
      
  
 

   
  

  
 

    
   

     
    

  
   

   
   



• Internationellt pilotprojekt för Mistra Urban Futures med bas i 
Kapstaden, Manchester, Kisumu (Kenya) och Göteborg 

• Syfte: Att förstå vilka kunskaper, idéer och grupper som påverkar 
hållbarhetspolitiken och identifiera effektivare sätt att inkludera 
andra kunskaper och grupper.  

• Utveckla ramverk för förståelse av hållbarhetspolitik och 
utmaningar i olika kontexter och diskutera vilka steg städer kan ta 
för att öka politikens effektivitet i att hantera utmaningar.  

• Tre faser: 
1. Beskriva hållbarhetspolitiken 2012 − 2013 
2. Analysera hållbarhetspolitiken 2013 − 2014 
3. Jämföra hållbarhetspolitiken 2014 − 

GAPS − Governance and Policy for 
Sustainability 



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

Resultat: Fragmenterad hållbarhetspolitik i 
Göteborgsregionens 13 kommuner & VGR 
 
• Tre främsta självidentifierade utmaningar 

1) Social polarisering 
2) Klimatförändringar och omställning 
3) Otillräcklig infrastruktur 
 

• Exempel på policy för att möta utmaningarna 
– ”Det goda livet”, regional 

infrastrukturplanering, VGR 
– ”Hållbar tillväxt” och ”strukturbilden”, GR 
– Göteborgs ÖP, S2020, Älvstaden 
– Västsvenska paketet, K2020 
– Härrydas ÖP, regional och lokal klimatpolitik 

 

Fas 1: ”Baslinjestudie” 



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

• Hur har Göteborsregionens kommuner 
valt att gemensamt ta sig an hållbar 
utveckling 

 
• Perspektiv: 

– Spänning mellan stark och svag 
hållbarhet 

– Diskurskoalitioner: hur skapas politik? 
– Sammanhållen eller särkopplad 

politik? 

Fas 2: Exempel på 
sammanhållen process? 
− rådslagen och ”Hållbar 
tillväxt” 
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• Utgår från ”det goda livet” (VGR 2005): 
”utveckling i balans mellan de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensionerna”  

• Stimulera en befolkningsökning med minst 
8 000 invånare per år  

• Den lokala arbetsmarknaden omfattar 1,5 
miljoner invånare för att främja tillväxt 

• Närheten till naturen värnas 
• Göteborgs stad, ”kärnan”, stärks med 40 000 

arbetsplatser och 30 000 boende 
• Bygga ut attraktiv kollektivtrafik och öka 

andelen av resandet från 20 till minst 40 
procent kollektivt 

• Minska de sociala klyftorna och ”klara ett 
balanserat bostadsbyggande”  

Uthållig tillväxt (GR 
2006) 



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

• En uppdatering av ”Uthållig tillväxt” för att 
stärka hållbarhetsperspektiven 

• ”Göteborgsregionen ska vara en stark och 
tydlig tillväxtregion i Europa – en region 
som är attraktiv att leva och verka i samt 
besöka” 

• Öka med 10 000 inv/år till 1,75 miljoner i 
lokala arbetsmarknaden 

• ”Kärnan” stärkas med 45 000 bostäder och 
60 000 arbetsplatser 

• 40 % kollektivtrafik och stärkta 
tvärförbindelser 

• Utveckla det kommungemensamma arbetet 
som ökar den sociala sammanhållningen 
och skapar tryggare levnadsförhållande 
(identifiera samarbetsområden) 

Rådslag 5: 
”kommunal reflektion” 



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

• Stark organisatorisk sammanhållning − 
förutom i frågan om trängselskatt och det 
västsvenska paketet 

• Hållbarhetsdimensionerna är särkopplade 
från varandra − idén präglas av svag 
hållbarhet 

• Idéerna om hållbarhet (tillväxt) är 
särkopplade från adekvat policy och utfall 
som kan minska koldioxidutsläpp och stärka 
social sammanhållning (bostäder till rimliga 
kostnader akut fråga) 

 
• Varför? Hållbarhetskoalitionens idéer om 

näringslivsutveckling och tillväxt utmanas inte 
på allvar i GR:s beslutsprocesser. Hållbarhet 
tolkas som att vi kan få allt! 

Sammanhållen 
hållbarhetspolitik?  



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

En kritisk hållbarhetskoalition för fram en 
annan berättelse om ”stark” hållbarhet i 
olika policy-forum 
 
En sammanhållen hållbarhetspolitik kan 
främjas genom att: 
– Finna gemensamma normativa 

grunder för samtal 
– Synliggöra politiska motsättningar 
– Tvärsektoriell kritisk reflektion 
– Öka representativitet och 

medborgardelaktighet 
– Ta sig an problem och utmaningar 
 

Möjliga vägar fram? 



      
 

 
  

 
    

     
    

  
    

  

• Göteborg Kapstaden, Kisumu och 
Manchester 
− förvånansvärt lika utmaningar, utifrån 

olika utgångspunkter 
 

• Jämfört resultat årligen 
 

• Vetenskaplig artikel skrivs tillsammans i år 
 

• Tankar om fortsättning nästa år 
 

Fas 3:Jämförelse 
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