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Visioner om platsen

Om visioner, visionsarbete i 
lokalt utvecklingsarbete



Forskningsintresse

Politiska idéer, visioner, projekt, 

som är kopplade till en plats eller ett rum, och 
som kommuniceras till många människor. 





Lokal utveckling?

• …att utveckla ekonomi & infrastruktur 
(samhällsplanering, näringslivsutveckling)?

• … att utveckla en ändamålsenlig politisk struktur 
(organisationsteori, styrning, politik)?

• …att utveckla gemenskap och identitet 
(nation building)?



I samtliga dessa verksamheter används bilder, 
berättelser, framtidsvisioner, målbilder, 

värderingar som styrinstrument.



Teoretisk utgångspunkt.

• Bilden av och beskrivningar om en plats bidrar 
till att forma föreställningar om platsen.

• Föreställningar om platsen påverkar beslut 
som berör platsen. 

• Visioner – en del i vår tids styrningspraktik. 
Metastyrning är ett relevant begrepp!



• Konkurrens

• Komplext uppdrag.

• Fler aktörer.

• Mindre detaljstyrning.

• Mångfald, globalisering, identitet.

Varför är visionerna viktiga idag?



Jag är intresserad av era 
erfarenheter av att arbeta med 

visioner.



Var arbetar du?
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Kommunal förvaltning

Regional förvaltning/regionförbund/regional organisation

Statlig förvaltning

Övrigt privat

Övrigt offentligt



Vilken befattning/titel har du?

• Analytiker

• Chef regional utveckling

• Energi- och miljöstrateg

• Handläggare 2

• Infrastukturstrateg

• Kollektivtrafikstrateg

• Kommunstrateg i kommunal 
förvaltning oc

• Planeringschef

• Regional utvecklare

• Regionplanerare 2

• Regionplanerare (handläggare)

• Regionutvecklare

• Samhällsplanerare

• Samordnare infrastruktur & 
kollektivtra

• Statistiker

• Strategisk planerare

• Utvecklare

• Utvecklare, Infrastruktur

• Utvecklingsledare

• Utvecklingsplanerare

• Utvecklingsstrateg

• myndighetschef

• områdeschef

• regionplanerare

• samhällsplanerare

• utredare

• utredare/samhällsplanerare

• utvecklingsstrateg



I vilken utsträckning är visions- och utvecklingsdokument en del 
av din yrkesmässiga vardag?
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Inte alls

I låg grad

I ganska hög grad

I hög grad



Vilka av följande visions- och 
utvecklingsdokument berör dig i ditt arbete?
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Lokala utvecklingsplaner av olika slag

Regionala utvecklingsplaner av olika slag

Planer för näringslivsutveckling

Varumärkesplattformar

Hållbarhetsplaner av olika slag



Vilka värden uppfattar du som de tre mest centrala i de 
visions- och utvecklingsdokument du kommer i kontakt 

med i ditt arbete? 
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”Visions- och utvecklingsdokumenten och dess 
innehåll är viktiga ledstjärnor i det politiska 

beslutsfattandet”
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Inte alls

I låg grad

I ganska hög grad

I hög grad



”Visions- och utvecklingsdokument och dess 
innehåll är viktiga ledstjärnor för tjänstemän och 
planerare i förvaltningen”
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Inte alls

I låg grad

I ganska hög grad

I hög grad



”Visions- och utvecklingsdokument och dess 
innehåll har betydelse för hur resurser fördelas i 

min organisation”
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Inte alls

I låg grad

I ganska hög grad

I hög grad



Beskriv utmaningar och svårigheter 
med det visionsarbete som görs i din 

organisation
• Hur kan visionerna konkretiseras?

• Mycket VAD, lite HUR

• Styrdokumentshierarkier 

• Svårt med prioriteringar

• Allmänt hållet

• Vad har vi egentligen för kunskap om detta?

• One man show



Beskriv möjligheter och styrkor 
med det visionsarbete som görs i 

din organisation

• Öppen organisation

• Stor delaktighet

• Visionsarbetet skapar lärande

• Styrka att det är politiskt förankrat

• Skapar tydlighet i mål och viljeinriktning



www.liu.se/cks


