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Abstract  
Titel: Alla vägar leder till samma 
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Problem och syfte:  

Syftet med studien är att undersöka om normer och förväntningar för hur en 

kommunikationsplan bör vara uppbyggd, i både begrepp och struktur, förekommer i svenska 

kommuners övergripande kommunikationsdokument. Det här syftet finns för att urskilja 

huruvida institutionalisering förekommer i kommunernas material, eller om kommuners olika 

förutsättningar skapar olika situationsanpassade kommunikationsplaner. Studien kommer 

därmed även att kunna förmedla positiva och negativa aspekter av institutionaliserade 

kommunikationsplaner. Studien baseras på ett vetenskapligt problem med institutionellt 

perspektiv, ett perspektiv som sällan används inom medie- och kommunikationsvetenskap.  

Metod och material:  

Studien utgår från en kvantitativ innehållsanalys med 100 kommunikationsplaner som valdes 

genom ett oproportionellt stratifierat urval. Kategorierna är baserade på storlek, ekonomiska 

förutsättningar och geografisk placering. Ett kodschema skapas med uttömmande 

svarsalternativ. Urvalet består av över en tredjedel av populationen, och därmed går det att 

uttala sig om generaliserbarhet utifrån resultatet.  

Huvudresultat: 

Majoriteten av kommunernas kommunikationsplaner är institutionellt skapade, med både 

begrepp och struktur. Det finns en del begrepp och strukturer som skiljer sig åt, men de allra 

flesta följer bland annat kommunernas intresseorganisation SKLs anvisningar om hur en 

kommunikationsplan bör skapas. 

Nyckelord: institutionalisering, kommunikationsplan, offentlig sektor, strategisk 

kommunikation, normer. 
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1.0 Introduktion och problemformulering  
“Originality implies being bold enough to go beyond accepted norms.”  

- Anthony Storr 

 

Normer, regler och föreställningar i kontexten styr och sätter agendan för hur människor 

agerar. Åtminstone om man har ett institutionellt perspektiv på världen, vilket 

uppsatsförfattarna använder sig av i den här studien. Uppsatsförfattarna har uppfattningen att 

många av de val en människa gör, styrs av kontextens outtalade önskningar om hur man 

borde göra. I den här studien kommer det därmed att fokuseras på om kommuners 

övergripande kommunikationsdokument är skapade efter den institutionaliserade normen om 

hur de bör vara uppbyggda eller inte, när det gäller begrepp och struktur.  

 

Kullander & Langlet (2017) skriver att det finns 290 kommuner i Sverige som styrs av varsin 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ansvarar bland annat för förvaltningens 

organisation och verksamhetsform och tar beslut om kommunens inriktning och ekonomi 

(Kullander & Langlet, 2017). När man har ett så viktigt uppdrag, att bidra och bibehålla 

demokrati i samhället, så är kommunikation a och o för att det ska fungera. Därför är det 

intressant, både för vetenskapen och samhället, att se vad det är kommuner har för material 

att utgå från i sitt arbete. Studien kommer att bidra med information om huruvida 

kommunernas kommunikationsplaner är situationsanpassade efter de förutsättningar som 

kommunen har, eller om de skapas institutionellt efter normen, och därmed inte är anpassade 

till olika förhållanden i kommunerna. Att ha insyn och att vara transparent är grundläggande 

förutsättningar för demokratiskt ansvar, och därmed även att lätt kunna ge tillgång till 

materialet (Näringsdepartementet, u.å. :11). 

 

En annan aspekt till varför studien är viktig är att det sällan studeras utifrån det institutionella 

perspektivet inom medie- och kommunikationsvetenskap (Fredriksson & Pallas, 2013:47) 

och därmed bidrar studien till att skina ljus på ett relativt outforskat område. Genom att öka 

förståelsen, främst för kommunikatörer, om hur mycket normer, regler och föreställningar 

påverkar en när man gör en kommunikationsplan, kanske studien kan bidra till ökat 
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strategiskt arbete i framtiden. På så sätt får man även kunskap om vem som har makten över 

dokumentet: kommunikatören eller kontexten?  

 

Studiens analysenheter är kommunikationsplaner. Med begreppet kommunikationsplan i det 

här arbetet menas alla de kommunikationsdokument som är övergripande, oavsett om de 

heter kommunikationsplan, kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi, 

kommunikationsplattform eller dylikt. 

 

Genom att studera i vilken utsträckning normerna och föreställningarna påverkar ens 

arbetsuppgifter kan man även se mönster för hur kommunikatören arbetar, och varför. Att ha 

makten över sitt arbete och sin kompetens är viktigt för att känna sig legitimerad. Framförallt 

tror uppsatsförfattarna att det är viktigt för en kommunikatör att känna sig legitim, då de 

generellt sett både inom organisationen och från allmänheten har dåligt rykte. Trots att 

kommunikation skapar mening, interaktion mellan olika intressenter, och möjliggör en 

organisations existens, så är kommunikatören fortfarande i många fall inte legitim nog att tas 

i beaktning vid ledningsmöten och beslut. Man kan få intrycket av att PR-utövare är bland de 

mäktigaste inom en organisation, men det är långt från sanningen (Coombs & Holladay, 

2014:53). Den här uppfattningen går att stödja med hjälp av Larsson (2013:318-319) som 

skriver att informatörer har lågt förtroende hos allmänheten, vilket skulle kunna bero på att 

yrkesverksamma ses som budbärare av olika budskap, vars syfte är att  påverka och 

manipulera sin omvärld.  

 

2.0 Syfte och frågeställningar 
Den här studien har som huvudsyfte att undersöka om svenska kommuners övergripande 

kommunikationsdokument är institutionellt skapade, både när det gäller begrepp och struktur, 

efter normen om hur den institutionaliserade kommunikationsplanen bör vara uppbyggd. 

Utöver huvudsyftet kommer även studien diskutera möjliga effekter för kommunen om en 

kommunikationsplan är institutionellt skapad eller inte.  

Frågeställningarna blir därför följande: 

● Hur är kommunernas kommunikationsplaner uppbyggda? 
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● Till vilken utsträckning följer kommunikationsplanerna mallarna för hur en 

kommunikationsplan bör vara uppbyggd?  

● Vilka möjliga positiva och negativa aspekter kan förekomma av att ha en 

institutionaliserad kommunikationsplan? 

3.0 Disposition 
Institutionalisering kommer vara den största teorin och fokuset i arbetet, då studien ska 

undersöka om kommunikationsplaner är uppbyggda efter normer om hur den bör se ut.  

Utöver det institutionella perspektivet kommer teori om strategisk kommunikation att 

behandlas, samt vilka förväntningar det finns på kommunikatören som arbetsroll, och hur 

man kan arbeta strategiskt med relationer. Det kommer även lyftas olika mallar för hur en 

kommunikationsplan borde se ut. Mallarna kommer ligga till grund för kodschemat. 

4.0 Institutionalisering av kommunikationsarbete  
Institutioner skapas och är ett resultat av att människor, i upprepat samspel med varandra, 

försöker tillgodose sina behov, och genom interaktion med varandra skapar olika mönster 

som kan belönas (Eriksson-Zetterqvist, 2009:14). Normativa krafter handlar om att göra på 

det rätta sättet, och skapas med inflytande från professioner och utbildningar 

(Eriksson-Zetterqvist, 2009:80). Generellt sett borde en kommunikatör skapa 

kommunikationsplanen, och därmed är det intressant att se hur kommunikatören förvaltar den 

kunskap hen har med sig från utbildningen. För att institutionaliseringen ska bli fulländad 

krävs det en ny generation människor som upprätthåller den pågående sociala interaktionen 

(Eriksson-Zetterqvist, 2009:19). Det är dock bara genom att återskapa mönster som normer, 

regler och föreställningar upprätthålls. Genom habitualisering, att utföra handlingar efter ett 

givet mönster, minskar individen på antalet beslutsfattande för sin dag och kan istället ägna 

tiden åt innovationer (Eriksson-Zetterqvist, 2009:16).  

 

Ny relevant forskning inom området är Fredriksson & Pallas (2013) undersökning om vilka 

principer som styr kommunikationsarbetet inom offentlig sektor. Svenska myndigheter 

prioriterar kommunikationsarbete. I 65% av alla statliga organisationer finns 

kommunikationschefen med i ledningsgruppen, samtidigt som det är svårt veta hur de ser på, 

7 



förhåller sig till och genomför kommunikation som ett medel för att nå sina mål (Fredriksson 

& Pallas, 2013:5-6). 

 

Institutionell teori lägger stor vikt vid omvärldens påverkan av organisationen, snarare än 

individers påverkan (Fredriksson & Pallas, 2013:47). Ur ett institutionellt perspektiv 

använder organisationer lämplighetslogik för att anpassa sig till det normativa trycket, vilket 

de gör för att uppfattas som passande och önskvärda. Det är kanske inte alltid detsamma som 

det mest rationella och effektiva (Fredriksson & Pallas, 2013:55). Omvärldens krav på 

organisationen uttrycks genom regler, normer och föreställningar som är förutsättningar för 

och bestämmer organisationers kommunikationsaktiviteter (Fredriksson & Pallas, 

2013:50-51). Det här är relevant då det ger ett nytt perspektiv på hur kommunikation 

vanligtvis ses i en organisation och kan ge en djupare förståelse och reflektion om varför 

kommunikatörer fattar de strategiska beslut de fattar i sin arbetsroll. Institutionell teori 

motstrider mycket av den forskning som dominerar strategisk kommunikation (Fredriksson & 

Pallas, 2013:47). 

4.1 Institutionell isomorfism 

Isomorfism handlar om att organisationer anpassar sina karaktärsdrag med de karaktärsdrag 

som finns i omgivningen, för att passa in (DiMaggio & Powell, 1991:66). 

Eriksson-Zetterquist (2009:82) påpekar att när effektiviteten för en organisation ökar så är det 

för att organisationen liknar andra organisationer inom området och belönas för detta. Att 

likna andra organisationer medför flera fördelar, såsom att det blir lättare att genomföra 

transaktioner, rekrytera personal och att ses som legitim och respektabel. Isomorfism gör 

organisationer mer framgångsrika, samt att de överlever lättare. En viktig del i isomorfism är 

att organisationer skapar ett gemensamt vokabulär (Eriksson-Zetterquist, 2009:82). 

 

Sociala normer är komplicerade i sin natur, de kan aldrig vara framtidsorienterade. 

Handlingarna genomförs i syfte att leva upp till normens krav och kan ses som en 

beslutsregel. Om man däremot inte upprätthåller de sociala normerna kan man känna skam 

och förvänta sig repressalier från andra när man agerat på ett speciellt och “förbjudet” sätt. 

Sociala normer kan flitigt användas som strategisk manipulation då normerna har ett fäste i 
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individens medvetande och därmed kan utlösa starka känslor (Hedlund, 2007:228). För 

studien handlar de sociala normerna om hur organisationer agerar utifrån dessa. Enligt 

institutionell organisationsteori agerar organisationer efter hur samhällets förväntningar och 

normer ser ut (Fredriksson & Pallas, 2013:47). Ett exempel på den enformighet som uppstår 

är faktumet att de flesta organisationer idag har en kommunikationsplan att förhålla sig till. 

Kommunikationsplaner för olika organisationer tenderar att se liknande ut (Fredriksson & 

Pallas, 2013:46).  

 

Enligt Fredriksson (2008:46) är ett företags profil dess strategiska kommunikation som har 

som syfte att ge uttryck för värdering, självförståelse och tolkningar av kontexten företaget 

befinner sig i. Den svarar även på frågan om vad företaget är och vilken framtid det har. Ett 

företags profil är som en presentation av företaget, som dels har som uppgift att särskilja 

företaget från andra, men som också strävar efter att visa att företaget är “normalt”,  att man 

fungerar som alla andra, och följer de föreställningar som finns i samhället om hur företag 

ska fungera (Fredriksson, 2008:46). En intressant aspekt utifrån detta är huruvida kommuner 

anpassar sina kommunikationsplaner efter sina förutsättningar. Det här är något som tagits i 

hänsyn vid val av analysenheter, där det valts kommuner som har olika förutsättningar för hur 

deras kommunikationsplan skapas. Det går även att se vilka kommunikationsmål man har 

framåt för organisationen utifrån kommunikationsplanerna. Heide, Johansson & Simonsson 

(2012:203) menar att det är viktigt att kommunicera de immateriella värdena effektivt när det 

gäller vad organisationen står för och vad de har som är unikt. I bästa fall är värdena som 

kommuniceras en del av organisationsidentiteten som skapas, återskapas, och utvecklas med 

kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:203). 

4.2 Struktur 

När deltagare gemensamt kommit fram till en arbetsprocedur kommer den strukturen, som 

uppstått under kommunikationsprocesser, att sätta ramar för arbetet och 

kommunikationsmönstret framåt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:40). Att ha strukturer 

är både positivt och negativt. De kan dels bidra till effektivitet inom organisationen, men dels 

begränsa handlingar, kommunikation och idéer inom vissa strukturer och de regler, 

procedurer och vanor som finns hämmar kreativiteten (Heide, Johansson & Simonsson, 
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2012:40). Det här är relevant för studien då det institutionella perspektivet utgår från hur 

regler påverkar uppbyggnaden av kommunikationsplaner och därmed även strukturen av 

dem. Giddens teori om strukturering (1979:5) innebär att man tar hänsyn till 

organisationsmedlemmars aktiva roll i att forma strukturer och att de regler och resurser som 

man använder sig av gör att medlemmarna producerar och återproducerar strukturer av 

mening, normer och makt. 

 

Många organisationer använder strategiska begrepp som en slags rutinmässig aktivitet som är 

skild från vardagshändelserna, det är helt enkelt retoriska begrepp utan praktiska handlingar, 

också kallat autokommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:149). Broms & 

Ghamberg (1983:490) skriver att en strategisk plan görs baserat på individens hopp och tro, 

snarare än den rationella delen av individen. När man är medveten om vad 

autokommunikation är, vet man också vad som ligger till grund för vardagshandlingar. Att 

värdera sina mjuka värden gör att man ständigt omdefinierar och återproducerar dem och att 

de skapar en uppfattning om en själv och organisationen man befinner sig i (Broms & 

Ghamberg, 1983:495). Det går att fundera över om det är så att när man följer mallarna för 

hur en kommunikationsplan ser ut, glömmer bort att göra dokumentet till sitt eget och hålla 

det levande. Det är därför viktigt att se om autokommunikationen, som en del av 

institutionalisering, finns i kommunernas kommunikationsplaner.  

4.3 Strategisk kommunikation 
Falkheimer och Heide (2007:44) skriver att: 

 

“Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och 

kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, 

intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 

övergripande organisatoriska verksamhetsmål”.  

 

Den här definitionen av strategisk kommunikation är utgångspunkten för hur synsättet på 

strategisk kommunikation är genom studien. 
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Det övergripande ordet strategi innebär att prioritera de frågor som det måste kommuniceras 

om och sedan utveckla nyckelbudskap och kommunikationsmål som kan mätas (Yeomans & 

Carthew, 2014:267). Att förstå vad “strategiskt” innebär underlättar också förståelsen för om 

besluten som fattats angående kommunikationsplanerna är effektiva och strategiska, eller 

bara lämpliga för en organisation inom offentlig sektor. Enligt Larsson (2014:97) ska 

övergripande och samlade frågor inom den offentliga sektorn bemötas med olika typer av 

insatser. Insatserna för detta området är: strategisk kommunikation, omvärldsanalys, profil- 

och informationspolicy, massmediekontakter och kriskommunikation (Larsson, 2014:97).  

 

Ny, relevant forskning inom området är Israelssons (2013) studie om 

kommunikationsfunktionerna och det strategiska kommunikationsarbetet inom offentlig 

sektor. Syftet med studien är att se om svenska organisationer arbetar strategiskt med 

kommunikation och på så sätt bidrar till organisationens mål och effektivitet. Det 

huvudsakliga resultatet av studien är att organisationsledare och kommunikationsledare 

tycker att kommunikation bidrar till målen (Israelsson, 2013:1). 

 

Kommunikatörer har länge haft som mål att ha en plats i ledningsgruppen. Däremot ses inte 

alltid kommunikationschefen, som med strategisk kommunikation kan bidra till 

organisationsmålen, som en fullvärdig deltagare i ledningsgruppen (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:18). Att kommunikatören som yrkesroll inte ses som legitim nog för att 

bidra till organisationsmål påverkar utgången av deras arbete och vilken makt de har. Trots 

att kommunikatörer idag uppfattas som allt mer betydelsefulla för en organisation är inte den 

interna legitimiteten väletablerad, vilket leder till att kommunikatörer måste "förtjäna" det 

förtroende som är kopplat till deras arbetsuppgifter (Johansson & Ottestig, 2012:161). 

 

Moss, Newman & DeSanto (2005:879) har identifierat fem nyckelfaktorer som 

yrkesverksamma inom kommunikation arbetar med. Dessa fem områden, som är inom 

området ledningsansvar, är: övervakare & utvärderare, policy- och strategirådgivare, 

problemlösare, expert inom kriskommunikation, samt framtida tekniska dimensioner av 

kommunikation (Moss, Newman & DeSanto, 2005:879). Liknande resonemang återfinns 

även hos Larsson (2013:316) som skriver om att i Sverige ägnar informationschefer generellt 

sett mycket tid åt policyfrågor och strategisk rådgivning till ledningen. När man är medveten 
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om att policyfrågor är en viktig del för kommunikatören blir det intressant att se om resultatet 

är välskapta kommunikationsplaner som är strategiskt uppbyggda. 

4.4 Arbeta strategiskt med relationer 

Heide (2013:119) menar att det framställs som allt viktigare att organisationer skapar och 

upprätthåller goda relationer till sina intressenter, då det finns ett stort värde i detta för 

organisationen. Relationer uppstår genom gemensamma intressen och för att människor är 

ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå gemensamma mål (Heide, 2013:119). Något 

som kännetecknar relationer är att de är föränderliga (Heide, 2013:120). Det är bara kunderna 

som kan bestämma om de vill ha en relation med organisationen (Heide, 2013:123). När 

representanter från organisationen ska kommunicera med det omgivande samhället så brukar 

individerna delas in i målgrupper, som man riktar sin kommunikation till (Heide, 2013:124). 

Till skillnad från den privata sektorn måste kommuner ha en relation med alla sina 

medborgare, däremot är det en väldigt spridd grupp som därmed kan behöva 

målgruppsanpassas för att kunna nå ut till alla.  

 

Ny relevant forskning, som studerar hur synen på kommunikation är i den offentliga sektorn, 

går att finna i Abrigos (2013) studie om offentliga organisationers kommunikationspolicys. 

Studien, där elva olika organisationer undersöktes, handlar om synen på kommunikation i den 

offentliga sektorn. Abrigo (2013:40) kunde dra slutsasen att de organisationer som har tydliga 

behov av att ha dialog med sin omvärld är mer dialoginriktade, medan de organisationer som 

har en informationsspridande funktion är mer transmissionsinriktade.  

 

Kommunikationsprocessen för medborgardialog måste bli mer öppen och transparent, 

dessutom är återkoppling till dialog ett utvecklingsområde. Kommunikationsprocessen är 

viktig för att låta alla medborgare som vill delta i dialogen eller följa informationsflödet ha 

möjlighet att göra det (Wärn & Langlet, 2014:8). I Storbritannien har man identifierat några 

centrala faktorer som påverkar om dialogen med medborgare blir lyckad. Dessa är: 

tillförlitlighet, lyhördhet, löfte, empati och material (Wärn & Langlet, 2014:16). Det här 

borde vara viktiga aspekter när man skapar och situationsanpassar sin kommunikationsplan, 

vilket i resultatet skulle kunna visa på att institutionalisering inte alltid förekommer. Att göra 
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en kommunikationsplan för medborgardialog är viktigt för att reflektera över vilka uppgifter 

som är relevanta för att kommunikation ska lyckas. Framgångsrika organisationer har 

kommunikationsplaner på både allmän nivå och för specifika projekt (Wärn & Langlet, 

2014:16). Om organisationen har en bra övergripande kommunikationsplan borde det även 

underlätta arbetet när man arbetar i specifika projekt. Därför är det viktigt att ta reda på om 

kommuners kommunikationsplaner följer mallarna för hur dessa bör vara uppbyggd.  

5.0 Kommunikationsplaner 

Policys skapas när man vill lösa eller förebygga problem. En policy är en handlingsplan som 

inte är skapad för att lösa små, vardagliga problem. De skapas för att förebygga de problem 

som skulle kunna åstadkomma problematiska konsekvenser för organisationen. Det är viktigt 

att arbeta systematiskt när man vill hantera problem och en kommunikationsplan är ett 

hjälpmedel för detta (Vos, Otte & Linders, 2003:9-10). Nationalencyklopedin (u.å. C) 

definierar en policy som “... grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande 

allmänt el. i visst avseende”. Enligt Sveriges kommuner & landsting (SKL) - vilken är 

kommunernas intresseorganisation - är en kommunikationsplan ett systematiskt sätt att 

specificera vad, varför, till vem och hur du vill kommunicera resultat. Kommunikationsplaner 

fungerar både internt och externt (Skog Garås, 2016).  

 

Inom både offentlig och privat sektor argumenteras det om huruvida organisationer behöver 

att kommunikationsansvariga arbetar centralt för att upprätthålla en policy som syftar till att 

initiera, styra och coacha kommunikation inom organisationens politiska ram. Samt policyns 

funktion inom kommersiella, politiska, tekniska och sociala miljöer (van Ruler & de Lange, 

2003:146). Ett resultat av att kommunikationsansvariga arbetar centralt är dock att de 

tenderar att forma sina roller efter organisationspolicyn, snarare än att forma 

kommunikationspolicyn efter sina roller (van Ruler & de Lange, 2003:155). Det här är 

intressant för att se vilka normer som styr vad en kommunikationsplan ska innehålla, 

samtidigt som forskare som van Ruler & de Lange tar hänsyn till hur viktig kontexten är för 

att upprätthålla en policy.  
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Företag skapar vanligtvis policys för att lösa eller förekomma ett problem, men man kan även 

skapa policys för att marknadsföra fördelaktiga situationer. En policy är en handlingsplan där 

du väljer ut dina objektiv och väljer väg för att nå dessa objektiv (Vos, Otte & Linders, 

2003:9). Vos, Otto & Linders (2003:10) skriver vidare att kommunikationsplaner bör 

utformas av kommunikationsexperter, men även att de är en del av den totala 

organisationspolicyn då de berör alla delar av organisationen. Upprättade 

kommunikationsplaner har många likheter som kommer från manualer om hur 

kommunikationsplaner ska se ut. I alla planer ska problemet definieras och efter det ska 

målgrupper och mål formuleras för att planen ska kunna genomföras. Dock så märks det 

skillnader mellan upprättade planer, främst att de är skapade för olika mål (Vos, Otte & 

Linders, 2003:10).  

5.1 Mallar för hur kommunikationsplanen ska vara uppbyggd 

I följande tabell återfinns tre olika källors kriterier för hur en kommunikationsplan bör vara 

uppbyggd och vad den bör innehålla. De största likheterna de olika mallarna har är: att 

anpassa efter målgrupp, man ska ha kommunikationsmål, att man ska ha strategier för att 

uppnå målen, samt att utvärdera/ ha uppföljning på målen. En markant skillnad är att Vos, 

Otto & Linders (utländska forskare) inte lyfter kanalval, medan båda källorna från SKL 

(svensk intresseorganisation för kommuner) gör det.  

Tabell 1: kommunikationsmallar 

Vos, Otto & Linders (2003:11) SKL (u.å. A:1-4) SKL (u.å. B:1-11) 

Uppgift - identifiera 
problemet och förhandla om 
samarbeten. 

Målgrupper - gör en 
ordentlig målgruppsanalys 
& identifiera interna, 
externa och övriga 
målgrupper. Rangordna 
sedan efter prioritering. 

Kommunikationsmål - Ha 
både interna och externa 
mål, se till att målgrupperna 
känner till, tycker, eller 
bidrar till att verksamheten 
når sina mål. Kvantitativa 
mål kan mäta hur mycket en 
viss aktivitet har genomförts 
medan kvalitativa mål kan 
innebära målgruppens 
upplevelse av 
kommunikationen.  

Situationsanalys - intern & Kartlägg målgrupper - Målgrupper - Skilj på 
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extern analys, definiera 
kärnproblemen och formulera 
policymål. 

studera målgruppen och 
lär dig exempelvis vilka 
kanaler de använder, 
erfarenheter de har, vilka 
kunskaper de behöver & 
hur deras språkliga bruk 
ser ut. 

intressenter och målgrupper, 
intressenter är alla de som 
berörs av projektets 
genomförande och resultat. 
Ju bättre målgruppsanalys 
som genomförs, desto större 
nytta gör den.  

Kommunikationsanalys - 
analysera alla deltagare, 
kommunikationens roll & mål. 

Kommunikationsmål - 
studera 
kommunikationstrappans 
5 steg & välj vilka nivåer 
man ska lägga 
kommunikationsmålen på. 
De 5 nivåerna är; väcka 
intresse, förstå, komma 
ihåg, attityd & värdering 
samt beteende.  

Kommunikationsstrategi - 
Detta handlar om att 
bestämma hur man ska nå 
sina mål: bredd/smalt, 
allmänt/specifikt, och om 
målgrupperna är nära eller 
långt ifrån det man vill 
kommunicera, och hur deras 
kunskaper och attityder ser 
ut. Samt om arbetet ska 
uppnås på kort eller lång 
sikt. 

Målgrupper & mål  Budskap - Formulera 
budskapet efter målgrupp, 
det kanske skiljer sig från 
grundbudskapet. Förklara 
varför budskapet är viktigt 
för mottagaren. Vilket 
språkbruk ska användas? 
Samt gör inte löften som 
inte kan hållas. 

Kanalval - Om det ska 
kommuniceras ut fakta och 
analyser är textbaserat bästa 
kanalerna. Men om man vill 
inspirera och förändra 
attityder är bilder och video 
bättre kanaler. Ibland är en 
kombination det mest 
effektiva.  

Kommunikationsstrategi - 
den huvudsakliga idéen och 
kommunikationsverktyg. 

Kanaler - exempel på 
kanaler att använda ; 
medarbetare, chefer, 
massmedier, webbplats & 
sociala medier. 

Uppföljning - Beroende på 
kvantitativt eller kvalitativt, 
kan man räkna målen olika. 

Organisationen - planera & 
budgetera i generella drag. 
Procedur, uppföljning och 
utvärderingsplan. 

Utvärdering - 
Utvärdering, budget, 
tidsplanering och 
organisation. Går det att 
uttala sig om effekterna 
kommunikationsaktivitete
rna gjorde efter planen är 
genomförd? 

Avgränsningar -Effektiv 
kommunikation är medveten 
och planerad genom att 
smalna av till budskap och 
aktiviteter för att nå målen.  

  Budskap - Form och 
innehåll ska vara samordnat 
för effektiv kommunikation, 
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och det är viktigt att det är 
gemensamma formuleringar 
och budskap. Använd gärna 
en budskapsplattform. 

  Aktiviteter - Gör en lista 
över specifika 
kommunikationsaktiviteter, 
där tid och vem som är 
ansvarig finns med, samt hur 
aktiviteten bidrar till 
kommunikationsmålet. Det 
ska inte finnas någon 
aktivitet som inte bidrar till 
målet, då är det antingen fel 
aktivitet eller fel mål. 

 

Enligt SKL (u.å. A:3) finns det olika kanaler man kan tillgå för att nå ut med sitt budskap, 

internt är chefer viktiga förmedlare för kommunikationen och dessa chefer ska anpassa 

kommunikationen till medarbetare. SKL (u.å. A:3) lyfter även att medarbetare är viktiga 

ambassadörer. 

 

En kommunikationsplan bör innehålla bakgrunden till dialogen, varför den ska genomföras 

och hur den ska avgränsas. Planen bör även innehålla vad syftet med 

kommunikationsprocessen är, samt vilka mål man ska uppnå med kommunikationen och 

vilka som är ens målgrupp (Wärn & Langlet, 2014:17). Planen bör även ha budskap, en 

strategi för hur man kan uppnå målen som innefattar vilka kommunikationsaktiviteter som 

ska genomföras och genom vilka målgruppsanpassade kanaler (Wärn & Langlet, 2014:19). 

Kommunikationsplanen bör även ha med en tidsplan, vilka som ingår i projektet, och belysa 

möjliga framgångar och fallgropar på vägen och avslutningsvis bör en uppföljning och 

utvärdering genomföras (Wärn & Langlet, 2014:21). Alla mallar för hur en 

kommunikationsplan bör vara uppbyggd är relevanta för frågeställningen, då studien vill 

identifiera om mallarnas kriterier förekommer i kommunernas kommunikationsplaner. En 

intressant tanke är framförallt om kommunerna följer de rekommendationer deras egna 

intresseorganisation SKL ger.  
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6.0 Kvantitativ innehållsanalys av 
kommunikationsplaner  

För att kunna undersöka om kommunernas kommunikationsplaner är skapade efter de 

institutionaliserade mallarna har en kvantitativ innehållsanalys valts som metod. Genom en 

kvantitativ innehållsanalys får man reda på hur ofta något förekommer, i det här fallet hur 

ofta de begrepp och strukturer som mallarna för kommunikationsplaner bör vara uppbyggd 

efter, förekommer i kommunernas övergripande kommunikationsdokument. Trots att 

samhällsvetare idag oundvikligen använder kvalitativa metoder behövs både kvantitativ och 

kvalitativ data (Svensson & Ahrne, 2016:14-15), det här är ytterligare en anledning till varför 

en kvantitativ metod har valts. 

 

En sak man kan undersöka med en kvantitativ innehållsanalys är frekvensen, det vill säga hur 

ofta något i en viss kategori förekommer. Man vill alltså ta reda på hur stort utrymme en 

kategori får i ett visst innehåll (Esaiasson et al., 2012:197). I studiens fall gäller det hur ofta 

begrepp och struktur från den institutionaliserade kommunikationsplanen förekommer i 

kommunernas övergripande kommunikationsdokument. Med den institutionaliserade 

kommunikationsplanen menas kommunikationsplaner som följer mallarna för hur dessa bör 

vara utformade. 

6.1 Urval 

Populationen i den här studien är svenska kommuner. Urvalet är 100 kommuner av 

populationen, och analysenheterna är deras 100 kommunikationsplaner. Det finns 290 

kommuner i Sverige, vilket innebär att över en tredjedel av Sveriges alla kommuner 

undersöks i uppsatsen. Urvalet utifrån populationen är ett oproportionellt stratifierat urval för 

att ta fram kommunikationsplanerna för undersökningen.  

 

Stratifierat urval är en typ av slumpmässigt urval där man delar in populationen i olika 

kategorier. Sedan fyller man dessa kategorier med analysenheter från sin population 

(Barmark & Djurfeldt, 2016:77). Det finns proportionellt och oproportionellt stratifierat 
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urval. Ett oproportionellt stratifierat urval används ofta när de grupper man vill jämföra 

skiljer sig mycket åt i storlek (Barmark & Djurfeldt, 2016:78).  

6.1.2 Kategorier för urval 

För den här studien lämpar det sig bäst att använda ett oproportionellt stratifierat urval, då 

kommuner skiljer sig mycket åt bland annat när det gäller storlek, ekonomiska förutsättningar 

och geografisk placering. Kommunikationsplanerna i de olika grupperna är ungefär lika 

många. Kategorierna, som går att återfinna i bilaga 1, är baserade på storlek, ekonomiska 

förutsättningar och geografisk placering. Kategorin om storlek baseras på invånare, där en 

kommun med över 50 000 invånare ses som stor och en liten ses som en med 15 000 invånare 

eller färre. Uppsatsförfattarna har även valt en egen klassificering, att en mellanstor kommun 

är de som har mellan 15 000 - 50 000 invånare. Kategorin om ekonomiska förutsättningar 

utgår från de rikaste och fattigaste bland de 50 kommunerna som hade bäst resultat, 

respektive de 67 kommunerna som hade sämst resultat i årsredovisningen 2016. Kategorin 

om geografisk placering utgår från vilken landsdel kommunerna befinner sig i, det finns 

Götaland, Svealand och Norrland. Urvalet är representativt för svenska kommuner, men det 

ska poängteras att kategorierna främst är för att få en större generaliserbarhet för studien, 

snarare än att de ska agera som bas för analyser. 

6.1.3 Analysenheter 

Hundra kommunikationsplaner från kommunerna i urvalet valdes ut då det ger ökad validitet 

att använda mer än en tredjedel av den totala populationen. Kommunikationsplanerna valdes 

ut bland de kommuner som hade en tydlig och övergripande kommunikationsplan publicerad 

på sin webbplats. Då det finns 290 kommuner i hela Sverige bör (och ska) inte en kommun 

behöva tillhöra flera kategorier, då kvoten för varje kategori ska gå att uppfylla ändå. Därför 

har uppsatsförfattarna valt att låta varje analysenhet tillhöra endast en kategori, trots det finns 

en medvetenhet om att analysenheterna kan stämma in på flera kategorier. De slutliga 

analysenheterna är fördelade så att 35 stycken är indelade efter storlek på kommun, 35 

stycken är indelade efter ekonomiska förutsättningar, och 30 stycken är indelade efter 

geografisk placering. 
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6.2 Analysverktyg 

Kodschemat är uppbyggt baserat på rekommendationer för hur en kommunikationsplan borde 

se ut. Det finns 31 frågor där kodschemat börjar med bakgrundsinformation om vilken 

kommun det gäller, vilket id-nummer den har, vilket år den senaste versionen av dokumentet 

är från, samt vilken kategori kommunen tillhör. Sedan följer sex frågor om begrepp som är 

förekommande i mallarna för kommunikationsplanen, tre frågor om målgrupp och sedan fyra 

frågor om mål. Efter det kommer sex frågor om utvärdering, uppföljning och tidsplan för 

kommunikationsplanen. Därefter kommer fem frågor om kanaler och avslutningsvis tre 

frågor om bakgrund, syfte och skapare av dokumentet. Se bilaga 2 för fullständigt 

kodschema. 

 

I kodschemat kommer värden inom nominalskalan att användas. I en nominalskala har 

värdena ingen logisk ordning och det påverkar inte logiken om man skulle byta plats på två 

variabler (Barmark & Djurfeldt, 2016:99). En fördel med att använda nominalskala är att 

svaret blir antingen/eller, och därmed undviks den tolkande ställning uppsatsförfattarna skulle 

behöva ta för att kunna rangordna vissa alternativ. Enligt Barmark & Djurfeldt (2016:64) 

innebär uttömmande svarsalternativ att alternativen ej överlappar varandra och att 

respondenten endast ska kunna fylla i ett alternativ. Uttömmande svarsalternativ, snarare än 

överlappande svarsalternativ, används i kodschemat för studien då detta leder till en tydligare 

analys i ett senare stadie. Kodschemat skapas utifrån objektiva och sakliga frågor där 

svarsalternativen är ja eller nej, vilket gör själva mätinstrumentet neutralt uppbyggt. 

Kodinstruktioner finns i bilaga 3.  

 

Texter förmedlar budskap eftersom textproducenterna ger orden mening och sammanhang 

(Boréus, 2015:158-159). Skrivna texter speglar avsändaren som arbetar inom ett visst 

sammanhang, med en speciell inramning och utifrån ett visst perspektiv (Ledin & Moberg, 

2013:153). Texter går att dela in i olika genrer och en bestämd genre för tankarna i en speciell 

riktning för både textproducent och textkonsument (Boréus, 2015:158-159). Med tanke på att 

studien ska undersöka hur regler, normer och föreställningar påverkar det strategiska arbetet, 

måste det även tas hänsyn till att det finns normer om hur en kommunikationsplan borde se ut 
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och att både producent som läsare förväntar sig ha kommunikationsplanen skapad efter 

genrens antaganden om hur texten bör vara uppbyggd. Studien syftar till att undersöka både 

begrepp som struktur för hur en kommunikationsplan borde se ut enligt mallarna, därmed har 

vissa ord och konstruktioner kvantifierats genom att räkna förekomsten av dessa.  

6.3 Metodologiska idealkriterier 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar så har studien ett kvantitativt angreppssätt, 

då den typen av studier har större möjlighet att generalisera. Genom att använda sig av 

mekaniskt räknande där frekvensen av olika kategoriers förekommande räknas, möjliggörs 

insamling av en stor mängd data på en relativt kort tid (Esaiasson et al., 2012:198). Ännu en 

styrka med undersökningen är att urvalet som gjordes var ett representativt urval för 

populationen vilket också bidrar till en ökad generalisering. Analysenheterna är över en 

tredjedel av alla kommuners kommunikationsplaner i Sverige och täcker olika storlekar, 

ekonomiska förutsättningar och geografiska placeringar. Därmed är det möjligt med en stor 

generaliserbarhet utifrån studiens resultat. Svensson & Ahrne (2016:26) skriver att 

generalisering handlar om att kunna säga något om en större population, eller om en annan 

miljö än den som studerats. Generaliserbarheten i studien stärks ytterligare av att liknande 

studier tidigare har kommit fram till liknande resultat, detta påstående syftar främst till 

Fredriksson & Pallas (2013:46) konstaterande att organisationers kommunikationspolicys 

innehåller liknande centrala begrepp och struktur. Det kvantitativa kodschema som studien 

presenterar skulle kunna användas även inom andra branscher för att studera deras 

övergripande kommunikationsdokument på ett liknande sätt. 

 

För att öka studiens trovärdighet görs ett reliabilitetstest för att kontrollera om studien har 

haft stabila mätinstrument. Enligt Esaiasson et al. (2012:64) så är en typ av reliabilitetstest 

när forskaren en tid efter undersökningen går tillbaka till undersökningen och gör om en 

mindre del av analysen. Av den här anledningen gjorde uppsatsförfattarna ett reliabilitetstest, 

efter stansning, där 10 % av kommunikationsplanerna slumpmässigt valdes ut med hjälp av 

programmet SPSS. Reliabilitetstestet visar på en överensstämmighet på 97,9 % av kodningen. 
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7.0  Om institutionalisering förekommer i 
kommunikationsplanerna - resultat och analys 
Syftet med studien är att se om kommunikationsdokumenten följer normer och förväntningar, 

när det gäller både begrepp och struktur för hur den bör vara uppbyggd, samt vilka 

konsekvenser det kan få för kommunerna.  

 

Det är viktigt att veta vilket syfte kommuners policys har då Vos, Otte & Linders (2003:9) 

skriver att policys främst finns för att lösa eller förekomma problem, annars finns de enbart 

för att skapa en positiv bild av företaget. Om man skapar sina kommunikationsplaner främst 

för att det är den sociala normen som finns för organisationer, kan det påverka vilken kvalitet 

dokumentet har då det går att resonera att den har skapats av fel syfte. Hedlund (2007:228) 

skriver att sociala normer kan användas som strategisk manipulation, då dessa kan utlösa 

starka känslor som skam och förväntade åtgärder om man inte upprättar dessa. Den här 

manipulationen och starka känslorna skulle kunna existera hos kommunerna då deras 

intresseorganisation SKL bland annat starkt trycker på hur viktig en kommunikationsplan är, 

vilka delar som man borde ha med och att det är en viktig del av organisationen. Det går att 

påstå att kommuner har en stark isomorfism, då minst 100 kommuner har en 

kommunikationsplan, men även då majoriteten av dessa efterliknar SKL:s mallar för hur en 

kommunikationsplan bör vara uppbyggd.  

 

Detta kan antas ha med isomorfism att göra, vilket DiMaggio & Powell (1991:66) förklarar 

som att organisationer agerar för att passa in i sin omgivning genom att anpassa sina 

karaktärsdrag. Ett exempel på något som skulle kunna härledas från isomorfism är faktumet 

att nästintill alla kommunikationsplaner innehöll begreppet “öppenhet”. En viktig del i 

isomorfism är att organisationer skapar ett gemensamt vokabulär (Eriksson-Zetterquist, 

2009:82). Att användandet av begrepp och olika strukturer ser så lika ut mellan olika 

kommuners kommunikationsplaner skulle kunna vara ett stöd för isomorfism. När det gäller 

institutionell teori menar Fredriksson & Pallas (2013:55) att organisationer använder sig av 

lämplighetslogik för att anpassa sig till det normativa trycket från sin omgivning och att detta 

inte alltid innebär samma som det mest effektiva och rationella. Vilket även får stöd från 
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Broms & Ghambergs (1983:490) resonemang att en strategisk plan görs baserat på individers 

förhoppningar, snarare än rationellt agerande. Utifrån studien kan man se att 

kommunikationsplanerna är skapade utifrån någon form av institutionalisering. Det ska dock 

tas i hänsyn att den institutionaliserade delen av kommunikationsplanerna inte nödvändigtvis 

i samtliga fall gäller för hela dokumentet. Under arbetets gång gick det att se att några få 

kommunikationsplaner hade någon del eller stycke som var särskiljande från övriga 

kommunikationsplaner. Det går då att argumentera att majoriteten av 

kommunikationsplanernas uppbyggnad utgår från institutionalisering, men att det i vissa fall 

handlar om ett arbete utifrån ett situationsanpassat förhållningssätt för kommunen. Därmed 

går det att argumentera att inte alla kommuner följer lämplighetslogiken, utan att vissa beslut 

är rationella och strategiska snarare än att de är önskvärda för omvärlden.  

 

Den övergripande strukturen som kommunikationsplanerna är uppbyggda efter stämmer 

överens med SKL och andra källors mallar över vad kommunikationsplaner bör innehålla. 

Under studiens gång har dock vissa undantag uppdagats. Två exempel på detta är när det 

gäller vem som är skapare av dokumentet (figur 4) samt när det gäller uppföljning på 

kvantitativa mål (figur 2). Något som var intressant att se på i samband med detta 

uppdagande var att trots att kommunikationsplanerna inte verkade följa de rekommendationer 

som nämnts, var de ändå övergripande unisont utformade då resultatet på dessa variabler var 

samma för de flesta kommunerna. Utifrån institutionalisering går det att fundera över om 

kommunerna i sitt skapande av kommunikationsplaner väljer att främst utgå från de normer 

som kommer från deras intresseorganisation (SKL), eller om det kommer från den 

institutionalisering och isomorfism som uppstår när man vill göra som de andra kommunerna 

har gjort, trots att detta inte följer rekommendationerna från SKL. Vidare går det att diskutera 

vem i denna situation som har mest makt. Enligt Fredriksson & Pallas (2013:50-51) är det 

omvärldens regler, normer och föreställningar som bestämmer vilka 

kommunikationsaktiviteter man ska genomföra, vilket i detta fall skulle innebära att 

normerna i branschen har större makt än rekommendationer från olika källor.  
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7.1 Begrepp 

Figur 1: Förekomst av begrepp ( i %) 

 
 
Generellt sett kan man säga att de flesta begreppen inte används flitigt, med undantag för 

öppenhet samt trovärdighet/tillförlitlighet. En viktig del i isomorfism är att organisationer 

skapar ett gemensamt vokabulär (Eriksson-Zetterquist, 2009:82). Uppsatsförfattarna är 

medvetna om att man kan säga en sak på många olika sätt, det gäller även för en 

kommunikationsplan. De begrepp som undersökts kan ha förekommit i dokumenten under 

andra benämningar. Som nämnt i kodinstruktionen (se bilaga 3) så räknas alla böjningar av 

begreppen som förekommer.  

 

Kommuner har som syfte att informera medborgare om sina demokratiska rättigheter och 

bevara dessa i samhället enligt Näringsdepartementet (u.å. :11) och det går därmed att tolka 

att öppenhet och transparens är viktiga begrepp för organisationen. Att medborgare ska kunna 

ta del av allt som förekommer som inte skyddas av sekretess, är något som är viktigt både för 

organisation och målgrupper. Näringsdepartementet (u.å. :11) skriver att det är viktigt att 

allmänheten ska ha insyn i den offentliga verksamheten. Utifrån detta kan man resonera att 
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begreppet “öppenhet” är ett institutionaliserat begrepp då 89% använder det i sin 

kommunikationsplan. Transparens är grundläggande för det demokratiska ansvaret 

(Näringsdepartementet, u.å. :11). Det går att hävda att 100% av de utvalda kommunerna är 

transparenta då deras kommunikationsplaner redan från början är tillgängliga för allmänheten 

att kunna ta del av. Det även om bara 14% använder sig av begreppet i sitt dokument. Enligt 

institutionell organisationsteori agerar organisationer efter hur samhällets förväntningar och 

normer ser ut (Fredriksson & Pallas, 2013:47). Det går att diskutera ifall allmänheten har en 

förväntning att offentlig sektor ska vara transparent och att medborgare ska kunna ha insyn i 

verksamheten.  

 

Kommuner som organisationer arbetar för politiska krafter som styr samhället. Det skulle 

kunna vara en av anledningarna till att det är så få som ger något löfte i sin 

kommunikationsplan, för att man finner det svårt att uppfylla dessa, då man hela tiden är 

beroende av vilken riktning organisationen har. En annan anledning skulle kunna vara att 

man inte följer det institutionella perspektivet till 100% och därmed inte SKLs 

rekommendationer. SKL (u.å. A:2) menar att man inte ska skapa löften man inte kan hålla i 

sin kommunikationsplan. Samtidigt går det att argumentera att kommunikationsplanerna är 

institutionellt skapade, då de inte ger löften som de inte kan hålla. Van Ruler & de Lange 

(2003:146) tar upp att politik och styrdokument är nära sammankopplade inom 

organisationer. Dessutom ses kommunikation oftast som ett immateriellt värde inom en 

organisation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:203) och därmed blir det väldigt svårt att 

definiera vad det är för något, vilket i sin tur skulle kunna leda till att det blir svårt att bryta 

ner till löften på en konkret nivå som kan förstås av alla i organisationen.  

 

Under tiden som uppsatsförfattarna kodade kommunikationsplanerna uppdagades det att 

begreppet “tillförlitlighet” har en välanvänd synonym, vilken är “trovärdighet” och att den 

används i många av dokumenten. Därför valdes det att även detta begrepp skulle undersökas. 

Tillförlitlighet har Wärn & Langlet (2014:16) identifierat som en central faktor för lyckad 

dialog med medborgarna. Över hälften av alla kommunikationsplaner har minst ett av orden i 

sitt dokument. Det kan bero på att information från myndigheter ska vara korrekt och saklig, 

och därmed vill man förtydliga detta genom att använda begrepp som visar att man som 

kommun är en pålitlig källa. Det framgår att kommunerna i mycket större utsträckning 
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använder sig av begreppet “trovärdighet” än begreppet “tillförlitlighet”. Isomorfism handlar 

om att organisationer anpassar sina karaktärsdrag med de karaktärsdrag som finns i 

omgivningen, för att passa in (DiMaggio & Powell, 1991:66). Isomorfism skulle kunna vara 

en möjlig anledning till att man använder det mer talspråksvänliga begreppet “trovärdighet” 

över “tillförlitlighet”. Då det har identifierats faktorer som påverkar om dialogen med 

medborgare blir lyckad, såsom lyhördhet (Wärn & Langlet, 2014:16), är det intressant att så 

få använder begreppet då Wärn & Langlet (2014:8) menar att kommunens viktigaste uppdrag 

är att finnas där för sina medborgare och att skapa dialog med dem.  

7.2 Strukturell uppbyggnad av en kommunikationsplan 

Figur 2: Förekomst av strukturella uppbyggnader ( i %) 
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Att veta av vilken anledning man gör något brukar underlätta genomförandet av agerandet. 

Wärn & Langlet (2014:17-19) menar att kommunikationsplaner bland annat bör innehålla ett 

syfte för varför de existerar, samt ett budskap. Utifrån studien går det att avläsa att de allra 

flesta kommunikationsplaner innehåller både bakgrund och syfte. Därmed går det att 

konstatera att de flesta kommunikationsplanerna följer de institutionella rekommendationerna 

som ges kring bakgrund och syfte. Enligt Israelsson (2013:1) bidrar strategisk 

kommunikation till att effektivt nå organisationens mål. Med utgångspunkt i detta påstående 

går det att fundera över om de kommuner som har en bakgrund och ett syfte i sin 

kommunikationsplan har lättare för att uppnå sina mål. Ovanstående går att stärka med SKL 

(u.å: B:10) som menar att form och innehåll måste vara samordnat för att bli effektiv 

kommunikation, och det uppnås genom gemensamma formuleringar och budskap. 

 

Något som tydligt framgår ur studiens resultat är att så gott som alla kommunikationsplaner 

innehåller någon form av policymål, och att ungefär hälften av kommunikationsplanerna har 

kvantitativa mål, medan nästan alla kommunikationsplaner har kvalitativa mål. Kvantitativa 

mål kan mäta hur mycket en viss aktivitet har genomförts, medan kvalitativa mål kan 

innebära målgruppens upplevelse av kommunikationen (SKL, u.å. B:3). Enligt Yeomans & 

Carthew (2014:267) bör en strategi innehålla kommunikationsmål som är mätbara, och 

utifrån detta så kan man argumentera att det skulle kunna vara i kommunernas fördel att ha 

fler kvantitativa mål som skulle underlätta en uppföljning. Dock ska man ha i åtanke att SKL 

(u.å. A:2) menar att det finns 5 nivåer man kan lägga kommunikationsmål på: väcka intresse, 

förstå, komma ihåg, attityd och värdering, samt beteende. Det går att argumentera att 

nivåerna främst riktar sig till kvalitativa målsättningar, vilket skulle kunna vara en anledning 

till att så få kvantitativa mål återfinns i kommunernas kommunikationsplaner. En intressant 

fundering är att kommunikation enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012:203) ses som ett 

mjukt värde i en organisation. Därmed skulle förväntningarna kring hur man bör se på 

kommunikation kunna påverka SKL i sina rekommendationer för vilka målsättningar man 

bör ha för kommunikationen. Generellt sett är kvalitativa mål mer riktat till mjuka värden, än 

kvantitativa mål.  

 

Att 98% har policymål skulle kunna ha att göra med det Eriksson-Zetterqvist (2009:14) 

skriver om att institutioner skapas av att personer återskapar ett samspel mellan varandra för 
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att tillgodose behov och skapa mönster som kan belönas. För de allra flesta är att uppnå ett 

mål en belöning på att man lyckats med det man vill åstadkomma, därför är kanske även det 

anledningen till att så många har kvalitativa mål. Däremot får man ha i åtanke det Heide, 

Johansson & Simonsson (2012:149) skriver om att strategiska begrepp ibland är enbart 

retoriska, utan praktiska handlingar. Det går tydligt att dra en koppling att en del kommuner 

kanske bara skriver retoriska mål, då utvärdering av dessa mål är betydligt färre, vilket syns i 

figur 2.  

 

Som det går att se i figur 2 så innehåller de flesta kommunikationsplanerna någon form av 

strategi som är kopplad till de målen de innehåller. Detta stämmer bra överens med vad Wärn 

& Langlet (2014:19-20) skriver att man ska en kommunikationsstrategi och aktiviteter som 

ska bidra till att uppnå kommunikationsplanens mål och att det är viktigt att alla 

handlingsplaner ska vara relevanta för att nå målen. Vos, Otte & Linders (2003:11) skriver att 

en huvudsaklig del av vad en kommunikationsplan bör innehålla är en 

kommunikationsstrategi. Yeomans & Carthew (2014:267) menar att ordet strategi handlar om 

att prioritera vilka frågor man måste kommunicera om, och även att utveckla budskap och 

kommunikationsmål som är mätbara. Dock ska man ha i åtanke det Fredriksson & Pallas 

(2013:55) menar med att organisationer använder lämplighetslogiken för att uppfattas som 

önskvärda, men att det inte alltid är detsamma som det mest effektiva. Något som skulle 

kunna ses som en nackdel med institutionaliserade kommunikationsplaner, kan vara att 

situationen ser helt annorlunda ut i vissa kommuner och därmed är inte den strategi man satt 

upp den mest rationella för just sin kommun. Det går att hävda att ens omvärld har en stor 

makt för hur man tänker, agerar och rationaliserar sitt strategiska arbete, då som Fredriksson 

& Pallas (2013:50-51) menar att det är omvärldens regler, normer och föreställningar som 

bestämmer vilka kommunikationsaktiviteter man ska genomföra. Samtidigt går det att 

resonera att det är deltagarna i processen som också är med och påverkar hur strukturen ska 

se ut. Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012:40) är det deltagarna som gemensamt 

kommer fram till vilka mönster och strukturer ens arbetsprocedur ska ha. 

 

En tidsplan är viktig för att kunna utföra utvärdering och uppföljning av målen. Om man inte 

har utvärdering blir det svårt att uttala sig om effekterna av kommunikationsaktiviteterna man 

genomför (SKL, u.å. A:4). Strategi inom kommunikation innebär enligt internationella 
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forskare (Yeomans & Carthew, 2014:267) att kommunikation borde mätas. Däremot går det 

att se skillnader mellan internationella och svenska forskare om hur de ser på strategisk 

kommunikation. Den svenska definitionen går att återfinna i teorikapitlet Strategisk 

kommunikation och lyfter varken utvärdering eller uppföljning (Falkheimer och Heide, 

2007:44). Detta är något som kommunernas kommunikationsplaner tycks följa, då mindre än 

hälften av alla har någon form av uppföljning/utvärdering. Kommuners uppgift är; att förstå, 

acceptera och förklara kunskap (SKL, u.å B:2), vilket skulle kunna underlättas om man har 

uppföljning och utvärdering då det kan bidra till ökad förståelse för varför arbetet bedrivs. 

Samtidigt har sociala normer stor makt, vilket skulle kunna förklara det Fredriksson & Pallas 

(2013:46) skriver att kommunikationsplaner tenderar att se lika ut. Institutionell 

organisationsteori enligt Fredriksson & Pallas (2013:47) handlar om att följa samhällets 

förväntningar. Därmed går det att påstå att kommunernas kommunikationsplaner inte är 

institutionellt skapade när det gäller uppföljning och utvärdering, då de inte följer mallarna 

för hur en kommunikationsplan bör vara uppbyggd. Istället avviker kommunernas 

kommunikationsplaner från normerna och förväntningarna. Det går däremot att fundera över 

om det är så att utvärdering och uppföljning på policymålen sker internt och att de därmed 

inte förmedlas externt.  

 

97% av alla kommunikationsplaner är på lång sikt, det vill säga att de sträcker sig över ett 

kalenderår eller mer. 30% av alla kommunikationsplaner har en tidsplan. Det ska dock sägas 

att inte alla dessa tidsplaner följs och upprätthålls, vilket gör att resultatet inte helt speglar 

verkligheten. Enligt Wärn & Langlet (2014:21) är det viktigt att en kommunikationsplan har 

en tidsplan för att uppföljning och utvärdering på målen ska kunna genomföras. Det kan vara 

bra att ha en tidsplan för att som Heide, Johansson & Simonsson (2012:40) skriver, sätter 

strukturen ramarna för hur arbetet kommer att se ut framöver. Om man inte har en tydlig 

tidsplan kan det vara svårt att införliva kommunikationsplanen i det vardagliga arbetet. Det 

berör också det SKL (u.å. B:6) skriver om, nämligen att målen ska uppnås på kort eller lång 

sikt. Generellt sett så är det få kommuner som har en tidsplan för sin kommunikationsplan. 

Nästan alla kommunikationsplaner är utformade på lång sikt och väldigt få är utformade på 

kort sikt. Det ska poängteras att en del av de med tidsplan har begränsat den efter 

mandatperioden, vilken är fyra år. Att många kommunikationsplaner är utformade för lång 

sikt kan ha att göra med det Eriksson-Zetterqvist (2009:16) skriver om att man vill minska 
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antalet beslutsfattande, utan istället utföra handlingar efter ett givet mönster för att lämna rum 

till kreativitet.  

7.3 Kommuners strategiska arbete med relationer 

Figur 3: Förekomst av målgrupper och kanaler (i %) 

 

Många av kommunerna har definierat sina målgrupper, men bara cirka hälften av dessa har 

prioriterat de definierade målgrupperna. Detta kan ses som något som motsäger 

institutionalisering, då SKL (u.å. A:1) specifikt lyfter prioritering av en kommuns målgrupper 

som en viktig kommunikationsaktivitet som bör genomföras. Efter att målgrupperna har 

definierats och prioriterats ska den informationen kunna användas för att anpassa kanaler och 

budskap efter målgrupperna (SKL, u.å: A:1-2). Det är något mer än hälften av alla 

kommunikationsplaner som lyfter sin webbplats. Det går att se ett samband med att inte 

upprätthålla det institutionella perspektivet i kommunikationsplanerna, då de dels inte 

prioriterar sina målgrupper, men dels inte heller följer SKLs (u.å B:7) rekommendation om 

att använda sin webbplats som kanal. Det går att diskutera om det Eriksson-Zetterqvist 

(2009:82) skriver om att en organisation blir mer effektiv med institutionalisering skulle 
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kunna vara ett fall här. För att det går att argumentera att om man inte definierar eller 

rangordnar sina målgrupper blir det svårt att anpassa kanalval, då man inte vet vilka kanaler 

de olika målgrupperna använder. Med andra ord blir det ett problem för organisationen att nå 

ut med sitt budskap. Det här stärks även genom SKL (u.å. B:4) som menar att en bra 

målgruppsanalys gör stor nytta.  

 

Enligt Heide (2013:123) är det upp till kunderna att bestämma om de vill ha en relation med 

organisationen eller inte. Däremot har alla medborgare på ett eller annat sätt en relation till en 

kommun och det går att argumentera att för att skapa en givande relation för kommunen 

krävs målgruppsdefiniering och målgruppsprioritering, enligt det institutionella perspektivet. 

En ny studie från Abrigo (2013:40) visar att myndigheter, som har tydliga behov av att ha en 

dialog med sin omvärld, är mer dialoginriktade än de som har en informationsspridande 

funktion. Då det har identifierats faktorer som påverkar om dialogen med medborgare blir 

lyckad, såsom lyhördhet (Wärn & Langlet, 2014:16), är det intressant att så få använder 

begreppet då Wärn & Langlet (2014:8) menar att kommunens viktigaste uppdrag är att finnas 

där för sina medborgare och att skapa dialog med dem. Intressenter nämns i 30 % av alla 

kommunikationsplaner, så det går att anta att försiktighet kring begreppet finns. För att 

kommunikationsplanen ska vara strategiskt uppbyggd krävs bland annat att planering och 

genomförande av kommunikation sker i relation till olika intressenter och målgrupper, med 

syfte att nå organisatoriska verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 2007:44). Med andra ord 

är inte alla kommunikationsplaner situationsanpassade efter definierade målgrupper enligt 

idén om relationsskapande, då inte alla kommuner har definierat målgrupper eller 

intressenter.  

 

Det går även att resonera att för att det Heide (2013:120) skriver om att relationer är 

föränderliga, så borde resultatet av studien utröna att alla kommunikationsplaner har en 

tidsplan, vilket dessutom är något SKL (u.å. A:4) lyfter är viktigt för en kommunikationsplan 

att ha. Om det skulle bli förändringar inom relationen är det viktigt för organisationen att 

snabbt identifiera dessa förändringar och kunna anpassa sin kommunikation efter vad 

målgruppen behöver. Wärn & Langlet (2014:8) menar att ett viktigt utvecklingsområde är 

återkoppling till dialog med sina medborgare. Även Heide (2013:119) skriver att det är 

viktigt att organisationer skapar och upprätthåller goda relationer då det finns ett stort värde i 
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det för organisationen. Det går då att ställa sig frågan om kommunerna är institutionaliserade, 

då Eriksson-Zetterqvist (2009:14) menar att institutioner skapas när de olika mönster man 

upprepar kan belönas och tillgodose sina behov. Det går att fundera över om kommuners 

behov och mönster belönas, om de inte vet om de når ut med rätt kommunikation till rätt 

målgrupp. De kanske behöver arbeta mer med de punkter som Wärn & Langlet (2014:16) 

tagit fram som påverkar om dialogen med medborgare blir lyckad: tillförlitlighet, lyhördhet, 

löfte, empati och material. 

 

När det gäller dialog internt så menar SKL (u.å. A:3) att både medarbetare är viktiga 

ambassadörer för företaget och att chefer är viktiga förmedlare av intern kommunikation. Att 

se sina medarbetare som ambassadörer kan ha att göra med det Fredriksson (2008:46) skriver 

om att företagets profil ska ge uttryck och värderingar för var företaget befinner sig. Det går 

att diskutera om inte medarbetarna borde vara dem som vet bäst vilka uttryck och värderingar 

företaget vill förmedla. Dessutom inom intern kommunikation är majoriteten av 

kommunikationsplanerna överensstämmande om att chefen är viktig för att den ska fungera. 

Heide, Johansson & Simonsson (2012:203) skriver om att kommunikation, som ett 

immateriellt värde, blir effektivt när det kan uttrycka en känsla av att vara unik. Genom att så 

många har fokus på chefens roll går det att konstatera att kommunerna ser en vinst av att 

uttrycka mjuka värden i sin kommunikationsplan. 

 

Det går att utröna från studien att de allra flesta kommunikationsplanerna skapades eller 

uppdaterades 2015. Det går även att se att det var väldigt få som hade det i början på 

2000-talet, men att det sakta men säkert från 2008 och framåt har blivit allt fler. Då 

kommunikationsplanerna är från olika år, skulle det kunna påverka utfallet av att ha med 

information om deras webbplats och sociala medier. Enligt Brandel (2011) var år 2011 det 

året som sociala medier hade sitt genomslag för traditionell media. Samtidigt som majoriteten 

av kommunikationsplanerna lyfter extern media. Om man utgår från Eriksson-Zetterqvist 

(2009:14) där det beskrivs hur institutionalisering skapas för att belöna organisationer för sina 

handlingar, är det inte så konstigt att få kommuner lyfter sina sociala medier. Det kan vara 

svårt för kommuner att veta om de tjänar på att finnas i sociala medier, men det skulle även 

kunna bero på att det först på senare år inom medie- och kommunikationsvetenskapliga 

utbildningar diskuterats sociala medier. Eriksson-Zetterqvist (2009:80) skriver att normativa 
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krafter och inflytande kommer från professioner och utbildningar. Det är möjligt att de 

ansvariga på kommunen genomfört sin utbildning tidigare än sociala medier-eran. Att tänka 

på sina kanalval är något som kommuner uppmanas att göra enligt SKL (u.å. B:7). Det skulle 

kunna vara så att allt fler skriver om sina sociala medier, eller skapar separata dokument med 

deras riktlinjer för att man märker att många liknande organisationer gör detsamma. Det 

skulle kunna ha att göra med Fredriksson & Pallas (2013:50-51) skriver om att omvärlden har 

en stor makt över agerandet gällande strategiskt arbete, då det är omvärldens normer, regler 

och föreställningar som bestämmer vilka kommunikationsaktiviteter man ska genomföra. 

7.4 Vem har makten över dokumentet? 

Figur 4: Skapare av dokumentet ( i %) 

 

Teorierna är överens: det är den kommunikationsansvariga som bör vara ansvarig för 

policy-skapandet. Moss, Newman & DeSanto (2005:879) skriver att en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna för en kommunikatör är att vara policy- och strategirådgivare. Även 

Larsson (2013:316) skriver att informationschefer ägnar mycket tid åt policyfrågor, något 

som får stöd av van Ruler & de Lange (2003:146) som menar att kommunikationsansvariga 

bör upprätthålla en policy som ska leda kommunikationen inom organisationen. Även Vos, 

Otto & Linders (2003:10) är av åsikten att kommunikationsplaner bör skapas av 

kommunikationsansvariga, men att den bör inkluderas i den stora organisationspolicyn också, 

då kommunikation berör hela organisationens verksamhet. Som det framgår ur studien är det 

inte tydligt vem som skapat kommunikationsplanerna i majoriteten av fallen, dock är det bara 

3% där det tydligt framgår att det inte är en kommunikationsansvarig som skapat dokumentet. 

Endast 45% av kommunikationsplanerna har tydligt en kommunikationsansvarig som 
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ansvarig för dokumentet. Då det i 52% av kommunikationsplanerna inte tydligt framgår vem 

som är skaparen av dokumentet kan man fundera över två saker: om det är en 

kommunikationsansvarig som skapat dokumentet så borde det av legitimitetsskäl framgå och 

om så inte är fallet bör man eventuellt ändra detta i framtiden. Samtidigt som ny forskning av 

Fredriksson & Pallas (2013:5-6) skriver att svenska myndigheter prioriterar 

kommunikationsarbete. 

 

Som går att finna i studiens avsnitt Mallar för kommunikationsplaner finns det olika viktiga 

delar en kommunikationsplan bör innehålla enligt olika källor. Exempel på sådana delar kan 

vara målgrupper och kommunikationsstrategi. I skapandet av kommunikationsplanen handlar 

det också om att minska risker och att öka effektivitet genom att de ansvariga har rätt 

kunskaper (SKL, u.å. B:2). En möjlig förklaring till att det inte är kommunikationsansvariga 

som skapat kommunikationsplanerna kan vara det Heide, Johansson & Simonsson (2012:18) 

skriver, vilket är att kommunikationschefen länge har haft en obetydlig plats i 

ledningsgruppen. Därmed ses inte kommunikationschefen, som genom strategisk 

kommunikation kan bidra till organisationsmål, som en fullt kompetent deltagare i 

ledningsgruppen. Kommunernas övergripande kommunikationsdokument ligger ute för 

allmän beskådning. Därför är det viktigt att de, som Fredriksson (2008:46) nämner, speglar 

företagets värderingar och tolkningar om var de befinner sig, och vart de vill i framtiden. Det 

går att argumentera att kommunikationsenheten borde vara de som har mest kunskap och 

erfarenheter av detta område. 

 

Något man däremot bör ta hänsyn till, när det gäller om kommunikationsansvariga har skapat 

dokumentet, är det Eriksson-Zetterqvist (2009:80) nämner om att normativa krafter påverkar 

vad som är rätt sätt att göra genom professioner och utbildningar. Dessutom kan det vara 

tidssparande att göra som alla andra, då fördelen med att replikera andras arbeten är det 

Eriksson-Zetterqvist (2009:16) skriver om att genom habitualisering av ens handlingar kan 

man istället för att öka beslutsfattandet ägna dagen åt innovationer. Eriksson-Zetterqvist 

(2009:19) skriver att för att institutionalisering ska bli fulländad så måste den upprättas med 

en ny generation människor. Det går att fundera för framtiden hur nyutbildade 

kommunikatörer som blir ansvariga för dokumentet agerar, för att det kan påverka om 

institutionaliseringen kommer att upprätthållas. Det går hand i hand med Giddens teori 
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(1979:5) om att organisationsdeltagarna aktivt strukturerar och producerar meningar, normer 

och makt i sitt arbete. 

 

I majoriteten av alla kommunikationsplaner framgår det inte vem det är som skapat den (se 

figur 4), vilket delvis motsäger institutionaliseringen för hur en kommunikationsplan är 

uppbyggd. Samtidigt som normen bekräftar att kommunikatörer inte ses som fullvärdiga 

medlemmar av styrgruppen i en organisation, då de inte är självklara dokumentägare av 

kommunikationsplanen. Det här går att bekräfta med Heide, Johansson & Simonsson 

(2012:18) som menar att kommunikatören inte ses som en fullvärdig deltagare som med 

strategisk kommunikation kan bidra till organisationsmålen. Det här borde vara ett område 

som kommunikatörerna är starka i då Larsson (2013:316) skriver att informationschefer 

främst riktar tid åt policyfrågor och strategisk rådgivning. Trots det menar ny forskning från 

Johansson & Ottestig (2012:161) att kommunikatörer måste “förtjäna” förtroendet internt då 

deras roll och arbetsuppgifter inte ses som legitima. Beroende på vilken syn man har på 

kommunikation i en organisation går det att resonera som Vos, Otte & Linders (2003:10) att 

kommunikationspolicys bör utformas av kommunikationsexperter. Dessutom bör den vara en 

självklar del av organisationens övergripande policy då en organisation inte existerar utan 

kommunikation. Det ska dock tas i hänsyn att det kan vara en kommunikationsansvarig som 

har varit med och tagit fram dokumentet, men att någon annan del av organisationen måste 

godkänna den innan den börjar gälla. Det beror dock på hur organisationen är uppbyggd och 

det är inte något den här studien har studerat. Det är dock möjligt att det Fredriksson & Pallas 

(2013:47) skriver om att organisationer agerar efter samhällets förväntningar och normer kan 

gå att applicera på hur det rent formellt blir ett övergripande kommunikationsdokument inom 

en kommun. Mer än hälften av alla kommunikationsplaner har andra källor på dokumentet än 

kommunikationsansvariga. Ett möjlig formellt godkännande skulle kunna komma från 

kommunfullmäktige, som enligt Kullander & Langlet (2017) tar beslut om kommunens 

inriktning och verksamhetsform. 

 

Likt Fredriksson & Pallas (2013:46) påstående om att kommunikationsplaner tenderar att se 

liknande ut, har det i denna studie återfunnits flera delar av de undersökta 

kommunikationsplanerna som är väldigt lika mellan de olika kommunerna. Ett tydligt 

exempel på en typ av enformighet som uppstått är att de flesta kommuner idag faktiskt har en 
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kommunikationsplan att utgå från. Då studiens syfte är att se om institutionalisering 

förekommer i kommuners kommunikationsplaner, kan man redan med att de har en 

kommunikationsplan, bekräfta att man, åtminstone till viss del, följer samhällets 

förväntningar. Trots det finns det avvikelser, där kommuner har gjort val som inte stämmer 

överens med det institutionella perspektivet, utan snarare utifrån kommunens förutsättningar.  

8.0 Slutsats och slutdiskussion 

Majoriteten av svenska kommuners kommunikationsplaner är institutionellt skapade, både 

när det gäller begrepp och struktur. Därmed går det att bekräfta att det finns normer och 

förväntningar för kommuners kommunikationsplaner. Det här har fått olika effekter och 

konsekvenser i de olika kommunikationsplanerna, när det gäller att upprätthålla 

instiutionaliseringen, men även när de avviker och anpassar sig efter kommunens 

förutsättningar. Det går även att utröna att normen som Larsson (2014:97) definierar om att 

offentlig sektor ska hantera strategisk kommunikation och profil - och informationspolicy är 

korrekt: att hundra kommuner har en kommunikationspolicy säger något om att de gör som 

förväntat inom sin bransch.  

 

I början av arbetet fanns en tanke om att kommunikationsplanerna skulle vara relativt 

uppdaterade och situationsanpassade. Under studiens gång upptäckte vi att så inte var fallet 

då flera är både förlegade och saknar en anpassning efter den specifika kommunen de finns i. 

Under vår utbildning har vi lärt oss att utan kommunikation fungerar inte en organisation, och 

därmed är det beklagligt att inte kommunikation prioriteras i större utsträckning hos vissa 

kommuner. En nackdel vi finner med institutionaliserade kommunikationsplaner är det 

Fredriksson & Pallas (2013:47) skriver att vikten läggs vid omvärldens påverkan, snarare än 

individens. Att ha en förståelse för att flera perspektiv och aspekter än normer kan påverka 

ens arbetsuppgifter är viktigt. En förklaring till att kommunikationsplanerna ser ut som de gör 

kan exempelvis vara att man inte har de rätta resurserna när det gäller tid, utbildning, 

organisationsform eller ekonomi.  

 

Studien bidrar till att bekräfta att institutionalisering förekommer även inom kommuners 

arbete. Det institutionella perspektivet är inte vanligt inom medie- och 
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kommunikationsvetenskap (Fredriksson & Pallas, 2013:47) och därmed kanske även det går 

att fundera över att institutionalisering förekommer och det är först när fler studerar 

kommunikationsarbete utifrån det perspektivet som det blir synligt. Ett exempel på detta är 

att många delar av kommunikationsplanerna är institutionellt skapade istället för strategiskt 

anpassade efter olika behov och situationer för olika kommuner. 

 

Det går att konstatera att själva arbetet med att skapa en kommunikationsplan inte är någon 

enkel uppgift, då det handlar om en fin balans mellan specifikation och övergripande nivå. 

Dels då det på vissa aspekter, till exempel när det gäller kvantitativa mål, är bra om det är 

tydligt och specifikt då tydliga strukturer enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012:40) 

kan vara bra för effektivitet. Dels då det på andra aspekter, när det gäller det mer 

övergripande kommunikationsarbetet kan vara fördelaktigt med mindre specifika direktiv för 

att lämna rum till idéer och individers egna innovationer, något som stärks av Heide, 

Johansson & Simonsson (2012:40) som menar att kreativiteten hämmas av för strama 

strukturer. Detta i sin tur skulle leda till att det inte är instiutionaliserat, då 

Eriksson-Zetterqvist (2009:14) skriver att syftet med institutioner är att tillgodose sina behov 

och att skapa mönster som belönas. Om man känner sig hämmad skulle man inte uppleva 

några fördelar.  

 

Som det framgår i studien så finns det en institutionalisering av kommunikationsplaner, 

däremot går det att resonera utifrån studiens syfte att det kan vara både fördelaktigt och 

ogynnsamt för kommuner att vara institutionaliserade. Fredriksson & Pallas (2013:55) menar 

att effektiviteten kan minska om man följer det normativa trycket och organisationen agerar 

passande enligt omgivningen. Eriksson-Zetterqvist (2009:82) skriver att effektiviteten och 

belöningen ökar för en organisation när de liknar andra organisationer inom samma bransch, 

att genom isomorfism blir organisationer mer framgångsrika och varaktiga. Däremot går det 

inte att utröna om organisationerna blir mer framgångsrika och varaktiga på grund av 

isomorfism. Det skulle däremot vara intressanta tankar att inkludera i framtida studier. Det 

går att utifrån Fredriksson & Pallas (2013:55) förklaring, om att institutionalisering leder till 

ineffektiva organisationer, att se på variabler i studien som till exempel uppföljning och 

utvärdering (figur 2). Dessa variabler har ett lågt utslag i studien och om man jämför detta 
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med Fredriksson & Pallas förklaring så skulle detta kunna bero på att organisationen är 

ineffektiv på grund av en institutionalisering. 

 

Eriksson-Zetterqvist (2009:82) skriver att isomorfism handlar om att ha ett gemensamt 

vokabulär. Det ska dock tas i hänsyn att begrepp kan betyda olika, beroende på vem som 

definierat dem. Nationalencyklopedin (u.å. C) anser att en policy handlar om organisationers 

grundprinciper, medan SKL definierar en kommunikationsplan som ett systematiskt sätt att 

kommunicera resultat (Skog Garås, 2016). Det här bör tas i hänsyn för svar på om hur 

kommunikationsplaner är uppbyggda, beroende på hur de som skapat dokumentet har 

definierat dess syfte. Ett exempel på att ett begrepp kan betyda samma, men med andra ord, 

är som lyfts i figur 1. Studien började studera tillförlitlighet, men lade till synonymen 

trovärdighet när det under kodandets gång märktes att fler kommuner använde det begreppet. 

Även om begreppen i kommunikationsplanerna är institutionellt skapade, avviker de mer från 

vad mallarna föreslår än vad själva strukturen för en kommunikationsplan gör. 

 

Studien har både hög intern och extern validitet. Den interna validiteten kan anses vara hög 

då kodschemat som skapades, dels var anpassad efter de rekommendationer som både 

kommunernas intresseorganisation, SKL, och andra forskare lyfter för hur en 

kommunikationsplan borde se ut, men dels för att kodschemat bidrog till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Den externa validiteten kan också anses vara hög då urvalet är 

representativt för populationen, vilket ger goda förutsättningar för generalisering. Den 

externa validiteten kan även anses vara hög då över en tredjedel av populationen undersöktes. 

Det går därför att uttala sig om svenska kommuners kommunikationsplaner generellt, om hur 

de är uppbyggda i begrepp och struktur. 

 

Vi ser gärna att resultaten från studien ska kunna gå att bygga på med vidare forskning kring 

varför man skapar sina planer på det här sättet, eller undersöka vilka andra faktorer som kan 

påverka uppbyggnaden av kommunikationsplaner. Vi har även en förhoppning om att fler 

forskare inom medie- och kommunikationsvetenskapen genomför studier utifrån ett 

institutionellt perspektiv framöver. Trots att samhällsvetare idag oundvikligen använder 

kvalitativa metoder behövs både kvantitativ och kvalitativ data (Svensson & Ahrne, 

2016:14-15), därför ser vi gärna att samhällsvetare framöver inte behöver se den kvalitativa 
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metoden som självklar, då även kvantitativ data är nödvändig inom det samhällsvetenskapliga 

området. 
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Bilaga 1 - Kategoridefinition och urval 

Undersökningen valde ut 100 av 290 kommuner i Sverige som delades in i 3 

huvudkategorier: 

● Storlek på kommun - 35 % 

● Ekonomiska förutsättningar - 35 % 

● Geografisk plats - 30 % 

 

Urvalet blev sedan stratifierat urval för att den möjliga populationen som studien vill 

undersöka är indelad i kategorier av de kommuner som passar in i kategorierna. 

 

Storlek på kommun 

Kommunerna har valts ut genom att först definiera vad som är stora, medel och små 

kommuner. Det här baseras på invånare. Åhlvik (2017) skriver att större kommuner 

definieras som dem som har minst 50 000 invånare och att mindre kommuner definieras som 

dem som har max 15 000 invånare. Därför har studien valt att definiera stora kommuner som 

dem som har över 50 000 invånare. Studien har valt att definiera små kommuner som dem 

som har mindre än 15 000 invånare. Studien har även valt en egen klassificering, att en 

mellanstor kommun är de som har mellan 15 000 - 50 000 invånare. Egen klassificering 

gjordes då det inte fanns någon källa som definierar en mellanstor kommun. 

 

Stora kommuner - 50 000 invånare eller mer. 

Malmö: ca 342 000 invånare 

Västerås: ca 133 000 invånare 

Nacka: ca 100 000 invånare  

Karlstad: 90 000 invånare  

Lund: ca 89 000 invånare 

Haninge: ca 85 000 invånare  

Eskilstuna: ca 67 000 invånare 
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Halmstad: ca 66 000 invånare 

Kalmar: ca 66 000 invånare 

Varberg: ca 62 000 invånare 

Gotland: ca 57 000 invånare 

Skövde: ca 54 000 invånare 
 
 

Medelstora kommuner - 15 000- 50 000 invånare 

Landskrona: 44 000 invånare  

Mark: ca 34 000 invånare  

Karlskoga: ca 30 000 invånare 

Nynäshamn: ca 28 000 invånare 

Arvika: ca 26 000 invånare 

Höganäs: ca 26 000 invånare 

Mora: ca 20 000 invånare  

Kramfors: ca 18 500 invånare 

Klippan: ca 17 000 invånare  

Vimmerby: ca 15 600 invånare 

Hörby: ca 15 200 invånare 
 
 

Små kommuner - 15 000 invånare eller mindre 

Herrljunga: ca 10 000 invånare  

Hylte: ca 10 000 invånare 

Hjo: ca 9 000 invånare 

Mellerud: ca 9 000 invånare 

Kungsör: ca 8 500 invånare 

Sjöbo: ca 8 000 invånare 
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Hällefors: ca 7 100 invånare 

Essunga: ca 5 500 invånare 

Dals Ed: ca 5000 invånare 

Grästorp: ca 3 000 invånare  

Heby: ca 2 550 invånare 

Sorsele: ca 2 500 invånare 

 
Ekonomiska förutsättningar 
 
Urvalet för de rikaste och fattigaste gjordes bland de 50 kommunerna som gick med bäst 

resultat, respektive de 67 kommunerna som gick med sämst resultat. Materialet baserades på 

kommunernas årsredovisning 2016 (Statistiska Centralbyrån, 2017). 

 

 Rikaste kommunerna i Sverige 

Göteborg: 938 551 

Örebro: 589 432 

Järfälla: 398 209 

Jönköping: 268 150 

Norrköping: 199 109 

Hudiksvall: 171 457 

Danderyd: 157 671 

Sollentuna: 157 533 

Värmdö: 157 175  

Täby: 138 762 

Lidingö: 132 839  

Sundsvall: 130 790 

Lidköping: 122 473 

Borås: 118 277 
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Falun: 115 560  

Stenungsund: 112 352 

Karlskrona: 111 516 

Mjölby: 86 487 
 
 

Fattigaste kommunerna i Sverige 

Solna: -92881 

Hofors: -53414 

Kungälv: -18293 

Lilla Edet: -14903  

Hedemora: 2228 

Bjuv: 2954 

Mullsjö: 3426 

Ljusdal: 4100 

Höör: 4423 

Linköping: 5165 

Markaryd: 5859  

Svenljunga: 6983 

Norsjö: 8545 

Bräcke: 8995 

Mörbylånga: 9167 

Mariestad:10581  

Vårgårda: 11 137  

 
 

 

46 



Geografisk plats 

Studien har delat upp kommuner efter vilken landsdel de befinner sig i. Götaland är södra 

Sveriges landsdel och består av Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, 

Västergötland, Östergötland, Gotland och Öland (Nationalencyklopedin, u.å. A). Svealand är 

den Sverigest mellersta landsdel och består av Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, 

Värmland och Västmanland (Nationalencyklopedin, u.å. D). Norrland är Sveriges nordligaste 

landsdel och består av Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, 

Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland (Nationalencyklopedin, u.å. B). 

 

Kommuner i Götaland  

Burlöv: Skåne 

Eslöv: Skåne 

Karlshamn: Blekinge  

Kristianstad: Skåne 

Lerum: Västra Götaland 

Mölndal: Halland  

Osby: Skåne 

Staffanstorp: Skåne 

Vaggeryd: Småland 

Åtvidaberg: Östergötland 
 
 

Kommuner i Svealand  

Borlänge: Dalarna 

Fagersta: Västmanland 

Forshaga: Värmland 

Katrineholm: Södermanland 

Kumla: Närke 
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Nyköping: Södermanland 

Oxelösund: Södermanland 

Stockholm: Uppland & Södermanland 

Uppsala: Uppland 

Vingåker: Södermanland  

 
 

 Kommuner i Norrland  

Bjurholm : Ångermanland 

Härnösand: Västernorrland 

Kiruna: Norrbotten 

Luleå: Norrbotten  

Ockelbo: Gävleborg 

Piteå: Norrbotten 

Vännäs: Västerbotten 

Ånge: Medelpad  

Älvsby: Norrbotten 

Östersund: Jämtland  
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Bilaga 2 - Kodschema 
 
ID-nummer:___________________________ 
 
Namn:________________________________ 
 
Kategori:______________________________ 
 
Datum:________________________________ 
 
Kodschema 

1. Från vilket år är den senaste uppdateringen av kommunens kommunikationsplan? 
            _____________________________ 
 
Begrepp (begreppen ska beröra kommunikation, och böjningar av ordet räknas) 
 
2. Förekommer begreppet öppenhet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
3. Förekommer begreppet transparens? 

1. Ja 
2. Nej 

 
4. Förekommer begreppet tillförlitlighet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
5. Förekommer begreppet lyhördhet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
6. Förekommer begreppet löfte? 

1. Ja 
2. Nej  

 
7. Förekommer begreppet trovärdighet? 

1. Ja 
2. Nej 
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Målgrupp 
 
8. Har en eller flera målgrupper definierats? 

1. Ja 
2. Nej 

 
9. Är målgrupper rangordnade efter prioritering? 

1. Ja 
2. Nej 

 
10. Har en eller flera intressenter definierats? 

1. Ja  
2. Nej  

 
Mål 
 
11. Är policymålen formulerade? 

1. Ja  
2. Nej 

 
12. Finns det kvantitativa mål i kommunikationsplanen? 

1. Ja 
2. Nej 

 
13. Finns det kvalitativa mål i kommunikationsplanen? 

1. Ja 
2. Nej 

 
14. Har kommunikationsplanen en strategi för hur man ska uppnå målen? 

1. Ja 
2. Nej 

 
 
Utvärdering/uppföljning/tidsplan 
 
15. Diskuteras utvärdering eller uppföljning i kommunikationsplanen? 

1. Ja 
2. Nej 

 
16. Har kommunikationsplanen en tidsplan? 

1. Ja 
2. Nej 
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17. Beskriver kommunikationsplanen en uppföljning på ett kvantitativt mål? 

1. Ja  
2. Nej  

 
18. Beskriver kommunikationsplanen en uppföljning på ett kvalitativt mål? 

1. Ja 
2. Nej  

 
19. Är kommunikationsstrategin i kommunikationsplanen utformad för kort sikt? 

1. Ja 
2. Nej 

 
20. Är kommunikationsstrategin i kommunikationsplanen utformad för lång sikt? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kanaler 
 
21. Beskrivs relationen till externa medier på något vis? 

1. Ja  
2. Nej 

 
22. Beskriver kommunens kommunikationsplan kommunens webbplats på något vis? 

1. Ja  
2. Nej 

 
23. Beskriver kommunikationsplanen om kommunen förekommer i sociala medier? 

1. Ja 
2. Nej 

 
24. Beskrivs medarbetare som viktiga ambassadörer för organisationen? 

1. Ja 
2. Nej 

 
25. Beskrivs chefer som viktiga förmedlare för intern kommunikation? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Övrigt 
 
26. Förekommer en bakgrund till varför kommunikationsplanen ska genomföras? 
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1. Ja 
2. Nej 

 
27. Har kommunikationsplanen ett budskap/syfte? 

1. Ja 
2. Nej 

 
28. Är kommunikationsplanen utformad av en eller flera kommunikationsansvariga? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Framgår ej 
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Bilaga 3- Kodinstruktion 
Här finns förklaringar och avgränsningar i vad de olika frågorna i kodschemat innebär. Se till 

att vara konsekvent i kodningen och lämna inga frågor obesvarade. Kodschemat avser 

kommunikationsplanerna och ej eventuella bilagor om inte bilagan är 

kommunikationsplanen.  

 
 
ID-nummer: här fylls ID-numret som kommunen har i. 
 
Namn: här fylls namnet på kommunen i. 
 
Kategori: här fylls vilken kategori kommunen tillhör i. 
 
Datum: här fylls datumet i när kodningen genomförs. 
 
Kodschema 

1. Från vilket år är den senaste uppdateringen av kommunens kommunikationsplan? 
            Om år saknas lämnas frågan obesvarad. 
 
Begrepp - begreppen ska beröra kommunikation, och böjningar av ordet räknas med. 
 
2. Förekommer begreppet öppenhet?  
Om öppenhet eller någon form av öppenhet förekommer i texten. Ska beröra 
kommunikationsaspekter, exempelvis inte öppetider.  
 
3. Förekommer begreppet transparens?  
Om transparens eller någon form av transparens förekommer i texten. Ska beröra 
kommunikationsaspekter. 
 
4. Förekommer begreppet tillförlitlighet?  
Om tillförlitlighet eller någon form av tillförlitlighet förekommer i texten. Ska beröra 
kommunikationsaspekter. 
 
5. Förekommer begreppet lyhördhet?  
Om lyhördhet eller någon form av lyhördhet förekommer i texten. Ska beröra 
kommunikationsaspekter. 
 
6. Förekommer begreppet löfte?  
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Om löfte eller någon form av löfte förekommer i texten. Ska beröra kommunikationsaspekter. 
 
 
7. Förekommer begreppet trovärdighet?  
Om trovärdighet eller någon form av trovärdighet förekommer i texten. Ska beröra 
kommunikationsaspekter. 
 
Målgrupp 
 
8. Har en eller flera målgrupper definierats?  
Att en målgrupp har definierats betyder att man sätter en etikett på vad de innebär, 
exempelvis invånare, medarbetare.  
 
9. Är målgrupper rangordnade efter prioritering?  
Att en målgrupp är av större vikt eller ens främsta målgrupp ska framgå samt vem det är som 
man helst syftar till att nå. Det behöver inte innebära att det står att någon målgrupp inte är 
prioriterad. 
 
10. Har en eller flera intressenter definierats?  
Att intressenter förekommer i texten som ett begrepp. Intressenter är inte detsamma som 
målgrupp. Inte heller räknas intressegrupper som intressenter, utan begreppet ska vara korrekt 
använt. 
 
Mål 
 
11. Är policymålen formulerade?  
Ett policymål kan vara stort, litet, kvalitativt, kvantitativt. 
 
12. Finns det kvantitativa mål i kommunikationsplanen? 
Med kvantitativa mål avses exempelvis målformuleringar där objektet ska kunna öka eller 
minska eller kunna mätas i antal och följas upp. 
 
13. Finns det kvalitativa mål i kommunikationsplanen? 
Med kvalitativa mål avses målformuleringar där man strävar efter att uppnå något mjukt 
värde. Detta gäller både stora och små mål. 
 
14. Har kommunikationsplanen en strategi för hur man ska uppnå målen? 
Med strategier avses både abstrakta strategier och tydliga kommunikationsaktiviteter. För att 
frågan ska besvaras med “ja” ska dessa aktiviteter eller strategier vara kopplade till de 
identifierade målen. 
 
Utvärdering/uppföljning 
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15. Diskuteras utvärdering eller uppföljning i kommunikationsplanen? 
Med uppföljning och utvärdering menas att något av begreppen omnämns i 
kommunikationsplanen, eller att det finns tydliga förklaringar för hur utvärdering eller 
uppföljning ska gå till. 
 
16. Har kommunikationsplanen en tidsplan? 
En tidsplan kan vara både lång och kort, specifik eller ospecifik. Tidsplanen ska handla om 
hur lång tid som planeras passera fram till nästa tillfälle då kommunikationsplanen ska ses 
över. Exempelvis kan en tidsplan vara mandatperioden. 
 
17. Beskriver kommunikationsplanen en uppföljning på ett kvantitativt mål? 
Med uppföljning på ett kvantitativt mål kan det exempelvis innebära att man nämner 
medarbetarundersökning, nöjdhetsundersökningar hos invånare, eller statistik på kanaler för 
att mäta kvalitativa värden. Det är viktigt att uppföljningen är kopplad till de tidigare 
definierade målen. 
 
18. Beskriver kommunikationsplanen en uppföljning på ett kvalitativt mål?  
Med uppföljning på ett kvalitativt mål kan det exempelvis innebära att man nämner 
medarbetarundersökning eller nöjdhetsundersökningar hos invånare för att mäta kvalitativa 
värden. Det är viktigt att uppföljningen är kopplad till de tidigare definierade målen. 
 
19. Är kommunikationsstrategin i kommunikationsplanen utformad för kort sikt?  
Med kort sikt menas en period på ett kalenderår. 
 
20. Är kommunikationsstrategin i kommunikationsplanen utformad för lång sikt? 
Med lång sikt menas en period på över ett kalenderår. Om ej tidsperiod framgår räknas 
planen som att den är på lång sikt. 
 
Kanaler 
 
21. Beskrivs relationen till externa medier på något vis. 
Med externa medier räknas alla former av externa medier, exempelvis tidningar, radio och tv.  
 
22. Beskriver kommunens kommunikationsplan kommunens webbplats på något vis?  
Med webbplats innebär om man nämner sin hemsida/webbplats på något vis i texten. Räknas 
ej om det enbart står som kontaktinformation på fram/baksida. 
 
23. Beskriver kommunikationsplanen om kommunen förekommer i sociala medier?  
Med sociala medier avses att det att det ska lyftas i texten och inte enbart i 
kontaktinformation. Sociala medier i texten avses även vara kanaler de använder även om 

55 



begreppet sociala medier inte förekommer. Räknas ej om det enbart står som 
kontaktinformation på fram/baksida. 
 
24. Beskrivs medarbetare som viktiga ambassadörer för organisationen?  
Om medarbetare, oavsett nivå, anses vara viktiga för bilden av 
kommunen/staden/organisationen, eller utövar ambassadörskap. Måste vara specifikt att det 
är medarbetarna som är viktiga ambassadörer, exempelvis räknas det inte om det står att alla 
invånare är viktiga ambassadörer för staden.  
 
25. Beskrivs chefer som viktiga förmedlare för intern kommunikation?  
Om chefer, oavsett nivå, anses vara viktiga eller ansvariga för att den interna 
kommunikationen till medarbetare ska gå fram eller genomföras. 
 
Övrigt 
 
26. Förekommer en bakgrund till varför kommunikationsplanen ska genomföras?  
Om det finns någon bakgrund eller underlag om kommunikation eller varför man gör en 
kommunikationsplan. 
 
27. Har kommunikationsplanen ett budskap/syfte?  
Om det finns det någon anledning att man ska göra en kommunikationsplan. 
 
28. Är kommunikationsplanen utformad av en eller flera kommunikationsansvariga?  
Står svaret tydligt att finna fylls “ja” eller “nej” i. Finns ingen information om detta eller om 
det står att dokumentet är skapat av exempelvis kommunfullmäktige fylls “framgår ej” i. Om 
det står ett namn på den person som ska ha skapat eller ansvarar för dokumentet men inte 
vilken roll denne har så undersöks hens roll inom kommunen innan svaret fylls i. 
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