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Sammanfattning 

 

Den  strategiska  planeringen  har  kommit  att  få  allt  större  fäste  inom  den  svenska 

planeringen, och den nya PBL från 2011 betonar att översiktsplanen ska inta en mer 

strategisk  roll.  I  detta  har  visionen  som  verktyg  kommit  att  växa  och  bli  ett  allt 

vanligare element i översiktsplanerna. Begreppet vision kan tyckas ha blivit trendigt. 

Men  i  vilken  utsträckning  påverkar  visionerna  planeringen?  Att  en  vision  existerar 

betyder  inte  per  se  att  den  skapar  en  mer  strategisk  planering. Som  forskare  lyfter 

fram  så  finns  det  ingen  gemensam  definition  av  begreppet. Syftet med  detta 

examensarbete är därför att undersöka hur visioner förstås och hur de utformas inom 

den strategiska planeringen så som den utförs i svensk översiktsplanering. Vidare är 

förhoppningen  att  detta  skall  bidra till  en  kritisk  reflexion  kring visionens betydelse 

inom den kommunala översiktliga planeringen.  

Undersökningen  har baserats  på en  forskningsöversikt som  lyfter  fram och  redogör 

för  centrala  dimensioner  i  hur  forskningen  men  även  branschen  ser  på  begreppet 

vision  och  visionsskapande.  Detta  har  presenterats  i  samband  med  forskningens 

normativa  bild  av  den  strategiska  planeringen. Forskningsöversikten  har  inletts  med 

att  ge  en  överblick  för  den  kontext  som visioner  och  visionsarbete  framträder  i 

planeringssystemet,  samt  hur  kommunens  styrning  och  planerarens  roll  har  kommit 

att förändras och utvecklats.  

Den  empiri  som  använts  har  samlats  in  genom  kvalitativa  intervjuer med 

planarkitekter  samt  dokumentstudier  över  visioner  i  översiktsplaner.  Empirin  har 

analyserats  med  metoden  kvalitativ  innehållsanalys.  Resultatet  och  analysen styrker 

det  faktum  att  begreppet  kan  ses  som  ett  ”fuzzy  concept”,  dvs.  ett  luddigt  begrepp 

med olika  innebörder.  Det  som  planerarna  gemensamt  uttrycker  är  att  visionen  ska 

fungera som ett styrverktyg för planerarna och politikerna att använda. Samtidigt så 

tyder  resultaten  att  de  studerade  visionerna  tycks  sakna  det  fokus  som forskningen 

lyfter fram som en viktig komponent för visioner och för strategisk planering. Detta, i 

kombination  med  att  de  olika  visionerna  lyfter  fram  i  princip  samma  generella 

önskemål om framtiden, leder fram till en diskussion om visionens egentliga funktion 

som ett styrverktyg. Om visionen uttrycker det planerare och övriga inom kommunen 

redan tänker om framtiden, dvs. om den uttrycker det uppenbara, hur kan den då göra 

skillnad och fungera styrande?    
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1.1 Bakgrund 

 

Att  förhålla  sig  till  framtiden  är  en  av  planeringens  mest  komplexa  uppgifter. 

Framtiden  går  inte  att  förutsäga,  vilket  skapar  problem  då  planeringen  i  sig  är 

framtidsinriktad.  Det  som  planeringen  idag  tar  ställning  till  kommer  ha  konsekvenser 

långt  fram  i  tiden,  ibland  konsekvenser  som  idag  inte  ens  går  att  föreställa  sig. 

Samtidigt  blir  vår  omvärld  mer  och  mer  komplex i  och  med  dagens  snabba 

teknologiska  och  miljömässiga  förändringar.  Att  planera  ”hållbart”  är  idag  ett  viktigt 

och  grundläggande  uppdrag  för  kommunerna.  För  att  hantera  den  komplexa 

verkligheten  så  har  den  strategiska  sidan  av  planeringen  växt  och  kommit att  få  fäste 

både ute i praktiken men även från lagstiftningens sida. I plan och bygglagen från 2011 

kom detta att betonas med intentionen att den kommunala översiktsplanen skulle inta 

en mer strategisk funktion. Översiktsplanen har därmed fått en nyckelroll i arbetet mot 

att skapa en mer strategisk och framtidsinriktad planering. 

 

Fysisk  planering  är  en  kommunal  angelägenhet,  vilket  innebär  att  många  fysiska 

planerare  jobbar  inom  en  politiskt  styrd  organisation.  Samtidigt  som  själva 

planeringsuppgiften  har växt  sig  mer  komplex,  så  har  den  kommunala  organisationen 

gjort detsamma. Detta har betytt att nya former av styrning har växt sig stark. En av de 

strategier  som  används  för  att  styra  är  metastyrning,  vilket  kort  kan  förklaras  som 

”styrning av styrning”. En variant av metastyrning är att arbeta med visioner.  

 

I  samband  med  denna  utveckling  så  har  översiktsplanernas  karaktär  kommit  att 

förändras.  Detta  märks  genom  en  snabb  överblick  av  valfri  kommuns  aktuella 

översiktsplan. Förutom det lagstadgade kravet av vad en översiktsplan måste innehålla, 

så kompletteras översiktsplanen med ett eget innehåll vilket skiljer sig åt mellan olika 

kommuners  översiktsplaner.  En  allt  mer  vanligt  förekommande  del  i  dokumentet  är 

presentationen av en vision. Att ha en vision i översiktsplanen kan uppfattas vara mer 

regel  än  undantag.  Översiktsplanerna  har  blivit  mer  framtidsinriktade,  vilket  även 

namnen på dem avslöjar. Exempelvis skriver Staffanstorps kommun på deras hemsida; 

”Framtidens  kommun – perspektiv  2038  kallas  vår  framtidsvision  som  även  fungerar 

som  en  översiktsplan”.  Trelleborgs  kommun  skriver  på  deras  hemsida  att  ”Varje 

kommun  ska  ha  en  aktuell  översiktsplan  som  omfattar  hela  kommunens  yta. En 

översiktsplan  är  kommunens  vision  för  den  framtida  utvecklingen”. I  båda exemplen 

antyder  beskrivningen  att  hela  översiktsplanen  är  en  vision.  Samtidigt  så  beskriver 

Svalöv kommun sin vision med en enda mening ” Svalövs kommun - det nya, nära och 

naturliga  alternativet  för  boende,  utbildning  och  företagande”.  Begreppet  vision 

används i så pass stor utsträckning i planeringen idag att detta tåls att reflekteras över, 

för vad betyder egentligen begreppet när det används på så pass skilda sätt? 
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1.2 Problemformulering 
 

Flertalet kommuner har anammat den visionsdrivna styrningspolitiken i en tid där den 

strategiska delen av planering framhålls som mer och mer viktig. Flertalet kommuner 

har idag en vision som är inkluderad i översiktsplanen. Begreppet vision kan tyckas ha 

blivit  trendigt.  Men  i  vilken  utsträckning  påverkar  visionerna  planeringen?  Att  en 

vision existerar betyder inte per se att den skapar en mer strategisk planering. Om en 

vision inte är utformad på ett sätt som gör att de får den strategiska roll den är tänkt att 

ha, blir den inte då betydelselös? Finns det en gemensam förståelse för hur visioner är 

tänkta att fungera? Och vad innebär egentligen begreppet vision? Som Shipley (2004) 

menar  så  finns  det  flertalet  böcker  och  instruktionsmanualer  om  hur  visionsskapande 

bör gå till. Men samtidigt beskriver han hur konceptet med “visionsskapande” i dagens 

praktik ha blivit så pass vagt att det är på gränsen till att vara meningslöst, vilket kan 

jämföras  med  konceptet  att  planera  ”hållbart”,  vad  menas  egentligen  med  det?  Det 

saknas alltså inte fler manualer i hur du skapar en vision, utan det saknas studier som 

utreder begreppet kritiskt. Planerarens förståelse för hur begreppet vision ska användas 

är en förutsättning för att visionen ska vara meningsfull för planeringen. Hur begreppet 

förstås  är  även  kopplat  till  hur  visionen  är  utformad,  alltså  hur  den  är  skriven  och 

formulerad.  Hur  visionen  är  utformad  syftar  även  på  hur  processen  för 

visionsskapandet  ser  ut,  eftersom  de  aktörer  som  medverkar  påverkar  hur  visionen  i 

slutändan kommer se ut och bli formulerad. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är undersöka hur visioner förstås och hur de utformas inom den 

strategiska  planeringen  så  som  den  utförs  i  svensk  översiktsplanering. Uppsatsen har 

även  som  syfte  att  bidra  till  en  kritisk reflexion  kring visionens  betydelse inom  den 

kommunala översiktliga planeringen.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur	  är	  visionerna	  inom	  den	  kommunala	  översiktsplaneringen	  utformade?	  
	  
• Vilka	  innebörder	  lägger	  planerare	  i	  begreppet	  vision?	  
	  
• Hur	  ser	  processen	  ut	  för	  att	  ta	  fram	  en	  vision?	  
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1.5 Disposition 

Den  första  delen  av  arbetet utgör  forskningsöversikten som  jag  utgår  från  för  att 

förklara de fenomen som påträffas i själva undersökningen. Forskningsöversikten har 

som syfte att lyfta fram och redogöra för centrala dimensioner i hur forskningen men 

även  branschen  ser  på  begreppet vision  och  visionsskapande.  Detta  bildar  den 

analysram  som  jag  utgår  från  och  som  styr  analysen  av  uppsatsens  empiri.  Denna 

analysram, samt de metoder som använts för att samla in empirin presenteras i kapitel 

3.  Kapitel  4  redovisar  de  resultat  samt  den  analys  som  gjorts  för  de  undersökta 

översiktsplanerna  samt  de  intervjuer  som  genomförts.  I  kapitel  5  presenteras 

uppsatsens slutsatser samt en övergripande diskussion över de resultat som uppvisats i 

föregående kapitel.  
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2. 
FORSKNINGSÖVERSIKT 
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2.1 Inledning 

 

Forskningsöversikten har  som  syfte  att  lyfta  fram  och  redogöra  för  centrala 

dimensioner  i  hur  forskningen  men  även  branschen  ser  på  begreppet  vision  och 

visionsskapande.  Begreppet  vision  har  ingen  entydig  definition.  Som  jag  har  nämnt 

och  som jag  kommer  redogöra  för  nedan  så  finns  det  olika  uppfattningar  om 

begreppen  vision,  hur  den  ska  se  ut  och  vad  den  ska  syfta  till.  För  att  kunna 

genomföra min undersökning är denna genomgång nödvändig för att visa på hur det 

talas  om  begreppet  vision  i  forskningen  och  branschen.  Denna  genomgång  kommer 

att sammanfattas  i  ett  teoretiskt  ramverk  som  är slutprodukten av  den 

forskningsöversikt som här presenteras.   

Begreppet  vision  framträder  ofta  inom  managementlitteraturen  och 

organisationsstyrning,  där  visioner  kortfattat  brukar  beskrivas  som  ett  medel  för  att 

styra en organisation. Inom planeringsforskningen behandlas begreppet vision främst 

inom området för strategisk planering. Dessa två områden, organisationsstyrning och 

strategisk  planering  kan  ses  som  nära  sammankopplade,  då  den  strategiska 

planeringen  har  ett  stort  fokus  på  hur  processen  för  planarbetet  ska  fungera  och 

behovet  av  att  samordna  aktörer  till  att  handla  kollektivt.  Forskning  inom  strategisk 

planering  hämtar  mycket  av  idéerna  om  visioner  från  managementlitteraturen. Den 

strategiska  planeringen  är  därför  en  viktig  utgångspunkt  för  förståelsen  för  hur 

begreppet vision behandlas av forskningen inom fältet för fysisk planering.  

Gällande  forskningens  syn  kommer  jag  utgå  till  stor  del  från  Louis  Albrechts  och 

Patsy Healey då dessa två forskare har en normativ syn på strategisk planering, vilket 

innebär att de har tagit fram verktyg för hur den strategiska planeringen bör fungera 

enligt deras idealbild. Dessa två forskare har även dominerat teorierna om strategisk 

planering  i  en  europeisk  kontext.  Newman  (2008)  ställer  sig  dock  kritisk  till  deras 

idealbilder  då  han  menar  att  planeringen  sällan  uppnår  dessa  ideal,  vilket  är  en 

diskussion jag vidare kommer föra. Dock ser jag dessa två forskare som lämpliga att 

utgå från om jag ska skapa mig en bild av hur forskningen ser på strategisk planering 

och visioner.  

Jag  kommer  även  utgå  från  Robert  Shipley  som  har  forskat  kring  hur 

visionsskapandet tar form i praktiken och där han har en kritisk ansats till begreppet. 

Jag kommer även göra en genomgång för hur branschen uttrycker sina uppfattningar 

om hur visionsarbetet ska gå till i kommunerna. Först kommer jag redogöra för, och 

ge  en  överblick  för  den  kontext  som  visionen  och  visionsarbetet  framträder  i 

planeringssystemet,  samt  vilken  roll  planeraren  idag  tar  sig  an.  Eftersom  jag  ska 

undersöka  hur  planeraren  ser  på  begreppet  vision  och  visionsprocessen  är  det  en 

relevant del att ta upp eftersom vilken roll planeraren har kan påverka hur de ser på 

visionsarbetet.  
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2.2 Översiktsplanens nya strategiska dimension, kommunens 

styrning och planerarens roll  

2.2.1 En ny översiktsplan 

Den nya PBL trädde i kraft i maj 2011 och det som uppmärksammades mest var de 

förändringar som skedde gällande detaljplaneprocessen. Den nya PBL hade som syfte 

att  göra  planeringen  mer  effektiv,  då  det  vid  tidpunkten  fanns  ett  missnöje  bland 

politiker, byggherrar och finansiärer över att planprocessen för en detaljplan tog allt 

för lång tid (Fredriksson 2011:53). Men gällande översiktsplaneringen så skedde även 

ändringar i PBL som i denna uppsats är relevanta att belysa, då det visar hur synen på 

översiktsplanens  roll  har  förändrats.  Syftet  med  den  nya  PBL  och  förändringarna 

gällande översiktsplaneringen var att stärka översiktsplanenens funktion för att ge den 

en  central  roll  i  den  kommunala  planeringspraktiken.  Den  mest  framträdande 

förändringen var hur den nya PBL hade som intention att förstärkta översiktsplanens 

strategiska funktion. 

I  propositionen  för  den  nya  PBL  menade  lagstiftarna  att  flertalet  kommuner  bedrev 

strategisk  planering,  men  att  många  kommuner  inte  utnyttjade  översiktsplanen  i  det 

syftet,  utan  fortfarande  använde  planen  begränsat  till  att  fungera  som 

beslutsförberedande  för  mark- och  vattenanvändningen  (Prop.  2009/10:  170:170). 

Genom  den  nya  föreslagna  strategiska  funktionen  i  översiktsplanen  var  syftet  att 

stärka  de  långsiktiga  politiska  viljorna,  och  planens  roll  var  att  fungera  som  ett 

strategisk och politisk instrument. Vidare så menar propositionen att ”Lagstiftningen 

bör  ge  stöd  för  en  mer  visionär  och  strategisk  översiktsplan  som  tar  hänsyn  till  och 

samordnar  med  överordnade,  för  kommunen  relevanta,  nationella,  regionala  och 

mellankommunala  mål,  planer,  program  och  strategier” (Prop.  2009/10:  170:176-

177).  Värt  att  nämna  är  att  detta  inte  var  första  gången  som  den  strategiska 

dimensionen  skulle  förstärkas  i  översiktsplanen.  I  propositionen  från  1994  var 

ambitionerna  att  översiktsplanen  skulle  stärkas  som  ett  instrument  för  att  skapa  en 

hållbar utveckling, där miljöarbetet låg som grundläggande motiv till förändringarna. 

”Förslagen i det följande syftar således till att höja ambitionsnivån i den översiktliga 

planeringen  så  att  den  fysiska  planeringen  effektivt  kan  medverka  till  att  lösa 

angelägna  uppgifter  och  i  övrigt  möta  de  anspråk  och  förväntningar  som  ställs,  inte 

minst i det framtida miljöarbetet…” (Prop. 1994/95: 230:45). Den strategiska sidan av 

planeringen har med andra ord kommit att få allt större betydelse från lagstiftningens 

sida, där översiktsplanen har föreslagits få en viktigare roll i det arbetet.  

 

2.2.2 Kommunens styrning 

Att användningen av visioner i offentliga verksamheter har ökat kan ses i en kontext 

av att samhällsstyrningen har kommit att förändras. Detta perspektiv brukar kallas att 

samhällsstyrningen  har  gått  ”från  government  till  governance”  (Pierre,  Sundström 
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2009:7).  Huruvida  governance  helt  eller  delvis  har  ersätt  government  är  inte 

forskningen  ense  om,  men  som  Dannestam  menar  så  går  det  att  tala  om  en 

förskjutning  i  perspektivet  (Dannestam  2009:80).  Kortfattat  går  denna 

perspektivförskjutning  att  beskriva  som  att  styrningen  har  gått  från  politisk  och 

administrativ till samordning och koordinering (Montin 2004:201). Healey menar på 

att  governance  inte  har  ersatt  government,  utan  att  governance istället  är  en 

utvidgning  av  governance  som  ett  sätt  att  vidga  styrningen  och  att  komplettera 

government med andra styrformer (Healey 2010). 

Governance  handlar  om  att  skapa  nätverk  och  decentraliserade  processer,  där 

samverkan  sker  mellan  olika  typer  av  aktörer,  både  privata  och  offentliga,  medan 

government  förknippas  med  hierarkiska  beslutsprocesser  och  avgränsade 

organisationer.  Förutom  att  processerna  för  beslutsfattande  har  förändrats,  så  har 

perspektivförskjutningen  från  government  till  governance,  inneburit  att  formen  för 

styrning  har  förändrats.  I  ett  governance  perspektiv  så  betonas  styrningsformer  som 

handlar om att sätta upp övergripande ramverk där olika aktörer och nätverk kan fatta 

egna beslut och styra sig själva (Pierre, Sundström 2009:14). Som Stig Montin menar 

så  är  den  kommunala  organisationen  som  helhet  en  komplex  verksamhet  vilket 

betyder att det finns behov för strategier för en övergripande politisk och professionell 

styrning (Montin 2006:14). En typ av strategier för detta är att använda metastyrning, 

vilket  kort  kan  förklaras  som  ”styrning  av  styrning”.  Metastyrning  kan  ske  på  olika 

sätt,  där  ett  sätt  är  att  det  sker  genom  konstruktion  av  mening  och  identitet.  Montin 

menar  att  det  går  ut  på  att  försöka  skapa  ett  gemensamt  tänkande  inom en 

organisation  för  att  kunna  lösa  problem,  ”En variant  av  detta  är  att  arbeta  med 

visioner  som  är  tillräckligt  övergripande  och  vaga  för  att  samla  flertalet,  men 

samtidigt  så  pass  konkreta  att  de  är  vägledande  för  handlandet.” (Montin  2006:17). 

Poängen  med  att  skapa  ett  gemensamt  tänkande  i  en  komplex  organisation  är  att 

styrningen  inte  behöver  ske  i  detalj.  De  som  arbetar  i  kommunerna,  exempelvis 

planarkitekter, tänker då ut själva sina lösningar i linje med de visioner och mål som 

pekats ut.  

 

2.2.3 Planerarens roll i förändring 

Samtidigt som kommunens styrning har förändrats så har även planerarens roll gjort 

detsamma. Tidigare forskning har undersökt vad planeraren uppfattar att dess roll är i 

en planprocess. Nilsson (2003:210) menar att planerarens roll har förändrats från att 

vara en sektorsövergripande expert till att vara en koordinatör av planeringsprocessen. 

Andra forskningsresultat tyder på en liknande omställning, där planerarollen idag ofta 

beskrivs vara som en koordinatör med ett holistiskt ansvar (Bergström 2006:122) och 

att  rollen  har  förändrats  från  att  vara  planförfattare  till  att  vara  processledare 

(Håkansson 2005:155). Planeraren är således inte enbart en expert inom sitt eget fält, 

utan  har  tagit  över  fler  roller,  där  en  av  dessa  är  en  mer  medlande  och 

kommunicerande roll.  
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Att  planerarens  roll  har  kommit  att  förändras  kan  ses  i  samband  med  hur 

planeringstänkandet  har  utvecklats  från  efterkrigstiden  och  framåt.  Generellt  och 

förenklat brukar det talas om ett antal planeringsdiskurser som efter andra världskriget 

har avlöst varandra eller existerat parallellt. Dessa olika planeringsdiskurser har olika 

synsätt på vad planeringsverksamheten ska gå ut på och därmed även olika synsätt på 

vilken roll planeraren ska ha. Med diskurs menas här det specifika sättet att tala och 

tänka om planering. Andreaz Strömgren har identifierat fem planeringsdiskurser som 

präglat  planeringen  i  Sverige  från  1950-talet  till  2000-talet.  Dessa  är planering som 

fysisk  design, planering  som  rationell  beslutsprocess,  kommunikativ  planering, 

postmodern  planering  och  planering  som  libertarianism (Strömgren  2007:34).  Som 

Strömgren  menar  så  framställs  ofta  dessa  skiften  i  planeringstänkandet  som 

revolutionärt  med  tydliga  paradigmatiska  skiften,  dock  tyder  Strömgrens 

diskursgenomgång  på  att  utvecklingen  snarare  har  varit  evolutionär.  De  olika 

planeringsdiskurserna  har  varit  olika  framträdande  i  svensk  lagstiftning,  men  här 

kommer planering som fysisk design, rationell planering och kommunikativ planering 

lyftas fram övergripande, då dessa tre diskurser på ett tydligt sätt kan kopplas till hur 

synen på planerarens roll har kommit att utvecklas och förändras.  

Planering var fram till, och under 1950-talet, präglat av att skapa idealsamhället eller 

idealstäder,  där  planeringen  skulle  ordna  samhällets  fysiska  design.  Planeringen  var 

en  vetenskap  och  samtidigt  en  konst.  Planering  var  således  en  specifik  profession, 

som  skulle  skapa  vackra,  praktiska  och  ekonomiska  planer  (ibid:37).  Planering  var 

inte  politisk  till  sin  karaktär,  utan professionell.  Planeraren  kunde  således  själv 

utforma  städers  fysiska  design,  oberoende  från  politiker,  medborgare  eller  övriga 

aktörer.  

Rationell planering kom att dominera planeringsdebatten från 1960-talet som reaktion 

på  de  utopiska  blåkopiorna.  Planeringen  kunde  inte  enbart  handla  om  att  rita  kartor 

och att enbart fokusera på slutmålet, utan planeringen måste även handla om att skapa 

välordnade beslutsprocesser (ibid:39-40). Diskussionerna kring 1960- och 1970-talet 

kom således att handla om hur planeringen skulle ordna rationella metoder för att fatta 

beslut. En rationell process kan delas in i formell och substantiell rationalitet. Syftet 

med  uppdelningen  är  att  kunna  skapa  en  form  av  rationell  beslutsprocess  som  kan 

skilja  på  fakta  från  värderingar, vilket  ansågs  viktigt  då  subjektiva  värderingar  mer 

eller  mindre  alltid  influerar  beslut  som  fattas.  Rationella  beslutsprocesser  ska  vara 

baserade på fakta, värderingar sågs tillhöra politiken. Den formella rationaliteten kom 

då  att  handla  om  att  nå  de  mål  som  politiken  bestämmer  på  ett  så  effektivt  och 

rationellt  sätt  som  möjligt,  medan  den  substantiella  rationaliteten  behandlar  de 

mål/ändamål  som  den  rationella  processen  ska  leda  fram  till.  Planeringen  skulle 

därför  koncentrera  sig  till  den  formella  rationaliteten,  och  politiker  på  den 

substantiella  (Allmendinger  2009:63-64).  Detta  ”vetenskapliga”  sätt  att  planera 

försäkrade att planerare på ett effektivt, objektivt och rationellt sätt skulle få fram de 

”rätta svaren” genom en välordnad beslutsprocess (ibid:63,77).  
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Den  kommunikativa  planeringen  kom  under  1980-talet  att  växa  inom  planteoretiska 

diskussioner,  framförallt  som  kritik  till  den  rationella  planeringens  sätt  att  på  ett 

vetenskapligt och rationellt sätt ”kalkylera” ut den bästa planen (Strömgren 2007:44). 

Enligt  den  kommunikativa  planeringen  hämtas  inte  legitimiteten  från  vetenskapliga 

metoder,  utan  legitimitet  hämtas  utifrån  att  tillsammans  formulera  meningsfulla 

lösningar på problem. Planeringen är politisk och kommunikativ till sin karaktär, och 

präglas  av  en  strävan  av  att  nå  konsensus  mellan  berörda  parter  Förståelsen  av 

omvärlden utgörs av sociala konstruktioner och inte objektiv kunskap. Förespråkarna 

av  kommunikativa  planeringen  menar  att  planerarens  främsta  uppgift  är  att  delta  i 

samverkansprocesser och agera medlare för att finna lösningar som gynnar alla parter 

(Strömgren 2007:45).  

Den  planteoretiska  diskussion  som  både  Strömgren  och  Allmendinger  redogör  för 

visar att utvecklingen i planeringstänkandet förflyttar planeraren från en professionell 

roll till en mer medlande och kommunicerande roll. Detta stämmer överens med den 

forskning som har gjorts på hur dagens planarkitekter ser sin roll i planprocesser, där 

de exempelvis ser sig själva som processledare istället för planförfattare.  

 

2.3 Strategisk planering 

2.3.1 Det normativa konceptet 

Begreppet  strategi  kopplas  ofta  till  den  militära  innebörden.  Nationalencyklopedin 

beskriver  ordet  strategi  som  ”läran  om  användningen  av  militära  och  andra 

maktmedel  för  att  i  kamp  med  en  motståndare  nå  politiska  mål,  såväl  krigsmål  som 

andra  mål  såsom  att  bevara  fred,  upprätthålla  neutralitet  och  att  ändra  eller  bevara 

maktförhållanden.”  (Nationalencyklopedin  2014). Användningen  av  begreppet  i 

denna uppsats har dock inget med den betydelsen att göra, utan jag kommer använda 

begreppet  så  som  det  talas  om  det  i  forskningslitteratur  inom  planeringsfältet  för 

strategisk  fysisk  planering.  Som  Albrechts  poängterar  så  finns  det  ingen  gemensam 

definition  av  begreppet,  utan  olika  författare  och  praktiker  använder  begreppet  på 

olika  sätt  (Albrechts  2004:746).  I  denna  del  kommer  två  forskares  syn  på  strategisk 

planering lyftas fram och ligga till grund för uppsatsens förhållningssätt till begreppet. 

Louis  Albrechts  och  Patsy  Healey  är  två  forskare  och  tidigare  praktiker,  som  har 

kommit att dominera teorin om strategisk planering i en europeisk kontext (Newman 

2008:137). Deras syn kan beskrivas som idealistisk, dvs. att de främst argumenterar 

för  varför  planeringen  bör  övergå  till  att  arbete  mer  strategiskt  och  hur  denna 

strategiska planering bör ske.   

Albrechts argument för en strategisk planering är att vi inte kan fortsätta planera som 

vi  alltid  har  gjort,  med  hänsyn  till  den  utveckling  som  sker  i  vår  omvärld,  gällande 

exempelvis  den  växande  miljöproblematiken  och den  ökande  randomiserade 

utvecklingen av våra städer (Albrechts 2004:743). Samhället måste istället ta ansvar 
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för  vår  framtid,  vilket  även  innefattar  planeringen.  Istället  för  att  vänta  på  att 

framtiden  ska  hända,  måste  planeringen  reagera  proaktivt.  Den utveckling  som  sker 

kan  inte  hanteras  med  en  ’traditionell  planering’.  För  att  kunna  skapa  och  forma 

framtiden  menar  Albrechts  att  planeringen  måste  ses  ur  en  transformativ  praktik 

(Albrechts 2010:1116). Den transformativa praktiken ser att det inte är det nuvarande 

sättet att agera som nödvändigtvis är det bästa, utan ur ett transformativt synsätt så bör 

planerare  bryta  sig  fri  från  idéer  och  koncept  som  enbart  fortlever  för  att  det  är  ”så 

man gör”. Istället ska planerare ta sig ur trygghetszonen och försöka konfrontera sina 

grundvärderingar  och  undersöka  nya  idéer  ”outside  the  box”.  Den  transformativa 

praktiken,  menar  Albrechts,  har  inte  möjlighet  att  verka  inom  den  traditionella 

planeringen. För att kunna verka för en verklig förändring så behövs den strategiska 

planeringen (ibid:1117-1118).  

Som Albrechts beskriver så har den strategiska planeringen fått ett uppsving i Europa 

på  grund  av  den  utvecklingen  som  skett  i  omvärlden.  Healey  har  studerat  de 

strategiska  dokumenten  och  menar  att  de  ”strategier”  som produceras  inte  är 

strategiska i den bemärkelsen att de inte verkar ge någon effekt. Hon menar att vissa 

enbart  produceras  för  att  tjäna  ett  politiskt  syfte,  där  de  fungerar  för  partier  eller 

personer med makt att använda sig av rent retoriskt. Vissa produceras för att uppfylla 

myndighetskrav,  och  andra  så  kallade  ”strategier”  presenterar  redan  kända  och 

etablerade riktlinjer (Healey 2009:440). Som hennes resonemang antyder så finns det 

en problematik med att bedriva en strategisk planering som faktiskt får betydelse, och 

det  är  ur  denna  problematik  som  hon  riktar  intresset  mot  att  beskriva  hur  den 

strategiska planeringen bör bedrivas. Hur ska en strategisk planering då se ut för att ge 

den effekt som Healey strävar efter?  

Albrechts ser den strategiska planeringen ”… not as a new ideology preaching a new 

world order, but as a method for creating and steering a (range of) better future(s) for 

a place on the basis of shared values…” (Albrechts 2010:1118). Citatet visar att den 

strategiska  planeringen,  enligt Albrechts,  är  en metod för  att  skapa  och  styra 

framtiden, med en grund av gemensamma värderingar. Att skapa och styra kan tolkas 

vara  en  av  kärnorna  i  den  strategiska  planeringen.  Som  både  Albrechts  och  Healey 

poängterar  så  måste  det  ske  en  verklig  förändring  för  att  kunna  hantera  de 

förändringar  som  sker  i  vår  omvärld.  Albrechts  argumenterar  att  för  att  en  verklig 

förändring  ska  ske  så  måste  den  strategiska  planeringen  fokusera  på  ett  par 

begränsade nyckelfrågor, eftersom det är omöjligt att göra allt som måste göras. Den 

strategiska  planprocessen  handlar  därför  om  att  ta  beslut  om  vad  som  är  mest 

nödvändigt att göra för att skapa den framtid som strävas efter (ibid:1119-1120).  

Vidare  så  menar  Albrechts  att  den  strategiska  planeringen  fokuserar  på  att  skapa  ett 

ramverk, eller ”frame of reference”, för att berättiga vissa handlingar, snarare än den 

traditionella  planeringen  som  han  ser  är  en  mer  reglerande  typ  planering,  där  beslut 

som  fattas  är  baserade  på  juridiska  eller  tekniska  aspekter  där  kreativiteten i  förslag 

för  utveckling  blir  begränsad.  Enligt  Healey  så  är  det  genom  dessa  ramverk  som 

strategierna  kommer  att  fungera,  eftersom  att  de  hjälper  de  som  är  involverade  i 
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stadsplaneringen att rama in och fokusera hur de ska tänka och agera. Det fokus, som 

ramverket syftar att ge, hjälper till att motverka osäkerheter och tillåter aktörer att se 

kreativt på möjliga utvecklingsvägar (Healey 2009:441,450).  

Healey, i likhet med Albrechts syn, ser det strategiska arbetet ”… as both integrative 

and  as  geared  to efforts  to  change  direction,  to  open  up  new  possibilites  and 

potentials,  and  to  move  away  fron  previous  positions.”  (Healey  2010:440).  Healey 

poängterar  alltså  att  den  strategiska  planeringen  är  inriktad  på  att  skapa  och  styra 

framtiden  istället  för  att  vara  fast  i  nuet.  Healey  definierar  även,  likt  Albrechts,  den 

strategiska planeringen i motsatsförhållande till den traditionella planeringen, där den 

traditionella  planeringen  enligt  Healey  handlar  om  ”… maintaining,  managing  and 

conserving  local  environments” (ibid:440).  Vidare  så  instämmer  hon  med  Albrechts 

definition av vad som är det ”strategiska” i strategisk planering, nämligen att välja ut 

och  fokusera  på  det  viktiga,  och  det  som  kommer  göra  skillnad  inom  ett  specifikt 

område  (ibid:440).  Som  visat  finns  det  flera  likheter  mellan  Albrechts  och  Healeys 

resonemang  gällande  vad  som  menas  med  strategisk  fysisk  planering,  och  ofta 

hänvisar de även till varandra för att stödja resonemangen. Det som särskiljer Healey 

är  att  hon  betonar  vikten  av  att  den  strategiska  planeringen  måste  vara  anpassad  till 

den  lokala  kontexten.    För  att  tolka  Healey  (2009)  så  menar  hon  att  ett  territoriellt 

fokus  kan  göra  att  aktörer  inom  exempelvis  en  kommun  kan  samlas  och  skapa 

konsensus kring platsrelaterade frågor.  

För  att  sammanfatta  de  viktigaste  dragen  i  den  strategiska  planering  som  Albrechts 

och Healey förespråkar så handlar den strategiska planeringen för det första att göra 

skillnad, att skapa och styra framtiden genom att välja ut och fokusera på det viktiga. 

Den  strategiska  planeringen  är  handlingsinriktad  och  framtidsinriktad,  vilket  ställs  i 

kontrast  till  den  traditionella  planeringen  som  istället  enbart  försöker  hanterar  nuet. 

För att kunna arbeta strategiskt så behövs även ett ramverk skapas, utifrån vilket de 

som  är involverade  i  stadsbyggnadsprocessen  kan  skapa  ett  fokus,  och  som  tillåter 

personer att tänka och agera själva utifrån ramverket, med en kreativitet som inte den 

traditionella planeringen stödjer. I kontexten av den bild av strategisk planering som 

Albrechts och Healey lyfter fram så fungerar visionen som en del av det ramverk som 

den  strategiska  planeringen  ämnar  nå  fram  till.  Visionen  hjälper  till  att  rama  in  och 

tala  om  vad  som  är  viktigt  i  form  av  en  framtidsbild  som  aktörer  i  en 

stadsbyggnadsprocess kan tänka och agera utifrån.  

 

2.3.2 Kritik mot den idealistiska synen  

Det  som  Albrechts  och  Healey  för  fram  i  sin  forskning  är  som  tidigare  nämnts  en 

idealistisk  syn  på  strategisk  planering.  Peter  Newman  som  forskar  inom  området  är 

kritisk till den idealistiska syn som Albrechts och Healey lyfter fram. Han menar att 

både Albrechts och Healey har svårt att hitta exempel på strategiskt arbete i praktiken 

som matchar deras idealistiska syn, vilket kan bero på att det finns en svaghet i den 
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normativa  riktning som  Albrechts  och  Healey  har  tagit  (Newman  2008:1372). 

Newman  menar  att  deras  sökande  efter  en  ideal  institutionell  strategisk  planering 

tenderar  att  missa  den  tröghet  som  finns  vid  institutionell  utveckling.  Att  skapa  ett 

kollektivt  handlande  inom  en  institution  är  svårt  att  upprätthålla,  och  samtidigt  kan 

komplexa  institutionella  miljöer  vara  mindre  mottagliga  för  den  typen  av  strategisk 

planering som Albrechts och Healey förespråkar, med sitt fokus gällande behovet av 

institutionella förändringar (ibid:1373). Som tidigare nämnts så ställer Albrechts den 

strategiska  fysiska  planeringen  i  kontrast  till  den  traditionella  planeringen  och 

argumenterar att vi måste vända oss från denna för att kunna möta de svårigheter och 

problem som finns i vår omvärld. Newman menar dock att en sådan radikal övergång 

kommer  vara  svår  att  lyckas  med,  med  hänsyn  till  den  långsamma  takt  som  den 

institutionella utvecklingen har (ibid:1374).  

Idén  om  att  den  strategiska  planeringen  kan  lösa  problem  gällande  kollektiva 

handlingar  är ett  av  huvudargumenten  för  strategisk  planering.  Healey  menar  att  ett 

territoriellt  fokus  kan  hjälpa  aktörer  att  arbeta  tillsammans.  Den  strategiska 

planeringen  som  vänder  sig  bort  från  ett  hierarkiskt  system  möjliggör  för  processer 

där  aktörer  kan  samlas kring  ett  geografiskt  problem  och  diskutera  platsrelaterade 

frågor.  Den  strategiska  planeringen  ämnar  därför  bryta  traditionella  rumsliga 

begränsningar  (exempelvis  kommungränser)  genom  att  istället  ha  ett  gemensamt 

territoriellt  fokus  för  de  aktörer  som berörs  av  problemet  (ibid:1374-1475).  Som 

Newman menar så finns det svårigheter med kollektivt handlande som inte enbart går 

att  lösas  med  de  ideala  transformativa  lösningar  som  Healey  och  Albrechts 

argumenterar  för.  Newman  hänvisar  till  Stone  som  menar  att kollektiva  handlingar 

snarare  handlar  om  praktiska  frågor  och  lösningar.  Han  menar  därför  att  vi  borde 

studera planerares vardagliga problematik och politik om vi vill skapa möjligheter för 

ett kollektivt handlande (ibid:1376, 1382).  

 

2.3.3 Fuzzy concepts 

Som  tidigare  nämnts  och  som  kommer  förtydligas  längre  fram  så  finns  det  ingen 

gemensam  definition  av  begreppet  vision,  och  ibland  används  begreppet 

slentrianmässigt  utan  någon  förklaring  till  vad  som  egentligen  menas.  I  planeringen 

och i språket som planeringen använder sig av så är det vanligt förekommande med 

vissa begrepp och koncept som är luddiga och oklara till naturen. Dessa begrepp och 

koncept  kallar  Porter  och  de  Roo  (2007)  för  ”fuzzy  words”  eller  ”fuzzy  concepts”. 

Exempel på dessa kan vara begreppet ”hållbarhet” eller konceptet om en ”blandstad”. 

Porter och de Roo menar att det inte är förvånande att dessa otydligheter förekommer 

inom  planeringen.  Planerare  och  beslutsfattare  befinner  sig  ofta  under  stor  press  att 

föra  fram  resultat  och  planer  samtidigt  som  konfliktande  intressen  måste  hanteras. 

Dessa  förhållanden  gör  att  det  ofta  inte  finns  rum  för  att  hinna  reflektera  och 

ifrågasätta  de  begrepp  och  doktriner  som  ingår  i  ens  grundvärderingar.  Även  fast 

begreppen som ”hållbarhet” och ”blandstad” är vaga så är planerare och beslutsfattare 
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villiga att acceptera dessa för att de korresponderar med någon typ av förståelse. Ofta 

finns det en tro på att begreppen och koncepten betyder samma för alla, trots att det 

ofta inte är fallet (Porter, de Roo 2007: 1-3) 

Porter och de Roo menar att om begrepp i planeringen inte omprövas eller ifrågasätts, 

så litar vi på en viss bestämdhet eller säkerhet som egentligen inte finns där. Om det 

inte går att översätta ett koncept till praktiken, så blir det inte mer än bara ett retoriskt 

grepp. De menar att planerare och beslutsfattare har blivit besegrade av saknandet av 

tydlighet i konceptet, av luddigheten i planeringsbegrepp. Planeringen i dessa typer av 

situationer blir då värdelöst (ibid:4). Luddigheten i koncept uppstår när det finns flera 

olika förståelser och tolkningar av konceptet. Om det inte finns en uttalad definition 

som  har  accepterats  av  alla,  så  kommer  det  uppstå  osäkerheter  vid 

planeringssituationer  då  konceptet  används.  Porter  och  de  Roo  menar  att  vi  därför 

måste redogöra och förtydliga vad vår förståelse av dessa faktiskt är, även gällande de 

mest  grundläggande  begrepp och  koncept  (ibid:9).  Dock  kan  fuzzy  concepts  ha  den 

fördelen att de kan peka ut möjliga vägar eller mål, utan att i detalj behöva definiera 

alla  ingående  aspekter,  och  på  så  sätt  kunna  skapa  en  gemensam  överenskommelse 

gällande vilken väg som framtiden ska ta. Fuzzy concepts kan därför fungera bra ur 

ett governance perspektiv, eftersom ett sådant koncept kan skapa idéer eller ramverk 

som kan arbetas vidare med. Att ett begrepp eller koncept är luddigt behöver därför 

inte  enbart  vara  en  nackdel,  eftersom  det  ger  möjligheter  för  aktörer  i  en 

planeringsprocess  och  med  en  kommunikativ  inställning  till  planering,  att  diskutera 

och skapa konsensus över vad som menas med begreppet (ibid:121). 

 

2.4 Visioner och visionsskapande 

2.4.1 Visionens framväxt i den fysiska planeringen 

Begreppet vision har kommit att bli allt mer populärt under de senaste 20 åren. Dock 

är  det  inte  ett  helt  nytt  begrepp.  Visioner  har  funnits  länge,  även  fast  begreppets 

innebörd  har  tolkats  och  förståtts  på  olika  sätt  genom  åren  (Shipley  2000).  Ikoniska 

planeringspersonligheter  har  ofta  beskrivits  som  ”visionära”,  exempelvis  Ebenezer 

Howard och hans plan om trädgårdsstaden, då de har uttryckt ett tydlig och stark bild 

av vilken typ av framtid de ville se och förespråkade. Fram till 80-talet så var bilden 

av  visionskonceptet  starkt  kopplat  till  visionära  individer,  där  de  som  personer  stod 

för det kreativa och det inspirerande (Shipley, Michela 2006:224-225). Detta synsätt 

på  konceptet  vision  kan  ses  som  kontrasterande  till  hur  begreppet  generellt  används 

idag.  Idag  ses  visionsskapande  ofta  som  en  kollektiv  process  och  inte  som  en 

framtidsbild målad av en enskild individ.  

Under samma  period  som  de  visionära  personligheterna  tog  plats  inom  planeringen, 

så  diskuterades  begreppet  vision  inom  andra  discipliner,  särskilt  inom 

organisationspsykologin  och  företagsledning.  Visioner  diskuterades  då  som  en 

funktion  för  ledarskap,  där  det  visionära  ledarskapet  användes  för  att  skapa 
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motivation  hos  de  anställda  (Shipley,  Michela  2006:225).  Exakt  hur  denna  typ  av 

visioner överfördes till planeringen menar Shipley och Michela är oklart. Enligt deras 

forskning finns inte några hänvisningar inom planeringslitteraturen från 70-, 80- och 

90-talet  till  forskning  om  visioner  i  fältet  för  organisationspsykologi  och 

företagsledning.  Shipley  och  Michela  menar  istället  att  dagens  idé  om  visioner  i 

planering, är en hopsmältning av visionen som inspirationsverktyg för ledarskap och 

idealen  om  medborgardeltagande  som  finns  hos  vissa  ambitiösa  och  välmenande 

planerare. Inspirationen gällande visionsledarskapet kommer då heller inte från teori, 

utan  från  självhjälpsböcker  om  hur  du  uppnår  personlig  framgång  genom  visioner 

(ibid:225-226). Det var sedan under 90-talet som begreppet vision kom att framträda 

och växa. Det som beskrevs då var hur denna ”nya” idé med visioner skulle komma 

att  revolutionera  planeringen,  och  ur  detta  kom  böcker  och  manualer  om  hur 

visionsskapandet i planering kan och bör gå till (ibid:225-226). Att begreppet vision 

har blivit ett allt mer framträdande begrepp inom dagens planeringspraktik är tydligt, 

och som nämnts tidigare och som kommer visas nedan så har begreppet än idag inte 

har någon entydig definition, det med andra ord är ett fuzzy concept.  

 

2.4.2 Visionsbegreppet baserat på en kommunikativ planeringsdiskurs 

Både Healey och Albrechts har en bakgrund som förespråkare för den kommunikativa 

planeringen. Vad de ser att planeringen går ut på och vilken roll planeraren bör ha är 

därför influerat av den diskursen. Som diskuterades tidigare så ses planeringen enligt 

den  kommunikativa  diskursen  som politisk  och  kommunikativ  till  sin  karaktär,  där 

planeringen  och  präglas  av  en  strävan  av  att  nå  konsensus  mellan  berörda  parter. 

Förståelsen  av  omvärlden  utgörs  således  av  sociala  konstruktioner  och  inte  objektiv 

kunskap.  Albrechts  och  Healeys  betoning  på  att  den  strategiska  planeringen  och 

visionen  ska  baseras  på  en  konsensusskapande  process  där  visionen  ska  vara  en 

gemensamt  framtagen  produkt  är  därför  inte  ett  överraskande  synsätt.  Som  Shipley 

och Michela menar på så har visionen en bakgrund som ett verktyg för ledarskap, och 

det  är  där  den  har  fungerat.  Detta  uppmanar  till  frågan  om  visioner är  menade  att 

skapas ur en kollektiv process. Som Shipley och Michela menar, och som diskuteras 

ovan, så finns det ingen egentlig härledning till varför visioner kom att fungera som 

verktyg för att skapa konsenus, utan begreppet kom att ”smyga” in i planeringen utan 

en teoretisk bas. Detta kan vara ett exempel på hur planeringen fungerar eklektisk, det 

vill säga att den försöker förena idéer från olika håll, och att den lånar in begrepp och 

koncept  som  passar  för  stunden,  utan  hänsyn  till  var  det  kommer  ifrån  eller  dess 

teoretiska grund.  
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2.4.3 Begreppet vision 

Inom  dagens  planeringsforskning  beskrivs  ofta  begreppet  vision  som  ett  medel  för 

den strategiska planeringen. Det finns ingen gemensam definition av begreppet, men 

generellt  så  brukar  en  vision  syfta  på  en  beskrivning  av  en  önskvärd  framtid.  Som 

Shipley  och  Michela  skriver  ”…  a  vision  in  planning  is  a  statement  of  a  desired  or 

even idealized future state and/or the image or picture of that goal ”(Shipley, Michela 

2006:224).  Ur  denna  definition  ses  visionen  som  ett  uttalande  eller  påstående 

och/eller  en  bild,  samt  att  det  handlar  om  en  önskvärd  framtid  eller  idealiserat 

framtida tillstånd. Att det handlar om att beskriva en önskvärd eller eftersträvansvärd 

framtid tyder på att visioner handlar om värderingar. Det handlar inte om att förutsäga 

framtiden, så som exempelvis en trendanalys eller en prognos vilket bygger på en mer 

beräknande rationalitet. Utan de värden som lyfts fram är ett sätt att beskriva vilken 

typ av plats vi vill leva i. Albrechts menar att visioner och visionsskapande bygger på 

en  ”value  rationality”  (Albrechts  2004:749-750).  Detta  synsätt  återfinns  även  hos 

Helen Couclelis som menar att visionen primärt handlar om dess normativa funktion 

(Couclelis  2005:1366).  Vidare  beskriver  Albrechts  att  begreppet  syftar  till  bilder  av 

möjliga  framtider  med  resonemang  om  varför  samhället  bör  sträva  efter  att  skapa 

dessa  framtider  (Albrechts  2010:1121).  Begreppet  vision  innefattar  enligt  hans 

beskrivning inte bara en beskrivning av framtiden, utan också en förklaring till varför 

den bilden är önskvärd.  

Att  arbeta  med  visioner  är  enbart  ett  sätt  att  försöka  hantera  framtiden  på.  Andra 

metoder som vanligtvis används gällande framtidsstudier är scenarier och prognoser. 

Det  finns  skillnader  mellan  dessa  begrepp  som  i  sammanhanget  är  viktigt  att  lyfta 

fram och klargöra, eftersom de i praktiken är lätta att förväxla (Emmelin 2000a:35).  

En  prognos  är  en  förutsägelse  om  framtiden  där  målet  är  att  presentera  någon  slags 

”sanning”  om  ett  framtida  tillstånd, vilket  förutsätter  en  viss  kunskap  om  de 

mekanismer i nutiden som styr hur framtiden kommer te sig (Emmelin 2000a:36-37). 

Ett  scenario  beskriver  möjliga  händelseförlopp,  hur  framtiden  skulle  kunna  se  ut 

utifrån ett givet set av förutsättningar. Samma förutsättningar kan ge upphov till olika 

framtider, och olika händelseförlopp kan skissas upp beroende på hur olika faktorer i 

samtiden  betonas.  Ett  scenario  är  därför  en  typ  av  resonemang  av  typen  ”om...så” 

(Emmelin 2000b:158).  

 

2.5 Visionen inom strategisk planering  

I denna del redogörs för hur forskningen ser normativt på begreppet vision och vad de 

lägger  för  innebörder  i  begreppet.  Detta  sker  utefter  tre  kategorier;  syftet  med 

visioner,  visionsprocessen  samt  visionen  som  produkt.  Denna  redogörelse  kommer 

sedan  ligga  till  grund  för  de  konkreta  forskningsfrågor  och  den  analysram  som 

undersökningen utgår från.  
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2.5.1 Visionens syfte 

För  att  tolka  Albrechts  så  ser  han  visionen  och  visionsskapandet  som  ett  centralt 

medel  för  den  strategiska  planeringen,  där  själva  visionen  är  slutprodukten  av  en 

strategisk  planeringsprocess.  Gällande  hur  begreppet  visioner  hanteras  i  förhållande 

till  strategisk  planering  så  utvecklar  därför  Albrechts  det  resonemanget  mer  än  vad 

Healey gör. För att tolka Healey så ser hon visionen som den artikulerade formen av 

den  strategiska  ramen,  även  fast  hon  uttrycker  sig  otydligt  med  vad  hon  faktiskt 

menar  med  begreppet  vision  (Healey  2009:451).  ”Arriving  at  a  strategic  frame, 

which  many  see  as  the  key  product  of  a  spatial  strategy-making process,  is  thus  an 

intellectually  challenging,  politically  risky  and  morally  demanding  task.  Yet 

participants and those who have set up the process are likely to expect some kind of 

vision statement or an outline of an overall strategy…” (Healey 2010:451). Albrechts 

är däremot klar med vad han menar är syftet med visionen och visionsskapandet, hur 

processen ska se ut och hur själva slutprodukten ska vara för att kunna fungera i en 

transformativ praktik. Eftersom den strategiska planeringen, som diskuterats tidigare, 

har ett starkt fokus på att skapa och styra framtiden bort från ”status quo”, är visionen 

ett medel för att motivera beslut som styr mot en önskvärd framtida miljö, och som 

inte hade uppnåtts med ”business as usual” (Albrechts 2004:750). Att ta beslut som 

innebär stora förändringar kräver mer än bara ren viljestyrka (Albrechts 2010:1121). 

Som  Healey  och  Albrechts  skriver  och  som  har  diskuterats  tidigare,  så  uppfattar  är 

målet  för  den  strategiska  planeringen  är  att  skapa  ett  ramverk  för  aktörer  och  de 

involverade  i  stadsplaneringen  att  handla  och  fatta  beslut  i  samma  riktning.  Det  är 

genom  ramverken  som  strategierna  kommer  att  fungera,  eftersom  de  ramar  in  och 

fokuserar  hur  aktörer  och  involverade  ska  tänka  och  agera.  Visionen  kan  i  detta 

sammanhang ses som en delkomponent i det ramverket. Som Albrechts skriver så är 

inte  den  strategiska  planeringen  ett  enskilt  koncept,  utan  består  av  flera  koncept, 

procedurer och verktyg (ibid:1121).  

Albrechts  menar  att  utan  en  vision  kan  det  skapas  en  lång  lista av  förvirrade, 

inkonsekventa och tidsslukande projekt som rör sig i olika riktningar. I den strategiska 

planeringen, och ur ett transformativt synsätt, kan en vision dels hjälpa till att rama in 

vilka handlingar och beslut olika aktörer måste göra, och dels motivera dessa aktörer 

att  röra  sig  åt  samma  riktning.  Visionen  ger  då  aktörer  en  gemensam  bild  av 

framtiden, vilket skapar en mobilisering av energi och en känsla att vara med i något 

viktigt.  Att  arbeta  utefter  en  vision  tillåter  aktörer  att  arbeta  självständigt,  eftersom 

den gemensamma bilden av framtiden styr aktörer i samma riktning (ibid:1121-1123). 

 

2.5.2 Den visionsskapande processen 

”Visioning”, eller visionsskapandet, ses generellt som processen att komma fram till 

en  ömsesidig  vision  (Shipley, Michela  2006:224).  Processen  för  visionsskapandet 

lyfts av flera forskare fram som en kollektiv process för att skapa en gemensam bild 
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av framtiden. Couclelis skriver att ”Visioning aims to develop a clear and achieveble 

local consensus on how the community should and could develop over the foreseeable 

future.” (Couclelis 2005:1366). Här framstår själva syftet med visionen att skapa en 

lokal konsensus, vilket visar hur stark idén om ett kollektivt visionsskapande är. Det 

handlar  inte  om  att  föra  fram  en  persons  visionära  idéer,  utan  om  att  tillsammans 

skapa  en  bild  av  framtiden  och  diskutera  hur  denna  framtid  kan  uppnås.  Som 

Albrechts argumenterar så är syftet med visionen att föra aktörer tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Visionen är lika mycket resan som destinationen. Att flera aktörer är 

med  i  processen  är  viktigt  för  att  inte  skapa  en  ensidig  framtidsbild  (Albrechts 

2010:1123, 1125). I ett samhälle eller kommun finns inte en bild av hur framtiden ska 

se ut, utan flera bilder, dock har vissa individer eller grupper mer resurser och makt än 

andra  vilket  tillåter  dem  att  driva  sina  egna  framtidsbilder.  För  att  ge  makt  åt  alla 

framtidsbilder  krävs  förmågan  att  lyssna  över  vad  människor  på  platsen  eller  i 

kommunen faktiskt bryr sig om. Albrechts beskriver att kärnan i detta är kämpa få alla 

inkluderade  i  processen  (Albrechts  2004:750).  I  denna  process  är  planeraren  viktig. 

För  att  tolka  Albrechts  så  menar  han  att  planeraren  inte  kan  vara  en  neutral  spelare 

som får allt att ”flyta på”, som han menar att det är idag och som är kopplat till den 

traditionella planeringen. Planerare ska istället vara djupt involverade i att formulera 

vilken väg mot framtiden som ska tas (ibid:750). Planerare ska således vara en aktör i 

skapandet av visioner istället för att enbart vara en observatör. (Albrechts 2010:1123). 

Vikten av det kreativa tänkandet framhålls inom den strategiska planeringen, och i en 

visionsprocess måste planerare utmana sitt alldagliga tänkande för att möjliggöra för 

en  kreativ  process.  ”Planners  need  to  think  beyond  the  customary  job  description, 

conventional knowledge, and traditional government structures in order to address the 

problems  in  new  ways  and  to  accept  that  the  past  is  no  blueprint  for  how  to  go 

forward”  (Albrechts  2010:1123).  När  stora  beslut  ska  tas  gällande  den  fysiska 

utvecklingen ser Albrechts att planerare ofta lämnas ute ur beslutsprocessen vilket är 

ett problem då de spelar en viktig roll i den fysiska utvecklingen (ibid:1123). 

 

2.5.3 Visionen som produkt 

Slutet  av  en  visionsprocess  resulterar  ofta  i  ett  uttalande  eller  påstående  om  en 

önsvärd  framtid  och/eller  en  bild  om  det  framtida  tillståndet.  Som  Healey  menar  så 

beskrivs  detta  ofta  som  en  del  av  ”nyckelprodukten”  av  ett  strategiskt  ramverk  och 

kan ses som den artikulerade formen av en strategi (Healey 2009:451). För att tolka 

Healey  så  är  det  i  arbetet  med  att  artikulera  den  strategiska  ramen  eller  visionen 

viktigt  att  gå  tillbaka  till  vilket  syfte  visionen  ska  uppfylla  för  att  kunna  forma  den 

utifrån det behov den ämnar fylla (ibid:451). Albrechts som har ett vidare resonemang 

om visionens betydelse uttrycker även en idelistisk bild över hur visionen ska se ut; 

hur den ska vara formulerad och vad den ska uttrycka.  

Enligt  hans  synsätt  ska  visionen  vara realistisk men  samtidigt utmanande.  Visionen 

måste  kunna  vara  attraktiv  för  aktörer  att  etablera  sin  verksamhet  i  kommunen  eller 
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regionen.  Ambitionerna  som  finns  med  i  visionen  måste  vara  tillräckligt  höga  så  de 

inte kan uppnås med ”business as usual” men de måste samtidigt vara realistiska så att 

visionen  går  att  uppnå  (Albrechts  2004:747,  Albrechts  2010:1122).  Vidare  ska 

visionen  vara klar och kraftfull,  vilket  innebär  att  den  måste  vara  tydlig  för  att  veta 

vilka  åtgärder  som  behöver  göras  för  att  uppnå  visionen  eller  delar  av  den,  och  den 

måste  vara  kraftfull  för  att  kunna  upprätthålla  dessa  åtgärder  som  ska  göras.  Om 

visionen inte är tydlig och inte går att förstå, dvs. om den inte är tillgänglig, går den 

heller inte att handla utefter (Albrechts 2010:1124). Om den inte går att handla utefter 

förlorar  den  sin  transformativa  effekt,  vilket  är  syftet  med  en  strategisk 

planeringsinsats.  Som  jag  redogjort  för  tidigare  så  betonas  vikten  av  att  kunna 

fokusera  på  vissa  centrala  aspekter  i  den  strategiska  planeringen.  Visionen  måste 

därför vara fokuserad på de aspekter som är kritiska för platsen eller kommunen, och 

för  de  utmaningar  som  finns.  Samtidigt  måste  visionen  vara flexibel så  den  tål 

alternativa handlingar beroende på hur samhället utvecklas (ibid:1121-1122). 

Visionen ska vara anpassad till den lokala kontexten, vilket betyder att den ska vara 

platsspecifik och inte hänvisad till generella koncept som skulle kunna gälla för vilken 

plats eller kommun som helst. Som jag förstår Healey så menar hon att en strategi ska 

utgå  från  platsen  eller kommunens  förutsättningar  och  kvaliteter,  istället  för  att  en 

strategi  ska  utgöra  ett  koncept  som  är  hämtat  utifrån.  För  att  aktörer  ska  göra 

uppoffringar  för  att  nå  visionen,  så  måste  det  vara  tydligt  vad  dessa  uppoffringar 

kommer leda till (Healey 2004:46,65; Healey 2009:452-453; Albrechts 2010:1122).  

 

2.6 Visionsarbete i svensk planering 

Ovan har begreppet vision diskuterats ur forskningens, dvs. ur Albrechts och Healeys, 

synvinkel. För att få en mer fullständig bild av begreppets innebörd presenteras här en 

övergripande  bild  hur  visionsbegreppet  kan  förstås  i  en  svensk  planeringskontext,  i 

kontrast till hur forskningen ser på begreppet. Inom planeringsbranschen finns texter 

och utredningar som behandlar begreppet vision, dels gällande hur visionsstyrning har 

fungerat  men  även  hur  visionsskapande  kan  och  bör  gå  till.  Exempel  på  dessa 

utredningar  är  beställda  från  SKL  (Sveriges  Kommuner  och  Landsting)  och  heter 

”Visionsstyrningens möjligheter och risker” ”Visionsstyrning i några kommuner och 

landsting” och ”Att styra med en vision – fungerar det? en forskningsöversikt”. Den 

förstnämnda  är  skriven  av  ett  konsultbolag, Solving  Bohlin  &  Strömberg,  som  är 

inriktad  på  bland  annat  organisationers  lednings- och  styrningsarbete.  Den  andra 

texten  är  skriven  av  Jan-Inge  Lind  som  är  docent  i  företagsekonomi  vid  Lunds 

universitet,  och  den  sistnämnda  är  skriven  av  Axel  Targama  som  är  docent  i 

företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Det är i sammanhanget viktigt att 

poängtera den bakgrund som skribenterna till SKLs texter har, vilket är ekonomi samt 

organisationsstyrning,  och  inte  planering.  Detta  visar  på  visionens  tydliga  koppling 

till  business  management,  och  att  det  inte  är  planeringsforskningens  tankar  gällande 

strategisk  planering  och  visionsarbete  som  gett utslag  hos  SKL.  Min  ståndpunkt  är 
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inte  att  dessa  texter  talar  den  fulla  sanningen  för  hur  planeringsbranschen  ser  på 

visioner,  men  de  kan  visa  på  hur  begreppet  förstås  i  en  svensk  kontext  och  hur 

begreppet kan ha lärts ut till planerare. 

I  rapporten  ”går det  att  styra  med  en  vision? – Erfarenheter  från  kommuner  och 

landsting”  presenteras  ett  avsnitt  av  vad  de  anser  verkar  vara  viktiga  faktorer  för 

politiskt styrda organisationer när det gäller visionsstyrning. Denna rapport utgår från 

de texter från SKL som jag nämnde ovan. Det som fokuseras på här är vilken bild av 

en  ”lyckosam”  visionsskapande  som  förmedlas  i  texten,  samt  de  faktorer  som  de 

beskriver  bidrar  till  framgång  i  visionsskapandet.  Det  är  med  andra  ord 

”rekommendationer”  för  verksamma  inom  en  politisk  organisation.  Det  som  lyfts 

fram  här  är  på  vilket  sätt  som  dessa  texters  uppfattning  om  visionen  och 

visionsskapande  skiljer  sig  från  forskningens  syn,  eller  har  andra  uppfattningar  som 

inte forskningen nämner eller fokuserar på. I stora drag så framställer dessa rapporter 

visionen  på  ett  liknande  sätt  som  forskningen  (gällande  syftet,  processen  och 

produkten)  dock  betonas  vissa  aspekter  mer  eller  framställs  i  en  annan  synvinkel, 

vilket är det jag ämnar lyfta fram.  

Gällande utformningen av visionen menar Klintbo et al. att det finns en begränsande 

effekt  om  visionen  skapas  inom  en  politiskt  styrd  organisation.  ”I en politiskt styrd 

organisation  är  emellertid  förutsättningarna  och  syftet  med  organisationen 

annorlunda.  Det  är  högst  troligt  att  visionen av  det  skälet  får  en  mer  måttlig 

utformning  i  kommuner  och  landsting”  (Klintbo  et  al.  2006:10).  Detta  kan  enligt 

Klintbo  et  al.  bero  på  att  visionerna  som  tas  fram  sker  i  ett  samförstånd  mellan  de 

olika politiska partierna, eftersom visionen ofta har en lång tidshorisont som sträcker 

sig över flera mandatperioder (ibid:10). Att visionen får ett ”måttfull” utformning står 

i kontrast till vad Albrechts framhåller som viktigt vid utformningen av en vision, då 

han menar att visionen ska utmanande och eggande för att få det genomslag som den 

syftar  till.  Denna  brytning  i  hur  de  ser  på  visionens  utformning  kan  bero  på  att 

Albrechts  syn  är,  som  Newman  påpekar,  starkt  idealistisk  och  frånvänd  den  tröghet 

som  uppstår  vid  institutionell  utveckling.  Enligt  Klintbo  et  al.  Påstående,  och 

Newmans  resonemang,  kan  det  därför  tolkas  vara  svårt  att  uppnå  Albrechts  syn  på 

visioner i en politiskt styrd organisation.  

Klintbo et al. menar att det är den politiska ledningen som äger processen att ta fram 

visionen. Det är dem som tar beslutet om visionen behövs och leder ofta arbetet, och 

författarna  menar  att  det  ofta  är  processen  som  är  viktigare  än  det  slutgiltiga 

dokumentet  för  att  visionen  ska  få  effekt  (ibid: 2006:3).  Holm  et  al.  menar  att  detta 

beror på att processen möjliggör för tjänstemannaledningen och politikerna att skapa 

en  gemensam  förståelse  och  skapa  samsyn  (Holm  et  al.  2006:24).  Att  förankra 

visionen hos medarbetare och medborgare är även viktigt för att visionen ska få effekt 

i  praktiken.  Klintbo  et  al.  menar  att  lärandet  i  visionsprocessen  är  viktig,  där 

ledningens  roll  är  att  vägleda  personalen  i  hur  de  ska  arbeta  självständigt  utifrån 

visionen.  För  att  tolka  båda  dessa  texter  så  innehar  politikerna  mer  makt  i 

visionsskapandet,  och  att  denna  vision  sedan  ”lärs”  ut och  förankras  hos 
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tjänstemännen i organisationen och medborgarna i kommunen. Samtidigt så framhålls 

vikten av att visionen lyfter fram ”gemensamma värderingar” (Klintbo et al. 2006:11).  

 

 

2.7  Sammanfattning  och  diskussion – en  svåruppnåelig 

idealistisk syn? 

Som tidigare lyfts fram så presenterar Albrechts och Healey två idealistiska bilder av 

hur strategisk planering bör gå till, och Albrechts diskuterar hur en idealistisk vision 

och visionsskapande ska se ut. Frågan är vad planerare, politiker eller övriga aktörer 

som  initierar  en  visionsprocess  har  för  möjligheter  att  nå  upp  till  dessa  krav.  Som 

Albrechts  skriver;  ”Envisioning  is  above  all  a  state  of  mind  (imagination  and 

anticipation)  that  leads  to  a  behaviour  (hope  and  will)…”  (Albrechts  2010:1122). 

Albrechts menar att visionsskapandet främst handlar om ett specifikt sinnestillstånd. 

Han poängterar även vikten av kreativitet vid visionsskapandet, för utan kreativitet är 

det svårt att föreställa sig en framtid som inte styrs av redan etablerade sätt att tänka 

(ibid:1124). Enligt Albrechts betoning på det kreativa tänkandet som visionsskapande 

och  strategisk  planering  innebär,  kan  det  anses  ligga  stort  ansvar  på  individerna  i 

processen att lyckas med uppdraget. Samtidigt beskriver Healey hur manualer för hur 

strategier bäst genomförs, tycks reducera förmågan för aktörer att se vad som pågår 

på  den  specifika  platsen  eller  vilken  problematik  som  finns  inom  en  viss  kontext 

(Healey 2009:443). Samtidigt så beskriver Shipley och Michela att det finns guider i 

hur du  skapar  en  god  vision  och  visionsprocess  (med  exempel  från  USA),  och 

skrifterna från SKL kan tolkas ha som syfte att vara vägledande i att arbetet att skapa 

”den  goda  visionen”.  Det  kan  därför  tolkas  som  att  det  finns  ett  behov  och  en 

efterfrågan av sådana hjälpmedel.  

Den  idealistiska  synen  på  visionsprocessen  menar  på  att  det  ska  vara  en  kollektiv 

process där det skapas en gemensam bild av framtiden. Av Couclelis framställs själva 

syftet  med  visionen  att  skapa  en  lokal  konsensus.  Frågan  är  vilka  som  egentligen 

inkluderas  i  denna  gemensamma  process?  Är  det  ”alla”,  eller  har  gruppen  enbart 

vidgats  till  att  inkludera  exempelvis  andra  aktörer  eller  flera  delar  inom  en 

organisation? Samt, de aktörer som Healey talar om, är de även medborgarna? Även i 

dokumenten från SKL framträder denna ideala process om en gemensamt framtagen 

vision.  Men  vems  värderingar  är  det  som  får  föras  fram?  Är  det  ”alla”,  inklusive 

tjänstemän och medborgare? Eller är det politiker från olika partier tillsammans med 

ledande  tjänstemän? Det  är  tvetydigt  vilka  som  inkluderas  i  den  visionsskapande 

processen.  

Som Strömgren menar så befinner sig befinner vi oss fortfarande i en verklighet där 

det svenska planeringstänkandet karaktäriseras som stabilt och konstant, de radikala 

paradigmskiften  som  beskrivits  i  tidigare  planeringsforskning  går  enligt  Strömgren 
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inte  att  återfinna  i  den  svenska  planpolitikens  utveckling  (Strömgren  2007,  s.237-

238). Det förklarar Strömgren beror på att man i Sverige genom utveckling har använt 

sig  av  en  och  samma normativa  ideal;  den  anpassningsbara,  politiska  och  totala 

planeringen,  där  målet  är  att  upprätta  rationella  beslutsprocesser  som  kan  avväga 

intressen, ställa planalternativ mot varandra och göra omprövningar av tidigare beslut. 

Detta  förhållningssätt  har kommit  att  ständigt  återkomma  i  den  svenska 

planeringsutvecklingen.  Strömgren  menar  att  planeringstänkandet  i  Sverige  har 

kommit  att  präglats  av  endast  en  diskurs;  planering  som  rationell  beslutsprocess 

(Strömgren, s. 239). Detta beror enligt Strömgren på den representativa demokratin, 

som  utgjort  en  stark  norm  i  planpolitikens  utveckling  genom  åren.  Det  är  denna 

representativa demokrati som är orsaken till den stabilitet som Strömgren identifierat, 

eftersom det är endast i diskursen planering som rationell beslutsprocess som går att 

förena med den konstant som den representativa demokratin utgör (ibid, s.241-242). 

Detta  betyder  att  det  är  de  förtroendevalda  som  fortfarande  har  monopol  på 

beslutsfattandet.  Inflytandet  från  berörda  parter  och  intresserad  medborgare  har 

självklart  rätt  att  lämna  synpunkter  och  påverka  planverksamheten,  dock  så  syftar 

inflytandet  av  medborgarna  främst  till  att  förbättra  beslutsunderlag  och  underlätta 

implementering av fattade beslut (Strömgren 2007:238). Enligt Strömgrens bild är det 

svenska  planeringstänkandet  alltså  fortfarande  präglat  av  diskursen  planering  som 

rationell  beslutsprocess.  Ur  denna  slutsats  så  väcks  frågan  hur  den  strategiska 

planeringens  fokus  på  en gemensamt framtagen  vision  fungerar  i  den  ”verklighet” 

som Strömgren hävdar?  

Samtidigt så går det att uppfatta en svårighet i begreppet och konceptet vision. För det 

första så är det som diskuterats tidigare ett verktyg skapat för ledarskap och inte för 

konsensusskapande.  Begreppet  uppkom  som  en  strategi  för  ledarskap,  och  det  är 

också så det har fungerat. Som Shipley och Michela menar så finns det ingen egentlig 

härledning till varför visioner kom att fungera som verktyg för att skapa konsensus, 

utan  begreppet  kom  att  ”smyga”  in  i  planeringen.  Som  jag  diskuterade  tidigare  kan 

det vara ett exempel på hur planeringen fungerar eklektiskt, då den lånar in begrepp 

och koncept som passar för stunden, utan hänsyn till dess teoretiska bakgrund. Detta 

kan vara vanskligt då vissa begrepp eller koncept som passar bra i vissa sammanhang 

kan misslyckas i andra. Framförallt om en inte förstår varför begreppet eller konceptet 

fungerade bra i det tidigare sammanhanget. För det andra så menar Shipley på att det 

inte  finns  någon  gemensam  definition  på  begreppet  vision.  När  det  finns  flera  olika 

förståelser och tolkningar av ett koncept eller begrepp menar Porter och de Roo det 

uppstår luddighet i ett koncept, vilket gör att begreppet vision kan ses som ett ”fuzzy 

concept”.  Frågan  är  dock  om  dessa  svårigheter  med  begreppet,  som  Shipley och 

Michela talar om, går att återfinna i den svenska planeringen, och på vilka olika sätt 

begreppet i så fall kan förstås? 
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2.8 Teoretiskt ramverk utifrån forskningsöversikten 

Detta avsnitt har som syfte att redogöra för det teoretiska ramverk som behövs för att 

genomföra  en undersökning  över  hur  visioner  förstås  och  hur  de  är  utformade. 

Ramverket är  främst  baserat  på  kapitel 2.5 visionen  inom  strategisk  planering som 

redovisar den ideala bild som främst Albrechts men även Healey förmedlar gällande 

vad  visionen  ska  ha  för  syfte,  process  och  utformning  för  att  fungera  inom  den 

strategiska planeringen. Det teoretiska ramverket sammanfattar således Albrechts och 

Healeys  syn  på  visioner  och  ger möjlighet  att  operationalisera  uppsatsens 

problemställning. Det teoretiska ramverket har sedan brutits ner i tre analysramar som 

presenteras i kapitel 3 Metod, som i sin tur använts för att tolka och jämföra resultaten 

från uppsatsens empiri. 

 

2.8.1 Visionens syfte 

Gällande  syftet  med  visionen  framhåller  Albrechts  att  visionen  ska  fungera  som  ett 

styrverktyg för  de  involverade  i  planeringen  att  sträva  mot  samma  mål (Albrechts 

2010: 1121-1123). Detta har koppling till den strategiska planeringen som Albrechts 

och  Healey  talar  om  ska  ha  en  transformativ effekt,  det  vill  säga att  den  strategiska 

planeringen ska göra skillnad. Vad en vision syftar till att uppnå är även kopplat vem 

den syftar till att nå. Vad är visionens målgrupp? Enligt Albrechts är det alla som är 

involverade  i  stadsplaneringen  som  ska  använda  visionen,  eftersom  den  ger  ett 

gemensamt tänkande  inom  en  organisation  eller  inom  ett  projekt.  Hur  planerare 

förstår syftet med visionen är även kopplat till hur de förstår begreppet vision. Som 

visat  i  forskningsöversikten  finns  det  inte  en  gemensam  definition  av  begreppet 

vision.  Frågan  är  om  planerare  kan  definiera  begreppet och  ser  på  begreppet  på 

samma  sätt,  eller  om  begreppet  kan  ses  som  ett fuzzy concept enligt Porter  och  de 

Roos definition (Porter, de Roo 2007: 1-3). 

 

Sammanfattningsvis framträder tre teman; 

• Visionen som styrverktyg 

• Visionens målgrupp 

• Visionsbegreppet och fuzzy concept 

 

 

2.8.2 Visionsprocessen 

 

Den  strategiska  planering  som  Albrechts  och  Healey  förespråkar  är  grundat  på  den 

kommunikativa planeringen, vilket enligt forskningsöversikten har inneburit att de ser 

visionen som ett medel för att skapa konsensus. Visionen ska enligt deras synsätt vara 
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gemensamt  framtagen för  att  skapa  ett  gemensamt  tänkande (Albrechts  2010:1123, 

1125). Detta står i kontrast till hur visioner fungerat inom managementbranschen, då 

visioner  använts  som  ett  medel  för ledarskap där  ledaren/chefen  förmedlar  ett 

budskap  till  medarbetarna. Som  SKLs  texter  visar  så  framställs  politikerna  i 

kommunerna  ha  större  inflytande  i  att  forma  visionerna,  och  att  denna  vision  sedan 

”lärs”  ut  och  förändras  hos  tjänstemännen  i  organisationen.  Detta  står  i  kontrast  till 

hur Albrechts menar att en vision ska tas fram, vilket gör det intressant att studera hur 

kommunernas visionsprocess för översiktsplanerna sett ut. Albrechts framhåller även 

att planeraren har en viktig roll i visionsprocessen, och bör vara en aktiv skapare av 

visionen (Albrechts  2010:1123). Samtidigt  tyder  resultaten  från  aktuell  svensk 

forskning att planerarens roll har kommit att bli mer kommunicerande och medlande, 

och att rollen förändrats från att vara planförfattare till att vara processledare. Det är 

därför  intressant  att  undersöka  hur  planeraren  uppfattar  sin  egen  roll  i 

visionsprocessen, dvs. om planeraren har varit en aktiv skapare av visionen eller om 

planerarens  roll  är  att  kommunicera  och  förmedla  en  vision  skriven  av  exempelvis 

kommunpolitikerna.  

 

Sammanfattningsvis framträder två teman; 

• En gemensamt framtagen vision 

• Planerarens roll i en visionsprocess 

 

 

2.8.3 Visionen som produkt 

 

Gällande  utformningen  av  visionen presenterar  Albrechts  en  idealbild  över  hur  en 

vision bör se ut för att fungera inom den strategiska planeringen.  

 

• Realistisk men samtidigt utmanade 

Ambitionerna  som  finns  med  i  visionen  måste  vara  tillräckligt  höga  så  de  inte  kan 

uppnås  med  ”business  as  usual”  men  de  måste  samtidigt  vara  realistiska  så  att 

visionen  går  att  uppnå,  eftersom  visionen  måste  kunna  vara  attraktiv  för  aktörer  att 

etablera sin verksamhet i kommunen eller regionen (Albrechts 2010:1122). 

 

• Klar och kraftfull 

Visionen ska vara klar och tydlig för att veta vilka åtgärder som behöver göras för att 

uppnå  visionen  eller  delar  av  den,  och  den  behöver  vara  kraftfull  för  att  kunna 

upprätthålla dessa åtgärder som måste göras. Om visionen inte går att förstå, om den 

inte  är  tillgänglig,  går  den  heller  inte  att  handla utefter.  Om  den  inte  går  att  handla 

utefter  förlorar  den  sin  transformativa  effekt,  vilket  är  syftet  med  en  strategisk 

planeringsinsats (Albrechts 2010:1124). 
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• Fokuserad men samtidigt flexibel 

Visionen ska vara fokuserad men samtidigt flexibel. Fokuserad kan tolkas som att den 

tar upp enbart några aspekter, de aspekter som är som är kritiska för platsen eller för 

kommunen  samt  på  de  utmaningar  som  finns.  Strategisk  planering handlar om  att 

selektera  vissa  delar  som  är  viktiga,  att  fokusera  på  vissa  aspekter  istället  för  att ta 

med  allt  som  är  önskvärt  att  uppnå. Samtidigt  ska  visionen  vara flexibel så  den  tål 

alternativa  handlingar  beroende  på  hur  samhället  utvecklas(Albrechts  2010: 1121-

1122). 

 

• Platsspecifik och inte generell 

En vision ska vara anpassad till den lokala kontexten, vilket betyder att den ska vara 

platsspecifik  och  inte  hänvisad  till  generella  koncept  som  skulle  kunna  gälla  för 

vilken  plats  eller  kommun  som  helst.  En strategi  ska  utgå  från  platsen  eller 

kommunens  förutsättningar  och  kvaliteter,  istället  för  att  en  strategi  ska  utgöra  ett 

koncept som är hämtat utifrån (Healey 2004:46,65; Healey 2009:452-453; Albrechts 

2010:1122).  
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METOD 
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3.1 Inledning 

Syftet  med  kapitlet  är  att  redovisa  för  hur  uppsatsens  empiri  har  samlats  in  och 

analyserats.  Först  presenteras  de  två  metoder  som  använts  för  att  samla  in  det 

empiriska materialet; dokumentstudier samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I 

samband med att dessa presenteras diskuteras hur urvalet av källmaterialet motiverats. 

Vidare går jag igenom metoden kvalitativ innehållsanalys samt visar på hur metoden 

har  använts  för  att  analysera  uppsatsens  empiri,  där  jag  även  presenterar  de 

analysramar som använts för att systematiskt analysera dokumenten och intervjuerna. 

Analysramarna är baserade på det teoretiska ramverk som presenterades i föregående 

kapitel, men är omarbetade för att fungera till respektive material. Med andra ord är 

analysramen de konkreta forskningsfrågor som ställts till det insamlade materialet. I 

den sista delen av kapitlet diskuteras etiska aspekter samt källkritik.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Dokumentstudier 

Som jag resonerar i problemformuleringen så kan visionens utformning, alltså hur den 

är  skriven  och  formulerad,  visa  på  hur  begreppet  vision  förstås.  En  av 

frågeställningarna är således riktade mot hur visionerna är utformade för planeringen. 

De  utformade  visionerna inom  planering  framträder  ofta  inom  de  kommunala 

översiktsplanerna,  och  det  är  mot  dessa  dokument  jag  riktar  min  studie.  Utifrån 

analysen av visionerna i översiktsplanerna kan det tolkas och diskuteras hur begreppet 

vision förstås inom översiktsplaneringen. 

 

Urval 

För det första finns visioner med i de flesta översiktsplaner idag. Eftersom det finns 

290 kommuner i Sverige måste undersökningen begränsas till ett hanterbart urval. Då 

uppsatsens  syfte  är  att  undersöka  förståelsen  av  ett  begrepp,  behöver  jag  inte  ta 

hänsyn  till  att  undersöka  översiktsplaner  från  olika  delar  i  landet,  då  jag  antar  att 

förståelsen  för  ett  begrepp  inte  är  avhängt  det  geografiska  läget.  De  utvalda 

översiktsplanerna  kommer  även  vara  från  de  kommuner  som  intervjuerna  kommer 

äga rum.  Insamlingen av materialet har således inlett med att Detta möjliggör för en 

analys  där  materialet  från  de  två  metoderna  kan  ske  tillsammans  och  komplettera 

varandra.  Därför  har  urvalet  av  möjliga  översiktsplaner  begränsats  till  kommuner 

inom Skåne region. För det första möjliggör det för mig att på ett rimligt sätt kunna 

genomföra  flera  intervjuer  på  plats  då  jag  är  boende  i  Malmö,  och  således  kunna 

koppla analysen av dokumenten till analysen av intervjuerna. För det andra möjliggör 

det för mig att jämföra hur kommunens vision förhåller sig till varandra även fast de 

tillhör  samma  region.  Eftersom  en  vision  bör  vara  baserad  på  kommunens  egna 
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förutsättningar är det intressant att se om denna skillnad finns, eller om visionerna blir 

lika på grund av det geografiska läget och att de tillhör samma region.  

Urvalet  av  översiktsplaner  har  även  sket  genom  att  avgränsa  till  de  mest  aktuella 

planerna,  eftersom  uppsatsen  syftar  till  att  undersöka  hur  ett  begrepp  tolkas  och 

används  idag.    Den  strategiska  sidan  av  planeringen  har  kommit  att  bli  mer 

uppmärksammat  under  de  senaste  åren,  det  är  med  andra  ord  ett  ”trendigt”  begrepp 

som utreds, varför de senare översiktsplanerna är mer aktuella att studera då de kan ha 

kommit längre i visionsarbetet. Urvalet har således skett genom att enbart inkludera 

översiktsplaner från 2008 och framåt.  

Vidare  har  visionen  som  analyseras  varit inom  ramen  för  kommunens 

översiktsplanering,  dvs.  uppsatsen  berör  inte  visioner  som  är  täckande  för  hela 

kommunens  arbete  och  för  alla  förvaltningar.  Detta  möjliggör  en  mer  fokuserad 

uppsats  där  visioner  som  till  stor  del  inte  berör  den  fysiska  planeringen  måste 

diskuteras (exempelvis en vision om en kommun som har en jämställd förskola). Det 

som  undersökts  i  denna  uppsats  är  den  skrivna  visionen.  Visioner  kan  förekomma 

som bilder eller illustrationer förutom den skrivna texten. Dock hade analysen av en 

sådan  studie  inbegripit  ytterligare  teori  och  metod  som  jag  bedömer  inte 

innehållsmässigt  ryms  inom  ramen  för  denna  uppsats. De  utvalda  översiktsplanerna 

har således innehållit en rubrik där begreppet ”vision” finns representerad.  

I  ett  första  urval  framkom  åtta  stycken  kommuner  som  uppfyllde  ovanstående 

kriterier. För  att  begränsa  studiens  omfång  valde  jag  fem  kommuners  visioner  att 

analysera.  Detta  urval  berodde  på  den  begränsning  jag valt  gällande  hur  många 

intervjuer  jag  hinner  med  inom  tidsramen  för  uppsatsen,  eftersom  analysen  av 

dokumenten  och  analysen  av  intervjuerna  är  både  baserade  och  kompletterar 

varandra. De fem kommuner som valdes ut är;  

•  Helsingborg  

•  Kävlinge  

•  Landskrona 

•  Staffanstorp 

•  Vellinge 

Att det blev just dessa fem kommuner av de totalt åtta som uppfyllde kriterierna beror 

på  att  de  hade  möjlighet  att  genomföra  intervjuer.  Vad  det  urvalet  är  baserat  på 

redogörs för i nästa avsnitt under rubriken urval. 

 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Metodvalet bör ske utifrån frågeställningarnas karaktär. I denna uppsats berör en av 

frågeställningarna hur planerare förstår begreppet vision, vilket gör intervjuer till ett 

lämpligt  metodval.  Empirin  för  denna  frågeställning  kommer  således  utgå  från 
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planerares egna uppfattningar. I en sådan situation är en kvalitativ ansats till intervjuer 

mer lämpad eftersom den är mer inriktad mot den intervjuades ståndpunkter och vad 

denne  anser  är  relevant  och  viktigt  (Bryman  2008:413,  415).  Målet  med  kvalitativa 

intervjuer  är  att  förstå  den  intervjuades  perspektiv  på  ett  ämne,  och  hur  den 

intervjuade upplever och förhåller sig till den (Kvale 1997:32-34).  

I  denna  studie  är  syftet  med  intervjuerna  att  beskriva  och  spegla  den  innebörd  som 

begreppet vision har för planerare. Intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende 

på  vilken  struktureringsgrad  som  passar  undersökningen.  I  denna  uppsats  har 

semistrukturerade  intervjuer  genomförts,  vilket  innebär  att  intervjun  har  förberetts 

med frågor och teman likt en strukturerad intervju, men att ordningen för vilka frågor 

eller  teman  som  tas  upp  är  flexibelt  och  styrs  utifrån  samtalet  (Bryman  2008:415). 

Intervjuerna  har  varit  direkta,  ansikte  mot  ansikte,  och  mötet  har  hållits  på  den 

intervjuades  arbetsplats.  Att  hantera  intervjuerna  via  telefon  är  ett  alternativ  som 

enligt  Bryman  fungerar  lika  bra,  även  fast  de  två  olika  tillvägagångsätten  har  olika 

fördelar  och  nackdelar  (Bryman  2008:432).  Anledningen  till  att  direkta  intervjuer 

passar bättre i denna undersökning är att samtalet under intervjun på ett smidigare sätt 

kan relatera till den skrivna visionen i översiktsplanen, då ett tema i intervjun är hur 

planerarna anser att den aktuella visionen fungerar i översiktsplanen. Att i en intervju 

diskutera  det  specifika  (i  detta  fall  kommunens  vision  och  den  specifika  process  för 

att ta fram visionen) gör att intervjuaren även kommer åt hela andra innebörder istället 

för  att  enbart  diskutera  hur  intervjupersonen  har  för  allmänna  uppfattningar  om  ett 

ämne (Kvale 1997:37).  

 
Urval 

Urvalet  av  intervjupersoner  har  skett  med  ett  målstyrt  urval,  vilket  innebär  att 

intervjupersonerna  har  valts  eftersom  de  är  relevanta  för  problemformuleringen  och 

frågeställningarna  (Bryman  2011:434).  Eftersom  problemformuleringen  och 

frågeställningarna  syftar  på  planerarens  tolkning  av  visionsbegreppet  kommer  jag 

intervjua  planerare  och  inte  politiker.  Att  intervjua  politiker  hade  varit  en  möjlighet 

för  att  undersöka  hur  de  tänkt  och  resonerat  när  visionerna formulerats,  eftersom 

politiker  är  viktig  aktör  i  denna  process.  Men  eftersom  problemformuleringen  är 

riktad mot hur visionen påverkar planeringsarbetet är planerare en mer relevant källa 

än  politikerna.  De  intervjuade  planarkitekterna  har  arbetat  med  de översiktsplaner 

som valts ut för dokumentstudierna, och således har urvalet av intervjupersoner varit 

beroende på urvalet av översiktsplaner.  

Vidare  har  valet  baserats  på  att  intervjupersonen  ska  ha  titeln  planarkitekt  inom 

kommunens verksamhet. Eftersom jag är intresserad av visioner, vilket främst berör 

översiktsplanearbetet,  så  har  jag  gjort  ett  urval  baserat  på  hur  nära  kopplade 

planeraren  är  med  översiktsplanearbetet.  Jag  har  främst  letat  i  kommunens 

översiktsplan för att se vilka som varit medverkande planarkitekter. Om inte det har 

funnits  angivet  så  har  jag  kontaktat  den  som  på  hemsidan  anger  att  hen  jobbar  med 
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översiktsplanering alternativt strategisk planering. Syftet med att intervjua de som är 

involverade  i  översiksplanearbetet  är  dels  för  att  de  kan  ha  jobbat  med  visioner  och 

antas  då  ha  skapat  sig  en  egen  uppfattning  om  begreppet  vision.  Det  är  dels  för  att 

intervjun  syftar  till  att  undersöka  hur  processen  har  sett  ut  för  att  ta  fram  visionen  i 

översiktsplanen ur en planerares perspektiv. Men det är även för att kunna undersöka 

hur planeraren använder den aktuella visionen i översiktsplanen och hur hen anser att 

den fungerar som vision.  

 
Tillvägagångssätt 

En  intervjuguide  förbereddes  innan  intervjuerna  för  att  få  en  strukturering  på  de 

teman  och  frågor  som  behövs  för  att  kunna  svara  på  uppsatsens  frågeställningar. 

Intervjuguiden  har  därför  formulerats  utefter  samma  teman  som  visionskriterierna; 

visionens  syfte,  visionsprocessen  och  visionen  som  produkt.   Eftersom  det  är 

semistrukturerade intervjuer så har inte intervjuguiden följts till punk och pricka, utan 

den finns till för att ge en arsenal av frågor och teman som stöd för intervjun. Dock 

har  samtliga  intervjuer  rört  sig  kring  samma  ämnen  eftersom  de  frågor  som  har 

behövts svaras på är utformade efter uppsatsens syfte och problemformulering (Trost 

2005:50-51).  Mötet  för  intervjuerna  har  skett  på  den  intervjuades  arbetsplats.  Varje 

intervju har även spelats in med en diktafon så att jag i efterhand har kunnat lyssna på 

och transkribera samtalet inför den kodning och analys som gjorts på materialet.  

För intervjuguiden har fokus legat på hur processen sett ut för att ta fram visionen och 

hur visionen används av planerare, samt vad de uppfattar att syftet med visionen är. 

Intervjuerna  fokuserar  därför  främst  på  de  två  teman  visionens  syfte  och 

visionsprocessen. Syftet, som tidigare nämnts, har varit att undersöka vilka innebörder 

de lägger i begreppet vision. Detta innebär att frågor ställts om vad de uppfattar att en 

vision ska vara och vad den syftar till, för att se vilka värden de betonar och lägger i 

begreppet. En annan viktig utgångspunkt har varit att fråga hur processen sett ut för 

att  ta  fram  visionen,  och  då  få  en  bild  hur  planeraren  är  medverkande  i  processen, 

eller på vilket sätt visionen har förmedlats till planeraren. Intervjuerna har även syftat 

till  att  diskutera  den  aktuella  visionen,  vilket  betyder  att  jag  har  behövt  studera 

kommunernas översiktsplaner innan intervjuerna ägt rum. Att diskutera den aktuella 

visionen  kan  ge  mer  specifika  detaljer  över  hur  resonemanget  gick  när  visionen 

producerades och användes i översiktsplanen, och kan på det viset vara ett sätt att få 

ut  mer  information  ur  den  som  blir  intervjuad  än  om  generella  frågor  ställs.  (Trost 

1997:37).  Dessa  frågor  har  således  skiljt  sig  mellan  intervjuerna,  då  de  olika 

visionerna skiljer sig i karaktär. Intervjuguiden har således bestått av ett antal frågor 

som  varit  samma  för  alla  intervjuer,  samt  ett  till  par  frågor  som  varierat  mellan 

intervjuerna. Följande frågor är en sammanställning och sammanfattning av de teman 

som ingick i intervjuguiden: 
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Visionens syfte 

• Vad är generellt en visions syfte? 

• Vad har den aktuella visionen för syfte? 

Visionsprocessen 

• Var planerare med och tog fram visionen? 

• Hur såg processen ut och vilka deltog? 

• Fanns det en gemensam förståelse för vad visionen skulle syfta till? Fanns det 

olika förväntningar på vad visionen skulle resultera i? 

• Får planeraren någon specifik roll i processen att ta fram en vision? 

Visionen som produkt 

• Vad i översiktsplanen är visionen? 

• Hur ska en vision vara utformad för att fungera enligt nämnt syfte? 

• På vilket sätt kommer visionen till användning? 

• Använder planeraren visionen i sitt dagliga arbete? 

• Är visionen realistisk? 

 

Fördelar och nackdelar 

En  fördel  med  intervjuer är  att  de  ger  djupgående  och  detaljerade  data,  samt  att  de 

producerar data som är baserade på den intervjuades åsikter och tankar (Denscombe 

2009:267). Med intervjuer ställs den informantens uppfattningar i centrum, vilket är 

viktigt  i  denna  studie  eftersom  det  handlar  om  att  nå  vad  planerare  lägger  för 

innebörder för ett specifikt begrepp. Nackdelar med intervjuer, framförallt kvalitativa 

intervjuer, är att de är tidskrävande och genererar mycket data som måste kodas och 

analyseras. Denna kodning kan heller inte ske i förhand, eftersom semistrukturerade 

intervjuer har ett relativt öppet format (Denscombe 2009:268). Denna tidsaspekt har 

jag tagit hänsyn till i upplägget för när intervjuerna ska genomföras samt hur mycket 

av  arbetets  tid  som  måste  läggas  ner på  varje  intervju.  Vidare  är  en  nackdel  med 

intervjuer  att  intervjuareffekten  kan  påverka  resultatet.  Detta  innebär  att  den 

intervjuades  uttalanden  kan  vara  påverkade  av  forskarens  identitet  (Denscombe 

2009:269). Detta har jag försökt förebygga genom att inte uttrycka några förutfattade 

meningar  om  visioner,  samt  i  intervjuguiden  utformat  frågor  som  är  så  öppna  som 

möjligt och uteslutit ledande frågor.   

Det finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjun. Fördelarna är att jag 

som  intervjuare inte  behöver  anteckna  under  samtalet  vilket  kan  medföra  att  jag 

tappar fokus på konversationen, samt att jag kan lyssna på intervjun i efterhand och 

lyssna på vissa ordval som jag annars kan ha missat. Nackdelarna är att det tar tid att 

transkribera materialet och lyssna igenom banden. En annan nackdel kan vara att de 
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intervjuade  inte  känner  sig  bekväma  med  att  bli  inspelade,  vilket  kan  verka 

hämmande för samtalet (Trost 2005:54). 

 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För  att  bearbeta  och  analysera  uppsatsens  empiri  har  metoden  kvalitativ 

innehållsanalys  använts.  Innehållsanalys  kopplas  ofta  samman  med  den  kvantitativa 

forskningen,  även  fast  metoden  kan  appliceras  för  kvalitativ  forskning.  

Innehållsanalys är en teknik där jag som forskare på ett systematiskt och replikerbart 

sätt  kvantifierar  innehållet  i  en  text,  vilket  sker  utifrån  i  förväg  redan  bestämda 

kategorier  (Bryman  2011:283).  Med  en  kvalitativ  ansats  handlar  innehållsanalysen 

om att mer specifikt bestämma innehållet på en text ett systematiskt sätt, utifrån ett på 

förhand fastställda kategorier (Watt Boolsen 2007:93). Tonvikten läggs därför inte på 

hur många gånger ett specifikt ord förekommer, utan på meningen av texten (Bryman 

2011:506).  Som  Watt  Boolsen  menar  så  utesluter  inte  ett  kvalitativt  angreppsätt  att 

räkna.  Exempelvis  kan  forskaren  mena  att  en  typ  av  åsikt  är  ”typiskt”  eller  att  ett 

fenomen framgick ”ett visst antal gånger” utan att det för den skull behöver innebära 

ett kvantitativt angreppsätt. (Watt Boolsen 2007:92).   

Vid analys av kvalitativ data så är kodningsprocessen en viktig del och utgör starten 

för analysprocessen (Bryman 2011:523). Att koda ett material innebär att dela upp det 

data  som  samlats  in  i  mindre  enheter  utefter  ett  antal  principer  (Watt  Boolsen 

2007:89).  De  principer  som använts  i  denna  uppsats  presenteras  under  ”analys  av 

dokument” samt ”analys av intervjuer”. Dessa material skiljer sig åt i karaktär varför 

tillvägagångsättet  har  skiljt  sig  åt.  Analysen  av  dokumenten  grundar  sig  på  det som 

presenterats  under  rubriken  ”visionen  som produkt”  i  det  teoretiska  ramverket  i 

föregående kapitel. Gällande analysen av intervjuerna så grundar sig analysen främst 

på det som presenteras under rubrikerna ”visionens syfte” samt ”visionsprocessen” i 

det  teoretiska  ramverket, men  berör  även  det  resonemang  som  presenteras  under 

”visionen som produkt”.  

 

3.3.1 Analys av dokumenten 

Eftersom uppsatsens empiri kommer analyseras och diskuteras utifrån hur Albrechts 

och  Healey  samt  SKL ser  på  visioner,  så  har  en  analysram  innehållande  konkreta 

forskningsfrågor  tagits  fram  för  att  på  ett  systematiskt  sätt  kunna  analysera  hur 

visionerna i översiktsplanerna är utformade. Analysramen kan därför ses som ett sätt 

att  operationalisera  uppsatsens  problemställning.  Analysramen  till  översiktsplanerna 

möjliggör  för  mig  som  forskare  att  hantera  de  olika  översiktsplanerna  på  ett 

replikerbart sätt. Analysramen har skapats utifrån avsnittet ”visionen som produkt” i 

det teoretiska ramverk som presenterades under kapitel 2.8 teoretiskt ramverk utifrån 

forskningsöversikten.   
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Tillvägagångsättet  för  innehållsanalysen  av  dokumenten  har  varit  att  först  välja  ut 

relevanta textavsnitt att analysera. Detta har grundats på det urval som presenterades 

under 3.2  Datainsamling.  När  textavsnitten  avgränsats  har  analysramen  använts. 

Detta  innebär  att  jag ställt  ett  antal  frågor  till  de utvalda  textavsnitten,  dvs.  till 

visionerna,  som  möjliggör  en  bedömning  för  hur  visionen  förhåller  sig  till  det 

teoretiska  ramverket.  De  frågor  som  analysramen  innehåller  har  jag  således  själv 

konstruerat. Att  analysera  hur  visionen  förhåller  sig  till det  teoretiska  ramverket 

gällande  visionen  som  produkt  innebär  vissa  tolkningar.  Med  analysramen som 

innehåller specifika frågor så konkretiseras det teoretiska ramverket, och tolkningarna 

blir  på  så  sätt  tydligare  att  härleda.  Vid  analysen  av  översiktsplanerna  har  fokus 

främst legat på hur visionen är utformad.  

Följande analysram har använts, och är konstruerad utefter visionen som produkt i det 

teoretiska ramverket: 

Realistisk men samtidigt utmanande. 

• De mål och ambitioner som strävas efter, är dessa konkretiserade?  

• Vad uttrycker de intervjuade planarkitekterna om visionens realism? 

Klar och kraftfull. 

• Hur  är  visionen  presenterad?  Exempelvis  som  en  framtidsbild?  Berättande 

form? Punkter med mål?  

• Definieras eller förklaras vad som menas med de mål/värdeord som uttrycks?  

• I  vilken  kontext  framställs  visionen?  Finns  det  en  förklaring  till  hur  den  är 

tänkt att användas?  

Fokuserad men också flexibel.   

• Hur många aspekter (mål/värdeord) tas upp?  

• Framgår  det  om  något  är  extra  viktigt  att  satsa  på?  Finns  det  en  hierarki 

gällande vad som är viktigast? 

Platsspecifik och inte för generell.  

• De mål/värdeord som strävas efter, skulle de kunna gälla för vilken kommun 

som helst? 

• Nämns något ur den lokala miljön? 

 

3.3.2 Analys av intervjuer 

Tillvägagångssättet för att koda och analysera intervjuerna har varit grundat på Watt 

Boolsens  beskrivning  av  ”innehållsanalysen  steg  för  steg”  (Watt  Boolsen  2007:94-

95). Tillvägagångsättet har varit följande; 
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1. Transkribera intervjuer. 

2. Läsa  igenom  och  bekanta  sig  med  materialet  genom  att  göra  en  pilotstudie, 

samt göra inledande kodning för de övergripande kategorierna syfte, process, 

produkt.  

3. Identifiera andra teman som kommit ur materialet samt underkategorier till de 

övergripande  kategorierna.  Samtliga  koder  blev; Syfte, begrepp,  processens 

betydelse,  visionsförfattare,  målgrupp,  roll, visionens  utformning och 

produktens betydelse. 

4. Koda materialet efter koderna, samt tillfoga relevanta kommenterar.  

5. Genomför  innehållsanalysen  där innehållet  för  respektive  kod  slås  samman 

och notera samband. 

 

Eftersom kodning och analys är två arbetsprocesser som är starkt sammanknippande 

med  varandra  har  analysramen  och  koderna  vuxit  fram  parallellt. Analysramen  är 

dock grundat på det teoretiska ramverk som presenterades under kapitel 2.8 teoretiskt 

ramverk  utifrån  forskningsöversikten och  innehåller  de  övergripande  kategorierna 

visionens  syfte,  visionsprocessen  och  visionen  som  produkt. Gällande  kategorin 

visionens  syfte  är  samtliga  underrubriker härledda  ur  det  teoretiska  ramverket. 

Gällande  den  övergripande  kategorin visionsprocessen är  de  två  första 

underrubrikerna  härledda  från  det  teoretiska  ramverket.  Den  sista  underrubriken 

processens  betydelse är  dock  empiriskt  generaliserad,  vilket  innebär att  den 

underrubriken har tillkommit efter en genomläsning av empirin och där jag funnit ett 

gemensamt  tema  hos  samtliga  intervjuer. Gällande  den  övergripande  kategorin 

visionen som produkt är dessa härledda ur det teoretiska ramverket, och syftar till att 

komplettera analysen av dokumenten. Frågorna tillhörande underrubrikerna syftar till 

att  konkretisera  underrubriken  och  vad  som  letas  efter  i  empirin. Analysramen  är 

följande; 

Visionens syfte 

Syftet med visionen 

• Vad  framställer  planeraren  är  syftet  med  visionen?  Både  generellt  gällande 

visioner, men även när de pratar om den specifika visionen i översiktsplanen. 

Visionens målgrupp 

• Vem riktar sig visionen till? Vilka är det som ska använda visionen?  

Visionen som begrepp 

• Nämns  synonymer  till  begreppet  vision,  eller  vad  de  lägger  för  värden  i 

begreppet? Är det ett fuzzy concept? 
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Visionsprocessen  

En gemensamt framtagen vision? 

• Vem/vilka  har  utformat  visionen?  Kan  det  visa  på  vilka  det  är  som  ”äger” 

visionen eller vilka som har makt över hur den utformas? 

Planerarens roll 

• Vad har planeraren fått för roll i visionsarbetet? Vad uppfattar planeraren att 

hens roll är? 

Processens betydelse 

• Har  processen  haft  någon  betydelse  för  hur  visionen  har  utformats?  Vad  har 

processen för betydelse för hur visionen används?  

 
Visionen som produkt  

Visionens utformning 

Argumenteras för att utformningen är viktig gällande dessa visionskriterier? 

1.Realistisk men samtidigt utmanande? 

2.Klar och kraftfull? 

3.Fokuserad och flexibel? 

4.Platsspecifik och inte generell? 

 

Analysramarna kan  som  tidigare  nämnts ses  som  ett  sätt  att  operationalisera 

uppsatsens  problemställning,  då  den  fungerar  som  en  länk  mellan  det  teoretiska 

ramverket och empirin. Genom analysramen, med dess kategorier och frågor, går det 

att på ett systematiskt och replikerbart sätt hantera det insamlade materialet.  

 

3.4 Källkritik och etik 

All  återgivning  av  intervjuer  och  dokumentstudier  har  tolkats  och  analyseras  av 

forskaren,  vilket  betyder  att  forskarens  identitet  och  värderingar  inte  kan  uteslutas 

helt. Att analysera huruvida exempelvis visionen är realistisk eller inte, eller om den 

är  klar  och  kraftfull  är  bedömningsfrågor  som  innebär  ett  visst  tolkningsutrymme. 

Detta  är  en  ofrånkomlig  del  i  kvalitativa  studier,  dock  kan  ”jagets”  inblandning 

hanteras (Denscombe 2009:384). I denna studie har det därför varit viktigt att jag har 

närmat  mig  analysen  med  ett  öppet  sinne,  samt  att  analyserna  och  tolkningarna  av 

materialet presenterats på ett öppet och transparent sätt (Bryman 2008:370). Även när 
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intervjuresultaten  presenteras  så  innebär  urvalet  en  tolkning  från  min  sida.  De  citat 

som  presenteras  är  utvalda  av  mig  för  att  visa  på  ett  exempel  för  hur  planerna  har 

uttryckts sig. Att redovisa allt intervjumaterial är varken möjligt eller relevant. Dock 

har redovisningen av materialet följt analysramen vilket gör att analysen är förankrad 

i teorin.  

De som intervjuats är tjänstemän på kommunerna, vilket innebär en aspekt gällande 

lojalitet  till  arbetsplatsen.  Vissa  ämnen  kan  beröra  kritik  mot  den  egna  kommunen, 

och  därför  kan därför  intervjupersonen  hålla  inne  med  viktig  information  eftersom 

personen  vill  visa  kommunens  arbete  ur  en  bra  synvinkel.  Sådana  frågor,  när  det 

gäller  för  intervjupersonen  att  på  något  sätt  värdera  huruvida  visionen  eller 

visionsprocessen  har  fungerat bra  eller  inte,  kan  således  vara  svårt  för 

intervjupersonen att uttrycka sig negativt om. Detta har tagits hänsyn till när analysen 

har  gjorts  samt  vid  intervjusituationen,  där  jag  måste  visa  respekt  mot 

intervjupersonens integritet.  

Vid intervjuer är det viktigt jag som forskare förhåller mig till de etiska aspekter som 

finns. Vid intervjuerna är det viktigt att de som intervjuats har gett sitt samtycke till 

på  vilket  sätt  intervjun  ska  gå  till  samt  att  jag  som  forskare  berättar  om  vad 

undersökningen  och uppsatsen  syftar  till  (Kvale  1997:107).  Även  frågan  om 

konfidentialitet har tagits hänsyn till, vilket innebär att inget av datan som redovisas 

ska kunna avslöja vem intervjupersonen är (ibid:109). Detta har varit tydligt från min 

sida  att  berätta  både  innan  och  efter  intervjun.  Ingen  av  intervjupersonernas  namn 

kommer  således  presenteras,  och  i  resultatkapitlet  kommer  varje  intervjuperson  att 

benämnas som PL1, PL2, PL3, PL4 och PL5 (PL= planarkitekt).  
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4.1 Inledning 

I denna del presenteras uppsatsens resultat och analys, vilket sker utefter de tre teman 

”visionens syfte” ”visionsprocessen” samt ”visionen som produkt”. Kapitlet kommer 

inledas med att presentera resultat och analys av dokumenten ”visionen som produkt”, 

och  sedan  presentera  resultaten  från  intervjuerna  ”visionens  syfte”  samt 

”visionsprocessen”. För  ”visionen  som  produkt” kommer  delar  av  intervjuresultaten 

att  fogas  samman  med  den  analysen. Eftersom  resultaten  och  analysen  är  starkt 

hopknippade  särskiljs  inte dessa  åt,  utan  presenteras  som  en  helhet.  Detta  möjliggör 

för  en  mer  analytiskt  presentation  av  resultaten  samt  en  mer  koncis  framställning. 

Varje  tema  avslutas  med  en  sammanfattning  och  diskussion  för  att  ge  en  samlad 

helhetsbild  av  resultaten  från  dokumenten  och  intervjuerna,  där  jag  diskuterar 

resultaten i koppling till forskningsöversikten. En sådan sammanfattning kan bidra till 

en  mer  överskådligt  bild  av  resultatet,  varför  jag  valt  att  ta  med  en  sådan.  Eftersom 

intervjupersonerna  är  anonyma så  kommer  varje  intervju  refereras  som  PL1,  PL2, 

PL3, PL4 och PL5 (PL = planarkitekt). Visionerna i översiktsplanerna refereras som 

kommunens namn, exempelvis ”Staffanstorps vision”.  

 

4.2 Visionen som produkt 

I  detta  avsnitt  presenteras  resultaten  för  den kvalitativa  innehållsanalys  som 

genomförts  för visionerna  i  översiktsplanerna,  dvs.  dokumenten. Inledningsvis 

kommer varje vision presenteras övergripande för att ge en bild över vad varje vision 

handlar om och vad de innehåller. Sedan kommer varje analysfråga, eller ”kriterie”, 

att  behandlas  och  de  olika  kommunernas  visioner  kommer  ställas  mot  varandra  och 

jämföras. Resultat  från  intervjuerna  kommer  även  infogas  i  denna  analysdel,  då 

gällande den del från analysramen som heter ”visionen som produkt”.  

 

4.2.1 Kommunernas visioner 

Kävlinge 

Kävlinges  vision  är  presenterad  under  kapitlet  ”visioner  och  mål”  i  översiktsplanen 

från  2010.  Kapitlet  inleds  med  att  beskriva  att  visionen  visar  en önskad och möjlig 

utveckling av kommunen under planperioden. Visionen beskrivs även i samband med 

detta  som  ett  ”utvecklingsscenario”  för  2025 (Kävlinge  kommun 2010:12). Efter  att 

visionen  presenterats  så  beskrivs målen för  kommunens  utveckling  samt strategiskt 

viktiga  frågor som  de  menar  behöver  ta  ställning  till  för  att  uppnå  visionen. Till 

visionen  hör  en  visionsbild  över  Barsebäck  sjöstad.  Själva  visionen  är  presenterad 

som  en  punktlista  beskriven  på  en  sida,  med  ett  antal  teman  som  redovisar  hur  ett 

specifikt  projekt  eller  geografiskt  område  ser  ut  år  2025.  De  sex  olika  teman  som 

behandlas  i  visionen  är;  Kävlinge  östra  centrum,  Barsebäck  sjöstad,  pågatågen  och 
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lommabanan, vägen mellan Löddeköpinge och Kävlinge, centrum syd, bevarande av 

värdefulla  natur- och  kulturmiljöer.  Ett  exempel  på  en  sådan  punkt  eller  tema  är; 

”Lommabanan och  ny  bebyggelse  har  tillkommit  kring  stationen  i  Furulund.  En 

omfattande  bostadsutbyggnad  har  skett  i  Furulund  som  nu  byggts  samman  med 

Kävlinge.  Området  längs  Kävlingeån  har  utvecklats  som  ett  attraktivt 

närrekreationsområde för de boende.” (Kävlinge kommun 2010:12). 

Det  är  med  andra  ord  geografiskt  avgränsade  framtidsbilder  eller  mål  som  beskrivs, 

det  enda  som  inte  är  platsspecifikt  är  det  sista  temat  i  visionen,  bevarandet  av 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. Vidare är exempel på de typer av värdeord som 

tas upp i visionen; attraktivt närrekreationsområde, attraktivt turistcentrum, attraktiva 

bostäder,  attraktiva  lägen,  goda  kollektivtrafikförbindelser, viktig  länk, Kävlinges 

viktigaste mötesplats samt konkurrenskraftig handelsplats. 

 

Helsingborg 

Visionen sträcker sig över två sidor i översiktsplanen från 2010, och har egen rubrik, 

samt  en  tillhörande  visionsbild.  Visionen  är  en  berättande  form,  där  en  person  visar 

dig som läsare hur Helsingborg år 2035 ser ut. Exempelvis inleds visionen med ”Med 

stolthet  vill  jag  hälsa  dig  välkommen  till  Helsingborg!” (Helsingborg  kommun 

2010:10).  Som  intervjuad  planarkitekt  berättar  så  valde  de  att  göra  visionen  mer 

personlig  som  ett  sätt  att  kommunicera,  då  den  talar  med  till  känslorna. Visionen 

behandlar  totalt  10  olika  teman  över  hur  Helsingborg  ser  ut  och  upplevs  år  2035, 

exempelvis  goda  kommunikationsmöjligheter,  möjligheter  till  möten  och  närhet  till 

vattnet.  

Det berättas om vilka attraktiva kvaliteter Helsingborg då har, exempelvis att ”alla har 

tillgång till vattnet”, ”det är lätt att ta sig till Helsingborg och enkelt att förflytta sig 

inom  kommunen”  ”det  finns  något  som  passar  alla”  och  ”det  känns  tryggt  och 

tillgängligt”  (Helsingborg  kommun 2010:11). De  teman  eller  mål  som  Helsingborgs 

vision nämner som de attraktiva kvaliteterna år 2035 kan ses som allmänt vedertagna 

önskemål  om  framtiden. Exempelvis  beskrivs  att  ”Här  är  varje  del  av  staden  en 

välfungerande  nod  i  ett  övergripande  nät.  I  Helsingborg  vill  an  gärna  bo  och  verka 

genom  livets  alla  skeden. I  närmiljön  finns  det  utbud  av  service  och  handel  som 

behövs  för  att  vardagen  ska  fungera.  Det  är  alltid  nära  till  ett  grönområde  eller  en 

park”.  Samt  att  ”Staden  är  sammanhållen  och  effektiv  i  sin  markanvändning. 

Helsingborg  är  numera  klimatneutral  och  energieffektiv” (Helsingborg  kommun 

2010:11). 
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Landskrona 

Den  vision  som  har  studerats  för  Landskrona  kommun  finns  beskriven  i  deras 

översiktsplan  som  vid  tillfället  för  denna  analys  är  en  samrådshandling  från  2013. 

Kapitlet i översiktsplanen innehållande visionen döpt till ”Stadsbyggnadsvision 2063” 

och är totalt åtta sidor långt. Det är uppdelat i 5 delkapitel; Landskronaförbindelsen, 

Öresundsbron – behovet  av  fler  förbindelser  över  bron,  Fler  fasta  förbindelser?, 

Alternativ lösning Landskrona samt Stadsutveckling. Visionskapitlet inleds genom att 

beskriva  hur  den  globaliserade  omvärlden  skapar  behovet  av  en  regional  förtätning 

och  ökade  pendlingsmöjligheter,  och  menar  att  vi  nu  står  i  brytpunkten  mellan  ett 

industriellt  samhälle  till  ett  postindustriellt kunskapssamhälle,  och  att  vi  måste  ta 

steget dit. Lösningen är Landskronaförbindelsen, en fast förbindelse med tåg mellan 

Landskrona  och  Nordhavn  vilket  sparar  en  restid  på  45-50  minuter  för  resande  från 

nordvästra Skåne  och  Halland  (Landskrona  kommun 2013:38).  Visionen  inleds 

således med en typ av prognos av hur framtiden kan komma att se ut. Kapitel två och 

tre  redovisar  vilka  möjligheter  som  skulle  öppnas  i  och  med  en  till  förbindelse  till 

Danmark,  och  kapitel  fyra  redovisar  hur  Landskronaförbindelsens sträckning  skulle 

kunna  se  ut.  Det  är  under  kapitlet  ”stadsutveckling”  som  det  redovisas  för  vilka 

fördelar och värden Landskrona stad skulle få i och med Landskronaförbindelsen, och 

vad som skulle kunna hända med det som idag är ett industriområde. 

Gällande stadsutvecklingen, så skulle förbindelsen ge Landskrona en plats som en av 

kärnorna  runt  sundet.  Stationsläget  i  hamnen  som  Landskronaförbindelsen  skulle 

innebära  skulle  utgöra  en ”efterlängtad  och  nödvändig  katalysator  för  en 

stadsutvecklingsprocess med många positiva förtecken”. Här nämns flera värden som 

Landskronaförbindelsen skulle innebära. Exempelvis skrivs att ”Stadsmiljön i vision 

2063  är  en  blandad  stad.  Här  finns  ett  varierat  bostadsutbud,  handel,  service  och 

rekreationsmöjligheter  men  också  arbetsplatser.  Nya  eller  förnyade  företag  inom 

tjänstesektorn,  tillverkningsindustrin  och  mer.”  (Landskrona  kommun 2013:44). 

Eftersom  visionen  är  fokuserad  på  en  specifik  stadsdel  i  Landskrona  så  finns 

platsspecifika  värden  som  visionen  menar  ska  förstärkas.  Exempelvis så  nämn  hur 

visionen  bidrar  till  Landskronas  roll  som  centrum  för  livsmedelsproduktion,  och  att 

visionen inte skulle bidra till att den goda åkermarken runt Landskrona tas i anspråk 

för stadstillväxten. Visionen nämner även hur stadsdelen Öster som idag präglas av ett 

socioekonomiskt utanförskap skulle få förnyade möjligheter att integreras i staden om 

det nya stationsläget blev verklighet (Landskrona kommun 2013:44). 

 

Vellinge 

Visionen är beskriven på en sida i översiktsplanen från 2010 under rubriken ”Vision”. 

Visionen  inleds  genom  att  berätta  att  en  vision  är  något  som  man  strävar  efter  att 

uppnå,  samt  att  en  vision  ofta  uttrycks  som  ett  framtida  tillstånd  och  behöver  inte 

kunna  mätas  eller  uppfylla  formella  krav  på  realism  eller  tidsbundenhet (Vellinge 
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kommun 2010:40). Beskrivningen  att  en  vision  uttrycker  ett  framtida  tillstånd  kan 

uppfattas  som  motsägelsefullt,  då  själva  visionen  inte  uttrycker  ett  framtida  tillstånd 

utan består av tre punkter som beskriver vad kommunen strävar efter att uppnå.  

Visionen uttrycker tre mål;  

• ”Att skapa och stärka ’Det goda livsrummet’ för att få alla, unga som gamla, 

att vilja bo, besöka och verka i vår kommun under livets alla skeden” 

• ”Att  skapa  en  god  livsmiljö  i  vår  kommun  som  innebär  att  friheten  och 

möjligheterna att förverkliga sina idéer och drömmar är större för alla!” samt 

• ”Att se möjligheter och främja kreativitet!” (Vellinge kommun 2010:40). 

 

Staffanstorp 

I  översiktsplanen  från  2009  beskriver  det  första  kapitlet ”Identiteter  och 

framtidsbilder”.  Själva  begreppet  ”vision”  finns  inte  med,  dock  hänvisar  intervjuad 

planarkitekt till detta kapitel när hen talar om visionen i översiktsplanen, varför det är 

det kapitlet jag valt att analysera. Kapitlet med identiteter och framtidsbilder är totalt 

16  sidor. Inledningsvis  förklaras  vad  kapitlet  syftar  till,  och  menar  att  för  att  kunna 

bygga en stark identitet behövs tydliga framtidsbilder som visualiserar de framtidsmål 

som  ska  ge  kommunen  dess  plats  i  regionen.  (Staffanstorp  kommun 2009:4).  Totalt 

lyfts fem olika teman fram; 

• Från landsbygd till Hembygd 

• Från boende till Livsoas 

• Från nära till Tidskvalitet 

• Från småstad till Stadsliv 

• Från trädgårdsmöbler till Inspiration 

Varje tema beskrivs med en genomgång av vad varje framtidsbild innebär, dels vad 

som  strävas efter  och  dels  varför  detta  är  viktigt  att  uppnå.  Detta  beskrivs  även 

tillsammans  med  vilka  viktiga  karaktärer  och  egenskaper  kommunen  idag  har.  De 

värden som strävas efter är med andra ord underbyggt av resonemang om varför dessa 

är viktiga. Exempelvis beskriver Staffanstorp kommun varför det är viktigt att skapa 

en bra livsmiljö:  

”Ur  drömmen  om  den  egna  villan  och  en  oas,  för  människor  och  inte  för  fabriker, 

bildades  villaförorterna.  Nu  när  vi  övergått  till  ett  informations- och 

kunskapssamhälle – där handel och tjänster ersätter industrins roll som samhällsmotor 

– har  grunden  för  hur  ett  samhälle  byggs  förändrats.  En  god  livsmiljö  är  en  av 

förutsättningarna  när  arbetskraften  är  själva  produktionssystemet  och  en 

konkurrensfördel. Behovet av ett tryggt och säkert liv i en god miljö som omfattar alla 

mina  närmaste,  ung  som  gammal,  är  fortfarande  förutsättningen.” (Staffanstorp 

kommun 2009:8). 
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4.2.2 Analys av visioner 

Detta  avsnitt  presenterar resultaten  från  den  kvalitativa  innehållsanalys  som 

genomförts för dokumenten. Den analysram som använts för denna del är presenterad 

i metodkapitlet under rubrik 3.3.1 Analys av dokumenten och är baserad på Albrechts 

syn  på hur  visioner  ska  vara  utformade  för  att  fungera  inom  den  strategiska 

planeringen. Avsnittet  kommer  därför  innehålla  rubriker  som  är  tagna  från 

analysramens uppbyggnad.  

Realistisk men samtidigt utmanande 

Som  tidigare  tagits  upp  så  beskriver  Albrechts att  en  vision  ska  vara realistisk men 

samtidigt utmanande. Ambitionerna som finns med i visionen måste vara tillräckligt 

höga  så  de  inte  kan  uppnås  med  ”business  as  usual”  men  de  måste  samtidigt  vara 

realistiska  så  att  visionen  går  att  uppnå.  Visionen  måste  kunna  vara  attraktiv  för 

aktörer  att  etablera  sin  verksamhet  i  kommunen  eller  regionen.  Att  visionen  är 

realistisk, innebär även att den är konkret beskriven, vilket kan ses som viktigt för att 

aktörer  ska  kunna  veta  vilken  typ  av  framtid  som  kommunen  ser.  Att  göra  en 

bedömning  huruvida  visionerna  i  översiktsplanerna  är  realistiska  eller  inte  är  som 

utomstående väldigt svårt. Därför har analysen grundat sig dels på vad de intervjuade 

har  för  uppfattningar,  samt  ifall  visionerna  uttrycker  det  som  strävas  efter  på  ett 

konkret sätt.  

De  visioner  som  särskiljer  sig  gällande  denna  aspekt  är  främst  Vellinges  vision  och 

Kävlinges  vision.    Vellinges  vision  nämner  tre  mål; Att stärka det goda livsrummet, 

skapa god livsmiljö samt  att främja kreativitet. Ingen  av  dessa  mål  beskriver  hur  de 

ska  nås  eller  vad  de  betyder,  exempelvis  hur  kommunen  ska  agera  för  att  främja 

kreativitet. Att ”skapa god livsmiljö” kan egentligen betyda vad som helst, för vilken 

kommun  skulle  vilja  skapa  en  dålig  livsmiljö?  Som  den  intervjuade  planarkitekten 

menar så är tanken inte att en vision ska kunna nås fullt ut, alltså att den inte ska vara 

helt realistisk;  

PL4: ”En vision kan ju inte vara för smal heller, för då är det ingen vision. En 

vision är ju... du kan inte uppnå en vision fullt ut.”  

Kävlinges  vision  beskriver  i  kontrast  till  Vellinges  vision  konkreta  teman  om  hur 

Kävlinge  ser  ut  år  2025.  Exempelvis  att  den  nya  vägen  mellan  Löddeköpinge  och 

Kävlinge  har  genomförts,  och  att  det  är  en  viktig  länk  för  kollektivtrafiken  och 

lokaltrafiken.  Enligt  intervjuad  planarkitekt  så  har  kommunen  redan  hunnit 

genomföra flertalet av de punkter som finns beskrivna i visionen. Som planarkitekten 

berättar så är det inte längre en vision, utan en sorts arbetsuppgift. Hen uttrycker även 

att de kanske behöver ”skruva till visionen lite”, vilket kan tolkas som att den behöver 

bli mer utmanande och inte så realistisk som den idag kan tolkas vara.  
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Helsingborg och Staffanstorps visioner har båda det gemensamt att de lyfter fram ett 

relativt  högt  antal  värden  eller  mål,  samt  att  de  har  den  mer  beskrivande  och 

”målande”  typen  av  framställning  av  visioner  om  talar  mer  till  känslan  och 

upplevelsen av hur det är att bo eller leva i kommunen. Det som skiljer Staffanstorps 

vision  åt  är  att  de  önskemål  om  framtiden  som  lyfts  fram  är underbyggt  av 

resonemang  om  varför  det  är  viktigt.  Samtidigt  så  är  de  värden  som  lyfts  fram 

generellt beskrivna, exempelvis att skapa en god och trygg livsmiljö för alla. Det är 

med andra ord svårt att definiera huruvida Helsingborgs och Staffanstorps visioner är 

realistiska eller inte. 

Landskronas  vision  är  som  tidigare  lyfts  fram  baserad  på scenariot  att 

Landskronaförbindelsen  skulle  bli till.  Den  intervjuade  planarkitekten  menar  att  det 

egentligen inte finns någon möjlighet att förverkliga visionen idag, eftersom det krävs 

att  Landskronaförbindelsen först blir  verklighet.  Detta  kan  tolkas  som  att  visionen 

egentligen inte är realistisk. Som planarkitekten uttrycker så är visionen främst är en 

idé att kunna diskutera kring. Visionen kan därmed tolkas vara till för att mer utmana 

sättet för planerare och politiker att tänka kring framtiden, än att det är en beskrivning 

av vad som i framtiden faktiskt kommer att genomföras, vilket Kävlinges vision är ett 

exempel på.  

 

Klar och kraftfull 

Enligt Albrechts så måste visionen vara klar och tydlig för att veta vilka åtgärder som 

behöver göras för att uppnå visionen eller delar av den, och den behöver vara kraftfull 

för  att  kunna  upprätthålla  dessa  åtgärder  som  måste  göras.  Om  visionen  inte  går  att 

förstå, om den inte är tillgänglig, går den heller inte att handla utefter. Om den inte 

går  att  handla utefter  förlorar  den  sin  transformativa  effekt,  vilket  är  syftet  med  en 

strategisk planeringsinsats. Utifrån den analysram som används så kommer visionerna 

att studeras utifrån hur visionerna är presenterade i översiktsplanen; hur de är skrivna 

och  presenterade  samt  om  de  värden  som  visionen  strävar  efter  är  definierade,  dvs. 

går visionen att förstå?  

Både  Vellinge  och  Kävlinge har  visioner  beskrivna  som  punktlistor  med  värdeord 

som  är  generella  och  som  inte  definieras  i  visionen.  De  värdeord  eller  teman  som 

strävas efter i Vellinges vision, exempelvis ”att stärka det goda livsrummet”, förklaras 

i vad som kan uppfattas som generella termer, då de beskriver målet är att få alla att 

vilja  bo,  besöka  och  verka  i  kommunen  under  livets  alla  skeden.  Det  finns  således 

ingen beskrivning över vad det faktiskt innebär, och heller ingen beskrivning över hur 

det  skulle  uppnås.  Kävlinges  vision  är  visserligen  tydlig  i  de  geografiska  områden 

som de menar ska utvecklas, men samtidigt finns det ingen förklaring av de värdeord 

som de menar ska uppnås. I visionen så finns det ingen definition eller förklaring till 

vad  som  menas  med  exempelvis  en  ”attraktiv  boendemiljö”.  Det  som  kan  likna  en 

beskrivning av värdena är när ”attraktivt turistcentrum” förklaras, då de menar att det 
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är  en  konkurrenskraftig  handelsplats  som  server  kommuninvånarna  med  ett  stort 

utbud. Attraktionen tycks här ligga i att det finns ett stort utbud av handel, men hur 

skiljer  det  sig  från  andra  handelsområden,  eller  vad  andra  kommuner  skulle  vilja 

uppnå?  Det kan med andra ord inte tolkas som något kraftfullt budskap som särskiljer 

Kävlinge från någon annan kommun eller som gör att visionen blir ihågkommen. För 

vilken  kommun  vill  inte  sträva  efter  attraktiva  boendemiljöer?  Dessa  typer  av 

värdeord med dess generella betydelse är inte unikt för Vellinge och Kävlinge, utan är 

vanliga i samtliga av de studerade visionerna. 

I  kontrast  till  Kävlinge  och  Vellinges  visioner  som  är  beskrivna  i  punktform,  har 

Helsingborg  en  vision  i  en  mer  berättande  form,  där  en  person visar  dig  som  läsare 

hur Helsingborg år 2035 ser ut. Exempelvis inleds visionen med ”Med stolthet vill jag 

hälsa  dig  välkommen  till  Helsingborg!”  (Helsingborg  kommun 2010:10).  Som 

intervjuad planarkitekt berättar så valde de att göra visionen mer personlig som ett sätt 

att kommunicera, då den talar med till känslorna. 

PL3: ”Men där gjorde vi valet att vi ville göra det personligt, att man vill kunna 

förmedla  upplevelsen  av  det.  Det  är  därför  det  här  med  berättandet,  och  jag-

formen. Här är någon som går runt i en stad i framtiden, som är ett annat sätt 

att visualisera och kommunicera det, som talar mer till känslorna och inlevelsen, 

snarare än en fysisk beskrivning av en verklighet.” 

Visionen kan därför tolkas vara inriktad mot att vara en mer kraftfull beskrivning av 

framtiden, för att tala mer till känslorna och inlevelsen. Som lyfts fram tidigare så kan 

även Staffanstorps vision tolkas ha denna karaktär. 

I Landskrona och Staffanstorps översiktsplaner är det otydligt vad som är den faktiska 

visionen.  I  Staffanstorps  fall  så  menar  planarkitekten  att  den  faktiska  visionen  är  de 

identiteter  och  framtidsbilder  som  beskrivs,  och  begreppet  ”vision”  finns  där  inte 

med. I Landskronas fall så berör kapitlet ”Stadsbyggnadsvision 2063” mer än bara en 

önskvärd  framtid, utan  innehåller  även  vad  som  kan  uppfattas  som  en  prognos  för 

framtiden.  Den  del  av  kapitlet  som  beskriver  ”den  önskvärda  framtiden”  kan  även 

tolkas som ett scenario, eftersom det grundar sig på att Landskronaförbindelsen skulle 

byggas,  vilket  är  ett  resonemang  av  typen  ”om  …  så”.  I  Kävlinges  fall  beskrivs 

visionen som ett ”utvecklingsscenario”, och i Vellinges översiktsplan beskrivs att en 

vision ofta uttrycks som ett framtida tillstånd, även fast det inte är på det sättet som de 

själva  har  uttryckt  visionen.  Det  uppstår  med  andra  ord  vissa  otydligheter  kring 

begreppet vision, och att det ofta blandas samman med andra typer av framtidsbilder 

är framträdande. Detta, tillsammans med det faktum att visionerna är uttryckta så pass 

olika i översiktsplanerna, visar på den ”luddighet” som finns i begreppet vision.  
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Fokuserad men samtidigt flexibel  

Albrechts beskriver att visionen ska vara fokuserad men samtidigt flexibel. Fokuserad 

kan  tolkas  som  att  den  tar  upp  enbart  några  aspekter,  de  aspekter  som  är  som  är 

kritiska  för  platsen  eller  för  kommunen  samt de  utmaningar  som  finns.  Strategisk 

planering  handlar  som  Albrecht  argumenterar  om  att  selektera  vissa  delar  som  är 

viktiga,  att  fokusera  på  vissa  aspekter  istället  för  att  ta  med  allt  som  är  önskvärt  att 

uppnå. Det som studeras i visionerna är därför hur många mål och värdeord som tas 

upp,  och  om  det  framgår  något  fokus  i  visionen,  dvs.  om  det  finns  någon  uttalad 

hierarki i vad som är mest prioriterat 

Det  som samtliga  visioner har  gemensam  är  att  de  kan  tolkas  sakna  fokus i  den 

mening att de inte uttrycker någon hierarki i vad som är viktigast för kommunen att 

uppnå,  då  de  nämner  relativt  många  aspekter  eller  teman  som  de  strävar  efter.  I 

Staffanstorps  vision  så  beskrivs  ett  flertal  aspekter  och  värden  som  ska  strävas  efter 

för varje tema. Exempelvis för temat ”livsoas” beskrivs att:  

”Den framtida kommunen kan erbjuda en livsmiljö som ser till alla mina behov – en 

oas för livets alla faser – där jag och de mina kan leva bekymmerslöst. En lustfylld 

och kreativ miljö som fungerar som en livgivande och inspirerande del av mitt liv. En 

miljö med bostäder i olika former och blandade boendeformer för att erbjuda alla det 

boende  som  de  eftersträvar  vid  en  given  punkt  i  deras  liv  (unga,  unga  familjer, 

familjer,  äldre).  Livsoasen  rymmer  även  olika  typer  av  lärmiljöer,  ett  levande 

föreningsliv,  service,  identitet,  grannskap,  gemenskap,  återhämtning  och  ett  aktivt 

kulturliv.”  (Staffanstorp kommun 2009:8). 

Det  är  med  andra  ord  en  kommun  som  ser  till alla behov,  för  livets alla faser,  med 

olika bostadsformer,  för alla åldrar  och  med olika typer  av  lärmiljöer.  Visionen 

framställer  en  önskvärd  framtidsbild  som  med  stor  sannolikhet  alla  planarkitekter 

skulle anse vara önskvärd. Men hur särskiljer sig denna vision från vad någon annan 

kommun  önskar  uppnå?  Och  om  visionen  ändå  poängterar  det  alla  tänker,  hur 

fungerar den då styrande? Gällande Vellinges vision saknar även den fokus, fast på ett 

annorlunda sätt än Staffanstorps. Där Staffanstorps vision tar upp många värden som 

de  önskar  uppnå,  tar  enbart  Vellinges  vision  upp  tre  punkter.  Dock  är  dessa  tre 

punkter så pass generella att de innefattar ”allt men ingenting”, som exempelvis ”en 

god livsmiljö”. Visionen blir då flexibel i sin karaktär, då det är upp till den som läser 

eller  använder  visionen  att  tolka  vad  en  god  livsmiljö  innebär,  vilket  kan  skilja  sig 

beroende på den omvärld och kontext en befinner sig i. Denna karaktär finns även i de 

övriga  visionerna  där  ingen  av  visionerna  uttrycker  någon  hierarki  i  visionen,  eller 

uttrycker  något  fokus  på  vad  som  är  viktigast  för  kommunen.  Helsingborgs vision 

behandlar totalt 10 teman över hur Helsingborg ser ut år 2035. När frågan ställdes till 

en  av  planarkitekterna  vid  intervjun  gällande  om  det  fanns  något  som  var  mest 

prioriterat i visionen, så var det ett tveksamt svar på frågan;  
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PL3: ”Men  vad  som  är  viktigast…  Det  är  klart  man  kan  vara  bra  och  säga 

hållbarhetsfrågorna, som är den första delen om mötet, aktiviteter och sociala 

aspekter. Det handlar om hur man transporterar sig. Dialogen är nog ändå det 

viktigaste,  för  om  vi  inte  har  en  bra  dialog,  och  kan  kommunicera  på  ett  bra 

sätt,  så  når  vi  inte  dit.  Även  fast  det  är  ett  litet  stycke.  För  det  andra  är  mer 

klassiskt,  hur  når  vi  ett  hållbart  samhälle,  både  ekonomiskt,  socialt  och 

miljömässigt.” 

Den vision som kan tolkas vara fokuserad är Landskronas vision, i den meningen att 

de  i  visionen  fokuserar  på  enbart  en  stadsdel  i  staden.  Under  kapitlet 

”Stadsutveckling” så lyfts ett antal teman fram som handlar om vilka kvaliteter och 

hur  stadsutvecklingen  skulle  se  ut  om  Landskronaförbindelsen  i  framtiden  skulle 

komma till stånd. Den redovisar då utvecklingen för en specifik del av staden och hur 

den kan komma att se ut, samt vad den skulle bidra med för värden för den övriga 

staden.  Exempelvis  beskrivs  att ”En  framväxande  södra  stadsdel  skulle  åter  ge 

stadskärnan ett centralt läge med ett flöde av människor som ger nya förutsättningar 

för  handel,  nöja  och  service.”  samt  ”Stadsdelen  Öster  som  idag  präglas  av  ett 

socioekonomiskt  utanförskap  kommer  att  ligga  mitt  i  ’smeten’,  med  förnyade 

möjligheter att integreras i staden och regionen.” (Landskrona kommun 2013:44).  

 

Platsspecifik och inte för generell 

En vision ska vara anpassad till den lokala kontexten, vilket betyder att den ska vara 

platsspecifik och  inte  hänvisad  till generella koncept  som  skulle  kunna  gälla  för 

vilken  plats  eller  kommun  som  helst.  Healey  menar  att  en  strategi  ska  utgå  från 

platsen eller kommunens förutsättningar och kvaliteter, istället för att en strategi ska 

utgöra ett koncept som är hämtat utifrån. För att studera detta har visionernas relation 

till platsen analyserats, dvs. om något nämns från den lokala miljön, samt om det som 

strävas  efter  är  anpassat  till  den  lokala  kontexten  eller  om  det  kan  beskrivas  som 

generella koncept och önskemål.  

Både Kävlinges vision och Landskronas vision kan beskrivas som platsspecifika i den 

meningen att de i visionen utgår från den lokala miljön eller vissa specifika områden i 

kommunen. Gällande Landskronas vision är den som tidigare nämnts fokuserad på en 

stadsdel i Landskrona, och den nämner platsspecifika värden som visionen menar ska 

förstärkas.  Exempelvis  så  nämns  hur  visionen  bidrar  till  Landskronas  roll  som 

centrum för livsmedelsproduktion, och att visionen inte skulle bidra till att den goda 

åkermarken runt Landskrona tas i anspråk för stadstillväxten. Visionen nämner även 

hur  stadsdelen  Öster  som  idag  präglas  av  ett  socioekonomiskt  utanförskap  skulle  få 

förnyade  möjligheter  att  integreras  i  staden  om  det  nya  stationsläget  blev  verklighet 

(Landskrona kommun 2013:44). Visionen kan därför karaktäriseras som platsspecifik. 

Kävlinges vision  kan  karaktäriseras  som  platsspecifik  då  den  uttrycker  hur  fem 

områden  som  finns  i  Kävlinge ska  utvecklas.  Samtidigt  kan  de  värdeord  som  lyfts 
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fram inte ses som något som särskiljer Kävlinge från vad någon annan kommun skulle 

vilja  uppnå.  Exempelvis  kan  det  ses  som  ett  generellt  mål  bygga  ”attraktiva 

boendemiljöer” eller ”attraktiva närrekreationsområden”, oavsett kommun.  

Vellinges vision står i kontrast mot dessa två då den visionen inte beskriver något ur 

den  lokala  miljön  eller  några  platsrelaterade  värden,  utan  är  snarare  generell  i  sin 

karaktär. Som diskuterats tidigare; vilken kommun vill inte uppnå en ”god livsmiljö” 

eller att ”se möjligheter och främja kreativitet”? Vid frågan till planarkitekten om hen 

såg visionen som specifik eller generell är svaret att den är mycket generell, men att 

det är så visionen måste vara och att den sedan bryts ner i konkreta mål. För att tolka 

planarkitekten så ingår det inte i själva visionen att redovisa konkret vad värdeorden 

innebär, utan att det tillhör senare kapitel i översiktsplanen. 

 Helsingborgs  och  Staffanstorps  vision  är  nämner  både  platsspecifika  värden  men 

även  flertal  värden  som  kan  beskrivas  som  generella.  Som  en  planarkitekt  menar  så 

blir  visionerna  väldigt  lika,  bara  att  det  används  olika  ord  för  att  förklara  samma 

saker;  

PL3: ”… Men vad vi ser är ju alla ganska lika. Vi strävar alla efter att uppnå 

nästan samma saker. Sen kanske man väljer lite olika ord för att beskriva det, 

och  olika  sätt  att  förmedla  det.  Men  mycket  handlar  ändå  om  samma  saker. 

Om  man  bara  tar  översiktsplan  och  strukturplanen  för  Skåne  nordväst  så  är 

det ju samma grundprinciper. Med närhet, hållbarhet, variation, upplevelser.” 

 

4.2.3 Sammanfattning och diskussion  

Som  resultaten  visar  så  är  de  visioner  som  studerats utformade  på  olika  sätt  med 

olika  karaktärer, enligt  denna  undersökning  finns  det alltså  inget  fast  koncept  eller 

uppfattning  om  hur  en  vision  ska  se  ut  eller  vara utformad.  Samtidigt  så  handlar 

visionerna  överlag  om  samma  sak  då  det  i  stora  drag  är  samma  önskemål  som 

samtliga visioner lyfter fram.  Exempelvis skiljer sig Kävlinges vision och Vellinges 

vision  åt  i  grad  av  konkretion  och  hur  platsspecifika  de  är.  Men det  är  samtidigt 

samma  typ  av  önskemål  som  lyfts  fram.  Vad  är  det  som  skiljer  ”attraktiva 

boendemiljöer” som Kävlinges vision lyfter fram, från att skapa ”god livsmiljö” som 

står  i  Vellinges  vision?  Eller  från  den  beskrivning  om  ”livsoas”  som  Staffanstorps 

vision vill uppnå? Som planarkitekten i Helsingborg lyfte fram vid intervjun så blir 

alla visioner ganska lika, bara att de använder olika ord för att beskriva och förmedla 

budskapet.  

Ett  gemensamt  drag  bland  samtliga  kommuners  visioner  är  att  de  kan  tolkas  sakna 

fokus, dvs. att visionerna inte uttrycker någon hierarki i vad som är viktigast bland 

den  stora  mängd  önskemål  som  uttrycks.  Som  Albrechts  och  Healey  argumenterar 

handlar det ”strategiska” i strategisk planering om att välja ut och fokusera på ett par 

begränsade nyckelfrågor, eftersom det är omöjligt att göra allt som måste göras. Att 
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skapa ett fokus är därför av vikt för att möjliggöra för en transformativ effekt, vilket 

är det den strategiska planeringen ämnar göra enligt Albrechts och Healey (Albrechts 

2010:1119-1120, Healey 2010:440).  

Som  diskuterat  under rubriken  ”klar  och  kraftfull” kan  det  hos  fyra  av  de  fem 

översiktsplanerna  uppfattas  en  viss  otydlighet  över  hur  de  beskriver  visionen, 

exempelvis att begreppet ”utvecklingsscenario” används samtidigt som det kallas för 

en  vision.    Det  kan  med  andra  ord  ses  som  ett  oklart  begrepp  då  de  olika 

kommunerna använder det på så olika sätt samt blandar ihop det med andra begrepp 

som rör framtidsstudier. Begreppet vision kan därför tolkas som ett luddigt begrepp, 

ett  så  kallat  ”fuzzy  concept”  enligt  Porter  och  de  Roo  (Porter,  de  Roo  2007:  1-3). 

Dessa  otydligheter  har  även  uppmärksammats  vid  intervjuerna,  varför  denna 

diskussion kommer föras vidare efter nästa avsnitt.    

 

4.3 Visionens syfte 

Detta avsnitt behandlar planarkitekternas förståelse för vad visioner i översiktsplaner 

har för syfte att fylla, dvs. vad de anser att visioner bidrar med för planeringen. Detta 

har  diskuterats  generellt  om  vad  planarkitekterna  menar  att  en  vision  har  för  syfte, 

men även  specifikt  vad  varje  kommuns  vision  fyller  för  syfte  i  översiktsplanen. 

Eftersom  det  under  intervjuernas  gång  lyfts  fram  flera  syften  med  visionerna  så  har 

denna  analysfråga  delats  upp  i  tre  underrubriker; visionen som styrverktyg, visionen 

som kommunikation och som förmedlare av budskap samt visionen som ett medel att 

tänka  friare.  De  tre  underrubrikerna  till  syftet  med  visionen  är  således  empiriska 

generaliseringar, dvs. att de är starkt kopplade till vad empirin har gett för resultat. I 

detta  sammanhang  så  lyfts  även  frågan  vem  visionen  är  till  för.  Vad  syftar  visionen 

till  att  åstadkomma – och  för  vem?  Som  diskuterats tidigare  så  finns  det  inom 

forskningen gällande  visioner inte någon  gemensam  definition  på begreppet  vision, 

och  jag  resonerade  ifall begreppet  vision  kan  ses  som  ett  ”fuzzy  concept”. Därför 

kommer jag i detta avsnitt redogöra för hur de intervjuade planerarna har uttryckt sig 

om begreppet vision, och om det går att uppfatta en luddighet i planerarnas förståelse 

för begreppet. 

 

4.3.1 Syftet med visionen  

Visionen som styrverktyg 

Fyra  av  fem  intervjupersoner  lyfter  fram  visionen  som  ett  verktyg  för  planerare  att 

använda  i  planeringsarbetet.  På  vilket  sätt  som  visionen  påverkar  planerarnas  arbete 

uttrycks  på  olika  sätt.  PL1  menar  att  visionens  syfte  är  att  skapa  gemensamma 

målbilder, vilket är ett sätt att enas om framtiden och vart kommunen är på väg. PL1 

berättar även att nya medarbetare som kommer till en arbetsplats kommer få svårt att 
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jobba enligt visionens ”anda” eller efter de ord som tagits fram. De som inte har varit 

delaktiga i visionsarbetet kan enligt PL1 således inte arbeta i visionens anda, eftersom 

de då inte blivit ”hjärntvättade” av visionens innebörd. 

PL1: … att man liksom skapar gemensamma målbilder, så att vi kan prata om 

vart det är vi vill och vart vi ska. Så att vi liksom blir överens om det. För det 

är ju så lätt att man har helt olika bilder i huvudet, på något sätt. Det är liksom 

ett sätt att enas om någonting som kommer längre fram. 

PL1: … vi behöver hålla det levande för att nya medarbetare också ska känna 

sig delaktiga i det här, för annars kommer de inte jobba i den här andan. Man 

kan  liksom  inte,  vi  jobbar  ju  med  fem  identitetsbärare,  och  man  kan  ju  inte 

använda  de  orden  om  man  inte  känner  för  dem,  då  blir  det  liksom  väldigt… 

konstgjort. 

PL1: … man behöver liksom bli ”hjärntvättad” av framtidens kommun, av det 

här dokumentet, för att kunna jobba i den andan så att säga.  Annars så känns 

det kanske ganska främmande, för man förstår inte riktigt, det går liksom inte 

bara att läsa det från början till slut. 

För att tolka PL1 ger visionen ”ett sätt att tänka” vilket kommer styra hur planerare 

arbetar. PL3  framför  en  liknande  syn  visionen  fungerar  därför  att  den  ger  en 

inramning  av  vad  som  vill  uppnås  till  de  som  arbetar  med  planering,  att  planerare 

förstår den bredare synen innan de arbetar med detaljerna. PL4 förklarar att visionen 

gör att medarbetare kan arbeta mot samma mål trots att de inte har samma kompetens 

och kunnande från grunden, vilket kan jämföras med den ”inramning” som PL3 talar 

om.  

 PL3: Den [visionen; min anm.] ger den långsiktiga bilden, man förstår; ”vart 

vill vi?” Varför väljer vi att säga att byggnaderna ser ut som de gör, eller att vi 

ska  bygga  tätt  här  och  inte  bygga  här  eller.  Varför  vi  vill  jobba  med 

mötesplatser, varför är det viktigt, och på vilket sätt ska vi göra det. Att förstå 

inramningen för vad det är vi vill uppnå, innan man gräver ner sig i detaljerna. 

Då tror jag man får en tydlig röd tråd genom planeringen. Jaha men okej, det 

är  ju  de här  grundläggande  principerna,  och  värdena  vi  jobbar  efter  att 

skapa.” 

PL4: Jag tror det är det här att man drar åt samma mål. Att man har ett motto 

eller  grundtanke.  Som  gör  då  att  man  från  sina  olika  kompetenser  och 

kunnande kan spinna vidare på det, så man får en bra slutprodukt eller delmål 

som man kan uttrycka det. 

PL4:  Vi  har  jobbat  mycket  med  vision  men  även  med  motto.  För  man  ska 

försöka  sätta  ord  på  det  man  vill  uppnå.  För  jag  tror  det  är  svårt  att  uppnå 

något  om  man  inte  vet  vad  man  har  för  slutmål.  Hur  ska  man  då  kunna 

planera. 
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PL4 berättar att det är viktigt att sätta ord på det som ska uppnås, för det blir annars 

svårt  att  planera  om  det  inte  finns  något  utskrivet  slutmål.    PL5  menar  att  visionen 

sätter siktet för vart kommunen vill, samt att visionen är ett viktigt redskap för att veta 

att kommunen jobbar åt rätt håll. PL5 jämför visionen med en checklista och menar 

att det är viktigt att visionen uttrycker det som jobbas med inom kommunen.  

PL5: Ja men jag tror det att man sätter siktet liksom. Det är det vi vill uppnå 

på lång sikt. Sen får man då ha mål och strategier för hur man ska nå dit, och 

så  får  man  stämma  av;  är  vi  på  rätt  väg?  Och  så  får  man  göra 

kurskorrigeringar allt eftersom. 

Vidare beskriver PL5 att det kan vara ett problem om visionen kommer för nära inpå 

verkligheten, eftersom kommunen då kan tappa tempo och kraft. För att tolka PL5 är 

visionens syfte därför att bidra med fart och att den gör så att de som arbetar strävar 

framåt.  PL5  menar  även  att  det  är  viktigt  att  det  är  kommunen  som äger visionen, 

vilket kan förstås vara viktigt då det är dem som ska arbeta med visionen.  

PL5: Nja alltså bekymret blir när man kommer för nära. När man har betat av 

för  mycket  av  innehållet.  Då  får  man  ju  också.  Alltså  det  blir  lite,  man  kan 

tappa  tempo,  man  kan  tappa  kraft  i  det.  Men  nu  har  vi  ju  checkat  av  allting, 

vad ska vi göra nu? Och då tappar man fart, och slår sig till ro. Det kan vara 

farligt  i  en  tillväxtregion,  att  man  tappar  tempo.  Så  att  jag  tror  man  behöver 

skruva till den undan för undan.  

PL5: Och  det  gör  ju  att  det  är  viktigt  att  när  man  jobbar  med  visioner  och 

strategier av det här slaget att det finns en relation, för det blir väldigt svårt 

om det enbart är en konsult som kommer in och gör den. För då blir det någon 

pålaga  utifrån  som  ska  förankras.  Men  då  är  den  inte  genuint  ägt  av 

politikerna och av organisationen. 

Som visat uttrycker planerarna att visionen fungerar som styrverktyg för planeringen, 

att  den  fungerar  som  ett  sätt  att  rama  in  hur  planeraren  ska  tänka,  och  att  den ska 

användas för att planeringen ska jobba i ”rätt” riktning. PL2 uttrycker dock en annan 

bild  gällande  visionens  roll  som  styrande  för  planeringen.  PL2  menar  snarare  att 

visionen  inte  har  någon  direkt  påverkan  på  framtida  beslut,  utan  att  den  mer  är  till 

som en idé som ska finnas med och som ska fungera som diskussionsunderlag.  

PL2: Och  därmed  blir  det  inte  en  renodlad  planeringsstrategi,  det  finns 

ingenting i den visionen som kommer att påverka framtida beslut. Som det ser 

ut just nu. För det är bara, det är en vision, en idé som ska leva med oss, som 

man  kan  tycka  är  intressant  och  som  man  kan  återvända  till  och  som  ska 

fungera som ett diskussionsunderlag. 
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Visionen som kommunikation och som förmedlare av budskap 

Förutom att visionen fungerar för planerare att arbeta utefter, så kan visionen även ses 

fungera  som  en  del  i  översiktsplanen  som  förmedlar  vad  kommunen  tänker  om 

framtiden. PL3 menar att den slutgiltiga visionen fungerar som introduktion till resten 

av översiktsplanen. Den kan således tolkas ha ett narrativt syfte, dvs. att den ingår i en 

slags berättelse som bidrar till att skapa en röd tråd för översiktsplanen.  

PL3: I översiktsplanen valde vi att beskriva framtiden ur två olika perspektiv, 

det  klassiska  kart-perspektivet  och  också  lägga  mer fokus  på  de  värden  man 

ska skapa. … Och genom att ha de olika delarna så blir visionen, som inleder 

översiktsplanen,  blir  ju  också  inledningen  till  det.  Att  förstå,  på  ett  uppslag, 

kan jag få en enkel snabb bild av framtiden, och hur man tänker sig att den ska 

se ut.  

PL1  menar  att  visionen  inte  enbart  är  till  för  de  som  jobbar  i  kommunen,  utan  den 

fungerar  i  första  hand  som  ett  verktyg  för  kommunicera,  inte  enbart  inom 

organisationen  och  inom  översiktsplanen,  utan  med  medborgare. PL4  menar  att 

visionen  kan vara  ett  sätt  att  beskriva  vad  som  går  att  uppnå  istället  för  att 

översiktsplanen enbart redovisar restriktioner.  

PL1: Men jag vill säga att det inte bara är för oss utan det är för medborgarna 

i  första  hand  och  för  att  kunna  ha  ett  gemensamt  material  att  prata  kring, 

alltså vi och medborgarna och politikerna. Att man kan titta och det är såhär 

vi tänker framtiden. 

PL4: För  de  här  gamla  översiktsplanerna  där  man  bara  utgick  från 

restriktioner, det blir lite förödande. Får då ser man inte möjligheterna, utan 

bara vad man inte får göra. 

PL4 menar även att visionen ger andra kommuner och statliga myndigheter en bild av 

vad den egna kommunen vill åstadkomma, och för att tolka PL2 kan annat syfte med 

visionen  vara  att  fungera  som  en  inspirationsbild  utåt  sett, att  visa  företag  eller 

intresserade aktörer vad som kan göras inom området, för att på så sätt kunna samla 

intresserade  aktörer.  Då  fungerar  visionen  som  en  slags  marknadsföring  för 

kommunen.  

PL4: Om man inte har en vision är det ingen som vet vad man vill uppnå … 

Men  har  man  inte  satt  ner  det  på  pränt  och  beskrivit  att  det  ingår  i  det  här 

goda livsrummet, att man enkelt ska kunna ta sig kollektivt. Då har man ju inte 

fullföljt den tanken i visionen. Det hör ju ihop. Det hör ju ihop att presentera 

för staten, för närliggande kommuner att det är det här vi vill jobba för. 

PL2: Och i nuläget tror jag kanske, framförallt för oss, men naturligtvis också, 

jag menar finns det intressenter här ute som tycker det här verkar spännande 

och intressant, och som helt plötsligt får en idé om vad de skulle vilja göra i 

industriområdet, så kan ju det också bli ett startskott för någonting. 
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Visionen som medel att tänka friare 

PL2, PL4 och PL1 menar att ett syfte med visionen är att den fungerar som ett medel 

för planerare att ”befria tanken”, då den tillåter ett sätt att tänka som planerare eller de 

involverade  i  stadsplanering  normalt  sett inte  gör.  Som  PL2  beskriver hanterar 

planerare dagligen de begränsningar som finns för stadsbyggnadsfrågor. Visionen blir 

då ett sätt att tillåta sig se möjligheterna istället för begränsningarna. PL2 beskriver att 

det är ur ett sådant tankesätt som större förändringsarbeten har börjat, då det blir svårt 

att göra en förändring om planerare enbart ser begränsningarna.  Som PL1 beskriver 

kan detta friare sätt att tänka, som visionsarbete innebär, ge en ”skjuts” åt något håll. 

Detta  synsätt  kan  tolkas  som  att  det  friare  sättet  att  tänka  ger  möjligheter  till  ett 

förändringsarbete som PL2 syftar på.  

PL4: Ja jag tycker det är helt rätt gällande översiktlig planering att man har, 

att man lägger upp det så. För de här gamla översiktsplanerna där man bara 

utgick  från  restriktioner,  det  blir  lite  förödande.  Får  då  ser  man  inte 

möjligheterna, utan bara vad man inte får göra.  

PL2: Jag tror det är ett sätt att lyfta, jag menar som planerare är du också, du 

ska hantera väldigt många olika frågor, det finns väldigt mycket begränsningar 

och regleringar som man hela tiden måste ta ställning till. Och ta hänsyn till 

osv. Och alla de här kan ju sätta käppar i hjulen för den fria tanken. Där har vi 

ju den begränsningen, och där har vi den aktören. Det ser ju hela tiden ut så. 

Så där tror jag visionen kan fylla ett syfte, att den kan befria tanken lite grann, 

kring  stadsutveckling. Och  det  tror  jag  är  viktigt,  för  det  är  ändå  så…  jag 

menar tittar man på alla större förändringsarbeten i städer så är det ju så det 

har börjat. Man har inte börjat i alla begränsningar man har. 

PL1: Men det är viktigt att tillåta sig att röra sig lite gränslandet mellan utopi 

och verklighet, för att det är så vi kan få en skjuts åt något håll. 

 

4.3.2 Visionens målgrupp 

Vem ska använda sig av visionen? Vem är den till för? Vid intervjuerna blev svaret 

många  gånger  att  den  är  riktad  till  ”alla”,  och  inte  enbart  de  som  jobbar  inom 

kommunen,  alltså  planerarna  och  politikerna,  utan  även  mot  medborgare  eller  mot 

andra aktörer. Vid intervjusituationen uppfattades det som att flera av de intervjuade 

hade svårt att svara på frågan, som att de inte hade funderat över den aspekten tidigare 

och att det inte fanns någon uttalad målgrupp för visionen. Vid frågan vem visionen är 

till för svarade intervjupersonerna att: 

PL5: Det kan ju dels vara för politiken, ”vi vet vad vi ska jobba mot”. Det kan 

vara för oss, som organisation, att vi vet hur vi ska hantera det som uttryckts 

utifrån  en  politisk  vilja.  Men  det  kan  också  vara  för  medborgarna,  som  vet 

”jaha, här vill man något, som har siktet inställt”. Och det kan dessutom vara 
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för  de  som  inte  bör  här  idag  och  vill  veta  om  det  är  en  aktiv  eller  proaktiv 

kommun.  Så  att  man  kan  attraheras  av  det.  Så  jag  tror  att  målgruppen  är 

väldigt olika. 

PL4: Det är för. Det är för att visa utåt vad vi vill stå för, men också för de som 

jobbar i kommunen med planering. Men även de mjuka värdena, för vi har ju 

vägt  in  även skola,  vård  och  omsorg  och  kultur  och  de  delarna.  Så  det  är  ju 

inte bara fysisk strukturerad planering utan de är även de mjuka värdena… 

PL3: Vem den ska nå… Alltså på något sätt alla, vilket är jättelätt att säga… 

PL2: Jag skulle säga att den är till för… att skapa en potentiell framtidsbild av 

vad  som  skulle  kunna  hända.  Jag  tänker  att  den  kan  vara  ett  redskap  för 

politiker  i  att  tänka  strategiskt,  men  på  väldigt  lång  sikt.  Den  kan  vara  ett 

redskap  för  oss  planerare,  att  tänka  strategiskt,  på  väldigt  lång  sikt.  Och  i 

nuläget tror jag kanske, framförallt för oss, men naturligtvis också, jag menar 

finns  det  intressenter  här  ute  som  tycker  det  här  verkar  spännande  och 

intressant,  och  som  helt  plötsligt  får  en  idé  om  vad  de  skulle  vilja  göra  i 

industriområdet, så kan ju det också bli ett startskott för någonting. 

PL1: Ne jag tycker nog att det är... Alltså tanken med det här var ju också ett 

väldigt  omfattande  dialogarbete  i  samrådsskedet,  var  ju  massor  med  olika 

dialoger  som  var  riktade  mot  olika  grupper  och olika  sammanhang.  Och 

oerhört mycket information. Så att tanken är ju, och hela dokumentets upplägg 

är ju att det ska vara lättillgängligt. Det ska vara lätt att läsa, mycket bilder. 

För  alla  att  bli  en  del  av.  Om  det  hade  varit  till  för  bara  oss  på 

stadsbyggnadskontoret kanske det hade räckt med en karta. Det var överdrivet 

såklart,  men  jag  vill  säga  att  det  inte  bara  är  för  oss  utan  det  är  för 

medborgarna  i  första  hand  och  för  att  kunna  ha  ett  gemensamt  material  att 

prata kring, alltså vi och medborgarna och politikerna. Att man kan titta och 

det är såhär vi tänker framtiden. 

 

4.3.3 Visionen som begrepp 

I  samband  med  att  intervjupersonerna  talar  om  visioner  så  används  andra  begrepp 

som komplement för att beskriva vad de menar med ”vision”. Exempelvis beskriver 

PL2  att  visionen  är  en målbild och  att  en  vision  är  en väldigt  långsiktig  potentiell 

framtidsbild. Att det är en potentiell framtidsbild säger inget om att framtidsbilden är 

önskvärd,  vilket  är  det  en  vision  i  generella  termer  brukar definieras  som.  PL1 

uttrycker att de har tagit fram en framtidsvision och att visionen ska leda till beskrivna 

framtidsbilder. Att lägga till ”framtid” till ”vision” kan tyckas onödigt då begreppet 

vision  även  generellt  brukar  syfta  på  framtiden.  PL4  använder  begrepp  som 

ledstjärna, mantra och motto för att förklara begreppet vision. Vidare beskriver PL4 

att  begreppet  vision  är  nära  kopplat  det  politiska,  och  resonerar  ifall  det  är  så  att 
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begreppet  vision  ligger  i  tiden.  PL4  diskuterar  även  att  det  tidigare  talades  om  mål 

istället  för  visioner,  vilket  kan  tolkas  vara  en  antydan  på  att  begreppet  vision  är  ett 

trendigt  begrepp,  men  att  det  egentligen  syftar  till  samma  sak  som  begreppet  mål. 

Exempel på hur planarkitekterna uttrycker sig;  

PL1:  Och  där  tänker  jag  också  att  en  vision,  eller  en  idé,  om  hur  framtiden 

skulle kunna se ut kan vara med och påverka den utvecklingen positivt. 

PL4: Sen om man kallar det vision, eller gemensamt mål eller... Det kan man 

sätta  olika  namn  på.  Men  i  vårt  fall  kändes  det  naturligt  att  kalla  det vision, 

eftersom det var så nära förknippat med det politiska målet. 

PL4: Är  det  något  som  är  en  fluga?  Jag  tror  man  kallade  det  mer  för  mål 

tidigare,  men  ju  kunnigare  man  blir  om  det  här  så  har  man  i  projektledning 

mer  och  mer  preciserat  mål  att  det  måste vara  mätbart.  Och  då  man  har 

behövt hitta något nytt namn för det som inte är mätbart. Och då har visioner 

kommit. För innan sa man ju mål om allt. 

 

4.3.4 Sammanfattning och diskussion 

Gällande  ”visionen  som  produkt” diskuterade  jag  att  resultaten  kan  stödja 

uppfattningen att begreppet vision är ett luddigt begrepp, ett så kallat ”fuzzy concept” 

enligt  Porter  och  de  Roos  definition.  Porter  och  de  Roo  menar  att  luddigheten  i  ett 

koncept eller begrepp uppstår när det finns flera olika förståelser och tolkningar. Som 

visat finns  det  olika  och  skilda  uppfattningar  om  vad  visionen  syftar  till,  samt  att 

begreppet  vision  blandas  samman  med  andra  begrepp  för  att  förklara  innebörden  av 

ordet.    Det  finns  med  andra  ord  ingen  entydig  betydelse  av  vad  begreppet  vision 

betyder  eller  vad  den  syftar  att  göra,  vilket  stödjer  det  Shipley  och  Michela  menar 

gällande begreppet (Shipley, Michela 2006:224).  

Det  går  dock  att  urskilja  en  betoning  på  att  syftet  med  visionen  riktar  sig  inåt  i 

organisationen,  dvs.  att  den  i  första  hand  ska  fungera  som  ett  styrverktyg,  så  att 

planerarna (tillsammans med övriga på kommunen) arbetar i samma riktning och mot 

samma  mål.  Gällande forskningens syn  på  den  strategiska  planeringen  så  ser 

Albrechts en vision som  en  del  av  det  ramverket  som  gör  att  de  involverade  i 

stadsplaneringen handlar och fattar beslut i samma riktning. Eftersom den strategiska 

planeringen  har  ett  fokus  på  att  skapa  och  styra  framtiden  bort  från  ”status  quo”  så 

fungerar visionen enligt Albrechts som ett medel för att motivera beslut som annars 

inte  hade  blivit  tagna,  det  vill  säga  beslut  som  inte  uppnås  med  ”business  as  usual” 

(Albrechts  2004:750). Andra  syften  framkommer  ur  intervjuerna.  Förutom  att 

visionen  fungerar  ”inåt”  sett  i  organisationen,  för  att  påverka  sättet  att  tänka  och  att 

arbeta, så fungerar visionen som kommunikation. Detta kan ses på två olika sätt. Dels 

kan  visionen  ha  som  syfte  att  fungera  som  diskussionsunderlag  vid  möten  med 

medborgare.  Dels  kan  visionen  ha  som  syfte  att  kommunicera  ett  budskap  om  vad 
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kommunen står för och vad kommunen vill, alltså som en slags marknadsföring. Ett 

ytterligare  syfte  med  visionen  som  tre  av  planarkitekterna  lyfte  fram,  är  att  den  ger 

planerare  och  de  involverade  i  översiktsplanearbetet  ett  friare  sätt  att  tänka,  vilket 

innebär att  tankarna  om  framtiden  är  befriat  från  de  begränsningar  som  planeringen 

ofta annars måste hantera.  Detta hänvisas till att det inte går att göra en förändring, 

eller komma framåt, om planerare inte ser möjligheterna istället för begränsningarna. 

Det  synsättet  kan  liknas  med  det  synsättet  Albrechts  och  Healey  har  gällande  den 

strategiska planeringen och dess fokus på att skapa och forma framtiden istället för att 

vänta  på  att  framtiden  ska  hända,  vilket  kräver  ett  tänkande  som  går  utanför  ens 

konventionella tänkesätt (Albrechts 2010:1117-1118, Healey 2010:440). 

Vid frågan hur visionen kommer till användning så finns det dock en betoning på att 

det främst är planerarna eller politikerna som använder visionen. Detta alltså att tolka 

som  att  visionen  främst riktar  sig  mot  planerarna  eller  politikerna.  Vid  den  direkta 

frågan vem  visionen  riktar  sig  till uppmärksammade  jag  att  intervjupersonerna  hade 

svårigheter  med  att  svar  på  frågan,  men  att  det  övergripande  svaret  ändå  var  att 

visionen riktar sig mot ”alla”. Men vem eller vilken grupps framtidsbild kommer att 

dominera  visionen?  Det  vill  säga,  hur  har  ambitionen  om  en  gemensamt  framtagen 

vision fungerat i praktiken? Det kommer att diskuteras vidare efter nästa avsnitt där 

resultaten från intervjuerna gällande visionsprocessen redovisas.  

 

4.4 Den visionsskapande processen 

Gällande  syftet  med  visionen menar  majoriteten  av  intervjupersonerna  att  den  ska 

vara till för ”alla”.  Som skrevs i kapitlet ”forskningsöversikt” menar Albrechts att det 

är  av  vikt  att  det  är  en gemensamt framtagen  vision,  alltså  att  visionen  ska  vara 

framtagen ur en kollektiv process. Det handlar således inte om att föra fram en person 

eller en grupps visioner, utan om att tillsammans skapa en bild av framtiden och hur 

denna  framtid  ska  nås. Detta  avsnitt  kommer  därför  att  redovisa  hur  de  olika 

planarkitekterna framställer processen gällande vilka som varit med och påverkat den, 

dvs. om det har varit, eller funnits ambitioner, att ha en gemensamt framtagen vision. 

Som Albrechts menar, och som lyfts fram i forskningsöversikten, ska planeraren i en 

visionsprocess  vara  en  aktiv  skapare  av  visionen,  och  inte  enbart  en  neutral  spelare 

som  får  processen  att  ”flyta  på”.  Denna  fråga  har  funnits  med  under  intervjuernas 

gång,  och  frågan  har visat  sig  intressant den  visar  på  vilka  som  egentligen  haft 

inflytande i visionsprocessen. En ytterligare aspekt gällande visionsprocessen handlar 

om  dess  betydelse,  och  vad  processen  bidrar  med  för  mervärde  förutom  den 

slutprodukt som processen resulterar i.  
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4.4.1 En gemensamt framtagen vision? 

Samtliga  intervjupersoner  berättar  att  det  är  viktigt  att  visionen  är  gemensamt 

framtagen. Vilka som ingår i det ”gemensamma” varierar mellan intervjupersonerna. 

PL1  menar  att  visionen  och  översiktsplanen  inte  bara  ska  vara ett  dokument  för 

planerarna, utan att det ska vara ett brett förankrat arbete där representanter från flera 

förvaltningar  ska  vara  med  och  skapa  framtidsbilderna.  Samtidigt  berättar  PL1  att 

visionen är färgad av politiken.  

PL1: Jag tycker det är väldigt viktigt att det blir som en gemensam vision för 

hela  kommunen,  med  både  tjänstemän  från  olika  förvaltningar  och  politiker. 

Sen är klart att alla inte kan vara med hela tiden, det blir ohanterligt, men om 

man har representanter med från olika förvaltningar så är det ju viktigt att de 

kopplat tillbaka hem. 

PL1: Ja men alltså det är politiskt färgat naturligtvis. Det såklart att det är... 

det är ju tjänstemännens uppgift på något sätt att sätta ord på de visioner som 

de styrande politikerna vill ha.  

Enligt PL3 arbetade de inom kommunen med en väldigt bred dialogprocess, eftersom 

visionen skulle omfattas av ”alla”. För att tolka PL3 bidrar en bred dialogprocess till 

att  visionen  blir  mer  legitim.  Eftersom  alla  har  olika  visioner  om  framtiden är  det  i 

processen viktigt att hitta det som alla har gemensamt.  

 PL3: … Så det var en väldigt stor dialogprocess. Och det såg vi som väldigt 

viktigt  för  att  om  man  ska  kunna  landa  en  sådan  här  vision  som  ska  kunna 

omfatta alla, och alla ska kunna bära den, så måste man också vara med att ta 

fram den. Legitimitetsaspekten är jätteviktig. 

PL3: Jag  tror  alla  har  olika  visioner  av  framtiden.  Men  i  det  här  så  är  det 

viktigt  att  hitta  vad  det  är  vi  har  gemensamt.  Inte  minsta  gemensamma 

nämnare, men ändå. Vad tycker vi. Vad är det viktigaste. Och som vi alla kan 

ställa oss bakom. 

PL3: Men nu är det ju så att vi har haft en dialog som vi började med som är 

väldigt  viktigt.  Gör  man  den  väldigt  bred,  istället  för  en  exklusiv  liten  grupp, 

för i den avgränsningen så bestämmer man vilka som får sin röst hörd och som 

får vara med. De som inte är med kan inte heller påverka det. 

PL4  menar  att  visionen  arbetades  fram  mellan  planerarna  och  politikerna,  men  att 

visionen (och översiktsplanen) är i stort politikernas redskap.  

PL4: när  jag  började  här  så  bestämde  vi  att  styrgruppen  för  hela  projektet 

skulle vara de ledande politikerna i kommunen. Det var som ett omtag, hur ska 

vi behålla attraktionskraften och hur ska vi jobba, vad är det som ska ligga till 

en  grund  för  hela  översiktsplanen.  Och då  började  vi  med  en  vision  för  hela 

översiktsplanen tillsammans med politikerna, där vi diskuterade vad är det som 
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är attraktion, vad är det som gör att man vill bo här, vad är vi vill fördjupa, 

vad är det vi vill utveckla, vad är det för bekymmer vi har. 

PL4: Jag tycker egentligen hela översiktsplanen som redskap… är på ett sätt 

ett  politiskt  program.  Eftersom  det  är  de  ledande  politikerna  som  bestämmer 

att det här ska gälla. 

PL5  har  en  liknande  syn  som  PL4  gällande  vilken  grupp  som  har  mest  inflytande  i 

processen. PL5 menar att det var politikerna som arbetade fram visionen eftersom det 

är  viktigt  att  de  och  resten  av  organisationen  ”äger”  visionen.  PL5  diskuterar  saken 

gällande hur det skulle gå om konsulter konstruerade visionen, och menar att det inte 

är  en  bra  lösning  då  det  skulle  resultera  i  att  organisationen  inte  äger  visionen  på 

samma sätt. 

PL5:  Och  politikerna  måste  äga  den.  För  annars  kan  ju  hela  kursen  ändras 

rätt så fel. Så visionen i mina ögon är ju väldigt politiskt. Alltså det är ju ett 

politiskt dokument, visioner för hur vi ska utvecklas. 

PL5:  ”Och  det  gör  ju  att  det  är  viktigt  att  när  man  jobbar  med  visioner  och 

strategier av det här slaget att det finns en relation, för det blir väldigt svårt 

om det enbart är en konsult som kommer in och gör den. För då blir det någon 

pålaga  utifrån  som  ska  förankras.  Men  då  är  den  inte  genuint  ägt  av 

politikerna och av organisationen. Så ska en konsult vara involverad i det här 

skedet  av  planeringen  eller  utvecklingen  så  handlar  det  om  att  vara 

processledare huvudsakligen. Där organisationen, politiker och tjänstemän får 

tillsammans  ta  fram  innehållet.  Medan  man  kan  ju  hjälp  att  ta  fram  den  och 

styra  och  leda  organisationen.  Så  där  tror  jag  det  är  viktigt  att  ja, 

organisationen själv äger frågan. 

PL2 menar att den visionen som finns i deras översiktsplan har tagits fram och drivits 

av  planerna,  och  det  var  inte  politikerna  som  var  drivande  i  den  processen.  Detta 

menar PL2 beror på att deras vision är mer inriktad mot stadsbyggnad och således inte 

har  någon koppling  till  en  förvaltningsövergripande  vision.  Dock  uttrycker  PL2  att 

om  det  skulle  initieras  en  visionsprocess  från  politikernas  sida är  det  viktigt  att  alla 

förvaltningar  är  med  i  det  arbetet. På  frågan  hur  medborgarna  har  varit  med  och 

påverkat  visionen  svarar  PL2  att  det  inte  har  funnits  någon  specifik  process  för 

visionen,  utan  medborgarnas  åsikter  gällande  visionen  har  hörts  vid  processen  för 

översiktsplanen. 

PL2: Ja alltså medborgarna har fått vara med så till vidare att, alltså den här 

visionen har  ju  följt  med  i  samråd  och  granskning,  så  där  har  vi  ju  hört 

medborgarna,  och  den  har  presenterats,  och  vi  har  tagit  emot  synpunkter  på 

den.  Och  vi  har  också  behövt  förklara  vad  den  är  för  något.  Att  den  är  en 

vision eller en väldigt långsiktig potentiell framtidsbild. 
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Gällande  hur  medborgarnas  har  fått  vara  med  i  processen  menar  PL4  att  visionen 

förankrades hos medborgarna i samrådsprocessen för översiktsplanen. PL4 menar att 

medborgarnas  åsikter  har  fått  en  inverkan  på  visionen  då  planerarna  har  haft  med 

deras åsikter i ”bakhuvudet”.  

PL4: Och i och med att man jobbar i översiktsplanen i olika skeden, så valde vi 

i  programskedet  och  träffade  alla  kommuninvånare,  och  berättade  om  vår 

vision, upplägget och hur vi jobbade. Vi mötte de i ett allmänt möte, och var 

ute  i  gymnasium,  i  äldrevården.  Så  vi  försökte  förankra  våra  tankar  då  (…) 

alltså eftersom man har haft med sig det i bakhuvudet hela tiden, och jag tror 

faktiskt att jag hade en inverkan där. För när jag började här för 5 år sedan så 

hade jag tre ungdomar. Och på ett sätt så sätter det ju en personlig prägel på 

arbetet, positivt eller negativt. 

  

4.4.2 Planerarens roll 

Vad har planeraren för roll i visionsprocessen? PL1 berättar att planerarna fick rollen 

att  sätta  ord  på  vad  politikerna  eller  övriga  i  processen  hade  för  vision.  PL1  menar 

även att planeraren blev gruppledare eller diskussionsledare vid mötena med de andra 

förvaltningarna, eftersom planerarna är mer vana med att jobba med framtidsbilder. 

PL1: Ja  men  alltså  det  är  politiskt  färgat  naturligtvis.  Det  såklart  att  det  är. 

Det är ju tjänstemännens uppgift på något sätt att sätta ord på de visioner som 

de styrande politikerna vill ha.  

PL1: Alltså det är ju klart att det blev ganska lätt att det blev planerare som 

kanske  var  gruppledare  eller diskussionsledare  i  sin  grupp  så  blev  det  nog 

ganska ofta. Även fast det inte var tydligt uttalat, att vi kanske är mer vana att 

jobba så. 

PL5  berättar  att  planeraren  har  en  viktig  roll  i  att  utveckla  och  förtydliga  visionen  i 

konkreta  åtgärder.  Planerarens  roll  är  således  inte  att  utforma  visionen  eftersom  det 

innebär  politiska  bedömningar,  utan  planerarens  roll  är  att  se  till  de  begränsningar 

som finns och bidra med underlag till politikerna. Det behövs på det sättet ett samspel 

mellan politiker och tjänstemän, och för att tolka PL5 så är det viktigt att särskilja på 

de uppdrag och roller som respektive part har.  

PL5: Ja och det är ju lite den negativa delen i vår roll. Att stopp! Här måste vi 

tänka på något större, ett riksintresse eller regionalt intresse så går det inte att 

göra detta. Så i vår relation så är det en delikat balansgång vi har, för vi måste 

stödja  hjälpa  och  skapa  underlag  för  diskussioner  för  politikerna  att  hantera 

det, sen måste vi också säga stopp ibland … Men vår roll blir ju väldigt svår 

när det bli politisk diskussion och det blir ställningstagande. För vi får ju alltid 

gå  tillbaka  till  vår  profession.  Utifrån  professionen,  utifrån  våra  riktlinjer, 

regler  och  ramar  som  vi  som  profession  hanterar,  här  går  en  gräns  då.  Allt 



58 
 

efter det är politiska bedömningar och ställningstagande. Och den gränsen är 

väldigt viktig att veta vart den går. Relationen vi har med politikerna är därför 

väldigt väsentlig. 

PL5: Ja  att  förtydliga  och  utveckla.  Men  jag  tror  att  det  här  kommer  göras 

under en ganska lång tid där man processar det, diskuterar det och utvecklar 

det. 

För  att  tolka  PL3  menar  hen  att  planerarens  roll  är  att  konkretisera  visionen,  att 

kommunicera och förklara vad visionen innebär för den fysiska miljön, och att det är 

politikernas  roll att  ta  det  formella  beslutet  vilket  gör  det  viktigt  att  de  kan  stå  för 

visionen.  

PL3: Vad vi kan göra som planerare, det är ju att visualisera, kommunicera, 

konkretisera  den  fysiska  miljön.  Och  faktiskt  sätta  det  i  den  kontexten.  Vad 

innebär de här stora fina orden när vi faktiskt kommer ner till verkligheten och 

den  fysiska  miljö  vi  ser  utanför.  Vad  är  det  vi  måste  jobba  med?  Tills  man 

kommer till den nivån där det blir hyffsat konkret. Vilket är jättesvårt. Men det 

är  målet.  Och  det  är  där  vi  är  bra  att förklara  och  visualisera  vad  man  vill 

uppnå. För allt det här handlar om kommunikation. Hela hela tiden. 

PL3: Och det är ju alltid så, när man tar fram en vision, så tas den alltid fram 

av tjänstemännen, som bereder den åt politikerna. Sen kan de vara involverade 

i  olika  grad,  olika  mycket.  När  man  jobbar  som  kommunal  tjänsteman,  så 

jobbar  man  ju  med  politiker.  Det  är  viktigt,  det  är  dom  som  tar  det  formella 

beslutet, och det är dom som måste kunna stå för det också. Och sen se till att 

följande beslut, följer den här linjen i visionen. Jag upplevde det inte som att 

det var styrande på något sätt, i visionen. 

PL4 menar att planeraren har en ganska stor roll eftersom de leder arbetet och skriver 

översiktsplanen, vilket gör att de genom den rollen har möjlighet att påverka visionen. 

Detta  kan  tolkas  som  att  planerarna  inte  är  de  som  är  ämnade  att  utforma  visionen, 

men kan påverka den genom att det är dem som skriver visionen i översiktsplanen.   

PL4: Man  har  ju  en  ganska  stor  roll,  för  man  leder  ju  arbetet  och har  en 

möjlighet att påverka, och argumentera och fånga upp och… Politikerna har ju 

sin kompetens, men vi har ju våra glasögon, och det är ju vi som gör jobbet. 

Det  är  som  när  man  ska  skriva  minnesanteckningar  för  ett  möte,  det  är  den 

som skriver som har en viss extra påverkan. Så är det ju. Den som gör jobbet 

kan påverka … det är ju ett gemensamt arbete. Sen såklart kommuninvånarna 

inte  minst.  För  i  varje  skede  har  man  ju  varit  ute  på  remiss.  Både  till 

kommuninvånare men även till Länsstyrelse och alla andra verk. Som har fått 

säga  synpunkter.  Antingen  besvara  eller  göra  ändringar.  Så  det  är  ju  hela 

tiden ett ge och ta. 
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PL2 berättar att det var planerarna som var drivande i att ta fram den vision som finns 

representerad  i  deras  översiktsplan,  vilket  skiljer sig  från  vad  de  övriga  planerarna 

berättar. I PL2s fall så var inte politikerna drivande i visionsarbetet, eftersom visionen 

främst var inriktad mot stadsbyggnad.  

 

4.4.3 Processens betydelse 

Flera  av  planerarna  menar  att  själva  processen  för  en  vision  kan  vara  viktigare  än 

själva produkten. Som visat i det tidigare kapitlet är ett syfte med visionen som lyfts 

fram  av  flera  planerare  att  den  fungerar  som  ett  styrverktyg  för  planerare  att  jobba 

utefter. Visionen bidrar då med ”ett sätt att tänka” kring planering, och detta tankesätt 

skapas  genom  att  gemensamt  diskutera  visionen  för  kommunen.  Som  PL1  uttrycker 

det handlar det om att bli ”hjärntvättad” av visionen. PL1 menar för det första att en 

vision måste tas fram gemensamt för att ha något att enas kring, samt att processen är 

viktigt  för  att  kunna  arbeta  utefter  den  ”andan”  som  visionen  menar  att  kommunen 

ska ha. PL1 berättar om syftet med visioner;  

PL1: Att man liksom skapar gemensamma målbilder... Så att vi kan prata om 

vart det är vi vill och vart vi ska. Så att vi liksom blir överens om det. För det 

är  ju  så  lätt  att..  man  har  helt  olika  bilder  i  huvudet,  på  något  sätt.  Det  är 

liksom ett sätt att enas om någonting som kommer längre fram. 

För att  tolka  PL1 kan  visionsprocessen  fungera  enande  för  de  som arbetar  i 

kommunen,  att  de  blir  överens.  Ur  den  synvinkeln  har  visionen  ett  syfte  som  inte 

enbart  handlar  om  att  skapa  ett  gemensamt  sätt  att  se  på  framtiden,  utan 

visionsprocessen  kan  även  medverka  till  att ena individer  eller  grupper  inom 

kommunen eller mellan kommunen och andra aktörer, vilket gör att visionsprocesen 

ger ett mervärde. Både PL1 och PL4 uttrycker även att visionen måste hållas levande 

och jobba med hela vägen. På det sättet blir aldrig visionen ”klar”, om processen med 

visionen  hela  tiden måste  hållas  igång.  PL3  beskriver  även  detta  och  menar  att  en 

vision aldrig blir färdig, den blir färdig i och med att man jobbar med den.  

PL1: Man måste ju hålla en vision levande, man kan ju inte göra den och sen 

är den klar. Man måste hela tiden hålla igång den. 

PL3: Men det är den stora utmaningen annars, att - jo men nu är vi klara med 

den, här är visionen, nu är den färdig. Men den blir ju aldrig färdig. Den blir 

färdig  i  och  med  att  man  jobbar  med  den.  Och  det  är  den  stora  utmaningen, 

som man kanske ofta missar. Man tänker att nu ska vi ta fram en vision. Och så 

fort man klubbar den i kommunfullmäktige, så slutar man jobba med den. Så 

blir den som en av stadens styrdokument. En i mängden. Det funkar inte. 

Processen  att  ta  fram  visionen  uttrycks  av  PL5  och  PL2  som  ett  redskap  för 

planerarna att kunna tänka i ett mer långsiktigt perspektiv, samt att den möjliggör för 

planerare att tänka bortom de begränsningar som planeringen måste hantera. Ur den 
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synvinkeln  sätts  själva  processen  i  fokus.  Som  PL2  uttrycker  det  är  visionen  ett 

redskap för planerare och politiker att tänka strategiskt och på väldigt lång sikt. PL5 

uttrycker att:  

PL5:  Att  man  sätter  ord  på  tankar,  bara  det  är  en  viktig  process.  För  då 

tvingas man att skärpa sina sinnen … Bara det att diskutera det som ligger rätt 

så långt fram. Alla har ju den bilden, men det är först när man diskuterar den 

som ”jaha du tänker så”, och så korrigerar man och utvecklar det. 

PL5: Ja men det är väl mer för att känna att den är sann. Att man kan relatera 

till den. Om vi hade bara kört en copy-paste på en grannkommun, det hade inte 

funkat.  Vi  hade  inte  känt  ett  ägarskap  av  den  på  något  sätt.  Jag  tror  att 

processen  är  det  viktiga.  Att  komma  fram  till  det  gemensamt  och  att 

någorlunda förankra det. 

 

4.4.4 Sammanfattning och diskussion 

Samtliga planerare lyfter fram vikten av att en vision ska vara gemensamt framtagen.  

Dock skiljer det sig mellan de intervjuade planerarna vilka grupper eller personer som 

har ingått i den visionsprocess som ingått för den aktuella översiktsplanen. PL1 och 

PL3  beskriver  att  de  har  haft  ett  brett  dialogarbete  i  början  av 

översiktsplaneprocessen,  med  medborgare,  politiker  och  övriga  förvaltningar  i 

kommunen. PL4 berättar även att de varit ute och mött medborgarna i programskedet 

för översiktsplanen, där de träffat invånarna och berättat om visionen. PL5 menar att 

den vision som är presenterad i översiktsplanen grundar sig på en vision producerad 

av politikerna från år 2004, där medborgarna då hördes gällande visionen. Det var då 

de ”högre tjänstemännen” samt de styrande politikerna som tog fram visionen. I PL2s 

fall var  det  planerarna  som  tog  fram  visionen,  och  inte  politikerna.  Medborgarna 

hördes  vid  samrådet  för  översiktsplanen  eftersom  visionen  var  en  del  av 

översiktsplanen.  

Gällande planerarnas roll i en visionsprocess beskriver tre av planarkitekterna (PL1, 

PL4  och  PL5)  att  det  inte  är  planerarna  i  första  rum  som  är  ämnade  att  utforma 

visionen,  utan  deras  roll  är  att  konkretisera  och  förmedla  visionen,  eller  att  agera 

gruppledare  eller  processledare. Detta  resultat  stärker  de  slutsatser  som  Bergström 

(2006),  Håkansson  (2005)  och  Nilsson  (2003) redogör  för  och  som  presenterades i 

forskningsöversikten,  då  de  menar  att planerarollen  idag  ofta  beskrivs  vara  som  en 

koordinatör  med  ett  holistiskt  ansvar  och  att  rollen  har  förändrats  från  att  vara 

planförfattare  till  att  vara  processledare. Planeraren  är  således  inte enbart en  expert 

inom sitt eget fält, utan har tagit över fler roller, där en av dessa är en mer medlande 

och  kommunicerande  roll. Som  de  intervjuade  menar sker visionsskapandet i  ett 

samspel  med  politikerna,  även  fast  det  är  politikerna  som  har  ”det  sista  ordet”.  PL3 

menar  att  planerarna  har  haft  en  stor  roll  vid  framtagandet  av  visionen  även  fast 

politikerna har varit med i processen, men att det inte har påverkat eller styrt arbetet. 
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Dock menar PL3 att det som planerare kan göra är att visualisera, kommunicera och 

konkretisera  den  fysiska  miljön,  och  förtydligar  att  allt  handlar  om  kommunikation. 

Även det uttalandet visar på planerarens roll som kommunikatör. PL2 berättar att det 

har varit planerarna som har tagit fram visionen, och att politikerna inte har haft något 

inflytande i processen.  

Sammantaget framstår en bild av att det finns ambitioner och ideal om att ”alla” ska 

vara med  och  ta  fram  visionen,  men  att  detta  i  praktiken  inte  har  varit  fallet.  Det 

skiljer sig mellan kommunerna vilka som ingått i processen, även fast det går att tolka 

en  majoritet  som  beskriver  att  politikernas  ord  har  fått  störst  betydelse.  Uppsatsens 

forskningsöversikt lyfter  fram  både Albrechts  och  Healeys syn  på  visioner  och 

visionsskapande men även branschens syn, och då med utgångspunkt i SKLs skrifter. 

Den  tolkning  jag  gjort  gällande SKLs syn  är att  den  stora  skillnaden  från  Albrechts 

syn  är  att  det är  politikerna  som  innehar  mer  inflytande i  visionsskapandet,  och  att 

denna vision sedan ”lärs” ut och förankras hos tjänstemän och medborgare. Albrechts 

framhåller  snarare  vikten  av  att  den  är  gemensamt  framtagen,  och  att  allas  bild  av 

framtiden ska lyftas fram. Resultaten tyder på att synsättet gällande visionsprocessen 

ligger närmre SKLs syn på visioner än Albrechts. Detta är möjligtvis inget förvånande 

resultat, men det kan visa att Albrechts ideal om en gemensamt framtagen vision kan 

vara svårt att uppnå i en politiskt styrd organisation, vilket kommer diskuteras närmre 

i den avslutande diskussionen.  
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5. 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
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Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur visioner förstås och hur de utformas 

inom den strategiska planeringen så som den utförs i svensk översiktsplanering. Vidare 

har förhoppningen varit att detta ska bidra till till en kritisk reflexion kring vad visionen 

har för  betydelse  inom  den  kommunala  översiktliga  planeringen.  I  denna  del  så 

presenteras de slutsatser som kan dras utifrån den undersökning som gjorts, samt den 

diskussion som kan föras i koppling till slutsatserna. Detta presenteras i samband med 

uppsatsens  respektive  frågeställning.  Kapitlet  avslutas  med  en  sammanfattande 

diskussion  som  väver  samman  diskussionen  som  uppkommit  ur  de  tre 

frågeställningarna.  

 

5.1 Hur  är  visionerna  inom  den  kommunala 
översiktsplaneringen utformade? 
 
De slutsatser som kan dras ur uppsatsens undersökning är att visionerna i de studerade 

översiktsplanerna är utformade med olika karaktärer, det finns med andra ord inget fast 

koncept  eller  uppfattning  om  hur  en  vision  ”ska  se  ut”  eller  vara  utformad.  Det  som 

samtliga visioner dock har gemensamt är att de saknar fokus, det vill säga att de inte 

uttrycker  någon  hierarki  i  vad  som är  viktigast  för  kommunen  bland  den  mängd  av 

önskemål  som  visionerna  lyfter  fram.  Samtidigt går  det  att  se  att  samtliga  visioner 

lyfter  fram,  i  stora  drag,  samma  typ  av  generella  önskemål  om  framtiden. 

Undersökningen visar även att majoriteten av översiktsplanerna blandar ihop begreppet 

vision med andra begrepp som rör framtidsstudier, vilket stödjer det argument som har 

förts tidigare i uppsatsen om att begreppet vision kan ses som ett ”fuzzy concept” enligt 

Porter och de Roos definition.  

 

Som  Healey  och Albrechts  lyfter  fram är  den  strategiska  planeringen  inriktad  på  att 

göra skillnad och att skapa en transformativ effekt. För att uppnå det är en viktig del i 

den  strategiska  planeringen  att  kunna  välja  ut  och  fokusera  på  ett  par  begränsade 

nyckelfrågor, då det är omöjligt att göra allt som måste eller vill uppnås. I kontexten av 

den  bild  av  strategisk  planering  som  Albrechts och  Healey  lyfter  fram fungerar 

visionen som en del av det ramverk som den strategiska planeringen ämnar nå fram till. 

Visionen  hjälper  till  att  rama  in  och  tala  om  vad  som  är  viktigt  i  form  av  en 

framtidsbild  som  aktörer  i  en  stadsbyggnadsprocess  kan  tänka  och  agera  utifrån. 

Visionen har där en funktion som ett styrverktyg i den strategiska planeringen.  

 
Att  visionen  ska  ha  denna  roll  är  något  som  resultaten  av  intervjuerna  styrker,  då  de 

menar  att  visionens  syfte  är  att  planerarna  (tillsammans  med  övriga  på  kommunen) 

kommer  överens  och  utifrån  visionen  arbetar  i  samma  riktning  och  mot  samma  mål. 

Visionen  ska  på  så  sätt  ”användas”  för att  skapa  en  "bättre”  planering.  Samtidigt  så 

visar resultaten för ”visionen som produkt” att de studerade visionerna tycks sakna det 

fokus som Albrechts och Healey lyfter fram som en viktig komponent för visioner och 

för strategisk planering. Detta, i kombination med att de olika visionerna lyfter fram i 
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princip samma generella önskemål om framtiden, gör att frågan kan ställas hur visionen 

egentligen kan fungera som ett styrverktyg för kommunerna och skapa en transformativ 

effekt? Om visionen uttrycker det planerare och övriga inom kommunen redan tänker 

om framtiden, dvs. om den uttrycker det uppenbara, hur kan den då göra skillnad?  Det 

finns  ett  ”glapp”  mellan  dels  den  retorik  som  de  intervjuade  planarkitekterna  har 

gällande visionens syfte och hur den faktiska visionen är utformad, och dels finns det 

ett glapp mellan den normativa bild som Albrechts och Healey lyfter fram och hur de 

faktiska  visionerna  är  utformade.  Vad  detta  kan  bero  på  kommer  diskuteras  för  en 

sammanfattade diskussionen, eftersom det har en koppling till hur processen sett ut och 

som kommer redogöras för nedan.  

 
 

5.2 Vilka innebörder lägger planerare i begreppet vision? 
 
Resultaten  visar  att  det  finns  skilda  förståelser  och  tolkningar  gällande  begreppet 

vision. Det som framstår som gemensamt är att planerare ser visionen främst som ett 

styrmedel för den kommunala verksamheten. Sedan tillfogar olika planarkitekter flera 

värden till vad visionen kan vara bra för, men inget som framstår som gemensamt för 

en  övervägande  majoritet.  Samtidigt framstår  vissa  oklarheter  gällande  hur 

intervjupersonerna  förklarar  begreppet  vision,  då  de  exempelvis  lägger  till  vissa 

begrepp  för  att  förklara  begreppet.  Exempelvis  att  en  vision  är  en  ”potentiell 

framtidsbild”  eller  att  de  har  tagit  fram  en  ”framtidsvision”.  Slutsatsen  som  kan  dras 

utifrån  denna  undersökning  är  därför  att  det  inte  finns  någon  entydig  betydelse  av 

begreppet vision eller vad den syftar till att göra, vilket stödjer det Shipley och Michela 

menar  med  begreppet. Porter  och  de  Roo  menar  att om  begrepp  i  planeringen  inte 

omprövas  eller  ifrågasätts,  så  litar  vi  på  en  viss  bestämdhet  eller  säkerhet  som 

egentligen inte finns där. Om det inte går att översätta ett koncept till praktiken, så blir 

det  inte  mer  än  bara  ett  retoriskt  grepp.  De  menar  att  planerare  och  beslutsfattare  har 

blivit  besegrade  av  saknandet  av  tydlighet  i  konceptet,  av  luddigheten  i 

planeringsbegrepp. Planeringen i dessa typer av situationer blir då värdelöst. Det som 

krävs är då att personer i en organisation som ställs inför en visionsprocess gemensamt 

diskuterar och skapar konsensus över vad som menas med begreppet.  

 

Som slutsatserna visar så finns det en gemensam förståelse för att visionen ska fungera 

som  styrverktyg, Dock går  det  samtidigt att  urskilja  en  betoning  på  att det  är  främst 

politikerna  samt  planerarna  som  använder  visionen.  Samtidigt  visar  resultaten  att  det 

finns  en  gemensam  bild  av  att  visionen  ska  representera  ”alla”.  Det  finns  en 

motsättning  i  detta  som  är  intressant,  och  som  jag  kommer  diskutera  närmre  i  den 

sammanfattande  diskussionen  då  det  kommer  kopplas  till  de  slutsatser  som  kan  dras 

gällande visionsprocessen.  
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5.3 Hur ser processen ut för att ta fram en vision? 
 
Undersökningen visar att det skiljer sig hur visionen har tagits fram och vilka personer 

eller grupper som har varit aktivt medverkande i att ta fram visionen. Dock framstår en 

bild av det finns ambitioner och ideal om att ”alla” ska vara med och ta fram visionen, 

även fast så inte varit fallet för samtliga kommuner, och att det finns en majoritet bland 

planarkitekterna som menar att politikernas ord har fått störst betydelse. Den tolkning 

jag gjort gällande SKLs syn, är att den stora skillnaden från forskningens syn, dvs. från 

Albrechts  och  Healeys  syn, är  att  det  är  politikerna  som  innehar  mer inflytande i 

visionsskapandet, och att denna vision sedan ”lärs” ut och förankras hos tjänstemän och 

medborgare. Albrechts och Healey framhåller snarare vikten av att den är gemensamt 

framtagen, och att allas bild av framtiden ska lyftas fram. Utifrån resultaten är därför 

slutsatsen  att  synsättet  gällande  visionsprocessen  ligger  närmre  branschens syn  på 

visioner  än  forskningens  syn  på  detsamma.  Gällande  planerarens  roll  så  visar 

resultaten  från  intervjuerna att planeraren  har  rollen  att konkretisera  och förmedla 

visionen,  eller  att  agera gruppledare  eller  processledare.  Det  är  alltså  inte  planeraren 

som  i  första  rum  är  menad  att  utforma  visionen,  utan  det  är  som  nämnts  tidigare; 

politikernas roll.  

 

 

5.4  Sammanfattande  diskussion – visionens  betydelse  för 

planeringen 
 

Som slutsatserna visar så finns det en motsättning i den retorik som förs och de ideal 

som  målas  upp,  med  den  verklighet  som  framkommer  ur  intervjuerna  och  hur  själva 

visionerna  är  utformade. Som  resultaten  från  intervjuerna  visar  så  menar  samtliga 

planarkitekter att det är av vikt att visionen är gemensamt framtagen, att det är ”allas” 

vision. Om  visionen  ska  representera  ”alla”,  så  går  det  att  diskutera  om  det  har  en 

koppling  till  att  de  undersökta  visionerna  tenderar  att  sakna  fokus  och  innehålla 

generella  och  uppenbara  önskemål  om  framtiden.  Att  skapa  ett  fokus  i  en  vision 

handlar som Albrechts och Healey menar att välja och selektera, vilket kan vara svårt 

om det samtidigt finns en betoning på att visionen ska representera ”alla”.  

Vad kan denna motsättning bero på? Både Healey och Albrechts har en bakgrund som 

förespråkare  för  den  kommunikativa  planeringen,  och  det  är  därför  inte  överraskande 

att  de  betonar  att  den  strategiska  planeringen  och  visionen  ska  baseras  på  en 

konsensusskapande  process.  Som  Shipley  och  Michela  menar  på  så  har  visionen  en 

bakgrund ur som ett verktyg för ledarskap, och att det är där den har fungerat, det vill 

säga ur ett business-management perspektiv. I det perspektivet ligger inte fokus på att 

skapa  visionen  ”gemensamt”  utan  att  det  är  ledaren  som  tar  fram  visionen  för  att  ge 

medarbetarna en gemensam bild av vart företaget eller organisationen är på väg. Detta 

uppmanar  till  frågan  om  visioner  verkligen  är  menade  att  skapas  ur  en  kollektiv 

process.  Som  Shipley  och Michela  menar  så  finns  det  ingen  egentlig  härledning  till 

varför  visioner  kom  att  fungera  som  verktyg  för  att  skapa  konsensus,  utan  begreppet 
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kom att ”smyga” in i planeringen utan en teoretisk bas. Det är två kulturer som möts 

och som ser begreppet på olika sätt. Det visar på hur begreppet är ett fuzzy concept, det 

vill säga att det kan användas av alla, men det behöver inte betyda att det har samma 

innebörd för alla.  

Även  fast  intervjupersonerna  lyfter  fram  vikten  av  att  visionen  är  gemensamt 

framtagen,  så  går  det  att  tolka  vissa  av  svaren  som  att  visionen  ändå  är  politikernas 

redskap.  Exempelvis  att  visionen  har  tillsammans  med  översiktsplanen  varit  ute  på 

samråd där medborgarna har hörts, men att visionen ändå är ”politiskt färgad”. Tre av 

planarkitekterna menade att planerarens roll är att konkretisera och förmedla visionen, 

och att framtagandet sker i ett samspel med politikerna, även fast det är dem som har 

det  sista  ordet. Är  det  så  att  det  fokus  som  den  strategiska  planeringen  har  på  en 

gemensamt  framtagen vision  inte  fungerar  i  en  politiskt  styrd  organisation?  Som 

Strömgren  argumenterar  så  är  det  svenska  planeringstänkandet  fortfarande  präglat  av 

diskursen planering som rationell beslutsprocess, vilket enligt Strömgren beror på den 

representativa demokratin som utgjort en stark norm i planpolitikens utveckling. Detta 

betyder  att  det  är  de  förtroendevalda  som  har  monopol  på  beslutsfattandet,  och  att 

inflytandet  från  medborgare  främst  syftar  till  att  förbättra  beslutsunderlag  och 

underlätta  implementering  av  redan  fattade  beslut Detta  går  att  koppla  till  den  kritik 

som Newman riktar mot den idealistiska bild av strategisk planering som Albrechts och 

Healey  förespråkar,  där  Newman  menar  att  de  missar  tröghet  som  finns  inom 

institutionell utveckling. Att skapa ett kollektivt handlande inom en institution är svårt 

att  upprätthålla,  och  samtidigt  kan  komplexa  institutionella  miljöer  vara  mindre 

mottagliga för den typen av strategisk planering som Albrechts och Healey förespråkar. 

Att  skapa  en  vision  baserad  på  ett  ideal  om  att  ”alla”  ska  vara  med  och  ta  fram  den, 

vilket  uppsatsens  resultat  pekar  mot, kan  med  andra  ord  begränsas  av  det  faktum  att 

planeringen befinner sig inom en politiskt styrda organisation. Det som menas med att 

visionen ska representera ”alla” är i verkligheten snarare en typ av önskelista som alla 

kan ställa upp på, snarare att alla har kunnat enas om vad som är mest viktigt.  

Resonemanget om att den typen av organisation utgör en begränsande faktor uttrycks 

även  i  en  av  de  rapporter  som  Sveriges  kommuner  och  landsting  har  gett  ut  gällande 

visionsstyrning, där författarna menar att de visionerna som är skrivna inom en politiskt 

styrd organisation ofta får en mer ”måttlig” utformning. Detta beror enligt dem på att 

visionen sträcker sig över flera mandatperioder, och tas i så fall fram i ett samförstånd 

mellan  de  olika  politiska  partierna.    Den  ”måttliga”  utformningen  som  rapporten  från 

SKL  uttrycker,  går  som  jag  tidigare  resonerat  inte  ihop  med  den  idealistiska  bild  på 

visioner som Albrechts uttrycker. Om visionen ska förhålla sig ”politiskt neutral” blir 

det en vision som enbart uttrycker generella önskemål som alla kan ställa upp på, vilket 

är en aspekt som begränsar visionens möjlighet att vara fokuserad och kraftfull.  

Som  diskuterat finns  det  en  motsättning  i  idealet  kring  den  gemensamt  framtagna 

visionen  och  den  verklighet  där  resultaten  tyder  på  att  visionen  hos  majoriteten  av 

kommunerna är politikernas redskap och att den är ”politiskt färgad”. Men samtidigt så 

är  visionerna  relativt  generellt  beskrivna  att  det  går  att  ställa  sig  kritisk  till  dess 
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styrande  effekt.  Vad  har  då  visionen  för  betydelse  för  planeringen?  Som  flera 

planarkitekter  menar  så  är  processen  för  framtagandet  av  visionen  av  stor  betydelse. 

Vid framtagandet av en vision så kan framtiden diskuteras mellan olika aktörer, både 

inom  den  kommunala  organisationen  men  även  med  medborgare  och  övriga  aktörer. 

Visionen  kan  ur  det  perspektivet  fungera  som  en samlande kraft  som  möjliggör  och 

öppnar upp för en dialog om framtiden. Att tänka i visioner innebär ett tankesätt som 

bryter från det traditionella sättet att tänka. Som en planarkitekt uttryckte det fungerar 

visionsskapade som befriande för tanken om stadsplanering, att de begränsningar och 

restriktioner  som  planerare  normalt  hanterar  inte  behöver  tas  hänsyn  till  i  lika  stor 

utsträckning.  Från  de  resultat  som  uppsatsen  presenterar  är  det  därför  processen för 

visionen som jag tolkar har haft störst betydelse för de undersökta kommunerna, för att 

befria tanken och för att föra olika aktörer och medborgare tillsammans. För att uppnå 

en transformativ effekt, som Albrechts och Healey menar är syftet med den strategiska 

planeringen, måste  visionerna vara  mer  utmanande  än  vad de  studerande  visionerna  i 

översiktsplanerna  idag  är. Att  beskriva  de  uppenbara  önskemålen  om  framtiden 

kommer  inte  skapa  en  förändring  hos  det  tankesätt  planerare  eller  övriga  aktörer  i  en 

stadsbyggnadsprocess redan har.  
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7.1 Intervjuguide 

 

Processen 

1. Kan du beskriva vad du hade för roll när översiktsplanen togs fram? 

2. Gällande visionen i översiktsplanen, var du, eller ni som planerare, med och tog 

fram visionen?  

JA 

3. Kan du berätta övergripande hur ni gjorde för att ta fram visionen? 
4. Fanns det någon gemensam förståelse över vad visionen skulle ge/syfta till? 
5. Kan du se ifall ni/du som planerare fick någon speciell roll i den processen? 
Hur skulle du beskriva den? 

6. Tror du planerere generellt, i en visionsprocess, får någon speciell roll? 
7. Hur upplever du samarbetet mellan ni som planerare och övriga aktörer som 
var med? Hade ni olika förväntningar på vad visionen skulle resultera i? 

NEJ  

8. Vad tycker du om det? Borde ni varit med? 
9. Förmedlades visionen till er planerare på något speciellt sätt? 
 

9. Fanns det någon grupp eller person som var mest ledande/hade mest inflytande när 

visionen togs fram? 

10. Vilka anser du ska vara med och skapa en vision? Har det varit så när visionen 

togs fram för denna översiktsplan? Vad tror du är svårigheten? 

Syftet 

11. Vad anser du generellt är visionens främsta syfte? (rama in beslut som styr mot en 

önskvärd framtid, motivera aktörer, ge gemensam bild av framtiden som skapar en 

mobilisering av energi och en känsla av att vara en del av något viktigt) 

12. Om man tittar på den vision som finns i er kommuns översiktsplan, fyller den det 

syftet? Vad tror du den fyller för syfte? Varför? 

Övrigt 

13. Använder ni planerare visionen i ert arbete? På vilket sätt/hur ser du att den 

kommer till användning?   

14. Går det att skapa en vision som alla är nöjda med? Finns det någon problematik 

med det? 

15. Använder ni/tänker ni på visionen i er dagliga verksamhet? Eller användes den 

mest när själva översiktsplanen tog form? 
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16. Hur anser du att visionen ska vara utformad för att den ska fungera för att (nämnt 

syfte)? 

17. Är visionen realistisk?  

 




