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Bakgrund
Ett antal rapporter/initiativ ligger till grund för arbetet

Utvecklingskraft i hela Sverige

‐ Kunskapsutvecklande rapport 2019

Regional tillväxt efter 2020

Slutrapport Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom 
den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas

‐ Tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta 
samhällsutmaningarna

Sveriges genomförande av Agenda 2030, prop 2019/20:188

Vinnova:s arbete med missions inom mobilitet och mat



Tillväxtverkets arbete

Att ett antal arbetssätt har tagits fram med syftet att särskilt kunna tillämpas på 
uppdrag/initiativ för att bidra till genomförandet av Agenda 2030, en ny nationell strategi 
för hållbar regional utveckling och för lösningar på komplexa samhällsförändringar. 

Stärka Tillväxtverkets roll som facilitator för att våga testa, experimentera och utforska 
hur den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken kan 
bidra till att uppnå Agenda 2030 och de globala målen. 

Stärka och utveckla Tillväxtverkets egen kompetens inom området processledning av 
större komplexa projekt som syftar till att bidra till att lösa de identifierade 
samhällsutmaningarna i den nationella strategin för hållbar regional utveckling samt 
Agenda 2030 och de globala målen. 

Ett effektivare genomförande av den regionala utvecklingspolitiken.



Vårt utforskande

Fört dialog om olika begrepp

‐ Utmaningsdrivna arbetssätt

‐ Systemorienterade arbetssätt

‐ Missions

‐ Expeditioner

‐ Experiment

Aktörers medverkan

‐ Kommuner, civilsamhället, unga

Det iterativa



Vilka utmaningar?

Vilka utmaningar är mest relevanta att 
samverka kring?

‐ Större komplexa samhällsutmaningar

‐ Utmaningar som kräver medverkan av flera aktörer



Nya arbetssätt på regional och 

nationell nivå



Förutsättningar

Långsiktiga mål bortom politikens fyrårsperioder

Bred palett av medverkande aktörer

Tillit och förtroende

‐ Mellan aktörerna

‐ Mellan ledning och experter

Iterativt arbetssätt

Tid för samtal, reflektion och processen

Att lärandet värderas högt



Kommande steg

PM med fokus på förutsättningar för ett 
systemorienterat arbetssätt inom den regionala 
utvecklingspolitiken.

‐ Dialogerna med regionerna

‐ Dialogerna med kollegor internt

‐ Dialoger med Vinnova och Naturvårdsverket

‐ PM om styrning avseende flernivåsamverkan

Handlingsplan för en hållbar regional utveckling. 

RegLabs prioriterade område ”Nya arbetssätt” 
inför 2022.


