
VÄNERSBORG

ETT FRAMTIDA 
HÅLLBART 

Analys och strategier 
Här presenterar vi den första fasen av vårt arbete som är indelad i fyra deluppgifter. 

Varje deluppgift belyser Vänersborg ur olika perspektiv och på olika nivåer. Syftet har varit 
att få förståelse för Vänersborgs speciella förutsättningar och behov, och att identifi era de 

krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. 
Vidare var syftet att skissa övergripande planeringsstrategier för Vänersborgs framtid.

Del 3.  
SWOT-analys och lokala 
mål för håll bar utveckling
måndag  27 okt– onsdag 29 okt
 
I den tredje deluppgiften arbetade hela klassen tillsammans. 
Här undersökte vi förutsättningarna för en positiv och hållbar 
utveckling i Vänersborg. Vi sammanfattade det vi kommit fram 
till i föregående deluppgifter i en gemensam SWOT-analys. 
SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats).

Med utgångspunkt i SWOT-analysen och den kunskap vi samlat 
in under inventerings- och analysarbetet, defi nierade vi sedan 
lokala mål för en positiv och hållbar utveckling i Vänersborg. 
Målen har sin utgångspunkt dels i den globala visionen om 
hållbar utveckling, dels i den lokala situationen i Vänersborg. 
De lokala utvecklingsmålen är formulerade i ett möte mellan 
generella kriterier för hållbar utveckling och Vänersborgs 
speciella förutsättningar och behov.

Del 1. 

Vänersborg  idag
måndag 29 sept – fredag 10 okt

Den första deluppgiften i kursen handlade om att få en 
förståelse för den lokala situationen i Vänersborg. Uppgiften 
var att inventera och beskriva några olika geografi ska områden 
i Vänersborg med omnejd och att undersöka Vänersborg som 
livsmiljö utifrån olika tematiska aspekter. 

I uppgiften ingick även att identifi era styrkor och svagheter 
relaterade till respektive område och tema. Klassen delades in 
i fem grupper, var och en med ansvar för ett geografi skt område 
och ett tema.

De olika temana var:
• att bo i Vänersborg
• att försörja sig i Vänersborg
• att växa upp, leva och bli gammal i Vänersborg
• att förfl ytta sig i, till och från Vänersborg
• att överleva i ett långsiktigt perspektiv i Vänersborg

Del 4. 

Planeringsstrategier
torsdag 30 okt – fredag  7 nov

Den fj ärde och sista deluppgiften i kursens första fas handlade 
om att ta fram planerings- och gestaltningsstrategier för att nå 
de lokala utvecklingsmål som vi formulerade i del tre.

I detta arbete delade vi in oss i grupper baserade på intresse-
område. Strategierna har sedan varit utgångspunkt för valet av 
olika fördjupningsprojekt, vilket är nästa del i kursen.

Vi arbetade i sju olika grupper med fokus på olika teman:
• Livskvalitet och välbefi nnande
• Strategier för en hållbar markanvändning
• Hitta hem i Vänersborg
• 5 möjliga strategier för framtida Vänersborg
• Ett engagerat och samarbetsvilligt Vänersborg
• Transport och rörlighet
• Ett hållbart och pulserande liv i Vänersborg

Del 2.  

Vänersborg i ett större 
sammanhang
måndag 13 okt – fredag 17 okt

Den andra deluppgiften handlade om att studera och förstå 
Vänersborg i ett större sammanhang. I uppgiften ingick att 
undersöka drivkrafter och trender i omvärlden som kan påverka 
den fortsatta utvecklingen i Vänersborg.

Analyserna är baserade på litteraturstudier, intervjuer och 
föreläsningar. Utifrån en förståelse av det större sammanhanget 
identifi erade vi möjligheter och hot för en positiv och hållbar 
utveckling i Vänersborg.

Vi arbetade i sex olika grupper med fokus på olika nivåer:
• Världen (OECD-länder)
• Världen (icke-OECD-länder)
• Europa
• Sverige
• Västra Götaland
• Fyrbodalsregionen


