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Strategi för tillväxt och utveckling
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Den gemensamma 
vägvisaren för 
Västra Götalands 
utveckling
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland 2014-
2020 är den gemensamma vägvisaren 
för Västra Götalands utveckling. Den är 
antagen av regionfullmäktige och har tagits 
fram med grund i det uppdrag regering och 
riksdag gett Västra Götalandsregionen att 
samordna och driva det regionala utveck-
lingsarbetet i Västra Götaland. 

Strategin har starka kopplingar till EU:s 
strategi för tillväxt, Europa 2020. Målet är 
att invånarna i hela Västra Götaland ska ha 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

KREATIVITET. Lunch beat – ett avbrott i arbetsdagen 
på Da Matteo i Göteborg. Foto: Peter Magnusson.

Strategin består av 32  
prioriterade frågor* inom 
ramen för fyra teman och 
nio områden.

*Utan inbördes rangordning
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Vi har redan kommit långt på vägen.  
Utvecklingsarbetet i Västra Götaland är om
fattande. På många områden finns pågående 
överenskommelser och planer med tydliga 
mål, framtagna i breda partnerskap. I några 
fall utgår arbetet från det statliga uppdraget. 
I andra fall, när det gäller till exempel sam
arbete kring klimatsatsningar, är initiativen 
lokala och regionala och omfattar aktörer 
från alla delar av samhället. 

Många engagerade och delaktiga

Strategin är resultatet av stort engagemang 
från många delar av samhället. 

Ett framgångsrikt genomförande kräver  
tät samverkan i Västra Götaland, liksom 
nationell och internationell samverkan. 
Det uppnår vi genom fyra delregionala 
 genomförandeplaner* och konkreta hand
lingsprogram som består av  aktiviteter och 
insatser inom bland annat infrastruktur, 
forskning, klimat och kultur. 

Den politiska församlingen Beredningen  
för hållbar utveckling, som samlar Västra 
Götalands kommuner och Västra Göta
landsregionen kring gemensamma utveck
lingsfrågor, har det formella ansvaret att   
följa och utvärdera Västra Götaland 2020.

Möjligheter och utmaningar

Globala trender och snabba förändringar 
präglar våra liv. Vi påverkas också av stora 
demografiska förändringar. För att möta de 
möjligheter och utmaningar vi står inför 
idag behövs en förståelse för de grundläg
gande drivkrafterna för regional tillväxt och 
utveckling. Det krävs också insikt i Västra 
Götalands särdrag och särskilda förutsätt
ningar och hur dessa påverkas av omvärlds
förändringar. 

Möjligheterna och utmaningarna hanterar 
vi bäst med gemensamma krafter. Hur väl 
vi lyckas beror på hur vi tar tillvara våra 
förutsättningar, vår anpassningsförmåga, 
vår kapacitet att se möjligheter i det nya 
och hur bra vi samverkar – i gamla och  nya 
konstellationer.

Gemensamt ska vi arbeta för fler jobb, mins
kat utanförskap och minskad segregation, 
en uthållig och mer hållbar tillväxt och ökad 
delaktighet och kreativitet. Vi ska begränsa 
vår klimatpå verkan, ge fler invånare tillgång 
till bättre kommunikationer och arbeta för 
jämställdhet mellan män och kvinnor i ut
bildning och arbetsliv. Hela Västra Götaland 
ska ha goda förutsättningar att utvecklas.

ENGAGEMANG. Många har varit delaktiga i  
att ta fram Västra Götaland 2020 och många  
kommer att vara viktiga i genomförandet.

Sjuhärad
Högskolor

Företag
Universitet

Föreningslivet
Sociala ekonomin

Fyrtionio kommuner
Rådgivningsaktörer
Centrumbildningar

Fyrbodal
Fackliga organisationer

Utbildningssystemet
Västra Götalandsregionen

Företagsorganisationer
Business Region Göteborg

Forskningsinstitut
Kommunalförbund

Science Parks
Skaraborg

Inkubatorer
Göteborgsregionen

Länsstyrelsen
EU

* Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen
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Ett gott klimat för kreativitet,  
entreprenörskap och företagande

Företag och goda idéer ska ha möjligheter 
att utvecklas. Invånarna ska ha tillgång till 
en bred arbetsmarknad, där fler är anställda  
i växande företag. Målet är ett positivt 
klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
före tagande.

Internationell konkurrenskraft  
genom kraftsamling på styrkeområden

Ett fokuserat utvecklingsarbete inom styrke
områden, med satsningar på forskning,  
utbildning och innovation, ska bidra till att 
lösa de samhällsutmaningar vi står inför. 
 Arbetet ska drivas så att nya starka områden 
och ny företagsamhet kan utvecklas, för 
ett brett och mångfasetterat näringliv. Fem 
starka områden har särskilt pekats ut i Västra 
Götaland; life science, hållbara transporter, 
hållbar stads utveckling, grön kemi, marin miljö 
och marina sektorer. Andra viktiga områden är 
textil/mode/design, hållbar produktion, kul
turella och kreativa näringar, förnybar energi, 
livsmedel/ gröna näringar, informations och 
kommunika  tions teknik liksom besöksnäring. 
Målet är att vara världsledande på innovation 
inom dessa styrkeområden.

1 stimulera ökat entreprenörskap

2 skapa förutsättningar för att förverkliga 
idéer och starta företag 

3 främja konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT 4 attrahera fler studenter och forskare och 

öka utbytet med omvärlden

5 stärka våra forsknings och innovations
miljöers internationella konkurrenskraft

6 utveckla test och demonstrationsarenor 
där nya idéer omsätts till praktik

7 stimulera nationella och internationella 
samarbeten inom forskning och innovation

8 stärka science parks och andra samverkans
miljöer för forskning och innovation 

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

En ledande  
kunskapsregion

Ett samhälle som är attraktivt och konkur-
renskraftigt skapas av invånare som vill och 
får möjlighet att utvecklas. Västra Götaland 
ska präglas av goda förutsättningar för 
utbildning, forskning och innovation, före-
tagsamhet och ett internationellt konkur-
renskraftigt näringsliv.  

Strategin ska bidra till att 
genomföra Vision Västra 
Götaland

Strategins värdegrund 
är hållbar utveckling 
i dess tre dimensioner  
– ekonomisk, social 
och ekologisk

Strategins övergripande mål 
är att invånarna i hela Västra 
Götaland ska ha bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas

4



STYRKA. Dansare på Adrianas Danshus 
under en elevföreställning på Möllan i 
Mölndal. Foto: Håkan Rönnblad
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En region för alla
Invånarna i hela Västra Götaland ska ha 
goda möjligheter att utvecklas, genom  
utbildning, arbete och bra kommunika-
tioner. Utanförskap måste brytas och 
sociala och ekonomiska skillnader minska. 
Mångfald bland invånarna är en resurs som 
behöver tas tillvara bättre.

GEMENSKAp. Studio Danzas avslutningsshow på 
Åhaga i Borås. Foto: Miriam Glans.6



Bryt utanförskap och stärk  
kopplingarna mellan utbildning  
och arbetsliv

Goda kopplingar mellan utbildning och 
arbetsliv är en viktig fråga för att minska 
utanförskap och diskriminering och för att 
stärka integrationen. Det är också viktig för 
företags och organisationers utveckling och 
för den långsiktiga utvecklingen i alla delar 
av Västra Götaland. Målet är att minska 
skillnaderna mellan invånare i olika bostads
områden och stadsdelar samt att elever och 
studenter ska ha en nära koppling till arbets
livet.

Livslångt lärande för ökad  
delaktighet och konkurrenskraft

Hur kompetens utvecklas, synliggörs och  
används på arbetsmarknaden är avgörande 
för att ge invånare, företag och organisa
tioner möjlighet att växa. Målet är att alla 
invånare ska ha möjlighet att ta tillvara sin 
potential och kompetens i utbildning och 
arbetsliv.

13 arbeta för att fler fortsätter studera efter 
gymnasiet och avhoppen från skolan 
minskar

14 förkorta och förenkla vägen till arbets
marknaden genom vägledning och 
validering*

15 stärka möjligheterna till kompetensför
sörjning och livslångt lärande i företag 
och organisationer

16 utveckla samordning inom utbildnings
systemet för att möta framtidens  
kompetensbehov

Tillgång till kommunikation

Tillgång till bra infrastruktur och transport 
möjligheter är en förutsättning för arbete,  
utbildning och kultur. Målet är att invånarna 
i alla delar av Västra Götaland ska bli allt 
mer nöjda med sina möjligheter att resa.

17 investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling

18 bygga ut en kollektivtrafik som är ett 
föredöme när det gäller kvalitet och 
hållbarhet

19 bidra till en ITinfrastruktur med hög 
kvalitet för alla

20 utveckla en regional framtidsbild för 
Västra Götalands fysiska struktur – till 
exempel byggnation, trafikplanering och 
kollektivtrafik

9 skapa goda möjligheter för unga till 
praktik, ferieplatser och mentorer

10 öka samverkan mellan eftergymnasial 
utbildning och arbetslivet

11 främja ett arbetsliv som aktivt engagerar 
sig för barn och ungdom

12 lösa större städers utmaningar kring 
utanförskap och segregation

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

UTBYTE. Västra Götaland 2020 handlar 
om hela Västra Götaland; 49 kommuner 
med totalt 1,6 miljoner invånare, beläget 
mitt i det strategiskt viktiga stråket  
Oslo-Göteborg-Köpenhamn.  

Västra Götaland

* Få sina kunskaper bekräftade och dokumenterade
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Att ta globalt ansvar och öka takten i om-
ställningen till ett hållbart samhälle berör 
utvecklingen i andra delar av världen. Det 
bidrar också till att stärka Västra Götalands 
konkurrenskraft och förutsättningarna för 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Ett resurseffektivt samhälle med  
minskad klimatpåverkan

Ett samhälle som är effektivt med resurser 
och oberoende av fossila bränslen kräver 
satsningar på infrastruktur och teknik
utveckling. Målet är att Västra Götaland 
år 2020 är en föregångare när det gäller  att 
 utveckla, införa och sprida hållbara lösningar. 

21 göra offentlig sektor i Västra Götaland 
ledande på utveckling av hållbara lösningar

22 genomföra fler breda överenskommelser 
och initiativ för hållbar utveckling

23 göra Västra Götaland till ett föredöme 
och en testarena för hållbar landsbygds
utveckling och samspelet mellan stad  

 och land

24 utveckla miljölösningar med ambition att 
påverka globalt, via affärsdriven miljö
utveckling 

Ansvarsfull och hållbar konsumtion

Ett hållbart samhälle kräver en hållbar och 
ansvarsfull konsumtion. Målet är att invå
narna i Västra Götaland tar ökad hänsyn till 
hur deras konsumtion påverkar människor 
och miljö lokalt och globalt. Inköp och  
offentlig upphandling är viktiga verktyg för 
att driva ansvarsfrågor.

25 driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar

26 samverka kring inköp som driver hållbar  
utveckling, innovation och lokal utveckling 

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

En region där vi tar 
globalt ansvar

Den fullständiga versionen av 
strategin finns att ladda ner på 
www.vgregion.se/vg2020.
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NäRVARo. ”Dans bort i vägen” på 
Vallby Sörgården i Skaraborg.  
Från Skövde Nyheter. Foto: Philip Hovlin 9



NYSKApANdE. Det professionella danskompaniet Spinn 
i Göteborg tränar in en föreställning. Foto: Anders Fors.10



Ett samhälle som präglas av ett rikt kultur-
liv, möten, evenemang och nyskapande är 
attraktivt för både medborgare, besökare 
och investeringar. Västra Götaland ska vara 
en region som berör, påverkar och formar 
framtidens utveckling. 

En ledande kulturregion med fokus  
på delaktighet

Kultur är en viktig del av vardagen. Västra 
Götaland ska vara en förebild när det gäller 
att använda kulturen som motor för nyska
pande och samhällsutveckling. Målet är ett 
kulturliv som bidrar till aktiva och engage
rade invånare i hela Västra Götaland.

27 främja en aktiv och nyskapande kultur
region för alla i Västra Götaland

28 främja ungdomskultur och utveckla 
Västra Götaland som en plats där unga 
möts

Ökat utbyte med omvärlden

Vi påverkas allt mer av händelser, trender 
och beslut i andra delar av världen. Samti
digt är kunskapen om och synen på Västra 
Götaland viktig för att attrahera människor 
och företag. Målet är att Västra Götaland 
ska bli mer uppskattat och tilltalande för 
omvärlden.

29 öka närvaron och påverkan nationellt 
och internationellt

30 satsa på internationell mötesindustri, 
evenemang och på att stärka besöks 
näringen

31 riva gränshinder och öka samverkan med 
Norge samt etablera region  
Oslo/Göteborg/Öresund 

32 locka investeringar och nyetableringar 
till Västra Götaland

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

DET SKA VI 
ÅSTADKOMMA  
GENOM ATT

En region som syns 
och engagerar

Västra Götaland 2020 
ska bidra till

Fler i arbete

Effektiv kunskaps- och 
kompetensförsörjning

Starka förutsättningar 
för företagande och 
företagsamhet

Fortsatt höga 
investeringar i 
forskning och 
utveckling för 
hållbar samhälls-
utveckling

Ökad delaktighet 
i samhällslivet och 
ett aktivt förenings- 
och kulturliv i hela 
Västra Götaland

Minskat utanförskap 
och minskad segregation

Fler avslutar 
eftergymnasiala 
studier

Ett jämställt  
samhälle

Ett klimatsmart, 
resurseffektivt och 
ansvarsfullt samhälle 

Ett attraktivt  
Västra Götaland

Ett sammanhållet 
Västra Götaland 

God infrastruktur 
och kollektivtrafik
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Västra Götaland 2020 är den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands  
utveckling. 

Strategin har tagits fram av Västra Götalandsregionen och kommun erna,  
via kommunalförbunden. Engagemanget har varit stort från många  
delar av samhället. Ett framgångsrikt genomförande kräver tät  
samverkan  – högskolor och universitet, föreningar, företag och 
företagar organisationer, rådgivningsaktörer, kommuner och  
region  är  alla viktiga i arbetet. 

Fullständig version av strategin, aktuell information och  
kontaktuppgifter finns på vgregion.se/vg2020

kraft. Scen från föreställningen West Side Story 
på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker
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