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Bakgrund och sammanfattning

Scenarioanalysen som följer är en del av Vinnova projektet GO:Innovation, och 
tar avstamp i Göteborg Stads Innovationsprogram. Innovationsprogrammets 
första av fem huvudstrategier är att ”… fokusera innovationskraften för att 
uppnå stadens olika mål utifrån gemensamma prioriteringar.”

Under scenarioarbetet har intressenterna bekräftat och understrykt att det 
är just prioritering som är stadens största utmaning och behov när det gäller 
innovationsarbete. Scenarioanalysen blickar mot horisonten 2035, för att 
undersöka hur prioritering i Stadens innovationsarbete kan ske under olika 
framtidsförutsättningar.

Vill man prioritera innovation som gör Göteborg till ett 
industriellt maktcentrum med stora företag i framkant?

Vill man prioritera innovation som styr Göteborg ifrån 
klimathot och sociala klyftor?

Vill man prioritera innovation som släpper fram 
Göteborgs inre Silicon Valley eller Berlin, så att staden blir 
det svenska navet för det nya och kreativa?

Vill man prioritera innovation som bemyndigar 
göteborgare och befriar de från byråkrati, och samtidigt 
räddar stadskassan?
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Man kanske vill göra alltihop, men verkligheten kommer att kräva 
prioriteringar. Politik, kultur, och händelser i omvärlden kommer att sätta 
ramen för Göteborg Stads innovationsarbete i framtiden. Det är de ramarna 
som undersöks här.

Tillsammans med fler än 50 intressenter från Göteborgs olika stabsfunktioner, 
förvaltningar och bolag har projektet tagit fram fyra scenarier för Göteborgs 
framtida innovationsarbete. De är olika men inte motsägelsefulla; de 
identifierar olika möjligheter, behov, och sätt att agera utan att påstå att 
framtiden blir bunden till den ena eller den andra. 

Scenarioberättelserna är kortfattade och vi uppmanar läsaren att läsa de 
tillsammans för att få en mer komplett bild. De fyra är:

1. Tillväxtmotorn: Innovation som gynnar ekonomiskt produktivitet. 
Göteborgs Stad främjar en robust ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad. 
Innovationsinsatser fokuserar på stadens starka, befintliga industrier och 
utveckling/attraktion av spetskompetens som försörjer det.

2. Hård och hållbar: Innovation riktad mot stora samhällsutmaningar. 
Göteborgs Stad styr knappa resurser mot särskilda samhällsutmaningar. 
Innovationsinsatser fokuserar på lösning av stora, långsiktiga utmaningar där 
privat agerande upplevs som otillräckligt.

3. Överväxande trädgården: Innovation som gynnar nyskapande i 
ekonomin och samhället. Medborgare och företagare söker möjligheter till det 
nya, det kreativa och det personliga. Mångfald och dynamism växer– men vissa 
problem växer parallellt.

4. Medborgaren tar ansvar: Innovation som hjälper individen att själva 
lösa sina problem. Medborgare och företagare möjligheter att lösa problem i 
samhället, och många traditionella offentliga tjänster överlämnas till individer 
och privata leverantörer, med hjälp av nya tekniska verktyg och organisatoriska 
lösningar.

Över alla fyra scenarierna har 8 nyckelfaktorer identifierats som allra viktigaste 
för prioriteringen inom Göteborgs stads innovationsarbete: 

• Industriutveckling 
• Förändringar i arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen
• Befolkningstillväxt och bostadsmarknaden; 
• Transport och infrastruktur  
• Göteborgs naturtillgångar och markanvändning 
• Klimatförändringar och anpassning; 
• AI och digitalisering
• Segregation och sociala klyftor

Alla dessa faktorer är viktiga i alla fyra scenarier; däremot har vissa en 
extra betydelse i vissa scenarier. Vilka faktorer är viktigaste i vilket scenario 
visas i Figur 1, där placering av faktorn kan ses om en uppskattning av sin 
väsentlighet i olika framtider.
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Figur 1 - Nyckelfaktorer och prioritering inom innovationsarbetet under olika framtidsförutsättningar
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Scenarioberättelser

Scenario 1 - Tillväxtmotorn

Scenario 1

Tillväxtmotorn
Göteborgs Stad främjar en robust ekonomisk 

tillväxt och arbetsmarknad. Innovationsinsatser 
fokuserar på stadens starka, befintliga 
industrier och utveckling/attraktion av 

spetskompetens som försörjer det.
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Trots svajande under sent 2010-talet är världen 2035 ännu mer 
globaliserad än idag. Europeisk integration har överlevt 2010-talets 
kris och migration mellan europeiska länder ökar kraftigt med hjälp 

av flera transportförbindelser och en regionalisering i ekonomi och politik. 
Värdekedjor är distribuerade och givit en ökande roll för IKT och AI lösningar 
är de även integrerade över flera sektorer. Trycket från konkurrensen på den 
västsvenska industrin blir allt hårdare men den möts av nya tekniska lösningar 
samt en politik som prioriterar industrins produktivitet: man har valt att 
satsa på storindustri som nyckeln till framsteg. Västsverige är en av Europas 
starkaste regioner för fordonsindustrin, medicinteknik, och kemikalier, med 
stor närvarande på de flesta exportmarknader. 

Under de senaste 18 år har staden vuxit med en tredjedel, och blivit en 
riktig drömdestination för många ambitiösa människor. Drivna av attraktiva 
arbetsvillkor och innovativa uppgifter i världsledande företag, en nya 
generations arbetskraft flyttar till Göteborg från fjärran länder och stora 
nordiska städer. Men även antalet pendlare från närliggande kommuner växer 
- gränser börjar suddas ut och det snackas mer och mer om Storgöteborg. 
Göteborg lockar både erfaren och blivande spetskompetens med en modern, 
nybyggd stad, samt elitutbildningar inom industriteknik och management. 

Göteborgs Stad spelar en viktig roll i denna positiva utvecklingen. I 
samverkan med industrin etableras nya omskolningsprogram på Komvux, 
och hela utbildningssystemet anpassas för att möta en ständigt växande 
kompetensförfrågan. Staden har även etablerat ett eget program för att öka 
stadens attraktivitet för utländska arbetare. Den moderna Älvstaden erbjuder 
attraktiva bostäder och lockar många av de nyanlända.

Staden koordinerar flera framgångsrika program med industrin som satsar 
på demonstration och uppskalning av ny industriteknik som födds på 
högskolorna. Utbyggnad av väg- och rälstransport har kompletterats med 
avancerade trafikstyrningssystem och en ökande roll för självkörande fordon, 
primärt inom godstransport. Bättre tåg- och flygförbindelser har också ökat 
antalet affärs- och turistresor till staden, och integrationen med Malmö, 
Köpenhamn och Oslo har ökat.

Trots en fortsatt global ambition att hantera klimatförändringar och en kraftig 
ökning i förnybar energi och elektrifiering är den globala uppvärmningen 
fortfarande en stor hot. Industrin och staden jobbar tillsammans på att säkra 
stadens kritiska infrastruktur mot vattenhöjning och extremt väder. Göteborgs 
närvaro till havsmiljön ses som en viktig säljpunkt för rekryterare, och 
utveckling av bostäder och fritidsekonomin ökar i tidigare orörda miljöer. Trots 
en marknadsföring om miljövänlighet har inte staden skärpt restriktioner på 
trafik eller markanvändning; däremot försöker Staden att grönifiera lokalmiljöer 
i stadsplaneringen genom grön infrastruktur och naturinspirerade lösningar.

Stadskassan är relativ stark och staden jobbar hårt med att överbrygga sociala 
klyftor och koppla ihop tidigare särskilda stadsområden genom delning av 
infrastruktur och tillgång till utbildning. Men dessa välmenade försök har svårt 
att nå ut till de mest utsatta stadsdelar, och det finns många i staden som 
känner sig utanför det snabbväxande industrisamhället. 

Tillväxtmotorn  
Innovation som gynnar ekonomisk produktivitet 
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Scenario 2 - Hård och hållbar

Scenario 2

Hård och
hållbar

Göteborgs Stad styr knappa resurser 
mot särskilda samhällsutmaningar. 

Innovationsinsatser fokuserar på lösning 
av stora, långsiktiga utmaningar där privat 

agerande upplevs som otillräckligt.
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I backspegeln ser 2018 ut som en vändpunkt i debatterna kring miljömässigt 
och social hållbarhet. Den extrema hettan/torkan 2018 blev inte 
undantaget, snarare regeln, och nästan varje år därefter var väderextremerna 

bland de dominanta diskussionsämnena i media, samhället och politik. 
Samtidigt blev 2018 en höjdpunkt för stressen i nationalpolitik drevs skapades 
av nya och mer extrema politiska parter. År 2035 förstod man att dessa två 
händelser inte var orelaterad som de såg ut att vara 2018 – de var utfall från 
ett ohållbart system. 

I Europa och runt om i världen fanns inte samma enighet. Förhoppningen 
om gemensamma globala lösningar har försvagats och europeisk integration 
har bromsats: politik och strategier för hållbarhet och inkluderande varierar 
mycket över länder, regioner och städer. Men vid 2035 har Göteborg vänt 
sig skarpt ifrån laissez-faire och marknadsdrivna lösningar som nycklar till 
framsteg. Resurser -- inklusive för innovation – riktas mot de långsiktiga, 
strukturella utmaningar som hotar Göteborg: klimat, miljö, sociala klyftor och 
den segregerade staden.

Ett område där Göteborgs Stad kunde påverka både sociala- och 
miljöutmaningar var utveckling av bostadsmarknaden. Efter några svängningar 
i den politiska debatten öppnades Sverige till flera invandrare, och Göteborg 
drog till sig en diverse befolkning. Det satt bostadsmarknaden på prov, och 
staden vänder betydliga resurser till att snabbt men säkert ta fram billiga, 
tillgängliga -- och inte minst många -- bostäder. Begreppet socialt boende 
definierades om och man tittade tillbaka på Gårdsten som en av flera 
framgångsrika modeller. Tidigare otänkbara bostadsområde, förtätning, 
och nya finansieringsmodeller där Staden själv medverkade togs fram som 

ett försök att garantera bostäder för alla oavsett inkomst. Staden skärpte 
ägardirektiv och ett nytt exploateringskontor etablerades för att överbrygga 
planerande enheter.

En utmaning där exploateringskontoret har en viktig roll är klimatanpassning. 
Trots den snabba bostadsutbyggnaden har Staden genom gedigen mätning, 
analys, och planering sänkt risker för översvämning och ökat mängden 
skyddat mark och natur över tid. Detta var delvis till bekostnad av industriell 
och infrastrukturexpansion. Förtätning kombineras med skärpte restriktioner 
på bilkörande och en stor satsning på gång- och cykelbarhet. Mobility-as-a-
service (MaaS) lösningar har främjats av Staden, fast med starka incitament för 
kollektiva och delade lösningar. Landvetter har inte expanderats och turismen 
till staden har inte växt som man trodde på under sent 2010-talet. Men 
medborgare är stolta över stadens status som en förebild i hållbarhetsfrågor.

Ekonomin är stabil: regionens industriföretag når fortfarande ut på 
exportmarknader, och staden har dragit industrin med i sina satsningar på 
omfattande yrkesutbildningar och träningsprogram, som är en del av en 
sysselsättningsgaranti. Men sociala klyftor visar sig vara envisa. Successiv 
robotisering och digitalisering inom industrin försvagar arbetsmarknaden, 
som har svårt att hänga ikapp med migration till staden. Träningsprogram och 
jobbgarantier har låg status bland delar av befolkningen och utsatta grupper 
har ibland svårt att hitta lämpliga möjligheter. 

Hård och hållbar
Innovation riktad mot stora samhällsutmaningar
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Scenario 3 - Överväxande trädgården

Scenario 3

Överväxande
 trädgården

Medborgare och företagare söker möjligheter 
till det nya, det kreativa och det personliga. 
Mångfald och dynamism växer– men vissa problem 

växer parallellt.
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Den atomiseringen i samhället som började med den första 
internetgenerationen har fortsatt i accelererande takt. År 2035 är 
den dagliga verkligheten styrd mot individens önskemål med hjälp av 

omfattande och oftast osynlig artificiell intelligens, och en allt mer uppkopplad 
och interagerande fysisk värld (IoT). Innovation – kommersialisering av nya 
idéer, erbjudande, och tekniker – är något som nu händer i korta omlopp 
mellan entreprenörer som tar fram koncept och användare som personifierar, 
anpassar, och delar de vidare. I Göteborg hade man en gång drömt on en ny 
Silicon Valley, men något helt annat har uppstått: i stället för en riskkapitalists 
paradis blev Göteborg Nordens crowdfunding huvudstad, och är känd för sin 
diverse, unik småföretagskultur och inte för några IT jättar. Göteborgs Stad ser 
inte längre sin roll som pådrivare, snarare som möjliggörare och deltagare i den 
nya innovationskulturen.

För de flesta är 2035s arbetsliv helt olik 2018s. Fler och fler bestämmer sig 
för att ta flexibla ensamstående kurser, och att utveckla flera kompetenser 
som sågs tidigare som orelaterade. Skolor och universitet har slutat med 
ämnesbaserade undervisning. Många jobb har digitaliserats bort, och mycket 
av den gamla arbetsplatsen och arbetstiden har försvunnit. Många försörjer sig 
med kort, uppdragsbaserade arbete, och ännu fler jobbar på distans. Även de 
som har fasta jobb är mångsysslare som också skapar och säljer själv. Peer-to-
peer tjänster har spridit sig till nya områden som bland andra livsmedel- och 
besöksnäringen. 

Det är många affärsidéer som bygger på Göteborgs naturtillgångar, från 
rådjurskådningstur i Delsjön till en dykning mitt i älven för de mer äventyrliga. 
Stadens företag vill prova och experimentera på stadens mark, och att skapa 

utrymme för så många spännande idéer utan att äventyra naturen är en 
utmaning som Staden har ibland svårt med. Å andra sidan blomstrar cleantech 
sektorn i Göteborg. Många nya och nischade tekniker inom decentraliserade 
energi och alternativa mobilitetstjänster har fötts i Staden och hittat små men 
robusta marknader internationellt.

Gränser mellan den fysiska och den virtuella har bleknat. Det finns nu ett 
flertal digitala och virtuella lösningar för att handla, skapa, lära sig, röra sig 
och socialisera. AI och digitalisering inses vara grunden och möjliggöraren för 
stadens nya ekonomi. 

Göteborgs Stad stödjer och ibland skapar fysiska mötesplatser för både 
kommersiell och social nyskapande. Kluster är ännu viktigare än de var 
2018, men nu är deras gränser, medlemskap och behov i många fall flexibla, 
och Göteborgs Stad försöker att ta fram anpassbar infrastruktur för olika 
klusterkonfigureringar. Dessutom är Staden själv en kund för många nya 
erbjudande inom till exempel mobilitet, fastighetstjänster, och utbildning, 
och som de flesta andra användare är Staden engagerade i anpassning, 
utveckling, och vidarespridning av vissa koncept. Dessa försök är inte alltid så 
framgångsrika men Staden har lärt sig att acceptera misslyckande.

Den nya ekonomin är dynamisk och ger mycket för många, men vinsterna är 
ibland svårt att monetisera och hamnar ofta utanför staden. Stadens skattebas 
är svagare än 2018, och för de som hamnar utanför den nya spännande 
innovationskultur är livet tufft. Göteborg är ännu mer segregerad än det var för 
17 år sedan, och det finns områden som ser sig själva som egna städer utanför 
den Göteborg som andra känner till. 

Överväxande trädgården
Innovation som gynnar nyskapande i ekonomin och samhället
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Scenario 4 - Medborgaren tar ansvar

Scenario 4

Medborgaren
tar ansvar

Medborgare och företagare möjligheter att lösa 
problem i samhället, och många traditionella 

offentliga tjänster överlämnas till individer 
och privata leverantörer, med hjälp av nya 

tekniska verktyg och organisatoriska lösningar.
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Flera medborgare med flera och mer akuta behov: det var historien om 
perioden 2018–2035. Göteborgs kraftiga befolkningstillväxt inkluderade 
många med särskilda behov av socialt- och ekonomiskt stöd, samtidigt 

som medborgarnas kritik på bristande sjukvård, omsorg, bostadstillgång 
och mobilitet i Staden blev nästan hysterisk. Trots en stabil ekonomi hade 
inte Staden resurser för att möta dessa krav på det traditionella sättet, och 
innovationsprogrammet blev till en överlevnadsstrategi. För att kunna klara 
utmaningarna satsade Staden på tekniker och organisatoriska innovationer 
där medborgarna själva kunde ta ansvar och hitta acceptabla lösningar till sina 
problem. 

Vid 2035 hade man kommit långt: Sociala entreprenörer bjuder nyanlända på 
en vandring runt Bergsjön; robotsjuksköterskor rullar sig på Sahlgrenskas golv; 
kötider för omsorgstjänster minskas tack vara den hemmainbyggda mätning 
och bevakning som används av många; och det finns färre byråkratiska 
hinder för de som söker hjälp.  Men det är några som känner sig nostalgiska 
för enklare tider, och då och då blir det störningar i försörjning av livsviktiga 
tjänster.

På bostadsmarknaden möts akuta behov av nya arrangemang. Staden förenklar 
bygglovsprocesser, men samtidigt tas fram nya regler och incitament som 
gynnar nya bostadslösningar. Delningslösningar blir allt viktigare, både för 
yngre människor som har flytande gränser mellan hemmet och jobbet och för 
familjer som i ökande grad delar boende över generationer. Byggsektorn tar 
fram nya bostäder i alla möjliga former, design och modeller, och ännu flera 
håller på att testas. Nya sociala entreprenörer i fastighetssektorn erbjuder 
både boende och sociala mötesplatser för de mest utsatta.

Oenighet, motstånd, och stigande kostnader har försvårat utveckling av 
kollektivtrafik och väg. Vid 2035 har Göteborg istället vänt sig mot MaaS 
lösningar. Individens möjlighet att kombinera olika transportslag, inklusive 
cykel och delade autonoma fordon, har effektiviserat persontrafiken i staden 
trots den större befolkningen. Många göteborgare väljer personifierade 
mobilitettjänster inför kollektivtrafik; de delar och poolar (autonoma) bilar, och 
anpassar sina resetider enligt den detaljerade och pålitlig informationen om 
trafikflöden som finns tillgänglig på flera plattformar. 

Arbetsmarknaden är dynamisk och det är allt färre som har bara ett 
fastjobb. Det gäller också Göteborgs Stad där antal anställda har sjunkit. I 
stället satsar Staden, precis som många privata företag, på gig-ekonomin. 
Upphandlingsmönstret har förändrats och Staden lämnar ut allt fler tillfälliga 
uppdrag genom digitala marknadsplatser. Trots färre heltidsanställda är det 
många fler göteborgare som får en del av sina inkomster från Staden än förut.

Medborgaren tar ansvar
Innovation som hjälper individer att själva lösa sina problem
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Metod och process

Göteborg Stads Innovationsprogram jobbar med en femårs tidshorisont, 
men utvecklingen av stadens innovationskapacitet måste ske med hänsyn till 
långsiktiga förutsättningar, möjligheter och behov. Scenarioanalysen blickar 
mot horisonten 2035: möjligheter och hot i omvärlden då, samt hur stadens 
innovationsarbete kan leverera på behoven som kommer att vara väsentliga 
under olika förutsättningar.

Analysen har varit intressentdriven: under våren 2018 genomfördes 
en enkätundersökning, en intervjuprocess, och en workshop med 
olika intressentgrupperingar som har en relation till Göteborgs Stads 
Innovationsprogram. 

I enkäten och intervjuarbetet deltog ungefär 50 intressenter, och frågorna 
syftade till en insamling av åsikter om styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(SWOT) som ansågs vara väsentliga för Göteborgs Stads innovationsarbete 
2035. Dessa åsikter la grunden för en analys och gruppering av viktiga 
faktorer. Faktorinsamlingen sammanfattas enligt STEEP (society, technology, 
environment, economy, politics) kategorier i Figur 2.

En analys av gemensamheter och eventuella faktorkluster ledde fram till 
Scenarioramverket.  Ramverket användes i en workshop där intressenterna 
började måla upp själva scenarierna. 

Figur 2 - Faktoranalysen enligt STEEP kategorierna
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Scenarioramverket

Interaktionerna med projektets intressenter visade tydligt att den dominerande 
utmaningen som ska speglas i scenarioanalysen är prioritering: hur kommer 
Göteborgs Stad kunna prioritera inom sitt innovationsarbete i framtiden? 

Syftet med analysen är att främja en långsiktig utveckling av Göteborgs 
Stads innovationsarbete som är robust under olika politiska och 
omvärldsförutsättningar. Prioritering är knuten på ett fundamentalt sätt 
till stadens politik: när politiken lutar sig mot det ena hållet eller det 
andra, kommer prioriteringsarbetet inom innovation att påverkas på ett 
ganska förutsebart sätt. Men hur viktiga omvärldsfaktorer som till exempel 
klimatförändringar, europeisk integration eller omfattande digitalisering spelas 
ut kommer att ha en resursstyrande effekt också.

Scenarioanalysen använder ett ramverk med fyra rådande paradigm för 
innovation, som i sin tur är baserad på två dimensioner som anses vara 
väsentliga inom stadens viktigaste innovationssatsningar. Dimensionerna kan 
ses som en destillation, i grova drag, av hur innovationens roll kan uppfattas, 
och därmed hur man prioriterar inom innovationsarbete, under olika politiska 
och omvärldsförutsättningar.

1. Ska innovationsarbetet riktas mot problemlösning, eller 
möjlighetsskapande?

2. Ska innovationsarbetet gynna i första hand den gemensamma nyttan, eller 
ska den gynna olikheter och individernas behov och agerande?
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Figur 3 - Huvuddimensionerna för scenarioramverket

Dessa fyra synsätt på innovation ska inte ses som motsägelsefulla. Det 
framtida innovationsarbetet kommer att överskrida gränserna i mellan de 
fyra kvadraterna, och syftet med scenario analysen är inte att bedöma vilket 
synsätt är bäst eller hur man ska prioritera enligt politisk filosofi. Analysen ska 
i stället användas för att identifiera olika särskilda prioriteter och belysa vilka 
kombinationer, kluster och trender kan uppstå och varför. Förståelsen kan 
sedan vara ett inspel till strategi- och prioriteringsarbete som är en levande 
process i staden.

Med detta ramverk som utgångspunkt har vi målat upp fyra olika framtider 
som visar fyra olika sätt att rikta Göteborgs innovationsarbetet (Figur 4):
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Figur 4 - Ramverket skapar fyra olika scenarier

1. Tillväxtmotorn: Här syftar innovation till förstärkning av stadens 
ekonomiska produktivitet. Göteborgs stad utvecklar spelregler, infrastruktur, 
och stödtjänster som främjar en robust ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad. 
Innovationsinsatser fokuserar på stadens starka, befintliga industrier och 
utveckling/attraktion av spetskompetens som försörjer det.

2. Hård och hållbar: Här syftar innovationen till lösning av stadens 
gemensamma/kollektiva problem och utmaningar. Göteborgs stad utvecklar 
spelregler, infrastruktur, och stödtjänster som styr knappa resurser mot 

särskilda samhällsutmaningar. Innovationsinsatser fokuserar på lösning av 
stora, långsiktiga utmaningar där privat agerande upplevs som otillräckligt.

3. Överväxande trädgården: Här syftar innovationen till 
möjlighetsskapande för medborgaren och sin egen utveckling. Medborgare 
och företagare förväntar sig spelregler, infrastruktur, och stödtjänster som 
ger de möjligheter till det nya, det kreativa och det personliga. Mångfald och 
dynamism växer i både civilsamhället och näringsliv – men vissa problem växer 
parallellt.

4. Medborgaren tar ansvar: Här syftar innovationen till att hjälpa 
medborgaren lösa sina egna problem. Medborgare och företagare förväntar 
sig spelregler, infrastruktur, och stödtjänster som ger de möjligheter att lösa 
problem i samhället, och många traditionella offentliga tjänster överlämnas 
till individer och privata leverantörer, med hjälp av nya tekniska verktyg och 
organisatoriska lösningar.

Faktoranalys

Industriutveckling: industrins utveckling är förknippat med 
innovationsförmåga, men just hur innovationsarbete ska främja 
industriutvecklingen är inte en självklarhet. Beroende på tryck från omvärlden 
och politiska trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Stora, starka, befintliga spelares produktivitet och expansion 
(Tillväxtmotorn); 

b. Sysselsättning och trygga arbetstillfällen (Hård och hållbar); 

c. Entreprenörer, start-ups och nya sektorer (Överväxande 
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trädgården); 

d. Företag som erbjuder nya lösningar för tidigare offentliga tjänster 
(Medborgaren tar ansvar)

Förändringar i arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen: 
Innovationskraft i ekonomin beror på arbetskraft och kompetens; samtidigt 
kan innovativa lösningar skapa nya möjligheter för medborgare inom 
arbetsmarknaden och utbildningssektorn. Beroende på tryck från omvärlden 
och politiska trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Försörjning av spetskompetens till stora industrier 
(Tillväxtmotorn); 

b. Träning och program för att maxa sysselsättning (Hård och 

hållbar); 

c. Experimentering med nya arbetsmönster och mångfacetterad 
yrkesutveckling (Överväxande trädgården); 

d. Gig-ekonomin som ett säkerhetsnät (Medborgaren tar ansvar)

Befolkningstillväxt och bostadsmarknaden: Göteborgs Stads 
innovationsarbete kan direkt och/eller indirekt hjälpa bostadsmarknaden att 
möta den förväntade befolkningstillväxten. Beroende på tryck från omvärlden 
och politiska trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Moderna bostäder som är attraktiva för rekrytering av arbetskraft 
(Tillväxtmotorn); 

b. Förseende av bostäder till medborgare oavsett inkomst (Hård och 

hållbar); 

c. Nya regler och utvecklingszoner där företag kan erbjuda nya 
bostadsformer med t.ex. flexibla ytor, anpassade tjänster m.m. 
(Överväxande trädgården); 

d. Ökad delnings- or korttids lösningar samt kostnadseffektivare 
tjänster till bostaden (Medborgaren tar ansvar)

Transport och infrastruktur: Transportlösningar gynnar stadens 
innovationskraft genom att möjliggöra ekonomisk och socialaktivitet, och nya 
tekniska och organisatoriska innovationer inom transport och mobilitet behövs 
för att kunna möta samhällsutmaningar och medborarges behov. Beroende på 
tryck från omvärlden och politiska trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Optimering av godstransporter och pendlingssträckor 
(Tillväxtmotorn); 

b. Ökad livskvalité och förbättrade naturmiljöer (Hård och hållbar); 

c. Utveckling av nya teknik/affärsmodeller kopplad till personlig 
mobilitet (Överväxande trädgården);

d. Utveckling av mobilitetstjänster som kan komplettera/ersätta 
kollektivtrafik (Medborgaren tar ansvar)

Göteborgs naturtillgångar och markanvändning: Göteborgs Stad kommer 
att behöva balansera bevarande av natur och attraktiva miljöer med klok 
exploatering av naturtillgångar för innovativa aktiviteter. Beroende på tryck 
från omvärlden och politiska trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Marknadsföring av attraktiva naturmiljöer som en faktor som lockar 
folk till Göteborg (Tillväxtmotorn); 

b. Restriktioner på markanvändning i linje med långsiktiga 
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miljöutmaningar t.ex. klimatanpassning (Hård och hållbar); 

c. Avsättning/allokering av mark till nya utvecklingszoner för t.ex. 
kluster, turistnäring m.m. (Överväxande trädgården)

d. Utveckling av digitala tjänster som bevakar miljörisker och 
informerar medborgaren (Medborgaren tar ansvar)

Klimatförändringar och anpassning: Klimatförändringar skapar både hot och 
möjligheter som kräver innovation – ett behov som förväntas vara minst lika 
stort 2035 som det är idag. Beroende på tryck från omvärlden och politiska 
trender kan Göteborg välja att prioritera

a. Utveckling av skydd och resiliens i Göteborgs ekonomiska 
infrastruktur samt exportmöjligheter för storskaliga lösningar inom t.ex. 
fordonssektorn (Tillväxtmotorn); 

b. Hårdstyrd klimatanpassning som accepterar vissa restriktioner (t.ex. 
på bil/flygresande) som drabbar ekonomin (Hård och hållbar); 

c. Främjande av nya, ibland mer radikala tekniska lösningar för 
utsläppsminskning inom IT, energi, och mobilitet som tänks ha 
exportpotential (Överväxande trädgården);

d. Utveckling av digitala tjänster som hjälper konsumenter och 
medborgare ändra sitt beteende (Medborgaren tar ansvar)

AI och digitalisering: Utveckling av artificiell intelligens och den breda 
digitaliseringen av ekonomin kommer att möjliggöra många andra innovationer. 
Beroende på tryck från omvärlden och politiska trender kan Göteborg välja att 
prioritera

a. Utveckling av framkantslösningar som ökar produktivitet i storskalig 
industri, t.ex. omfattande robotisering, automatisering av fordon m.m. 
(Tillväxtmotorn); 

b. Proaktiv hantering av den negativa påverkan som AI och 
digitalisering kan ha på arbetsmarknaden (Hård och hållbar); 

c. Satsningar på området i sig som centralt för Göteborgs 
ekonomiska hälsa, med AI- och IKT som drivkraften för stadens tillväxt 
(Överväxande trädgården);

d. Utveckling av digitala verktyg som effektiviserar och delvis ersätter 
offentliga leverans av tjänster (Medborgaren tar ansvar)

Segregation och sociala klyftor: Göteborgs befintliga och växande sociala 
klyftor och geografiska skillnader förväntas vara kvar som den kanske allra 
största utmaning för staden. Bland projektintressenterna var innovationens 
relation till utmaningen mindre klar. Väsentliga frågeställningar inkluderade:

a. Hur kan möjligheterna som skapas av snabb tillväxt och 
kompetensutveckling göras tillgängliga för alla medborgare? 
(Tillväxtmotorn, Överväxande trädgården)

b. Kan hårdare styrning av t.ex. bostadsmarknaden för att bota 
klyftorna göras utan att skapa oväntade effekter som t.ex. inlåsningar? 
(Hård och hållbar)

c. Kan effektivisering av stadens tjänster implementeras på ett sätt 
som når ut och blir accepterad av alla medborgare? (Medborgaren tar 

ansvar)
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