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UPPGIFT 
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Utifrån föreningens stadgar - ta fram förslag på hur 
vår externa kommunikation kan utvecklas på ett 
sätt som: 
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UPPGIFT 

  
-  positionerar föreningen 
-  ökar vår relevans, attraktivitet och synlighet 
-  bidrar till måluppfyllnad av stadgarna. 
-  ger en, för hela föreningen, gemensam riktning 
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PROCESS 
IDENTITET  
RIKTNING 
BUDSKAP 

VISION 
MISSION 

STRATEGI 
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PROCESS 
IDENTITET  
RIKTNING 
BUDSKAP 

VISION 
MISSION 

STRATEGI 
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•  VILKA VI ÄR? 
•  KÄRNAN I VÅR VERKSAMHET? 
•  VÅRA STYRKOR? 
•  VÅRT ERBJUDAND?  
•  VÅRT BIDRAG? 
•  RIKTINING? 
•  VAD VI GÖR OCH VARFÖR? 
•  VILKA VI VÄNDER OSS TILL? 
•  VAD GÖR OSS INTRESSANTA? 
•  VAD GÖR OSS RELEVANTA? 

VÄGLEDANDE FRÅGOR 
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Mötesplatsen för praktiker, forskare, studenter, politiker och andra 
med intresse för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
 
 Vi främjar idéutbyte, sprider kunskap och driver en relevant 
debatt om samhällsplaneringens mål, metoder och resultat. 

Föreningen för samhällsplanering är ett ledande 
forum för samhällsplanerare som formar en 
hållbar framtid. 
 



9 

PROCESS 
IDENTITET  
RIKTNING 
BUDSKAP 
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MISSION 
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Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och växla 
debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt för en 
sakkunnig behandling av såväl tätorternas som lands- 
bygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge 
tidskriften plan samt övrigt verka för att tillgodose 
medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenheter och 
få del av aktuell kunskap 

STADGARNA 
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Vårt erbjudande och bidrag? 
Kunskap, perspektiv/nyanser, samverkan, nätverk, mötesplats, våra medlemmar 
 

Våra styrkor? 
Kunskap, oberoende, erfarenhet/tradition, medlemmarnas bredd, nätverk, 
kanaler, vår geografiska närvaro, tvärsektoriell, historia 
 
 

  
 

Vilka vi vänder oss till? 
Studenter, forskare, tjänstemän, politiker, allmänt intresserade, Privat/ 
offentligt, byggare/planerare 
 
Vad vi gör (vill göra) och varför? 
•  Adderar nya perspektiv, främja idéutbyte – bredda debatten  
•  Dokumentera/kommunicera trender – skapar förståelse för utveckling 
•  Delar kunskap – kunskapshöjning/kvalité, hållbarhet 
•  Beskriver planering - stärka professionen 
•  Nya medlemmar – större nätverk och samverkan 
 
 

  

STYRELSEN 
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PROCESS 
IDENTITET  
RIKTNING 
BUDSKAP 

VISION 
MISSION 

STRATEGI 



–  Vi delar kunskap om samhällsplanering 

–  Vi värnar den svenska planeringstraditionen 

–  Vi bevakar omvärld och trender 

–  Vi utvecklar förståelse för planeringens betydelse i 
samhällsutvecklingen 

–  Vi skapar en bred och relevant debatt 

–  Vi erbjuder Sveriges största planerar-nätverk 
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SAMMANFATTNING 
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PROCESS 
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FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för 
samhälls-planerare. En mötesplats för forskare, 
studenter, politiker, tjänstemän och andra 
intressenter som är verksamma eller har intresse 
för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
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Vi främjar idéutbyte, förmedlar kunskap och 
skapar bättre förutsättningar för en bred och, 
för framtiden, relevant debatt om 
samhällsplaneringens mål, metoder, 
förutsättningar och resultat. 



FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för 
samhälls-planerare. En mötesplats för forskare, 
studenter, politiker, tjänstemän och andra 
intressenter som är verksamma eller har intresse 
för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
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LEDORD 

Vi främjar idéutbyte, förmedlar kunskap och 
skapar bättre förutsättningar för en bred och, 
för framtiden, relevant debatt om 
samhällsplaneringens mål, metoder, 
förutsättningar och resultat. 



FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för 
samhälls-planerare. En mötesplats för forskare, 
studenter, politiker, tjänstemän och andra 
intressenter som är verksamma eller har intresse 
för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
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FÖRKORTAD 

Vi främjar idéutbyte, förmedlar kunskap och 
skapar bättre förutsättningar för en bred och, 
för framtiden, relevant debatt om 
samhällsplaneringens mål, metoder, 
förutsättningar och resultat. 

Mötesplatsen för praktiker, forskare, studenter, politiker och 
andra med intresse för planering som verktyg för ett 
hållbart samhälle.  
 
 

Vi främjar idéutbyte, sprider kunskap och driver en relevant 
debatt om samhällsplaneringens mål, metoder och resultat. 
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Mötesplatsen för praktiker, forskare, studenter, politiker 
och andra med intresse för planering som verktyg för ett 
hållbart samhälle.  
 
 

Vi främjar idéutbyte, sprider kunskap och driver en 
relevant debatt om samhällsplaneringens mål, metoder 
och resultat. 

Föreningen för samhällsplanering är ett ledande 
forum för samhällsplanerare som formar en 

hållbar framtid. 
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Föreningen för samhällsplanering är ett ledande 
forum för samhällsplanerare som formar en 

hållbar framtid. 
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Perspektiven, tillbakablickarna, 
kontexten & helheten 

Planeringens resultat  
& uttryck 

Planerarens roll/ansvar  
& betydelse 

Omvärlden, trenderna &  
planerings-traditionen 

Föreningen för samhällsplanering är ett ledande 
forum för samhällsplanerare som formar en 

hållbar framtid. 
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MISSION (våra stadgar)	
Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt 
om samhällsplaneringens mål och medel samt för en 
sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens 
planerings-frågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften 
plan samt övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov 
av att mötas, byta erfarenheter och få del av aktuell kunskap 



 
MISSION: 
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Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt om 
samhällsplaneringens mål och medel samt för en sakkunnig 
behandling av såväl tätorternas som landsbygdens 
planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften plan 
samt övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att 
mötas, byta erfarenheter och få del av aktuell kunskap 

Mötesplatsen för praktiker, forskare, studenter, politiker och andra 
med intresse för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
 
 Vi främjar idéutbyte, sprider kunskap och driver en relevant debatt 
om samhällsplaneringens mål, metoder och resultat. 

BUDSKAP: 

Föreningen för samhällsplanering är ett ledande forum för 
samhällsplanerare som formar en hållbar framtid. 
	

 
VISIO
N: 
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PROCESS 
IDENTITET  
RIKTNING 
BUDSKAP 

VISION 
MISSION 

STRATEGI 



Strategi (diskussioner) 

–  Ta plats. Positionera föreningen som ”ägare” av begreppet 
samhällsplanering. 

–  Bredda begreppet samhällsplanering och inkludera fler.  
Tala till fler. Ex. samhällsbyggande aktörer 

–  Profilera våra partners ytterligare (redaktionellt utrymme på 
hemsidan – inte bara länk till logotypen) detta knyter dem 
närmare och ger partnerskapet ett större värde.  

–  Öka den digitala närvaron (framförallt fler delade inlägg). 
Erbjud också partners att dela egna länkar/blogposter 

26 



Strategi (diskussioner) 

–  Aktivera  lokalavdelningarna: dokumentera och återberätta 
lokala aktiviteter/händelser som blogposter.  

–  Samarbete med FFS råd för vägledning, nätverk och 
kompetens 

–  Skapa ett gemensamt kalendarium (lokalavd + styrelse/
centralt). Detta ger känslan av ”fler” händelser och en mer 
aktiv förening. 

–  Synliggör styrelsens arbete i PLAN – knyta ihop FFS delar 
(ex. ”från styrelsen”). 

27 



28 

PROCESS 
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Utskott D: 
Carl, Kerstin, Anna G &Jannica  
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Mötesplatsen för praktiker, forskare, studenter, politiker och andra 
med intresse för planering som verktyg för ett hållbart samhälle.  
 
 Vi främjar idéutbyte, sprider kunskap och driver en relevant 
debatt om samhällsplaneringens mål, metoder och resultat. 

Ett ledande forum för 
samhällsplanerare som formar en 
hållbar framtid. 
 


