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Bakgrund 
Under 2017-mars 2019 pa ga r framsynsprocessen Region 2050. Processens syfte 
a r att Reglabs medlemmar ska identifiera viktiga fo rutsa ttningar fo r framtida 
va gval och diskutera mo jliga inriktningar och handlingsalternativ fo r kommande 
samha llsutveckling. Akto rer som deltar i Reglabs framsynsprocess har fa tt 
uppgiften att ta fram en strategi och handlingsplan för det kommande 
framsynsarbete. 
 
Fo r att kunna ta fram en strategi och handlingsplan har Tillva xtverkets interna 
arbetsgrupp reflekterat o ver det nula ge vi startade fra n samt de resultat och 
la rdomar som arbetet hittills har medfo rt. Da refter har vi tagit fram en fo rsta 
skiss pa  en strategi och handlingsplan fo r Tillva xtverkets kommande 
framsynsarbete. Vi avvaktar ocksa  inneha llet workshop 4 i framsynsprocessen. 

Projektet Tillväxtverket 2050 
Fo rutom att delta i framsynsprocessen har Tillva xtverket drivit ett internt projekt 
fo r att bygga upp myndighetens fo rma ga inom omra det. Syftet med det interna 
projektet a r att etablera en arbetsmetod som inneba r att Tillva xtverkets 
medarbetare har ba ttre beredskap att mo ta framtida utmaningar och mo jligheter, 
och ett o kat visiona rt ta nkande. Effektma l pa  la ng sikt a r fo rba ttrad 
policyutveckling som inneba r att:  

(i) Tillva xtverket a r ba ttre pa  att genomfo ra sitt uppdrag genom mer 
relevanta och tydligare framtidsinriktade insatser fo r sta rkt 
konkurrenskraft i fo retag och regional tillva xt som  

(ii) pa  sikt a ven inneba r en fo rba ttring av insatsers resultat och effekt. 
 
Som komplement till effektma let finns a ven ett kortsiktigare ma l att lo pande 
a terkoppla fra n den externa framsynsprocess kring regionernas syn pa  olika 
framtider som pa verkar Tillva xtverkets insatser och verksamhet och som till 

exempel kan medfo ra behov av omedelbara justeringar av pa ga ende arbete. 
 
Tillva xtverkets samtliga medarbetare ses som mottagare fo r projektets arbete. I 
projektets genomfo rande a r dock fo ljande konstellationer huvudsakliga 
ma lgrupper. 
• Den prima ra ma lgruppen a r Tillva xtverkets omva rldsanalysna tverk. 
• Den sekunda ra ma lgruppen a r myndighetens avdelnings- och enhetschefer. 

Uppsummering av arbetet hittills 
Det interna projektet har varit mycket beroende av det arbete som har skett i 
Reglabs framsynsprocess. Tillva xtverket har medverkat pa  samtliga workshops (3 
genomfo rda, den sista genomfo rs i oktober 2018). Dock har vi inte medverkat pa  
alla ledarseminarier. 
 
I det interna projektet har samordning med andra processer pa  Tillva xtverket 
skett. Framsynsperspektiv, i form av trendspaning, har kommit till anva ndning i 
EU 2020+ delprojekt Sveriges tillväxtpolitiska utmaningar (delprojekt avslutades 
december 2017) samt A rsredovisningen 2017 samt var en del av det underlag 
som togs fram fo r myndighetens strategiska diskussion va ren 2018. Framsyn 
ingick ocksa  i workshops inom Kunskap för tillväxt va ren 2018. Framsynsmetoder 
har ocksa  testats pa  vissa enheter. Anga ende myndighetens strategiska 
regionarbete har a terrapportering av regionernas arbete skett i januari 2018. 
Anga ende myndighetso vergripande strategiska processer (verksamhetsplanering, 
strategiska omva rldsbevakning, nyutvecklingsprocess A nnu Mera Nytta), har 
dialog fo rts men ingen direkt pa verkan har skett utan vi har inva ntat resultat fra n 
den externa framsynsprocessen. 
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Resultat och lärdomar från arbetet hittills 

Huvudsakliga lärdomar från den externa process och det interna arbetet 

• Fakta om framtiden saknas, da rfo r beho vs flera alternativa bera ttelser 
(ta nkbara, mo jliga, o nskva rda). 

• Scenarier a r ett mycket bra verktyg fo r att konversera om olika framtider och 
fo r att sortera en "messy world”. Scenarier kan anva ndas ba de fo r att ta fram 
samt aktualitetspro va insatser, VP, strategier etc. Det ga r att ta fram egna 
scenarier, men detta a r en relativt arbetskra vande process. Ett alternativ a r 
att anva nda andra akto rers scenarier. 

• Tidsperspektiv 2050 a r sva rt att relatera till i ”vardagsprocesser”. 
• Metodval a r avgo rande fo r resultatet. 
• Ö vningarna i metodbank, sa rskilt scenariearbetet, kan anva ndas a ven fo r 

kortare tidsperspektiv. 
• Sva rt att na  de interna projektma len under projekttiden. Sa rskilt anga ende att 

o verfo ra och kommunicera det vi har arbetat med i workshops 1-3 pa  
hemmaplan. Ö vningar som genomfo rts pa  na gra enheter samt ”Kunskap fo r 
tillva xt” har dock haft bra utfall. 

Huvudsakligt resultat från processen hittills 

• Metodbank inneha llande o vningar fra n workshop 1-3 (just nu sammansta lld i 
WÖRD) 

Strategi och handlingsplan – en första skiss 
Projektgruppen bedo mer att det utga ngsla ge som fanns fo r myndigheten na r 
projektet startade va ren 2017 fortfarande ga ller, det vill sa ga:  

Policyutvecklingen inom myndigheten a r relativt reaktiv och baseras pa  
nula gesanalys ista llet fo r en mer la ngsiktig planeringshorisont. Pa  
Tillva xtverket finns behov av … 
• Att lyfta blicken fra n ett nula ge pra glat av ha ndelser och kortsiktiga 

perspektiv. 
• Att arbeta mer med scenarier om framtiden 
• Att utveckla nya styrprocesser inom verksamhetsplaneringen som a ven 

inkluderar framtidsutblick och mer la ngsiktiga perspektiv. 
• Mer diskussion om det offentliga a tagandets i allma nhet och 

Tillva xtverkets roll i synnerhet i samha llsutvecklingen i exempelvis olika 
scenarier. 

• Att arbeta mer agilt och processorienterat 
 
Med utga ngspunkt fra n detta nula ge samt va ra la rdomar finns det sa ledes behov 
av att 
• kommunicera ut samt sprida det som har gjorts i den externa processen och 

som finns samlat i metodbanken 
• bo rja testa metoder och o vningarna fo r att fa  in arbetssa ttet i olika processer 
 
Arbetsgruppen fo resla r att arbetet sker i tva  steg som ocksa  motsvarar 
prioritering. 
 
Steg 1: Framsynsarbete ingår i Tillväxtverkets omvärldsarbete 3.0 
• Huvudsaklig ma lgrupp: Ömva rldsna tverket 
• Exempel pa  aktiviteter: 

• Genomfo ra metodo vning med na tverket i januari 2019 
• Utveckla arbetssa tt i relation till trendkort samt planerade 

omva rldsanalyser 
 
Steg 2: Aktiviteter med Tillväxtverkets medarbetare som målgrupp 
• Framsynsinslag inga r pa  medarbetardag 20 mars 2019 
• Genomfo ra la mpliga o vningar pa  avdelningsmo ten, enhetsmo ten, chefsmo ten 

osv. 
 
Utestående frågor att hantera i det interna projektet (löper till mars 2019) 
samt kommande framsynsarbete 
• Slutfo ra samt besluta om fo rvaltning av metodbank. 
• Mo jlighet att bilda ett Team framsyn na r projektet a r avslutat tills 

arbetsmetoden a r va l integrerad i Tillva xtverkets omva rldsarbete inkl. 
omva rldsna tverket. 

• Sa kersta lla kommunikationsinsatser (ga rna tillsammans med Tillva xtverkets 
omva rldsarbete 3.0). 

• Medverka i eventuellt Reglabs framsynsna tverk. 
• Utreda om det beho vs ytterligare aktivitet ro rande bevakning av RUA:s 

framsynsarbete. 


