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Samhällsinformation

Information som syftar till att göra 
medborgarna medvetna om sina 

rättigheter och skyldigheter

Information som syftar till att göra det 
möjligt för medborgaren att hävda sina 
idéer och intressen i den demokratiska 

processen



Myndighetens skyldigheter

Offentlighetsprincipen och 
meddelarfriheten som regleras i 

tryckfrihetsförordningen. 

Offentlighetsprincipen innebär att alla 
ska ha rätt att ta del av allmänna 

handlingar. 

Meddelarfriheten innebär att den 
offentligt anställde kan lämna uppgifter 

till massmedia, med rätten att vara 
anonym och myndigheten får inte 

försöka efterforska källan.



Myndighetens rättigheter

Myndighetsutövning betyder att 
organisationen kan fatta beslut som är 
tvingande för den enskilde, men även 

beslut som gynnar den enskilde är 
myndighetsutövning. 



Alltid aktuellt

"Många myndigheter 
bryter mot lagen om 
offentlighet"
Ny studie visar att bortåt 
var femte myndighet 
kringgår svensk 
lagstiftning om 
skyldigheten att 
tillhandahålla offentlig 
information.



Ond spiral?

Upprätthålla förtroendet för 
verksamheten

En verksamhet som politiker och medier 
slåss om att beskriva

Politiker lovar
Medierna granskar

Medborgarna kräver

Informatören?



Informationskapitalet



Ett exempel



Som blev…



Nyhetsvärdering

Intressant för publiken 88

Redaktionella rutiner 70

Viktigt för publiken 61



Makten över dagordningen

Journalister

Regering/Riksdag

Myndigheter

1989 2005



Strategikartan



Klassisk makt

• Våld

• Hot om våld

• Auktoritet



Mjuk makt

• Utan förtroende kan ingen aktör 
eller organisation, oavsett miljö, 

operera framgångsrikt

• Förtroende byggs i större 
utsträckning genom 

kommunikation än genom 
handlande



Myter om strategier



Fyra myter

1. Framtiden kan förutsägas

2. Strategier ska byggas på
hårdfakta skilda från 

verksamheten

3. Systemet skapar strategierna

4. Strategi kan planeras



Fem strategier för kommunikation

Förutsättningar:

• Strategier är inte absoluta 
sanningar utan används för att 

betrakta omvärlden

• Olika strategier kan kombineras

• Varje strategi utgår från en fråga



Mönstret som strategi



Hur har vi gjort tidigare och vad 
fick det för konsekvenser?



• Mönstret av handlingar bildar en 
strategi

• Utvärdera hur organisationen 
agerat tidigare

• Sök återkommande 
handlingsmönster

• Analysera organisationens 
styrkor och svagheter

Mönstret som strategi



Internkommunikation 

Mönstret som strategi



Positionen som strategi



Vart ska vi?



• Rikta blicken ut från 
organisationen

• Bestäm var organisationen ska  
befinna sig och hur den ska ta sig 

dit

• Undersök hur organisationen 
upplevs av omvärlden

• Genom handling och aktiviteter 
kan nya territorier erövras och nya 

målgrupper nås

Positionen som strategi



Varumärket 

Positionen som strategi



Perspektivet som strategi



Hur vill vi uppfattas?



• Visionär process

• Styrs av värderingar

• Betrakta hur organisationen 
agerar idag och hur den bör agera 

imorgon

• Formulera vilken typ av 
organisation den bör vara i 

framtiden

Perspektivet som strategi



Krishantering 

Perspektivet som strategi



Rörelsen som strategi



Hur kommer de andra 
att agera?



• Handlingarna ger organisationen 
ett övertag som är viktigare än 
konsekvenserna av handlingen

• Kräver en förhandlande process 
där omvärlden betraktas som 

konkurrenter med egna intressen

• Förutsäg intressenternas nästa 
steg genom att söka deras 

underliggande motiv

Rörelsen som strategi



Press och media

Rörelsen som strategi



Planen som strategi



Vad ska vi göra?



• Formell process

• Systematisk insamling av extern 
data

• Underlaget ställs mot målgruppens 
behov

• Plan av aktiviteter

Planen som strategi



Kampanj

Planen som strategi



Planen håller aldrig

Varför ens göra en plan när 
förutsättningarna ändå kommer 

att förändras?
För att förbereda organisationen!



Beredskap för ändrad plan

Satsa särskilt på de tre mest 
varaktiga faktorerna:

• Budskap

• Budbärare

• Beslutsmandat



Utvärdering

• Använd ett system för 
utvärdering av 

kommunikationsinsatserna

• Mät inte bara 
uppmärksamhetsvärdet utan 

också målgruppens beteende (det 
yttersta syftet)

• Vet de, tycker de, gör de?



Uppföljning – Att rida på vågen
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