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Vårt uppdrag – Hållbar regional utveckling 

• Från tillväxt till utveckling 
• Från nytta till ansvar 
• Från integrering till omställning 
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Vårt uppdrag – Hållbarhetsresursen 

• Från Jämresursen till Hållbarhetsresursen 
 
• Hållbarhetsresursen - en stödfunktion för att integrera hållbarhet i 
det regionala utvecklingsarbetet 
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Vad kan en 
hållbarhetsresurs göra?  

•  Erbjuda utbildningar till politiker, 
ledningsgrupper, stödfunktioner och övriga 
verksamheter i och utanför organisationen. 

•  Utveckla en metod för hållbarhetsintegrering 
(HBI) som systematiseras i organisationen. 

•  Mäta och utvärdera hur hållbarhet integreras i 
verksamheter och projekt. 
 

Styrning 

Hållbar regional utveckling 

Ledningsprocesser          Kärnprocesser             Stödprocesser 

Verksamhetsplan 

Budget 

Verksamhetsstyrning 

HR 

Kommunikation 

Upphandling 

Program 

Projekt 

Övriga 



regiongavleborg.se  

Arbetet hittills 
• Genomlysning av fördelning av 1:1 medel 
• Granskning av projektmedelsansökningar 
• Utveckling och testning av utbildning i hållbarhetsintegrering (HBI) 
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1. Grundutbildning 

 
 

3. Analys 

2. Kartläggning 

4. Realitets-prövning 

5. Genomförande 6. Systematisering 7. Uppföljning 

Modell för hållbarhetsintegrering 
 

Hållbarhetsintegrering steg 1-8 

8. Integrering 
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Utbildningens mål 

1.  En grundläggande förståelse för vad hållbarhet 
och hållbar utveckling innebär.  

2.  Bli bekant med vanliga begrepp inom området 
hållbarhet.  

3.  Kritiskt förhålla sig till hållbarhetsbegrepp och 
dess användning. 

4.  Börja fundera på hur den egna verksamheten 
kan hållbarhetsintegreras. 
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”Det ska vara lätt att göra rätt!” 

? 
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Vad är hållbarhet? Vad är ohållbart? 

• Hur ser det ohållbara läget ut? Är vi överens om nuläget? 
• Hur ser ett önskat läge ut? Är vi överens om målbilden? 
• Vem bestämmer hur det önskade läget ska se ut?  



regiongavleborg.se  

Vad är hållbar  
utveckling? 
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Backcasting 
Kompassen mot en vision 
 
 

John B. Robinson, 1990 
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Synliggöra målkonflikter 
Större infrastruktursatsningar kan överbrygga avstånd och utöka 
arbetsmarknadsregionerna men ökar samtidigt transporter och 
pendling vilket kan påverka miljön negativt.  
 
Vad innebär det om vi lägger till olika sociala perspektiv? 
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Synliggöra målkonflikter 
Bilberoende köpcentra är tänkta att stimulera handeln och 
tillväxten. Detta medför samtidigt att vi minskar stadskärnornas 
utbud vilket påverkar människors naturliga sociala mötesplatser.  
 
Vad innebär detta för den ekologiska hållbarheten? 
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Målkonflikter 
Hållbar destinationsutveckling 
 
”Gammelbilspark” – elbilspark? 
Vem tjänar på vad? 
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Perspektivlabb och hållbarhetslabb 
• Tillvägagångssätt för att synliggöra, diskutera och hantera 
målkonflikter 

• Hjälp att göra medvetna prioriteringar.  
• Hålla fast vid visionen (om det finns någon!) 
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Globala hot – lokala lösningar 
Vad kan regioner göra externt? 
 
Uppmuntra och möjliggöra lokala initiativ ex hitta 
samverkansformer, aktivera lokalsamhället, skapa fonder 
 
Synliggöra lokala lösningar, sprida goda exempel, våga ta parti 
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Vad ska integreras i vad? 
 
Det regionala ”utvecklingsspåret” eller ett omställt samhälle? 
Relativ eller absolut systemförändring? 
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Diskutera 
• Hur arbeta strategiskt med hållbar regional utveckling? 
• Var finns hindren? 
• Var finns möjligheterna? 
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SLUT 


