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KOMMUNIKATIONSSTABEN

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR
STOCKHOLMS STAD 2012-2015
Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige anger utvecklingen
för stadens kommunikation. Genom programmets mål och förslag till indikatorer ges
stadens nämnder och verksamheter förutsättningar att planera, genomföra och utveckla sin
kommunikation, på ett sätt som ger nytta för verksamheterna och stockholmarna. Stadens
nämnder och bolag ska utifrån programmets övergripande mål och stadens årliga
kommunikationsplan utforma aktiviteter inom sina respektive verksamhetsområden.
Uppföljning av arbetet ska göras inom ramen för stadens integrerade system för ledning
och styrning.

Mål för kommunikationen 2015





Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig
Stockholms stad är en kommunicerande organisation
Attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är
positiv
Förtroendet för varumärket Stockholms stad är starkt

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

Kommunikationens syfte
Stockholm ska vara en medborgarnas stad, mångsidig och upplevelserik, innovativ
och växande – ett Stockholm i världsklass. Det är vår vision. År 2030 kommer
Stockholm att vara en miljonstad i en region med närmare tre och en halv miljoner
invånare.
Kommunikation är ett sätt att hjälpa oss att förverkliga stadens vision. Stockholms stad
ska därför hela tiden sträva efter att utvecklas till en än mer effektiv och kommunikativ
organisation. Vi uppnår detta genom att nämnder och verksamheter sätter upp tydliga mål
för vad som ska uppnås, genom att samordna oss, dela med oss av kunskap och genom att
samarbeta nära varandra.
Stadens kommunikation har flera syften. Den interna kommunikationen ska engagera och
skapa samhörighet och stolthet hos stadens medarbetare. Det uppnår vi genom till
exempel möten och dialog på arbetsplatserna samt genom att skapa förutsättningar för alla
medarbetare att vara ambassadörer för både sin verksamhet och för staden.
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Företag och organisationer som arbetar på uppdrag av staden ska också känna
samhörighet kring uppdraget för stockholmarna och ha kännedom om stadens vision.
Det uppnår vi genom att samarbeta med dem kring viktiga budskap och aktiviteter.
Den externa kommunikationen ska stärka stadens relationer med alla som vi är till för –
stockholmare, näringsliv, besökare, med flera. Den ska uppmuntra till medverkan och
dialog. Till exempel genom samråd inför kommande stadsplanering, genom att föräldrar
deltar i skolans verksamhet eller genom att äldre och deras anhöriga har möjlighet att
engagera sig i hur omsorgen ska utvecklas. Vi möter dagligen stockholmare, företag och
besökare i många andra sammanhang där dialogen är viktig. Genom att informera
medborgarna om vad som händer såväl i stadsutvecklingen som i verksamheterna skapar
vi tydliga förväntningar på stadens service.
Hur väl vi når våra verksamhetsmål beror i hög utsträckning på hur staden lyckas behålla
– och rekrytera nya – kompetenta och engagerade medarbetare. Kommunikationen bidrar
till detta genom att förmedla alla de möjligheter till utveckling som stadens arbetsplatser
och yrkesroller erbjuder och genom att skapa en tydlig bild av staden som arbetsgivare,
liksom av stadens mångsidiga verksamhet där även andra aktörer finns.
För att vår kommunikation ska vara effektiv krävs att vi är samordnade och konsekventa i
de budskap vi förmedlar. Genom goda samarbeten både inom och mellan våra
verksamheter skapar vi en intern samhörighet som i sin tur leder till extern tydlighet.

Resultatstyrd kommunikation
Vår kommunikation ska bidra till att alla medarbetare känner till och har förståelse för
stadens mål som formuleras i den årliga budgeten.
Kommunikation är ett strategiskt ledningsverktyg för staden. Kommunfullmäktige
beslutar om övergripande indikatorer som styr mot målen i detta program. I den årliga
kommunikationsplanen formulerar och beskriver stadsledningskontoret övergripande
budskap och aktiviteter för stadens kommunikation. Varje nämnd och bolag ska använda
och utveckla kommunikationen på ett strategiskt sätt för att styra och nå målen i sin
verksamhet.
Kommunikationen ska vara resurseffektiv och resultatorienterad. Den ska planeras, följas
upp och utvärderas så att vi kan vara säkra på att vi använder våra resurser effektivt och
skapar goda resultat. Detta gäller för våra interna möten, såväl som för vår dialog med
stockholmarna och för våra aktiviteter på webben och i andra medier
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En stad – ett varumärke
Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt
varumärke. Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra
och vi själva har av staden och det vi gör. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och
främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är
därför någonting som vi bygger inifrån – tillsammans.
Genom kommunikationen om vår vision, vårt uppdrag och våra verksamheter förvaltar
och stärker vi stadens varumärke. Med tydlig kommunikation skapar vi kunskap och
förståelse. Det påverkar både andras bild av oss och vår självbild. När andras och vår
egen bild av stadens kvalitet är positiv ökar vår stolthet.
Genom att planera och samordna kommunikationen, samt genom att vara konsekventa i
budskap och det visuella, stärker vi bilden av ett Stockholm, där alla samverkar och
strävar mot gemensamma mål.

Visionen om ett växande Stockholm i
världsklass
Att Stockholm växer kraftigt innebär flera utmaningar för hela staden och för all vår
kommunikation. Visionen om ett Stockholm i världsklass bestämmer inriktningen på allt
vi gör. Ur visionen hämtar vi huvudbudskapen i vår kommunikation. För att uppnå
visionen krävs att vi tänker framåt och har effektiva verksamheter som sätter medborgaren
i centrum. Det krävs också kommunikation för att stödja chefer och medarbetare i det
arbetet. Med goda exempel på nytänkande i verksamheterna ska vi berätta om vårt arbete
på väg mot ett Stockholm i världsklass.
Stockholm - The Capital of Scandinavia
Att Stockholm är Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande
kulturstad sammanfattas i budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. Budskapet
stärker Stockholms stad och hela regionen och beskriver hur vi vill uppfattas på den
internationella arenan. Stockholm - The Capital of Scandinavia är ett budskap som ska
förmedlas i ord eller som en symbol och ska finnas med i all stadens övergripande
kommunikation.
Den styrka som finns i att Stockholms stad tillsammans med ett 50-tal kommuner i
regionen marknadsför sig tillsammans – främst gentemot en internationell målgrupp –
bidrar till att attrahera fler etableringar, investeringar och besökare till regionen och
staden, vilket i sin tur ger tillväxt och fler arbetstillfällen. Det är en förutsättning för att
uppnå visionen.
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Alla kommunicerar
Kommunikation är en viktig del i vår verksamhet. Effektiv kommunikation hjälper oss att
uppnå våra mål och förverkliga stadens vision. I en stor organisation som Stockholms stad
är det särskilt viktigt att det är enkelt att kommunicera. Därför ska ansvarsfördelningen
vara tydlig och information lätt att hitta.
Vi har alla ett ansvar för att lyssna till dem vi möter i vårt arbete. Vi ansvarar för att skapa
förståelse för vår service och våra verksamheter och för att staden växer och utvecklas.
Ansvaret för att hålla dialogen med stockholmare levande vilar därför på alla
medarbetare. På så sätt är vi alla kommunikatörer – stadens ambassadörer och bärare av
varumärket Stockholm.
Chefer i våra verksamheter är ansvariga för kommunikationen med alla dem som berörs
av den verksamhet de leder. Stadens chefer ska sträva efter att skapa mening och
förståelse för allas ansvar för att utveckla verksamheten och för att bidra till dialog.
Stadens kommunikatörer ska stödja cheferna i detta arbete och hjälpa till att utveckla
möjligheterna till målinriktad kommunikation. Det är också kommunikatörernas ansvar
att samordna kommunikationen i den egna verksamheten samt att på andra sätt underlätta
kommunikationsarbetet. Detta för att säkra att kommunikationen hela tiden förstärker de
övergripande budskapen och styr mot våra gemensamma mål och mot visionen.

Vi kommunicerar aktivt, trovärdigt och
tillgängligt
Stockholms stads kommunikation ska genomsyras av samma förhållningsätt som allt
annat vi gör i våra verksamheter. Vi ska vara aktiva, trovärdiga och tillgängliga.
Det krävs att vi är nytänkande och engagerade för att vår kommunikation ska nå ut. Vi ska
kommunicera vad vi gör och göra vad vi kommunicerar – för att stockholmarna alltid ska
kunna lita på att vi håller vad vi lovar. Vi ska vara öppna, bygga förtroende och stärka det
demokratiska samtalet, genom att underlätta för medborgarna att delta i utvecklingen av
våra verksamheter. Detta ska vara vårt förhållningsätt oavsett om vi utför en verksamhet i
egen regi eller om den bedrivs av andra utförare.
Den viktigaste formen för all vår kommunikation är och förblir det personliga samtalet
och mötet. Det som sker dagligen på våra arbetsplatser, när vi delar kunskap, förståelse
och kommer till nya insikter. Då drar vi nytta av alla hundratals gyllene ögonblick – där
de vi är till för blir lyssnade på och känner att de får ett bra bemötande.
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Vi ska kommunicera externt genom välbekanta kanaler – till exempel webb, dagspress
och genom telefon och e-post. Men också använda nya sätt att utveckla relationen med
dem vi är till för – till exempel sociala medier – för att stärka dialog och sprida förståelse.
Stadens webb ska vara navet i vår kommunikation. Information som förmedlas till
stockholmarna på annat sätt ska också finnas här. Intranätet ska vid sidan av det
personliga mötet vara vår viktigaste kanal för att kommunicera med stadens medarbetare.
För att vår kommunikation ska vara så effektiv som möjligt ska vi alltid ha god kunskap
om våra målgrupper och deras behov och förutsättningar. Detta gäller oavsett om de finns
inom staden, regionen, nationellt eller internationellt. Vi ska alltid välja ett så enkelt och
tydligt språk som möjligt.

Vår logotyp S:t Erik
Stockholms stads verksamhet symboliseras av logotypen S:t Erik. S:t Erik ska finnas med
i vår kommunikation för att tydligt visa att staden är avsändare.
Stockholms stads grafiska profil ska användas konsekvent för att stärka stadens
varumärke. Genom att stadens förvaltningar använder sig av ett gemensamt symbolspråk
och den grafiska profilen försäkrar vi oss om att medborgarna alltid känner igen våra
verksamheter. Genom att också bolagen tydligt och grafiskt anger att de är en del av
kommunkoncernen bidrar de till att stärka stadens varumärke.
Kommunikationsprogrammet inklusive riktlinjer för användandet av S:t Erik träder i
kraft 1 januari 2012 och gäller till 31 december 2015. Det ersätter i alla delar
tidigare kommunikationspolicy (Dnr 059-577/2006) och kompletteras med
riktlinjer som anger hur verksamheterna ska agera för att nå de långsiktiga målen.
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