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Är regional utveckling omställd?

En studie av hållbarhet i regional utveckling, hur det görs och vad det har 
för betydelse för vilken utveckling som blir möjlig

Material från 2019-2022

Intervjuer, observationer och skrivna policydokument. 

Vägar-uppdraget som nav

Regional och nationell nivå

Tjänstepersoner och politiker
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Ekonomisk expansion och social hållbarhet. 
Nationens och regionens intressen.
Statligt ansvar och regionalt. 
Tillväxt och kompensation.
Stad och land.

Regionalpolitikens dragkamper
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• Kompensationsrationalitet

• Expansionsrationalitet

• Decentraliseringsrationalitet

• Konkurrensrationalitet

• Omställningsrationalitet? 

Regional utveckling – tills nu
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What’s the problem represented to be? (Critical
policy analysis, Carol Bacchi),
WPR utgår från åtgärderna ”baklängesanalys”
Policy som produktiv (Bacchi, Mol).

Hållbarhet som:
Organisationsproblem
Kunskaps- och metodproblem
Inriktningen som problem
Infrastruktur- och energiproblem

Vad görs till problemet?
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Vad pratar vi om när vi pratar om hållbarhet?

Perspektiv, systeminnovation, sektorisering, missions och 
olika former av kunskapshöjande 

Förändringar av mål och inriktning för omställning

Järnväg, elnätskapacitet och laddinfrastruktur
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Möjliga effekter för hållbarhet

• Verktyg för…

• Kunskap om…

• Stöd istället för stopp

• ”Det händer inget”

• Öppningar också! T ex m cirkularitet
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Vilka är de viktiga förflyttningar som ni 
upplever/gör?

Tankar kring effekter av att hållbarhet görs 
som det gör i regional utveckling?

Relationen mellan form och innehåll

Vad tänker ni om politikernas och 
tjänstepersonernas olika syn på hållbarhet?
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Betydelser för utveckling i regional utveckling

• Ja! hållbarhet öppnar och förändrar regional utveckling.

• Framstegs- eller transformativ hållbarhet spelar roll.

• Synen på politikområdet – politiken i kulisserna, metoder i fokus påverkar i sin 
tur vilken hållbarhet som görs möjlig.

• En del verktyg finns inte tillhands idag: Rationaliteterna, styrningen

• Hur vill vi att hållbarhet ändrar regional utveckling?
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