
REGLAB
Hållbarhetsnätverket



Sammanställning av framgångsrecept



Tema: ta fram en behovsanalys för uppdraget om 
hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet

Ingredienser

• Pengar

• Statistiskt underlag

• Kompetens kring hållbarhet + 
sakfrågor

• Kommunikation

• Förankring

Process

• Förklara

• Förankra, inkludera

• Analysera insamlade underlag

• Formulera behoven och 
prioriteringarna



Tema: från teori till handling

Ingredienser
• Indikatorer att följa upp

• Utbildningar

• Rätt språk/ retorik utifrån kontext

• Tillit och tillåtande kultur

• Innovationsbudget

• Altruism

• Mod och tålamod

• Kompetenser

• Prioriteringar (för ökad hastighet)

Process
• Utbilda politiker, chefer och strateger

• Synliggöra goda exempel, belöna och lyfta initiativ

• Tillitsbaserad styrning

• Kravställning- uppföljning

• Tydliggöra ”what’s in it for me/ ”vad kan jag göra”

• Samla och uppmuntra tvärkompetenser

• Fokusera satsningar inom prioriterade områden (för 
ökad hastighet)

• Fira framgångar

• Arbeta långsiktigt och även ” här och nu” med lågt 
hängande frukter



Tema: förutsättningar för förändring

Ingredienser
• Ledarskap som skapar förutsättningar och 

promotar förändring (politiker och 
tjänstepersoner)

• Använd beslut etc. som finns

• Tillåt fel, se allt som lärande

• Gilla/ vila i osäkerhet. Är normalläget.

• Tillitsfullt ledarskap

• UTIFRÅNPRESS: ledare, näringsliv och 
civilsamhälle tar initiativ.

Process
• Morötter för modiga ledare

• Samspel/växelspel med gemensamt språk 
(näringsliv off. sektor)

• Kunna se, ta upp, hantera, bedöma, 
målkonflikter och målavvägningar  ge den 
etiska diskussionen

• I förväg tänkta synergier, hitta skruvnaven, 
effekter åt flera håll

• Vägledande mål inom A2030

• Fira men aldrig luta sig tillbaka, hålla i och 
hålla ut

• Bärande principer som ram för hållbar framtid 
 hållbarhetsdriven utveckling



Tema: Agenda 2030 i styrkedjan

Ingredienser

• Koppla agenda 2030 till verksamheten 
(steg 1),- t.ex. i styrkort, koppla analyser, 
bryta ner det till kommunnivå/aktörsnivå

• Undvika perspektivträngsel

• Strategier samt operativt arbete

• Belysa målavvägningar/konflikter

• Synliggöra konsekvenser i kort & lång 
perspektiv: sociala, ekonomiska och 
ekologiska (samt nollinje/baslinje- vad 
händer om vi inte gör något?)

Process
• Styrsnurra

• Hållbarhetsdriven utveckling- innovativa 
lösningar

• Bottom-up, medskapande tillit (dialog åt båda 
håll)

• Aktörer: invånare/ barn & unga glöms ofta

• Kompetenser: analys



Tema: Integrera hållbarhet i egna 
organisationens alla delar

Ingredienser
• En bra story om hur 

hållbarhetsarbetet bidrar positivt till 
att realisera regeringens mål

• Stöd från politiken och 
utvecklingsdirektör

• Kunskap om hur hållbarhetsarbete 
påverkar reg. Utveckling, förstå värdet 
av det som står på spel (klimat, 
utanförskap..)

• Verktyg och metoder för att 
hållbarhetssäkra allt arbete  få in 
forskningsbaserad evidens

Process
• 1. Ledarskap att våga ifrågasätta

• 2. Testa metoder i ett praktiskt 
sammanhang

• Införa dessa metoder, ny forskning, 
med nytta



Tema: Ökad gemenslagskraft

Ingredienser

• Komma överens om:

 Gemensamma fokusområden

 Överenskommelse med alla 
regionerna för det regionala 
utvecklingsuppdraget

 Synkade system för uppdrag och 
utlysning

Process

• Identifiera ett antal vägledande 
principer

• Att Agenda 2030 ska ligga till grund för 
alla strategier, planer, och program 
och använda dessa



Tema: Integrering av hållbarhet & Agenda 
2030 i stödgivning

Ingredienser
• Metodstöd: t.ex. skrivarstuga/WS 

med flera regioner och finansiärer
• Bredda från början
• Efterfrågan- med i beslut + 

ledrskap
• Kompetens- mash up i arbetet
• Budskap- brett kring det smala
• Komma bort från standardfraser, 

gå till mer konkreta och kvalitativa 
insatser och mål

Process
• Formaliserad samverkan
• Roller, ansvar och mandat
• Uppföljning och utvärdering 

(lärande)
• Riktade utlysningar 

(hållbarhetsdriven utveckling)


