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Perspektiv på utveckling



Vad ska den här platsen stå för?

“’What does this place stand for?´ is a question that 
can and should be asked of any place. Its import and 
urgency will vary between places (…), but it is a 
question that makes each and every place a potential 
arena for political contests about its answer”. 

Massey, Doreen (2007) World Cities, Polity Press.
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Vad ska den här platsen stå för?

Vad ska er plats stå för? 
Vad är det som är viktigt –

på riktigt?
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Olika platser rymmer 
olika strukturella 

förutsättningar
och olika kapacitet 

att agera.
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Resursbasen förändras

• Skattekraften minskar

• Svårare att rekrytera personal

• Kommunen som ensam samhällsbyggare

• Mark- och fastighetsvärden påverkas

• Kapitaltillgången påverkas

• Civilsamhället förändras
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3
Kan vi se på 
resurser på 

ett annat 
sätt?



Ett annat perspektiv på resurser

• Finansiella resurser

• Materiella resurser

• Kunskapsresurser

• Organisatoriska 
resurser
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Ett annat perspektiv på resurser

• Finansiella resurser

• Materiella resurser

• Kunskapsresurser

• Organisatoriska 
resurser
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Håll två tankar i huvudet samtidigt

Plan A: Tillväxt?

Plan B: Anpassning?
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SOM SKA RESULTERA I 

...förstärkt skatteunderlag, bättre 
förutsättningar för kommunens organisation 

och verksamhet... 

SOM SYFTAR TILL 
att skapa tillväxt, arbetstillfällen, 

företagsetableringar. 

ÅTGÄRDER: 
Stöd till platsmarknadsföring, 

entreprenörskap, företagsklimat, 
investeringar, besöksnäring

TILLVÄXTPOLITIK
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SOM SKA RESULTERA I 

... en ekonomi i balans, bibehållen kvalitet 
trots minskade resurser. 

SOM SYFTAR TILL

att anpassa kommunens organisation och 
verksamhet efter rådande och framtida 

förutsättningar. 

ÅTGÄRDER: 
Mellankommunala samarbeten,samverkan 

med civilsamhälle, nya  verksamhetsformer. 
Tydligare prioriteringar. Skattehöjning.

ANPASSNINGSPOLITIK

SOM SKA RESULTERA I 

...förstärkt skatteunderlag, bättre 
förutsättningar för kommunens organisation 

och verksamhet... 

SOM SYFTAR TILL 
att skapa tillväxt, arbetstillfällen, 

företagsetableringar. 

ÅTGÄRDER: 
Stöd till platsmarknadsföring, 

entreprenörskap, företagsklimat, 
investeringar, besöksnäring

TILLVÄXTPOLITIK



Vad är problemet?

“What’s the Problem Represented to be?”

Carol Bacchi, University of Adelaide
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Vilken är visionen?

“Utopia as a method!”

Ruth Levitas, University of Bristol
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Hur formas samhället?

“Collaborative Planning:
Shaping Places in Fragmented Societies”

Patsy Healey, University of Newcastle
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Kortversionen

1. Vad ska den här platsen stå för? 

2. Platsens förutsättningar i centrum. 

3. Ett brett perspektiv på resurser.

4. Två tankar samtidigt. 

5. Vänd & vrid på ”problem”.

6. Visionen som kraft för förändring. 

7. Delaktighet, men erkänn konflikter!
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