafisk profil.
    
Genom att konsekvent följa de krav som gäller för hur vi använder vår logotyp 
förstärker vi bilden av vad som ingår i Stockholms stad. Som kommunal 
organisation har vi också ett ansvar av demokratiska skäl att tydligt visa vad som 
är skattefinansierad verksamhet.  
 
Riktlinjer för den grafiska profilen, vägledning, råd och exempel finns i Grafisk 

manual för Stockholms stad. Där regleras också hur logotypen S:t Erik ska 
användas.  
 
S:t Erik och relationen till varumärket ”Stockholm – The Capital of 
Scandinavia”  
Stockholm Business Region har inom ramen för sitt arbete med att marknadsföra 
Stockholm som etableringsort och besöksmål, tagit fram ett budskap, ”Stockholm 
– The Capital of Scandinavia”. Detta budskap som sammanfattar 
Stockholmsregionens varumärke, är inte en avsändare på samma sätt som S:t 
Erik. Varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” ägs kollektivt av 
alla som vill medverka till utvecklingen av Stockholmsregionen och kan finnas 
med som budskap i en aktivitet som till exempel har S:t Erik som avsändare. 
 
Läs mer i Grafisk manual för Stockholms stad om relationerna mellan logotypen 
S:t Erik och varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. 
 
 

Detta gäller för stadsdelsförvaltningarna och 
fackförvaltningarna 
 
Förvaltningar och verksamheter inom förvaltningarna ska följa Stockholms stads 
grafiska profil. Detta innebär bland annat att S:t Erik är förvaltningarnas enda 
logotyp och ska alltid finnas med som avsändare.  
 
Undantag genom tidigare beslut är: brandförsvaret, Liljevalchs, Kulturhuset, 
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet samt Stockholmia förlag. Dessa verksamheter får 
även använda sin egen logotyp men kravet är att S:t Erik också ska finnas med 
enligt riktlinjer i handboken för den grafiska profilen. 
 
Stadens gymnasieskolor ska ges möjlighet att använda sina inarbetade, egna 
symboler och märken i sin marknadsföring. Detta ska ske tillsammans med 
Stockholms stads logotyp, enligt riktlinjer i handboken för den grafiska profilen. 
 
 

Detta gäller för Stockholms stads bolag 
 
Bolag inom Stockholms stad får använda Stockholms stads grafiska profil eller 
ha en egen profilering. Detta innebär bland annat att bolag och verksamheter som 
bedrivs inom koncernen Stockholm Stadshus AB, får ha en egen logotyp. 
Bolagen ska dock tydligt markera sin tillhörighet till Stockholms stad genom att 
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logotypen S:t Erik samt textraden ”Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB”, 
finns med i tryckt och digital kommunikation. Undantag kan göras för 
kontaktytor som inte är lämpade för flera grafiska element. 
 

11. Vår kommunikation följer det som är reglerat i lag 
 
Lagar som särskilt berör kommunikationsfrågor är bland annat 
Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen – med offentlighetsprincipen och 

meddelarfriheten, Yttrandefrihetsgrundlagen, Sekretesslagen, 
Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen.  
 
Dessa lagar beskrivs i korthet i vår handbok för kommunikation. 
 
***** 
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KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR 

STOCKHOLMS STAD 2012-2015 

 
Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige anger utvecklingen 

för stadens kommunikation. Genom programmets mål och förslag till indikatorer ges 

stadens nämnder och verksamheter förutsättningar att planera, genomföra och utveckla sin 

kommunikation, på ett sätt som ger nytta för verksamheterna och stockholmarna. Stadens 

nämnder och bolag ska utifrån programmets övergripande mål och stadens årliga 

kommunikationsplan utforma aktiviteter inom sina respektive verksamhetsområden. 

Uppföljning av arbetet ska göras inom ramen för stadens integrerade system för ledning 

och styrning.  

 
Mål för kommunikationen 2015 

x Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig  

x Stockholms stad är en kommunicerande organisation 

x Attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är 

positiv 

x Förtroendet för varumärket Stockholms stad är starkt  

De övergripande mål som beskrivs här ska översättas till nämndmål.  Bilagt detta program 

finns förslag till indikatorer. 

 

Kommunikationens syfte 

Stockholm ska vara en medborgarnas stad, mångsidig och upplevelserik, innovativ 
och växande – ett Stockholm i världsklass. Det är vår vision. År 2030 kommer 

Stockholm att vara en miljonstad i en region med närmare tre och en halv miljoner 

invånare.  

 

Kommunikation är ett sätt att hjälpa oss att förverkliga stadens vision. Stockholms stad 

ska därför hela tiden sträva efter att utvecklas till en än mer effektiv och kommunikativ 

organisation. Vi uppnår detta genom att nämnder och verksamheter sätter upp tydliga mål 

för vad som ska uppnås, genom att samordna oss, dela med oss av kunskap och genom att 

samarbeta nära varandra.  

 

Stadens kommunikation har flera syften. Den interna kommunikationen ska engagera och 

skapa samhörighet och stolthet hos stadens medarbetare. Det uppnår vi genom till 

exempel möten och dialog på arbetsplatserna samt genom att skapa förutsättningar för alla 

medarbetare att vara ambassadörer för både sin verksamhet och för staden. 
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Företag och organisationer som arbetar på uppdrag av staden ska också känna 

samhörighet kring uppdraget för stockholmarna och ha kännedom om stadens vision. 

Det uppnår vi genom att samarbeta med dem kring viktiga budskap och aktiviteter. 

 

Den externa kommunikationen ska stärka stadens relationer med alla som vi är till för – 

stockholmare, näringsliv, besökare, med flera. Den ska uppmuntra till medverkan och 

dialog. Till exempel genom samråd inför kommande stadsplanering, genom att föräldrar 

deltar i skolans verksamhet eller genom att äldre och deras anhöriga har möjlighet att 

engagera sig i hur omsorgen ska utvecklas. Vi möter dagligen stockholmare, företag och 

besökare i många andra sammanhang där dialogen är viktig.  Genom att informera 

medborgarna om vad som händer såväl i stadsutvecklingen som i verksamheterna skapar 

vi tydliga förväntningar på stadens service.  

 

Hur väl vi når våra verksamhetsmål beror i hög utsträckning på hur staden lyckas behålla 

– och rekrytera nya – kompetenta och engagerade medarbetare. Kommunikationen bidrar 

till detta genom att förmedla alla de möjligheter till utveckling som stadens arbetsplatser 

och yrkesroller erbjuder och genom att skapa en tydlig bild av staden som arbetsgivare, 

liksom av stadens mångsidiga verksamhet där även andra aktörer finns. 

 

För att vår kommunikation ska vara effektiv krävs att vi är samordnade och konsekventa i 

de budskap vi förmedlar. Genom goda samarbeten både inom och mellan våra 

verksamheter skapar vi en intern samhörighet som i sin tur leder till extern tydlighet. 
 

Resultatstyrd kommunikation 

Vår kommunikation ska bidra till att alla medarbetare känner till och har förståelse för 

stadens mål som formuleras i den årliga budgeten.  

 

Kommunikation är ett strategiskt ledningsverktyg för staden. Kommunfullmäktige 

beslutar om övergripande indikatorer som styr mot målen i detta program. I den årliga 

kommunikationsplanen formulerar och beskriver stadsledningskontoret övergripande 

budskap och aktiviteter för stadens kommunikation. Varje nämnd och bolag ska använda 

och utveckla kommunikationen på ett strategiskt sätt för att styra och nå målen i sin 

verksamhet.  

 

Kommunikationen ska vara resurseffektiv och resultatorienterad. Den ska planeras, följas 

upp och utvärderas så att vi kan vara säkra på att vi använder våra resurser effektivt och 

skapar goda resultat. Detta gäller för våra interna möten, såväl som för vår dialog med 

stockholmarna och för våra aktiviteter på webben och i andra medier  
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En stad – ett varumärke 

Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt 

varumärke. Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra 

och vi själva har av staden och det vi gör. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och 

främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är 

därför någonting som vi bygger inifrån – tillsammans.  

 

Genom kommunikationen om vår vision, vårt uppdrag och våra verksamheter förvaltar 

och stärker vi stadens varumärke. Med tydlig kommunikation skapar vi kunskap och 

förståelse. Det påverkar både andras bild av oss och vår självbild.  När andras och vår 

egen bild av stadens kvalitet är positiv ökar vår stolthet. 

 

Genom att planera och samordna kommunikationen, samt genom att vara konsekventa i 

budskap och det visuella, stärker vi bilden av ett Stockholm, där alla samverkar och 

strävar mot gemensamma mål. 

 

Visionen om ett växande Stockholm i 

världsklass 

Att Stockholm växer kraftigt innebär flera utmaningar för hela staden och för all vår 

kommunikation. Visionen om ett Stockholm i världsklass bestämmer inriktningen på allt 

vi gör. Ur visionen hämtar vi huvudbudskapen i vår kommunikation. För att uppnå 

visionen krävs att vi tänker framåt och har effektiva verksamheter som sätter medborgaren 

i centrum. Det krävs också kommunikation för att stödja chefer och medarbetare i det 

arbetet.  Med goda exempel på nytänkande i verksamheterna ska vi berätta om vårt arbete 

på väg mot ett Stockholm i världsklass. 
 

Stockholm - The Capital of Scandinavia 

Att Stockholm är Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande 

kulturstad sammanfattas i budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. Budskapet 

stärker Stockholms stad och hela regionen och beskriver hur vi vill uppfattas på den 

internationella arenan. Stockholm - The Capital of Scandinavia är ett budskap som ska 

förmedlas i ord eller som en symbol och ska finnas med i all stadens övergripande 

kommunikation. 

Den styrka som finns i att Stockholms stad tillsammans med ett 50-tal kommuner i 

regionen marknadsför sig tillsammans – främst gentemot en internationell målgrupp – 

bidrar till att attrahera fler etableringar, investeringar och besökare till regionen och 

staden, vilket i sin tur ger tillväxt och fler arbetstillfällen. Det är en förutsättning för att 

uppnå visionen. 
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Alla kommunicerar 

Kommunikation är en viktig del i vår verksamhet. Effektiv kommunikation hjälper oss att 

uppnå våra mål och förverkliga stadens vision. I en stor organisation som Stockholms stad 

är det särskilt viktigt att det är enkelt att kommunicera. Därför ska ansvarsfördelningen 

vara tydlig och information lätt att hitta.  

 

Vi har alla ett ansvar för att lyssna till dem vi möter i vårt arbete. Vi ansvarar för att skapa 

förståelse för vår service och våra verksamheter och för att staden växer och utvecklas. 

Ansvaret för att hålla dialogen med stockholmare levande vilar därför på alla 

medarbetare. På så sätt är vi alla kommunikatörer – stadens ambassadörer och bärare av 

varumärket Stockholm.  

 

Chefer i våra verksamheter är ansvariga för kommunikationen med alla dem som berörs 

av den verksamhet de leder. Stadens chefer ska sträva efter att skapa mening och 

förståelse för allas ansvar för att utveckla verksamheten och för att bidra till dialog. 

 

Stadens kommunikatörer ska stödja cheferna i detta arbete och hjälpa till att utveckla 

möjligheterna till målinriktad kommunikation. Det är också kommunikatörernas ansvar 

att samordna kommunikationen i den egna verksamheten samt att på andra sätt underlätta 

kommunikationsarbetet. Detta för att säkra att kommunikationen hela tiden förstärker de 

övergripande budskapen och styr mot våra gemensamma mål och mot visionen. 

 

Vi kommunicerar aktivt, trovärdigt och tillgängligt 

Stockholms stads kommunikation ska genomsyras av samma förhållningsätt som allt 

annat vi gör i våra verksamheter. Vi ska vara aktiva, trovärdiga och tillgängliga. 

 

Det krävs att vi är nytänkande och engagerade för att vår kommunikation ska nå ut. Vi ska 

kommunicera vad vi gör och göra vad vi kommunicerar – för att stockholmarna alltid ska 

kunna lita på att vi håller vad vi lovar. Vi ska vara öppna, bygga förtroende och stärka det 

demokratiska samtalet, genom att underlätta för medborgarna att delta i utvecklingen av 

våra verksamheter. Detta ska vara vårt förhållningsätt oavsett om vi utför en verksamhet i 

egen regi eller om den bedrivs av andra utförare. 

 

Den viktigaste formen för all vår kommunikation är och förblir det personliga samtalet 

och mötet. Det som sker dagligen på våra arbetsplatser, när vi delar kunskap, förståelse 

och kommer till nya insikter. Då drar vi nytta av alla hundratals gyllene ögonblick – där 

de vi är till för blir lyssnade på och känner att de får ett bra bemötande. 
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Vi ska kommunicera externt genom välbekanta kanaler – till exempel webb, dagspress 

och genom telefon och e-post. Men också använda nya sätt att utveckla relationen med 

dem vi är till för – till exempel sociala medier – för att stärka dialog och sprida förståelse. 

 

Stadens webb ska vara navet i vår kommunikation. Information som förmedlas till 

stockholmarna på annat sätt ska också finnas här. Intranätet ska vid sidan av det 

personliga mötet vara vår viktigaste kanal för att kommunicera med stadens medarbetare.  

 

För att vår kommunikation ska vara så effektiv som möjligt ska vi alltid ha god kunskap 

om våra målgrupper och deras behov och förutsättningar. Detta gäller oavsett om de finns 

inom staden, regionen, nationellt eller internationellt. Vi ska alltid välja ett så enkelt och 

tydligt språk som möjligt. 

 
Vår logotyp S:t Erik 

Stockholms stads verksamhet symboliseras av logotypen S:t Erik. S:t Erik ska finnas med 

i vår kommunikation för att tydligt visa att staden är avsändare. 

 

Stockholms stads grafiska profil ska användas konsekvent för att stärka stadens 

varumärke. Genom att stadens förvaltningar använder sig av ett gemensamt symbolspråk 

och den grafiska profilen försäkrar vi oss om att medborgarna alltid känner igen våra 

verksamheter. Genom att också bolagen tydligt och grafiskt anger att de är en del av 

kommunkoncernen bidrar de till att stärka stadens varumärke. 

 

Kommunikationsprogrammet inklusive riktlinjer för användandet av S:t Erik träder i kraft 1 

januari 2012 och gäller till 31 december 2015. Det ersätter i alla delar tidigare 

kommunikationspolicy (Dnr 059-577/2006) och kompletteras med riktlinjer som anger hur 

verksamheterna ska agera för att nå de långsiktiga målen.  


