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Färdplan Flen 
Visionsworkshop 2 – 22 november 



Workshop 22 nov 
Kommunalrådet och 

kommunchefen hälsar 
välkommen 
Presentation av varandra i 

respektive grupp 
 Introduktion process 

 Vad har hänt fram till nu? 
 Nulägesanalys, 
 Omvärldsseminarier & 
 Medborgardialog  

 Vad är en vision? 
 Etc. 

 

Omvärldstrender 
 Konsekvenser 
 Hot & möjligheter 
 Utmaningar för Flen 

Visionsarbete 
 Brevet från framtiden 
 Byggstenar 
 Summering  

Vad händer sedan? 
 18 januari 
 Slutet av mars 

 ”Hemuppgiften” 



Future 

Forskningsbaserad 
framsyn 

Strategy 

Framtidsbaserad 
verksamhetsutveckling 

Action 

Skapa genomslag 

Kairos (καιρός)  
är det antika grekiska begreppet för  

”rätt tid” eller ”tid för förändring”  

Kairos Future AB – Hjälper företag och 
organisationer att förstå och forma framtiden 



Var är vi i processen? 

Färdplan Flen… 



Hur kom vi hit? 

Visionsworkshop med KF i mars 2011 
 
 Insamling av frågeformulären När Flens kommun är som bäst 

 
Öppna möten; Flens kommun 2019; Hur ska det se ut, hur ska 

det upplevas? 
 
Omvärldsseminarier 

 
Nulägesanalysen 



Hur ska visionen tas fram? 

Flens kommun  

2019 

Medborgardialog 

Omvärldsanalys Nulägesanalys 



Vad händer efter 18 januari? 

 Januari 2012  
 Skrivargrupp formulerar förslag på vision utifrån byggstenar 

(kommunstyrelsens presidium + tjänstemän och skribent) 
 Januari/februari 2012  

 Byggstenar/strategiska mål förankras i budgetberedningen 
Mars 2012  

 Vision och strategiska mål till kommunfullmäktige (samtidigt som 
styrmodellen)  

April/maj 2012  
 seminarium med fullmäktige om fortsatt arbete med vision och 

styrmodell  
 
 

 



1. Vision  

Vad är en vision? 



Vad är en vision? 

 
En vision är en positivt laddad 
föreställning om en önskad 
framtid. 
 
Visionen är både målbild och 
meningsskapare. 



“I have a dream!” 
   M L King, 1967 

”Känd som företaget som 
förändrade bilden av Japan som 
lågkvalitetstillverkare” 

   Sony, tidigt1950-tal 

”Demokratisera automobilen.” 
   Ford, tidigt 1900-tal 

Framgångsrika visioner 



Behovet av BHAG 

Big, Hairy, Audacious 
Goal 

 
 “... vi ska nå målet att, 
innan decenniet är slut, 
få upp en man på månen 
och få tillbaka honom 
säkert till jorden igen.” 

John F. Kennedy 1961 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En vision handlar om att försöka föreställa sig en tänkt framtid, en framtid som kittlar och utmanar. John F Kennedys ord satte hela USAs prestige på spel i klappjakten med Sovjetunionen om vem som företrädde det mest framgångsrika samhällssystemet.



Vision 

Verklighet 

Barriär-
brytande 

Komfort-zon 

Understimulerande 

Vansinne 

Den svåra konsten: rätt utmaning 



Ideologi 
– Värderingar 
– Grundläggande  

syfte 
– ”Detta ÄR vi” 

Framtidsbild –  
BHAG* 
– Barriärbrytande 

målbeskrivning  
– ”Detta GÖR vi” 

Det goda vi  
vill bevara 
• stabilitet 
• identitet 
• mening 

Visionens komponenter – mål och mening 

Det vi vill förändra 
• riktning 
• förväntan 
• förändringskraft 
 *BHAG = big hairy audacious 

goal (djärv, dristig, oförvägen) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
IdeloginGrundvärderingar är organisationens inneboende värderingar och trossatser. De styrs ej av ytte (föränderliga) omständigheter utan uttrycker vad organisationen vill stå för.Det viktiga är inte vilka grundvärderingar man har, utan att man har dem.Det är lämpligt att ha ett begränsat antal grundvärderingar och trossatser, vanligen tre till fem stycken.Ideologin är långsiktigt stabil, den förändras “aldrig”Framtidsbilden är långsiktigt dynamiskFramtidsbildenBHAG - en långsiktig barrärbrytande målbild. Den ska vara möjlig att uppnå, men inte säker; kanske 50-70% sannolikhet att nåEn BHAG kräver extraordinär ansträngning och lite tur



Politik 

Socialt & 
livsstilar 

Teknik & 
vetenskap 

Institutioner 
(struktur) 

Ekologi, 
miljö & 

hälsa 

Legal 

OMVÄRLD  
(drivkrafter, fjärrvärld) 

NÄRVÄRLD (arena) 

INVÄRLD 

Flens kommun 

Media 

Distribution 

Substitut 

Behov 

Samarbets
-partners 

Medborgare 

Leverantörer 
Regering & 

riksdag Företag 

Ekonomi & 
marknad 

Ansats 



Att blicka in i framtiden 

Framtid Nu 

Tiden 

Prognos Scenarier Spådomar 



Den ”troliga”  
utvecklingen 

Den möjliga 
utvecklingen 

Den önskvärda 
 utvecklingen 

Visionens roll – att vrida utvecklingen 



Vision/önskat läge 
Det tillstånd vi vill uppnå och  

det vi vill vara i en viss framtid. 

Strategier 
Principer för vägval 
Vad vi gör, hur vi gör, vem som gör det. 

Taktik 
Detaljvalen 



Visionens roll – att ge en övergripande 
riktning 

Vision som  
ej lever 



Vision  
som lever 

Visionens roll – att ge en övergripande 
riktning 



 
En stark vision delas av alla i en 
organisation 

Visionens egenskaper: 
 



Person 3 

Person 1 

Person 2 

En organisation där alla delar samma 
vision är stark 

Vilka visioner  
delar vi? 



Person 3 

Person 1 

Person 2 En delad vision 

Hur uppnå en delad vision? 

Kan uppnås genom: 
• Införsäljning 

– ledaren övertygar övriga. 
• Anslutning 

– de som gillar visionen ansluter sig 
(stannar kvar). 

• Delaktighet i framtagandet 
– alla eller många är med och formulerar 

tillsammans. 



Visionens egenskaper: 
”Handlingsinriktad” 

Visionen måste kunna kopplas till organisationens verksamhet och 
aktiviteter för att inte bara bli en väggprydnad.  



Sagt om vision och handling 

”Vision utan handling är en dagdröm.  
Handling utan vision är en mardröm.” 

Japanskt ordspråk 



Vad krävs för långsiktig 
framgång? 



Meningsfullhet 

Hanterbarhet Begriplighet 
Källa: Aaron Antonovsky, ”Hälsans mysterium” 

Individens 
hälsa 

Antonovskys tre kriterier för individers 
hälsa 



Vi vet vart vi är på väg och 
tycker att det är värt att 

engagera sig 

Vi har tillgång till rätt resurser, 
och kan använda dessa på ett 

effektivt sätt 

Vi förstår vilka krav som ställs 
på oss och hur de skall 

bemötas 

Organisationens 
hälsa 

Meningsfullhet 

Hanterbarhet Begriplighet 

Tre kriterier för hälsa i organisationer 



Vision, målbild,  
VILL 

Resurser, styrkor 
KAN 

Omvärldsförändringar 
Hot, möjligheter  

BÖR 
Framgångsrika 

strategier 

God samstämmighet?  
Vi vet vart vi är på väg och 

tycker att det är värt att 
engagera sig 

Vi har tillgång till rätt resurser, 
och kan använda dessa på ett 

effektivt sätt 

Vi förstår vilka krav som ställs 
på oss och hur de skall 

bemötas 



Omvärlden utvecklas 

Men för att veta vart man ska behöver man veta hur… 



Frågeställning 

 
Vilka förändringar i omvärlden 

påverkar förutsättningarna för Flen 
att vara en attraktiv kommun mot 

2019? 



16 prioriterade trender  

Omvärldsanalys för Flen 



16 “säkra” trender 
Globalt sammanflätad 

ekonomi 
 Internationalisering av 

näringslivet 
Ökad regionalisering 
Bättre & snabbare 

kommunikationer 
Snabb teknikutveckling inom 

IKT 
Strävan efter det goda livet 
Ökat resande – turism  
Befolkningen blir äldre 

Småföretagandet växer 
Ökade krav & förväntningar på 

service 
Segregationen tilltar 
Ökat klimatansvar & hållbar 

ekologi 
Makten flyttar uppåt – 

ansvaret flyttar nedåt 
Ökad urbanisering 
Ökad efterfrågan på 

kollektivtrafik 
Ändrat medielandskap 



Hot & möjligheter 

Baserat på trender och konsekvenser… 



Hot & möjligheter 
 Ta fram hot & möjligheter för Flen med utgångspunkt i trender och 

konsekvenser. Trenderna finns på borden, 3 st/grupp. 
 Fundera enskilt och skriv ned hot (röda lappar) & möjligheter 

(gröna lappar)  
 Alla i gruppen tar fram hot & möjligheter från samtliga 3 trender 
 15 min 

Gruppera lapparna i respektive grupp 
 20 min 



De viktigaste utmaningarna för 
Flen 

Slutligen… 



Utmaningar för Flen 
 Fundera var och en för sig, en liten stund. Gå runt och titta på de 

prioriterade hoten & möjligheterna. Skriv ned de viktigaste 
utmaningarna för FLEN på Postit-lappar 
 En utmaning/lapp 

 
Vad måste Flen vara bra på för att möta hot & möjligheter? 

 
Sammanfatta gemensamt vid bordet de 3 – 5 viktigaste 

utmaningarna för Flen på kort Utmaning baserat på de viktigaste 
hoten & möjligheterna 
 
 Tid 40 minuter 



Brevet från framtiden 

Den önskvärda utvecklingen för Flen… 



Brevet från framtiden 
Vi skall använda fantasin för att resa till år 2019 (målåret) och se 

hur där ser ut 
 
Vi skall resa till en mycket positiv framtid.  

 En framtid där utvecklingen har gått oss och Flen väl i händer.   
(Det finns andra framtider men dem skall vi inte besöka idag) 
 Vi ska resa till den allra bästa av världar! 

 
Vi skall försöka se bilder av denna framtid med hjälp av vår 

fantasi 



Brevet från framtiden 
Skriv ett brev daterat 2019 till en god vän som kanske flyttade 

från Flen för 10 år sedan. 30 min 
 Vad har hänt sedan hon/han lämnade Flen? 
 Hur ser det ut i Flen idag? 
 Vilka steg tog ni på vägen dit? 
 Fler stödfrågor på nästa sida. 

Skriv i nutid – som om det redan var en verklighet 
Var beredd att läsa upp brevet för de övriga personerna i 

gruppen 



Brevet från framtiden - frågeställningar till 
stöd 
 Tänk er att ni går runt i Flen 

och ser er omkring  
Vad är det ni möter? 
Vilka människor bor där och 

hur mår de? 
 Vad gör ungdomarna? Vad 

gör de äldre? 
Vad lever människor av? 

 Vad arbetar de med? 
 Vad gör de på fritiden? 
 Hur ser mötesplatserna ut?  

 
 

Hur är stämningen? 
Vad säger de inflyttade? 
Hur ser skolorna ut? 
Hur ser näringslivet ut? 
Hur ser föreningslivet ut? 
Hur är det ställt med politik 

och engagemang för 
samhället? 
Vad händer i Flens centrum? 
Vad händer i övriga 

kommundelar? 
Mm, mm. 

 



Ta fram byggstenar till vision  
 Var och en i gruppen läser upp sitt brev för övriga 

 30 min 
 
 De som lyssnar skriver ner alla idéer till byggstenar på 

Postit-lappar 
 Inte bara det som sägs uttryckligen utan också det   

som är underförstått och det som du associerar till 
 

 Gruppera era Postit-lappar 
 
 Beskriv de grupperade byggstenarna på kort ”Byggsten” 

 20 min 
 
 Skriv läsligt! 

Byggsten:_______________ 
____________________________

_________________________
________________________ 

 
 



Mellan den 22/11 och den 18/1 

Sammanställning av byggstenar 
Avstämning i styrgruppen för Färdplan Flen (5 december) 
Utskick av material inför den 18/1 

 Sammanställning av diskussioner 22/11 
 Sammanställning av medborgardialog 
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