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SWOT-analys och lokala mål för hållbar utveckling
Den gemensamma SWOT-analysen är en sammanfattning av analyserna vi gjort i de föregående 
deluppgifterna. Styrkor och svagheter beskriver befi ntliga förutsättningar i Vänersborg, medan 

möjligheter och hot beskriver påverkan utifrån.

Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

STYRKOR
- Närhet till rik natur, för rekreation såväl som för produktion

- Geografi skt läge med goda förbindelser till större städer i   

   regionen 

- Korta mentala och fysiska avstånd, som skapar en god       

   tillgänglighet inom kommunen

- Småskalighet som öppnar möjligheter för lokalt   

   entreprenörskap

- Starkt socialt kapital inom musik, sport, kulturella aktiviteter  

   och hälsa

- Ett kulturarv i form av byggnader och anläggningar i                  

   stadskärnan som berättar om stadens utveckling och

   identitet

- Geografi sk och social segregation

- Brist på möjligheter för unga vuxna i form av arbetstillfällen,  

   bostadsutbud och aktiviteter

- Begränsad variation av bostadstyper

- Ett obalanserat förhållande mellan stad och land och en   

   minskande landsbygdsbefolkning

- Ett stagnerande centrum och en gles resurskrävande  

   bebyggelse

- Utveckling som domineras av marknadens vinstintressen

- Oklar gemensam identitet

- Transporter och livsstilar i kommunen bygger på privatbilism

MÖJLIGHETER

HOT

- Att utveckla och förtäta redan bebyggd miljö

- Att utnyttja befi ntliga naturresurser för att bli  

   självförsörjande på mat, vatten och energi

- Att utveckla samarbeten och kunskapsutbyten mellan   

   invånare, företag och andra kommuner inom regionen

- Att omfamna och dra nytta av en ökande mångfald av  

   invånare

- Att utveckla en turism som värnar om Vänersborgs natur och  

   sociala resurser

- Att utveckla och värna om Vänern och Göta Älvs kvalitéer

- Utveckling mot konkurrens snarare än samarbete

- Klimatförändringar som direkt eller indirekt drabbar  

   Vänersborg

- Centralisering av samhällsfunktioner som skapar obalans  

   mellan centrum och periferi

- Överkonsumtion och en ovilja att förändra livsstilar i en  

   mer hållbar riktning

- Otillräcklig kapacitet att hantera demografi ska förändringar

- Hämmande strukturer och begränsande internationell och  

   nationell lagstiftning

- Ett individualistiskt och fragmenterat samhälle

- Vinstmaximering går före samhällsnytta
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SVAGHETER

Lokala mål för hållbar utveckling i Vänersborg
De lokala målen är formulerade med utgångspunkt i den globala visionen om hållbar 

utveckling i kombination med vår kunskap om de lokala förutsättningarna i Vänersborg.

En inspiratör för hållbart byggande
Invånarna i Vänersborgs kommun samarbetar aktivt inom 
regionen för en ökad miljömedvetenhet och konkreta åtgärder 
för en hållbar framtid.

En självförsörjande kommun
Vänersborgs kommun strävar mot att vara självförsörjande 
genom att prioritera lokal resursanvändning och produktion.

Bevara och förstärka lokala kvalitéer
Vänersborgs kommun värnar om sitt kulturarv och närheten 
till naturen med tillgänglighet för alla.

Välutvecklade och hållbara transportsystem
I Vänersborgs kommun förfl yttar sig människor genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt och ingen känner ett behov av att 
äga en egen bil.

Rik och varierad kultur
I Vänersborgs kommun fi nns en stark samhörighet där 
mångfald välkomnas.
Samhällsfunktioner och aktiviteter tillgodoser människors 
behov och intressen, oavsett bakgrund, livssituation och ålder.

En levande stadskärna
Vänersborg har en blandad, levande och tillgänglig 
stadskärna året runt och är integrerad i ett nätverk av andra 
större städer och lokala centrum.

Ett litet ekologiskt fotavtryck
Vänersborgarnas genomsnittliga ekologiska fotavtryck är inte 
större än att alla på planeten får lika stort miljöutrymme. 

Att leva med vattnet
Vänern och Göta Älv är en del av kommunens identitet. 
Vattnet och dess omgivningar är välskötta, tillgängliga för 
alla och används på många olika sätt. 
Kommunen är väl förberedd för konsekvenserna av 
klimatförändringar och anpassad för att hantera risker såsom 
översvämningar och höjda vattennivåer.

Förtätning och variation av boendeformer
I hela Vänersborgs kommun fi nns det en blandning av 
miljöanpassade bostäder till rimliga priser.
Nyproduktion av bostäder sker i möjligaste mån i 
redan bebyggda områden för att förtäta och hålla ihop 
bebyggelsen.

Ett bra klimat för det lokala näringslivet
Vänersborg har en dynamisk och innovativ lokal ekonomi 
som förespråkar småföretagande och tillvaratar lokala 
kvalitéer och kunnande inom kommunen.

En engagerad kommun
I Vänersborgs kommun är människor involverade i 
beslutsfattandet och har en aktiv roll i arbetet för en hållbar 
utveckling.


