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Inledning
I den här rapporten1 undersöker vi hur visioner har blivit ett centralt verktyg för kommuner i
deras arbete med att utvecklas och förändras. Vår ambition är främst att skapa ett underlag för
reflektion över, samt väcka frågor om, visioners roll i det kommunala arbetet. Varför har
kommuner visioner? Hur tas de fram och vad fyller de för roll?

Den offentliga sektorn har under de senaste årtiondena anammat idéer och modeller från det
privata näringslivet och konkurrensutsatta marknader. Dessa idéströmningar brukar etiketteras
med paraplybegreppet New Public Management (NPM) (Hood 1991; 1995). Något förenklat
kan vi förstå utvecklingen som att administrativt orienterade idéer – baserad på byråkratiska
värderingar och rutiner – numera samsas, samspelar och ibland även står i konflikt med
managementorienterade idéer som, för att använda Meyer & Hammerschmids ord (2006, sid.
1000-1001), ”judges the legitimacy of public-sector activities on the basis of outputs,
outcomes, and efficiency.” Utvecklingen har fört med sig idéer om att organisationer i
offentlig sektor – liksom i den privata sektorn – behöver göra liknande saker som sedan länge
är etablerat i företagsvärlden: till exempel skapa strategier (Kornberger 2012; 2013) och

																																																								
1	Särskilt tack riktas till det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Community Design for Conflicting Desires
(Decode) som har möjliggjort studien av Varbergs vision och visionsarbete, vilken utgör den huvudsakliga
grunden till denna rapport. Stort tack riktas även till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
(Score) för finansiering under våren 2016 av en kartläggning av visioner på hemsidorna till samtliga kommuner i
Sverige.
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bygga starka varumärken (Wæraas & Maor 2015). Att det är viktigt att på olika sätt synas och
höras i positiva ordalag har länge ansetts vara en självklarhet inom näringslivet (Schultz et al.
2000) men utgör numera i allt högre grad även krav och förväntningar i den offentliga
sektorns organisationer (Byrkjeflot & Angell 2007; Dahlqvist & Melin 2010; Sjöström et al.
2015; Wæraas 2008).

Vi förstår kommuners ökade intresse för att utveckla och anta visioner som en del av de idéer
om synlighet och varumärkesbyggande som den ovan beskrivna utvecklingen bär med sig.
Kommuner möter idag en konkurrenssituation om medborgare och då det för överlevnad och
välmående anses vara nödvändigt att locka nya kommuninvånare och skapa tillväxt. Harvey
(2011), som intresserar sig specifikt för kommunal planering, ger en liknande bild av
utvecklingen som han beskriver ha gått i riktning mot en nyliberal urbanism. Den
karaktäriseras av att kommuner i sin strävan att hävda sig i konkurrensen med andra
kommuner ägnar mycket kraft och marknadsföring åt att artikulera sin image där
tillväxtstrategier snarare än välfärdsstrategier står i fokus. Den storskaliga planeringen som
tidigare var etablerad har, enligt Harvey, trätt tillbaka till förmån för en
entreprenörsmässighet.

När det gäller just kommuners utveckling lyfts värdet av att ha en stark vision fram från flera
röster i samhället. SKL hävdar till exempel på sin sajt att ”de kommuner som lyckas bäst med
att hålla uppe bostadsbyggandet har ofta en tydlig vision för kommunens utveckling” och
betonar vikten av att en sådan vision måste kommuniceras ”tydligt med alla intressenter”
(SKL 2016). I en studie inom ramen för det nationella kommunforskningsprogrammet
NATKOM (Fjertorp et al. 2013) slår författarna fast, på liknande sätt, att visioner är en central
del i att skapa strategier för kommuners tillväxt – kanske till och med en förutsättning för att
så ska ske. I en annan forskningsrapport från Göteborg argumenterar författaren för att
visioner erbjuder sätt att styra verksamheter genom en tro på människan i motsats till
Taylorismen (Targama 2006). Visionen lyfts fram som ett modernt verktyg genom vilken
förändring möjliggörs och skapas. Det är också något som det finns förväntningar om att
dagens organisationer ska ha för att uppfattas som ”moderna” och ”rationella” (Bromley &
Meyer 2015) och det finns en alltmer etablerad tro på visionen som verktyg för förändring
inom kommunal verksamhet (Brorström 2015; Degerhammar 2016; Grafström & Tamm
Hallström 2016). Brorströms (2015, sid. 6) studie av Älvstaden i Göteborg och framtagandet
samt implementerandet av en vision visar att visionen skapades utifrån ett behov och en vilja
av förändring inom Göteborg stad och att syftet var att ”skapa visioner för det aktuella
området som gick utöver det tidigare sättet att arbeta”.

Kommuners upplevda behov av marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter kan
således ses om en förklaring till att kommuner använder sig av visioner för att utmärka sig
och visa handlingskraft genom mål och strategier om framtiden. Men det finns också baksidor
och oförutsedda konsekvenser av denna utveckling, vilka är viktiga att lyfta fram och
analysera. Det finns bland annat en omfattande kritiskt orienterad litteratur om NPM som
visar att konsekvenserna av denna typ av reformer är osäkra och ofta oförutsedda
(Christensen & Laegreid 2011). För även om motiven till att föra in nya idéer och ett nytt
språkbruk in i offentliga verksamheter är att skapa bättre förutsättningar för att driva dessa
verksamheter, är konsekvenserna långt ifrån självklara.

I denna rapport fokuserar vi särskilt på kommuners visioner och visionsarbeten. Vi menar att
visionsarbete bör analyseras som en styrform med demokratiska implikationer, vilket gör det
särskilt motiverat att undersöka visioners betydelse närmare. Visioner och visionsstyrning
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beskrivs ofta av kommuner själva som ett demokratiskt styrverktyg där beslut om
förändringar som tas utifrån visionen antas vara demokratiskt förankrade eftersom de ligger i
linje med visionen som tagits fram gemensamt. Som vi diskuterar i denna rapport förändras
visioner i den praktiska användningen – de fylls med nytt innehåll – vilket gör att besluten om
visioner sällan kan ses som till fullo demokratiskt förankrade. Visioner är ofta attraktivt
formulerade på en hög abstraktionsnivå som gör att de är förhållandevis enkla att enas kring.
Brorström och Solli (2012) visar i sin studie av hur Stockholm, Göteborg och Malmö
använder sig av visioner, strategier och planer att just öppenheten är en förutsättning för att
alla politiska partier ska kunna komma överens:

Detta skapar ibland en vaghet, det går inte att vara konkret, då blir det för svårt att enas politiskt.
Det finns ibland en motsättning i resonemanget, för vad ska politiker tycka, om inte olika? Men
samtidigt är det viktigt att skapa framtidsvisioner och planer som alla kan skriva under på, för
att inte beslut ska förändras så fort det blir majoritetsskifte (även om det inte är något som skett
speciellt ofta i våra tre större städer) (Brorström & Solli 2012, sid. 34). 	

Öppna och luddigt formulerade visioner kan också användas som verktyg för individer som
vill driva igenom beslut snabbt i kommuner (jfr Gioia et al. 2012; Brorström & Solli 2012). I
den praktiska användningen öppnas dock en mängd tolkningsmöjligheter upp, vilket i
förlängningen kan leda till att demokratiska processer sätts ur spel. Specifika beslut som
legitimeras med hänvisning till visionen kan vara förknippade med starkt begränsade
möjligheter till delaktighet och inflytande (Grafström & Tamm Hallström 2016).

En vision som används i syfte att legitimera vissa initiativ och styra framtida beslut kan liknas
vid en strategi. Kornberger (2012; 2013) menar att det blir allt vanligare att kommuner och
andra offentliga organisationer lägger tid på att utveckla strategier för att styra städer.
Strategier kan förstås som ett verktyg för att övertala andra att göra på ett visst sätt – inte
minst i situationer där beslut ska fattas. Utifrån Clausewitz (1976[1832]) menar Kornberger
(2012, sid. 85) att strategier är en ”politisk teknologi” som blir styrande genom att den:

[…] framing issues, making people speak, dividing events into causes and effects, devising
solutions and evaluating their implementation. In other words, the practice of strategy shapes
the very issues it was meant to address in the first place.

Utifrån ett sådant perspektiv, menar Kornberger (2012), bör strategi analyseras som inte bara
en lins eller en spegel av det som kan sägas representera framtiden, utan som en kraft – en
”motor” – som skapar denna framtid. Vi menar, i likhet med Kornberger och även till
exempel Brorström och Solli (2012) att visioner måste förstås och analysera på liknande sätt:
Visioner utgör inte bara texter som formulerar önskade framtida tillstånd och scenarier utan
fungerar också som verktyg och medel för att skapa denna framtid. Denna performativitet hos
visioner är självklart särskilt betydande i den mån visioner fungerar som de är tänkta att göra,
det vill säga att de styr och sätter ramarna för dagens handling.

Ferring (2015) analyserar bilder som används för att illustrera visioner i samband med nya
bostadsområden och är inne på en liknande argumentation: denna typ av bilder utgör en
grundläggande materialisering där visionen ges innehåll. Materialisering – genom bilder eller
annan form av innehåll – lägger grunden för möjliga framtida tolkningar och användningar av
visionen. Genom sina studier visar Ferring på bildens betydelse för vad som blir en
kommunal vision. Bilderna är i sig konstruerade och tillrättalagda – de producerar
”sanningar” trots att de inte nödvändigtvis speglar ”verkliga” förhållanden vare sig gällande
natur och väderlek eller människorna som inkluderas. Att ta fram en vision handlar därför i
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hög grad om sortering och prioritering – vissa aspekter ska plockas med och ges då stort
utrymme – medan andra inte får plats och riskerar att hamna i skymundan och kanske helt
falla bort från framtida diskussioner. För bildproducenten handlar det också om att balansera
mellan att vara specifik men samtidigt tillräckligt öppen och inkluderande för att så många
som möjligt ska känna sig tilltalade av den.

Med avstamp i ovan beskrivna tankar och de frågor vi ställde inledningsvis, är vår ambition
att problematisera – och förhoppningsvis nyansera – den vanligtvis förenklade och
förskönande bilden av visioner som styrningsverktyg, både generellt sett och mer specifikt i
politiskt styrda verksamheter. Syftet är därmed att bidra till den ovan beskrivna, framväxande
diskussionen om visioners performativitet (Kornberger 2012; Brorström & Solli 2012; Ferring
2015), vilket möjliggör reflektioner om demokratiska implikationer av visionsstyrning i
kommuner.

Vi har ett processperspektiv på visioner – de är socialt konstruerade fenomen och de blir
aldrig ”klara” utan materialiseras över tid i takt med att de används och fylls med innehåll –
och har identifierat tre olika typer av ”delprocesser”: (1) initiativet till att ha en vision och den
första utvecklingen och antagandet av en ny vision (en vision blir till); (2) pratet om och
medarbetares förhållande till och användning av visionen i vardagen (visionsarbete); och (3)
visionens närvaro i olika beslutsprocesser (styrverktyg vid beslut). Vi undersöker dels hur
skapandet och användandet av visionen går till och till exempel vilka som var med, dels har vi
en ambition att förklara varför visionen tycks ha en sådan närvaro och betydelse i Varberg –
det som vi diskuterar i termer av visionens performativitet. Redan i våra första intervjuer i
Varbergs kommun – med tjänstepersoner och politiker – förstod vi att visionen spelar en
betydande roll. Intervjupersoner återkom ofta till visionen och i relation till alla möjliga olika
frågor, vilket motiverade oss att särskilt fokusera på att närmare undersöka visionens
performativitet och dess möjliga förklaringar.

Vår analys och diskussion bygger dels på en kartläggning av svenska kommuner och deras
visioner (dokumentanalys av kommunernas webbsajter och presentation av visionerna där),
dels på en djupstudie av visionsarbete och användning i Varbergs kommun (intervjuer med
tjänstepersoner och politiker samt konsulter och andra relevanta personer som har deltagit i att
ta fram och skapa visionsinnehåll).2

Rapporten fortsätter med en översiktlig presentation av resultaten från kartläggningen av
svenska kommuners visioner. Därefter djupdyker vi i Varbergs kommuns syn på och
användning av sin vision ”Västkustens kreativa mittpunkt år 2025” och diskuterar
tjänstepersoners, politikers och konsulters syn på varför en kommun behöver en vision och
hur den kan användas i det vardagliga arbetet. Rapporten avslutas med en diskussion kring
vad dessa empiriska exempel lär oss om visioners betydelse och vilka frågor de väcker för
framtida forskning inom området.

Visionen – en självklarhet bland Sveriges kommuner
I stort sett alla kommuner i Sverige har idag en nedskriven vision som kommuniceras via
hemsidan. En genomgång av samtliga kommuners hemsidor under maj-juni 2016 visar att
																																																								
2 För en utvecklad beskrivning av metoderna för studien i Varberg, se Grafström & Tamm Hallström (2016).
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detta gäller 281 av de totalt 290 kommunerna. Flera kommuner har visionen nedskriven i en
broschyr som kan laddas ned som pdf ihop med en beskrivning om hur och varför visionen
utvecklats. Många av de idag gällande visionerna är tagna från 2010 och framåt och beskrivs
av många kommuner som ett av de viktigaste styrdokumenten för målformuleringar och
inriktningsbeslut som görs för de kommunala verksamheterna och servicen som erbjuds.
Vissa kommuner har under 2015–16 hunnit lanserat en andra version av sin vision. Som
ytterligare stöd för sin vision har 31 kommuner dessutom gjort en visionsfilm som är
tillgänglig via hemsidan.

Ett vanligt sätt att benämna visionen är kombinationen av kommunens namn och ett årtal –
Varberg 2025, Borås 2025, Helsingborg 2035, Visions Kristianstad 2030, Vision Luleå 2050,
Vision Karlskrona 2030, Nyköping 2030, Vision Skövde 2025, för att ge några exempel. Det
finns flera värdeord som återkommer i de visioner som ingick i vår ovan nämnda
undersökning från våren 2016, såsom hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk) liksom
besläktade attribut som grön. En annan grupp värdeord som i hög grad återkommer kopplar
till entreprenörskap, såsom kreativitet, utveckling, innovation, nyskapande, framåtanda,
tillväxt och kunskap. Utöver dessa finns formuleringar som är återkommande men inte i lika
hög grad som de ovan nämnda, till exempel trygghet, mötesplats, knytpunkt, mångfald,
delaktighet, öppenhet, livskvalitet, komma hem och attraktiv.

Varbergs kommun och visionen om att bli västkustens
kreativa mittpunkt
Varbergs kommun utvecklade sin nya vision 2011 (se Figur 1) med rubriken ”Västkustens
kreativa mittpunkt år 2025”, eller i förkortning ”Varberg 2025”. 	
	

Figur 1. Varbergs kommuns vision 2025 (Varberg 2016).

I enlighet med resultaten från vår kartläggning över visioner i Sveriges samtliga kommuner,
är inte Varberg helt unik genom sitt val av både ”kreativitet” och ”hållbarhet” som två
centrala begrepp i visionen. ”Delaktighet” är inte fullt lika vanligt men förekommer i flera
kommunvisioner. På hemsidan kommuniceras vidare att denna vision är tänkt att påverka det
interna arbetet och utgöra ”en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll” samt vara

Vision
Västkustens kreativa mittpunkt - Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och
naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa
mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt
Hållbarhet - Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet - Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas
av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av
visionskonceptets viktigaste beståndsdelar.
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”styrande för kommunens utveckling som helhet och i kommunens arbete ska visionen vara
vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner”.

I det följande redogör vi för hur det gick till när ovan nämnda värdeord valdes ut, hur de har
kommit att tolkas och användas i den kommunala vardagen i Varberg, samt på vilket sätt
visionen kommit att bli styrande.

En vision blir till

I våra intervjuer med tjänstepersoner och politiker i Varberg framkommer det att trots att
kommunen inte tidigare har haft en vision har det funnits något av en slags
turistlogan: ”Varberg – Sveriges kurort”. Det var dock inget som låg till grund för eller var
utgångspunkt för arbetet med att ta fram en vision. Det arbetet fokuserade snarare på att
inventera vad invånare, politiker och tjänstepersoner tyckte skulle finnas med i en vision i
kombination med omvärldsspaningar för att få intryck och idéer utifrån. En tjänsteperson
beskriver bakgrunden till att kommunen drog igång en arbetsgrupp med syftet att utveckla en
vision. 	

2010 var Varberg också utsedd till årets tillväxtkommun, och i det sammanhanget så […] var
det en hel del aktiviteter med näringslivet och vid några av de där så kom det upp ifrån det
lokala näringslivet att vi borde ju ha en gemensam vision och det där nappade vårt nya
kommunalråd på och han bestämde rätt så snabbt när han tillträdde att vi skulle göra ett
visionsarbete helt enkelt, så det var på uppdrag av vårt nya kommunalråd. En vision för att
också ha som utgångspunkt för mål och inriktningar (Tjänsteperson F, Varberg kommun,
september 2015).

Intervjupersonen fortsätter att beskriva processen med att ta fram visionen där en
projektgrupp tillsattes i slutet på mars 2011 för att ansvara för visionsarbetet med uppdrag att
vara klara redan i juni samma år. I uppdraget låg att undersöka vad kommunanställda och
medborgare i stort ansåg var Varbergs centrala och önskvärda egenskaper och för detta gjorde
man bland annat en enkät som skickades ut till olika intressentgrupper, arrangerade
fokusgrupper med medborgare och var aktiv i sociala medier. En medlem i projektgruppen
beskriver att de själva inte var helt nöjda med enkäten som var för lång. Förankringsarbetet
upplevdes överlag svårt eftersom det var en sådan tidspress med planering under april,
genomförande under maj och presentation för kommunstyrelsen i juni.

Vi fick i uppdrag att omvärldsbevaka, fördjupa oss i ett antal fokusområden. Vi intervjuade alla
chefer, förvaltningschefer och bolags-Vd:ar om deras utmaningar nu och framöver. Sen skulle vi
ha en så gedigen delaktighet med medborgarna som möjligt [men] det som var så dumt [var] att
det skulle gå så snabbt. Alltså, att komma i mars-april och säga [till exempel] till skolan att ”Nu
vill vi ha er uppmärksamhet!”. Det går ju bara inte, det är helt omöjligt. Det måste man vara
mycket, mycket tidigare med (Tjänsteperson F, Varberg kommun, september 2015).

Trots tidspressen lyckades projektgruppen få fram ett underlag till juni med åtta
fokusområden som Varbergsborna enligt undersökningarna uppfattade som viktigt för
kommunen att fokusera på, där ”kreativitet” var centralt i diskussionen. En av de intervjuade
tjänstepersonerna förklarar att visionsarbetet var inspirerat av ”utländska tänkare” som
Richard Florida och Ken Robinson vilket bidrog till att göra just kreativitet till fokus
(Tjänsteperson K, Varbergs kommun, maj 2016). Hen menar också att det var viktigt att inte
definiera vad kreativitet är eftersom det är olika för olika människor och en definition därmed
skulle skapa begränsningar. Diskussioner fördes även om avstånd och plats – huruvida



	 7

Varberg skulle definieras som en stad mellan Göteborg och Halmstad, mellan Strömstad och
Malmö, eller mellan Oslo och Hamburg. Slutsatsen drogs att man inte skulle låta detta
definiera kommunens vision. En av de inblandade tjänstepersonerna uttrycker det som att ”vi
ska inte definiera oss utefter vårt avstånd till andra” (Tjänsteperson K, Varbergs kommun,
maj 2016). ”Havet” var ytterligare en annan viktigt aspekt som uppfattades återkomma i det
insamlade materialet. Tillväxt var också ett mål som formulerades i detta sammanhang och ett
antagande tycktes växa fram om att tillväxt möjliggörs genom att locka till sig kreativa
människor.

Underlaget gavs till kommunstyrelsen i juni och efter semestern skulle man träffas igen för att
formulera själva visionen.

Närheten till havet var ju det som kom högst. Sen klart att man tyckte att det var viktigt med en
bra skola, vård och omsorg förstås. Det var en hel del kring natur, men också mötesplatser,
myllret, att staden lever året om. Sen fanns det naturligtvis de som tyckte att man borde ha
mycket mer fokus på det som är landsbygden också (Tjänsteperson F, Varberg kommun,
september 2015)

Syftet med konferensen i juni beskrivs av en av våra intervjupersoner som att ha en
gemensam dialog med alla i kommunstyrelsen (politiker från alla politiska partier och några
förvaltningschefer) för att diskutera resultatet från det analysarbete som hade utförts under
våren. Det handlade, menar intervjupersonen, om att skapa ”en gemensam bild och tolkning
av vad analysfasen har gett för indikationer inför det fortsatta visionsarbetet” (Tjänsteperson
K, Varbergs kommun, maj 2016).

När kommunstyrelsen träffades igen i augusti 2011 beskrivs processen med att få fram en
färdig vision ha gått oerhört snabbt. En inhyrd konsult var processledare och inledde med att
uppmana deltagarna att ”sikta högt och framåt”. Konsulten lyfte fram den stora bostadsbristen
som Varberg haft länge och att visionen borde signalera att Varberg är ett ställe där man kan
få bo (Tjänsteperson F, september 2015). Efter två dagar var den slutliga visionen formulerad,
vilken förutom själva visionsformuleringen består av en uttryckt verksamhetsidé och ett
förhållningssätt (se Varbergs vision ovan). En av de intervjuade tjänstepersonerna menar att
det ansågs avgörande att det fanns en samsyn på visionen och dess innehåll, där ”det inte
skulle bli en politisk vision från endera blocket som sen skulle ändras i nästa val, utan här
tänkte man verkligen längre än en mandatperiod” (Tjänsteperson K, Varbergs kommun, maj
2016).

Konsulten  som  anlitades  av  Varbergs  kommun  för  visionsarbetet  beskriver  att  viss  kritik
uppstod när visionen publicerades i november 2011, men förklarar samtidigt att en vision inte
kan tillfredsställa alla; det är inte syftet med en vision.

Massmedia, enskilda medborgare och enskilda medarbetare som inte har varit med i processen
kan bli provocerade och tycka ’Jaha vadå kreativ, vi har ju faktisk lagstiftning vi ska följa. Jaha
vi ska bli en kreativ mittpunkt, men de äldre då, eller barnen i förskolan?’ Men det är omöjligt
att få alla att känna delaktighet och acceptans kring en vision. Det är inte riktigt det syftet med
visionen är heller […] Min förändringsfilosofi är att du förändrar inte en kommun genom att
sätta fokus på allt. Lyckas du sätta fokus på en fråga och verkligen är framgångsrik på den
frågan så får det spin off effekter på massa andra områden också […] Man måste våga fokusera
visionen (Konsult A, februari 2016).
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det gick fort att ta fram Varbergs vision. Det verkar
ha funnits en stark vilja för att en vision behövdes och kanske gav den viljan också uttryck för
att Varberg skulle röra sig ifrån dess gamla slogan om att vara Sveriges kurort. Våra
intervjuer ger också uttryck för att det ansågs viktigt med samsyn – att arbetet skulle
förankras och att alla politiska partier skulle stå bakom innehållet. Samtidigt som olika
intressentgrupper i Varberg involverades i medborgardialoger framkommer det att inspiration
och idéer till arbetet hämtades både från framstående ”gurus” och talare för skapande av
tillväxt och framgångsrika samhällen och från den konsult som anlitades i arbetet.

Visionsarbete – en del av den vardagliga kommunala praktiken

Ovan har vi gett ett exempel på hur en ny vision kan skapas. När visioner ges innehåll och
materialiseras kan de kommuniceras och spridas till kommuninvånare och andra. Vår studie
visar dock att materialiseringen – att ge visionen innehåll – fortsätter löpande när visionen
används. De individer och grupper som har position och makt att använda visionen aktivt som
ett verktyg i beslutsfattande och framtidsplanering kan därmed tänkas bli både ambassadörer
och bärare av den existerande visionen, och uttolkare med möjlighet att förändra och
förtydliga visionens budskap över tid.

I Varberg finns många exempel på hur tjänstepersoner och politiker försöker arbeta aktivt
med att göra visionen ”levande”. Ett redovisningssystem används till exempel för att förstärka
och belöna vissa idéer och kategorier. Våra intervjupersoner återkommer till betydelsen av att
kunna följa upp och mäta utvecklingen i kommunen och det arbete som görs i relation till
visionen, vilket ligger i linje med forskning som visar att det som mäts blir gjort och att det
som ramlar utanför mätsystemen, kanske för att det helt enkelt är för komplicerat och
svårgreppbart att sätta mått på, tenderar att också över tid att anses mindre viktigt och bli
bortprioriterat (jfr ex. Power 1997; Strannegård 2007).

En annan intervjuperson berättar vidare att det finns ett pågående arbete inom förvaltningen
som syftar till att göra visionen ännu mer levande och styrande. Det handlar främst om att
utveckla någon typ av uppföljningssystem likt det som används för den ordinarie styrningen
utifrån en mål- och resultatstyrningsmodell.

Tidigare fanns det någon slags visionslista, där man då kunde bocka av, [alltså] medborgarna
eller invånarna kunde skicka in förslag till visionslistan. Politiken kunde då effektuera om man
ville, men eftersom den inte hade någon tydlig mottagare, så har den fallerat lite grann […] Men
nu har man istället diskuterat […] att vi kan ha någon slags checkpoints på att vi faktiskt
levererar [på visionen]. |[…] Vi jobbar med mål- och resultatstyrning som modell – vad vi får för
pengarna och så vidare – och då kände jag att då behöver vi nog faktiskt applicera det också på
visionen, alltså ett antal indikatorer på att går vi åt rätt håll eller inte. Men det är en arbetsprocess.
(Tjänsteperson G, Varberg kommun, september 2015)

Ja alltså man måste ju följa upp saker och ting, annars vet man inte att man går i rätt riktning,
tänker jag. Det är liksom… ska jag segla härifrån till Läsö så måste jag hela tiden titta upp och
korrigera kursen, det är inga konstigheter utan det är så saker och ting fungerar (Tjänsteperson K,
Varbergs kommun, maj 2016).

Genom att utveckla redovisningssystem på detta sätt, är tanken att förstärka att visionen
efterlevs. Men det blir också ett urval av aspekter som mäts och rapporteras, vilket skapar en
tänkbar skevhet i vad som belönas och därmed förstärks.
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En annan del av arbetet med att få visionen att bli ”levande” i kommunens verksamhet
handlar om enskilda individer – eldsjälar – som på lyfter fram och påminner om visionen.
Genom denna typ av kommunikation och marknadsföring, sker en tolkning av visionen och
därmed en potentiell insnävning av visionens innehåll. Den konsult som anlitades av
kommunen för att hjälpa till att utveckla en ny vision 2011, beskriver hur ordförande i
kommunstyrelsen var starkt engagerar i att kommunicera om visionen.

Kommunstyrelsens ordförande hade inte en enda informationsträff utan att hänvisa till visionen.
Varenda beslut som togs, så hänvisade man till visionen. Varenda gång man skulle diskutera
någonting så började han prata om visionen. Var enda inlägg han gjorde på twitter så
hashtaggade han visionen. Var enda inlägg han gjorde på Facebook så hashtaggade han, alltså så
hänvisade han till visionen. Alla anförande som hölls tog sin utgångspunkt ifrån visionen. Jag
tror inte jag har hört någon politiker prata så mycket om sin vision som man gjorde i Varberg.
(Konsult A, februari 2016)

En annan av de intervjuade, en tjänsteperson, förklarar att hen alltid försöker påminna andra i
kommunen om att visionen finns och vad den betyder; något som hen menar att även
Varbergs nya kommundirektör brukar påminna om och peka på nyckelorden nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod (Tjänsteperson K, Varbergs kommun, maj 2016). En intervjuad
politiker lyfter också fram liknande begrepp som de mest centrala – våga, mod, kreativitet –
och beskriver hur kommunanställda under diskussioner om prioriteringar hänvisar till dessa
delar av visionen (Politiker A, Varbergs kommun, september 2015), vilket med andra ord är
ett genomgående drag även i de beskrivningar som ges av intervjuade tjänstepersoner. Under
flera intervjuer kopplas tankarna om kreativitet till behovet av tillväxt och prognoser om en
ständigt ökande befolkning och därmed problem med en ökande bostadsbrist i Varberg.
Tillväxt är något som tas för givet. Endast en av tjänstepersonerna reflekterar över att
tillväxten inte kan tas för given och förklarar att ”idag säger man ju att det är en väldig
efterfrågan på bostäder, [men] vi behöver ju inte vara 100 % säkra på att det är det 2020”
(Tjänsteperson D, september 2015). Samma person utvecklar sina tankegångar ytterligare
kring detta.

Jag vet inte om jag [är] pessimist eller vad det är, men man kan ju aldrig vara säker. Det är både
att det ska finnas folk som faktiskt vill bo här och att det finns ekonomiska, bostadsbubblor och
annat. Jag menar, man vet aldrig vad som kan inträda riktigt. Saker och ting förändras ju över
tid – [det har jag] som har varit med hyggligt länge lärt mig (Tjänsteperson D, september 2015).

Ett par av de intervjuade tjänstepersonerna berör också två av nyckelorden som uttrycks i
visionen – ”hållbarhet” och ”delaktighet” – och beskriver dessa två som visionens
värdegrund. En av dem utvecklar sina tankegångar specifikt när det gäller delaktighet och
menar att det inte fungerar helt tillfredsställande i kommunen för tillfället och att det är något
som de borde arbeta mer med.

I visionen pratar vi mycket om det här med delaktighet. Det kan jag säga överhuvudtaget sen
2011 då vi fick den här visionen så har man pratat mycket om delaktighet. Det tror jag generellt
sett i kommunen att vi kan känna, väldigt många av oss, att vi skulle jobba mer med. […] Vi har
hoppats att vi ska kunna jobba med dialog på olika sätt i hela den här processen [med
stadsutvecklingsprocessen]. […] Det har varit politikernas önskan att vi ska jobba med dialog
och delaktighet från tidigt i processen och på olika sätt genom hela projektet […] [Men] jag
tänker i projektet i stort, och på sikt, hur håller man intresset uppe hos medborgarna? Jag tänker
mellan de här dialogerna så är det väldigt viktigt att man har utåtriktad information och att man
hittar sätt att berätta utan att trötta ut människor (Tjänsteperson J, september 2015).
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En numer pensionerad politiker uttrycker också en kritisk hållning och menar till exempel att
visionen och den pågående stadsutvecklingen inte alls speglar den Varbergska identiteten.
Personen ser en förklaring till att acceptansen för den nya visionen planerna för Västerport
ändå har stärkts i den pågående förändringen i kommunens personalstyrka, med omfattande
rekryteringar av tjänstepersoner från andra orter än Varberg. Intervjupersonen ställer sig i
detta sammanhang också kritisk till hamnflytten och därmed skapandet av Västerport då
denna utvidgning av staden riskerar att förändra den traditionellt småskaliga stadskärnan som,
enligt intervjupersonen, fungerar just för att den är koncentrerad till några kvarter (Politiker
B, september 2015). Personen ser det vidare som ett problem med utvecklingen som lett till
att ”politiken sitter idag i baksätet i bilen och tjänstemännen styr”. Ett följdproblem, fortsätter
intervjupersonen, är att arbetet med att utveckla den nya visionen gjordes med hjälp av ett
konsultföretag vilket gjort den attraktiv på ett generellt sätt, men som genom det sätt som
visionsarbetet utvecklats inte ”framhäver Varbergs egen särart, att vi har en egen identitet för
det är det som är det unika”.

Under våren 2014 togs ett ytterligare och helt nytt initiativ till att få visionen att bli levande
och använd för styrning då kommunen lät göra en animerad film som skulle visas under den
stora satsningen på medborgardialoger under våren/sommaren 2014 om planerna för den helt
nya stadsdelen Västerport. Kommunen anlitade ett filmproduktionsbolag som producerade en
kortfilm som visades för medborgarna i samband med att medborgardialogerna genomfördes.
Den kommunikationsansvariga för det pågående stadsutvecklingsprojektet där Västerport
utgjorde en av tre stora förändringar i Varberg, förklarar att budskapet som kommunen ville
förmedla i filmen hämtades utifrån de idéer som hade artikulerats i politiskt beslutade
styrdokument, som visionen och strategiska målbilder, där idén om behovet av tillväxt
återigen kopplas ihop med målet att bli Västkustens kreativa mittpunkt. Nedan utdrag från
filmen visar tydligt på visionens starka närvaro:

Tillväxten ger oss konkurrenskraft och ökad kontakt med omvärlden, något som gynnar hela
kommunen. Vår vardag berikas med mångfald och nya valmöjligheter, men när vi blir allt fler
behöver vi också utvidga staden med nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för alla.
Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt till 2025. I vår stadsutveckling finns nya
möjligheter för oss att växa hållbart och ta vara på kommunens läge vid havet och naturen
[…]Tillsammans kan vi alla i Varberg visa vägen mot en positiv tillväxt med livskraftiga
ekosystem, hållbar resursanvändning, och ett välmående samhälle många generationer framåt. (ur
filmen ”Varberg utvecklas”, se Varberg 2016b)

Att det fanns en tydlig idé om att visionen skulle prägla filmens budskap bekräftas i vår
intervju med en representant från det anlitade filmproduktionsbolaget som beskriver hur
beställargruppen från Varberg hade en oerhört tydlig idé om filmens budskap.

Man ville förklara framtiden – vad man ville komma till – på ett bra sätt. Man skulle också
förklara varför man skulle ta sig dit. Det behövdes för det var en ny tid på gång […] Man hade en
tanke: ”Ja men vilka är vi i Varberg? Jo vi känner att vi är ganska kreativa. Vi har utveckling. Vi
har väldigt många olika grejer. Vi har en fantastisk miljö. Många kommer till oss på sommaren,
men det är många som bor kvar här också.” Sen det som de också var väldigt måna om [var] att
inte Varberg bara sågs som lilla city, den här klicken. De ville [något] större. De verkligen ville
att småföretagarna skulle ha möjlighet att flytta dit och att det skulle vara ett bra läge för dem.
(Person filmproduktionsbolag, januari 2016).

Intervjupersonen fortsätter att beskriva hur projektgruppen resonerade om hur det tydliga
budskapet skulle förmedlas genom en kortfilm. Det blir till exempel viktigt att filmen inte är
för lång (maximalt två-tre minuter) samtidigt som den ska innehålla så mycket som möjligt i
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en varierad berättarstil med varvat tempo. Ytterligare en aspekt är just tydligheten, förklarar
samma intervjuperson.

Man får inte lämna någonting [öppet eller otydligt]. Man får inte ta upp någonting som man inte
gör färdigt för då lämnar man ju frågor till människor. När man gör en informationsfilm så är det
väldigt farligt att lämna saker som man inte [avslutar eller förklarar]. Om man lämnar det måste
man tala om varför man lämnar det. [Till exempel att ] det här är någonting vi bygger på. Vi
kommer tillbaka. De här planerna är inte gjorda, till exempel. (Person filmproduktionsbolag,
januari 2016)

Önskemålen från projektgruppen i Varberg möter här de specifika krav på innehåll och format
som kommer med kortfilm av det här slaget – en medielogik som sätter ramarna för vad som
är möjligt (Schillemans 2012; Strömbäck 2008). Det finns redan etablerade idéer om hur en
film sätts ihop och vad som är möjligt och lyckosamt och vad som bör undvikas; idéer som de
involverade personerna från mediebolaget tar med sig in i arbetet och förmedlar till
tjänstepersonerna i Varberg.

I Varberg fanns det en önskan från beställarna om att det skulle vara just en animerad film,
vilket var en teknik som produktionsbolaget hade använt i ett filmprojekt med en annan
kommun. Fördelen med animerad film, förklarar den intervjuade personen från
filmproduktionsbolaget, är att det på kort tid går att berätta väldigt mycket genom att få med
många detaljer i form av symboler samtidigt som bildspråket inte är alltför detaljerat i form av
exakta avbildningar av artefakter som till exempel ritningar, byggnader och människor. Med
animerad film går det med andra ord att bli väldigt tydlig med budskapet, samtidigt som en
känsla av att inget är helt bestämt förmedlas och det finns en öppenhet att tolka på olika sätt.
Bilden som ges är också positiv och fri från öppna konflikter: det är sommar och sol, glad
musik och människor som gör roliga saker till synes på sin fritid i fokus. Det är just den här
typen av bilder som Ferring (2015) också möter i sina analyser – det är bilder som visar unga,
fräscha människor med fritid; människor som äger mobil, cyklar omkring och mår bra, som är
glada och har sina barn i barnstol och där ytorna är öppna och solen lyser.

Våra intervjupersoner beskriver produktionsprocessen – precis som med utvecklingsarbetet
med visionen – som mycket tidspressad då kommunen hade bråttom att få filmen klar.
Samtidigt beskrivs processen också som smidig och snabb tack vare att beställargruppen var
liten, att det fanns en tydlighet kring uppdraget liksom en förmåga att fatta snabba beslut.

Man var påläst, visste vad man ville ha, och tvivlade inte utan kunde säga ja eller nej på en gång
[….] Man ville ju faktiskt få [till stånd] en förändring genom att visa den här [filmen] och få folk
att förstå. (Person filmproduktionsbolag, januari 2016).

Vad som visats i detta avsnitt är att visionen i Varberg kommun görs levande på många sätt
och genom dessa aktiviteter fylls visionen också med innehåll. Våra intervjuer visar att det
finns individer på kommunen som ser sig som ambassadörer för visionen – de tar tillfällen
som ges att berätta och påminna om att den finns. De använder också visionen till att
legitimera och försvara beslut och initiativ, vilket i sig gör visionen till något ständigt
närvarande bland tjänstepersoner och politiker. Intervjupersoner verkar också överens om att
arbetet utifrån visionen måste mätas och redovisas på något sätt. Det vore direkt konstigt,
menar en intervjuperson, om en sådan uppföljning inte gjordes. Uppföljningarna blir i sig sätt
att påminna om visionens budskap och visa på att den är levande och måste förhållas till.
Även om dessa mätsystem fortfarande håller på att utvecklas och vi därmed inte har studerat
dem i detalj, är det utifrån tidigare forskning om mät- och uppföljningssystem (Power 1997)
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rimligt att anta att vissa aspekter kommer att lyftas fram genom att de utgör mätkriterier
medan andra aspekter (som sannolikt är mer svåra att mäta och skapa kriterier för) att
prioriteras ner. Slutligen, den animerade filmen är ytterligare ett sätt att ge visionen innehåll
och marknadsföra dess budskap och här utgör tillväxt och kreativitet självklara ingredienser.
Filmen visar också hur visionen kommer in som en naturlig och självklar del i information
från kommunen till medborgarna – och i de nysatsningar som görs. Beskrivningen av besluten
som togs kring filmen illustrerar dessutom att visionens allt starkare betoning på handlingar
som representerar mod, att våga, och kreativitet, påverkade hur besluten togs: snabbt och
effektivt och utan långdraget förankringsarbete i kommunen. Hur visionen påverkade beslut i
kommunen är något vi utvecklar mer i nedanstående avsnitt.	

Visionen som styrverktyg vid beslutsfattande

En kommunvision kan attrahera vissa personer att söka sig till kommunen som arbetsplats och
därigenom bidra till att dessa känner sig inkluderade och motiverade att bedriva kommunalt
tjänstearbete i linje med sin tolkning av visionen. Samtidigt kan den skrämma bort andra och
göra att de känner sig exkluderade och helt enkelt söker sig till andra (kommunala)
arbetsplatser. Visionen kan därför användas aktivt av en kommun för att rekrytera personer
som de anser att de behöver – för att nå framtida mål uppsatta i enlighet med visionen –
samtidigt som visionen blir en viktig del i den insocialisering som sker när nyanställda
påbörjar sitt arbete i kommunen. I Varbergs kommun beskrivs denna förändring som en
identitetsresa där gamla synsätt och vanor tonas ned och ska förändras och bytas ut mot nya –
mer ”moderna” – sätt som bärs upp av och ges uttryck i visionen. Kommunen utvecklas från
att ha varit en kurort till att locka turister till en plats som ska bli en mittpunkt för kreativitet.

Flera av de intervjuade tjänstepersonerna i kommunen bekräftar att visionen är central och
verkligen påverkar hur anställda resonerar och agerar och får konsekvenser för vilka förslag
som får gehör i det kommunala beslutsfattandet. En person hävdar till exempel att den nya
visionen varit avgörande för beslutet att börja jobba i Varbergs kommun. Andra
intervjupersoner lyfter fram liknande berättelser.

För mig var [visionen] en av anledningarna till att jag skrev på [anställningsavtal här] kan jag
säga. Så pass stark tyckte jag att den var. Man har haft tidigare visioner också. Man har haft
någon som spände fram till 2015, som är avslutad nu i princip, men inte med den digniteten [som
den nya visionen från 2011]. […] I min vardag och runtomkring mig så är den väldigt levande
(Tjänsteperson G, Varberg kommun, september 2015).

Ytterligare en person förklarar att det är visionen som gör skillnaden i hens arbete i
kommunen (Tjänsteperson K, Varberg kommun, maj 2016). Visionens nyckelord – som hen
menar är nytänkande, framåtanda, kunskap och mod – kan användas i vardagen för att
förklara för medarbetare varför vissa beslut eller initiativ måste tas. Hen menar att visionen
ger en riktning: ”det må vara luddigt men det är ändå en gemensam inriktning.”

Av intervjuer med den nya kommundirektören i Varberg – som tillträdde vid årsskiftet
2015/2016 – framgår också att hen bland annat lockades till kommunen av visionen och den
framåtanda och inspiration som kommer med den (HN.se, 29 september 2015). Samma
intervjuperson som ovan menar också att det spelar roll att nya kommundirektören känner så
och att hen uppmuntrar till att följa visionens budskap om att våga, om att ha mod. Budskapet
denna person förmedlar är att ”vi lyckas eller så lär vi oss” – och det, menar intervjupersonen,
”är en jättebra signal, jätteviktigt så att det är okej att ta ut svängarna lite grand och pröva”
(Tjänsteperson K, Varbergs kommun, maj 2016).
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Rekryteringen av en ny kommundirektör – en person som aldrig har bott eller arbetat i
Varberg – kanske hänger samman med den identitetsresa som en annan tjänsteperson
beskriver: enligt hen ska Varbergborna gå från något som har präglats av lugnt småstadsliv till
något som gifter sig med tillväxt, skapande och rörelse, en utveckling som inte sker helt utan
motstånd. I citatet nedan lyfter intervjupersonen fram hur detta skifte tydliggörs genom
spänningar som uppstår mellan den nya visionen (”Varberg – kreativitetens mittpunkt”) och
det äldre varumärket (”Varberg – Sveriges kurort”) som ibland kommer till ytan.

Det är en jätteresa, en identitetsresa som pågår […] alltså resan från Sveriges kurort till
västkustens kreativa mittpunkt. Ett paradigmskifte i identitet, hur vi ser på oss själva. […][Många
håller med om att] det är jättebra att förtäta men inte just här. Jag tror att dessa strömningar är lite
starkare här på grund av vårt varumärke, alltså Sveriges kurort. Det här lite lugna och
tillbakalutade. (Tjänsteperson C, Varberg kommun, september 2015).

En aspekt som enligt ovan intervjuperson förstärker denna ”identitetsresa”, utgörs av de stora
förändringar som pågår i tjänstepersonkåren.

Det är ett enormt generationsskifte idag, med många högutbildade människor som börjar jobba i
kommunerna på diverse olika funktioner som befunnit sig nära forskningsfronten i sin
grundutbildning och sen kommer ut och ska jobba i kommunalverksamhet. De kan komma från
hela landet, kanske till och med läst i andra länder. En enorm omvärldsspaning egentligen,
kunskapsfront […] Så kommer man till en kommun, med politiker som har vuxit upp i myllan
här. En del kanske aldrig har varit utanför kommungränsen (Tjänsteperson C, Varberg kommun,
september 2015).

Genom visionen skapas kategorier för ”önskvärda” respektive ”mindre önskvärda”
kommunmedborgare och tjänstepersoner – vem inkluderas i framtidsvisionen och vem passar
mindre bra in? Visionen formar också förväntningar på kommunanställdas initiativförmåga
och förändringsvilja. Särskilt tydligt framkommer det att visionen och dess tankar om
kreativitet och tillväxt har fått fäste bland anställda när det gäller planer och förslag om
Västerport: ett nytt bostadskvarter möjliggör för nya invånare att flytta in till Varberg då det
lockar med attraktiva bostäder och skapar möjligheter att förlägga även annat i området
utöver bostäder. Visionen skapar handlingsutrymme för en viss typ av initiativ och aktiviteter,
medan andra begränsas eller upplevs som helt omöjliga. I ett par av intervjuerna florerar
tankar och idéer om att det kanske kan skapas internationellt samarbete med något universitet,
museum eller liknande och att Västerport därigenom kan bli en ”mötesplats för kunskap och
kultur och kreativitet – inte bara ett bostadsområde” (Tjänsteperson C, Varberg kommun,
september 2015). Samma tjänsteperson fortsätter att ge exempel på önskade aktiviteter som
anknyter till idéerna om tillväxt och kreativitet i form av högutbildad arbetskraft som flyttar
eller pendlar till kommunen – en utveckling som intervjupersonen ser som angelägen att
förstärka, bland annat genom att skapa goda förutsättningar för företag att etablera
huvudkontor i Varberg.

Flera av de intervjuade tjänstepersonerna betonar att den nya visionen har betydelse för deras
arbete generellt och Stadsutvecklingsprojektet specifikt. En tjänsteperson som arbetar i två
olika positioner beskriver att visionen är närvarande i hennes arbete oavsett vilken hatt hon
har på sig och menar också att det kommer att bli tydligare och mer exakt hur visionen spelar
roll i projektet i samband med att det nya inriktningsbeslutet kommer – där är visionen en
grundpelare.
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… hur den spelar roll exakt i detta arbete, får vi veta på bland annat det här nya
inriktningsbeslutet där den är en av grunddelarna, där vi påminner politiken om vår vision, och i
förhållande till det, hur inriktningen för Västerport ska se ut […] Det kan ju vara nyskapande
arkitektur eller nya boendeformer eller annan användning av lokaler, nya dagvattenlösningar…
(Tjänsteperson E, Varberg kommun, september 2015)

Sammanfattningsvis visar våra intervjuer alltså att visionen i hög grad blir ett styrverktyg för
politiker och tjänstepersoner i Varbergs kommun. Nyligen anställda i kommunen vittnar om
att de sökte sig aktivt just till Varberg på grund av dess vision medan andra – som har varit
anställda i kommunen sedan tidigare – menar att visionen skapar handlingsutrymme och
legitimitet till att ta initiativ. Visionen blir ett sätt att insocialiseras i ett Varbergskt tänk.
Satsningarna på det nya bostadskvarteret Västerport är ett tydligt exempel på när visionen blir
styrande för framtida planer – bostadskvarteret beskrivs som en plats som ska göra Varberg
till ”västkustens kreativa mittpunkt” och alltså som något mycket mer än ett bostadskvarter.
Här står kreativitet, tillväxt och mod i fokus och formar möjliga tankar och handlingar i
relation till Västerport. Att förstå visionen som styrverktyg innebär samtidigt att den sorterar
och prioriterar: Vissa handlingar och frågor hamnar i fokus medan andra tenderar att tonas
ned eller falla utanför synfältet helt.

Avslutande diskussion: Ett performativt
förändringsverktyg
En vision kategoriserar; den inkluderar och exkluderar människor, den sätter fokus på vissa
frågor och skymmer samtidigt andra, den är framtidsorienterad och därmed attraktiv och ger
bilden av att ”allt” är möjligt inom ramen för dessa budskap. Visionen gör att ”bäraren” –
kommunen – kan signalera att den är modern, både genom att ha formulerat en vision och
genom att ha fyllt den med idéer som ligger i tiden. Med en vision som innehåller fastställda
mål och strategier om framtiden kan en kommun därmed svara mot det upplevda behovet av
marknadsföring och varumärkesbyggande och visa handlingskraft.

Visioner formuleras vanligen i vaga termer – de ger uttryck för önskade tillstånd i framtiden.
På så sätt är de förhållandevis enkla att komma överens om (Gioia et al 2012). Även om en
alltför vag och inkluderande vision kan vara svår att styra med, är vaghet något som kan ses
som en förutsättning i kommuner där en och samma vision ska inkludera alla politiska partier
(Brorström & Solli 2012).

Inspirationen till just den vision som valdes i Varberg kom delvis från interna diskussioner
med kommunmedborgare men det var också tydligt att valet påverkades av en mer allmän
diskurs där ideal om tillväxt och kreativitet står i centrum. Beslutet om den slutliga visionen
togs politiskt förhållandevis snabbt och med bred konsensus.

Genom vår studie i Varberg illustreras emellertid att beslutet om att anta visionen Varberg
2025 – i den form som den är publicerad på kommunens hemsida – bara var ett första steg i
skapandet och formulerandet av den. Genom olika aktiviteter – såsom eldsjälars engagemang,
mät- och uppföljningssystem, rekryteringsbeslut, film och annat kampanjmaterial – har
visionen inte bara hållits vid liv, utan även i viss mån fyllts med nytt innehåll samtidigt som
vissa aspekter har förstärks medan andra fått mindre uppmärksamhet. Genom denna dynamik
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och precisering i visionens innehåll har handlingsutrymmet förstärkts för vissa, medan andras
handlingsutrymme begränsats.

I Varberg var kreativitet, hållbarhet och delaktighet centrala begrepp för den vision som
Varbergs kommun antog 2011. Därefter har framför allt betoningen på kreativitet och
närliggande begrepp såsom mod och nytänkande kommit att förstärkas – begrepp som många
av de personer i kommunen som vi har intervjuat lyfter fram som centrala för sitt eget
handlande och sina möjligheter att skapa förändring, ”få saker att hända” och för att
uppmuntra andra i organisationen att vara aktiva och att ”våga” i sitt arbete. Flera av
intervjupersonerna vittnar om att visionen spelar en avgörande roll för dem i sina yrkesroller.
En av de intervjuade cheferna menar till exempel att visionen har gjort att hen har skapat ett
helt nytt tänk och nya arbetssätt på avdelningen. Chefen förklarar att hen genom visionen kan
organisera det vardagliga arbetet så att de på avdelningen utgår från var de tänker sig vara år
2025 och att de därför kan vara mer innovativa och få saker att hända redan idag. Samtidigt
finns andra, om än få, röster som ger uttryck för viss tveksamhet kring det starka
engagemanget för tillväxt, kreativitet och mod och snabba beslut som tas med hänvisning till
dessa ideal. Alla intervjupersoner instämmer således inte i tolkningarna som gjorts av den
något vaga, och kanske just därmed attraktivt formulerade visionen.

Studien som vi använt här för att reflektera över visioners roll i kommuner generellt och mer
specifikt i kommunalt stadsutvecklingsarbete visar på betydelsen av att undersöka skapandet
av visioner som en social process. Vi kan därmed göra ett bidrag till den framväxande
litteraturen om visioners performativitet genom att visa på betydelsen av att inte ta visioners
innehåll för givet. Med utgångspunkt i detta blir en slutsats att studier av visioner och deras
betydelse således inte bör begränsas till perioden mellan det att ett visionsutvecklingsarbete
drar igång till tidpunkten då visionen offentliggörs och till exempel publiceras på hemsidan.
Snarare visar resultaten från denna studie att visionen – genom att den används – fortsätter att
tolkas och fyllas med innehåll, vilket blir centralt att undersöka i sig.

En begränsning i den gjorda studien är emellertid att vi endast har skrapat på ytan gällande
möjliga förklaringar till dynamiken i visioners innehåll och påverkan. Vi uppmuntrar därmed
till fördjupade studier av organisatoriska aktiviteter som kan förklara på vilket sätt som
visioner både formas och får konstituerande konsekvenser. För detta kan uppslag hämtas från
exempel som identifierats i den gjorda studien i Varberg, såsom användning av mät- och
redovisningssystem för att belöna medarbetare för att ha levt upp till visionen – vad sorteras
in bland mät- och uppföljningskriterier och vad väljs bort? Eller av beslutsprocesser där
visionen hänvisas till för att legitimera vissa val – vilka förslag får gehör med hänvisning till
visionen och vilka sorteras bort utifrån densamma? Vem har möjlighet att delta i och påverka
dessa beslut? För om en vision ”ska vara styrande för en kommuns utveckling och vägledande
i allt från målformuleringar till handlingsplaner”, som Varbergs kommun skriver på sin
hemsida liksom flera andra kommuner gör med snarlika formuleringar, då blir det ur ett
demokratiskt perspektiv viktigt med en process som är öppen för deltagande och påverkan –
även efter att visionen har beslutats om.
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