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Industrins förnyelse
Teknikutveckling, digitalisering, tjänsteinnehåll m.fl.

Tjänsteekonomins expansion
Kulturella/kreativa näringar, välfärdstjänster, besöksnäring, m.fl.

Aktuella samhällsutmaningar
Arbete, hälsa, integration, urbanisering, demografi, m.m. 

FNs globala hållbarhetsmål 
Jämställdhet, jämlikhet, hälsa, fred, miljö, m.m.

Pågående omvandlingar
som kräver innovativa lösningar



Hållbar regional tillväxt och utveckling innebär att 
miljö, jämställdhet och integration präglar det 

regionala tillväxtarbetet

Hållbar regional tillväxt

Hållbar tillväxt innebär en jämn fördelning av makt och resurser 
mellan kvinnor och män, där allas kompetenser tas till vara 

oavsett bakgrund och ålder

Källa Sveriges nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020



Vem formar framtidens region??

Den som har en 
viss sorts affärsidé?

Den som har en 
drivkraft att förändra?

Den som ser ett 
utvecklingsbehov?

De som tänker 
tillsammans?

De som vill skapa 
flera värden?



Effekter

Nuläge

Insatser

Ohållbara mönster 
Segregering, normer, 

stereotyper

Hållbar tillväxt    
Ekonomiskt, ekologiskt, socialt

Innovativ 

förändring

Vägen till hållbar tillväxt…



Ohållbara mönster
i organisationer och samhälle

Segregering olika utbildning, yrken, branscher, sektorer, m.m.

Normer högre status för vissa egenskaper, grupper, branscher, m.m.

Stereotyper förutfattade meningar om människors egenskaper, 
intressen, kompetenser, m.m.

Hämmar tillväxt, innovation, attraktivitet, kompetensförsörjning m.m.



Branschens mönster
Regionens mönster

Samhällets mönster

Organisationens mönster

Projektets 
mönster
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kompetenser

Hållbarhet
Jämställdhet, mångfald, 
tillgänglighet, miljö m.m.

�
NormerKön, etnicitet, ålder,             

plats, bransch m.m. �

Hållbarhetsnavet

…formar regionala tillväxtinsatser?



Idé/drivkraft

Information

Bemötande 
& kompetenser

Mallar                      
& anvisningar

Bedömning           
& resursfördelning

Resan genom tillväxtstöd (finansiering, rådgivning m.m.)



Inkluderande tillväxtinsatser omfattar…

Strukturer
Representation & resurser bland 

branscher, projektägare, 
projektledare, handläggare m.fl.

Symboler
Framställning av tillväxt, 

företagande, innovation m.m.           

Identiteter
Självbild och självkänsla bland 
invånare, besökare, företagare, 

innovatörer m.fl.

Relationer
Bemötande och interaktion mellan 

handläggare, projektägare, 
leverantörer, m.fl.



Några exempel 
på innovativa jämställdhetsinsatser 



Mer info www.intersectiveinnovation.se



Mer info www.ltu.se/inkluderandeskog 



Mer info www.sempre-project.eu



Mer info www.passionista.nu



Identifiera

utvecklingsbehov utifrån en 

mångfald av perspektiv

Innovativ regional tillväxt 
innebär nytänkande sätt att

Involvera
berörda målgrupper               

och intressenter

Samverkaöver organisations-och sektorsgränser

Utforma 

lösningar i de former som 

bidrar till faktisk förändring

Testalösningar i de miljöer och verksamheter som berörs

Skapa värden

ekonomiska, sociala, miljömässiga



Innovativa skärningspunkter



Testa själv på www.ltu.se/forandringsrutan

Förändringsrutan
Digitalt verktyg för att bedöma potentialen till 
långsiktig förändring i jämställdhetsinsatser

Varje insats graderas utifrån om den är:

sidoordnad eller integrerad                        
i organisationens kärnverksamhet

intern eller extern 
fokuserad i relation till organisationen

http://www.ltu.se/forandringsrutan

