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SAMMANFATTNING
BAKGRUND TILL UPPDRAGET OCH LANDSBYGDSLABBET
Tillväxtverket har av regeringen fått i uppdrag att verka för ett samordnat agerande inom en
sammanhållen landsbygdspolitik. En del i uppdraget är att i samarbete med utvalda statliga
myndigheter ta fram förslag till metodstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömningar, vilket i rapporten benämns som landsbygdsbedömning. Arbetet är ett sätt att stötta
statliga myndigheter att, utifrån sina respektive ansvarsområden, synliggöra, beakta och integrera landsbygdsperspektiv. Med landsbygdsperspektiv menas i detta sammanhang hur
myndigheter arbetar för att möta och nå målen i landsbygdspolitiken.
Mot bakgrund av ovan har Tillväxtverket med hjälp av Sweco öppnat Landsbygdslabbet, där
16 myndigheter utvecklat och testat verktyg som kan fungera som metodstöd för landsbygdsbedömning. Syftet var att ta fram ett underlag till metodstöd som bidrar till det övergripande målet i landsbygdspolitiken: en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i
hela landet.
Landsbygdslabbet har bedrivits i tre tematiska labbspår som pågått mellan januari – april
2021. Arbetsprocessen har följt en tjänstedesignmetodik som tar sin utgångspunkt i användarnas behov. Landsbygdslabbet har bestått av följande delar:
Figur 1 Landsbygdslabbets beståndsdelar och Swecos leveranser till Tillväxtverket
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Landsbygdslabbet har byggt på hög beställarinvolvering och tätt samarbete mellan Tillväxtverket och Sweco.

DEN DESIGN- OCH ANVÄNDARDRIVNA ARBETSPROCESSEN
Landsbygdslabbets arbetsprocess har utgått från principerna i innovationsledning och byggt
på den designdrivna metoden Double Diamond. Tre labbspår skapades:
Figur 2 Landsbygdslabbets tre labbspår
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I samtliga labbspår har deltagarna (1) utforskat utmaningar och möjligheter att integrera ett
landsbygdsperspektiv i verksamheterna, (2) tagit fram personas, det vill säga typiska användare av metodstödet utifrån intervjuer som myndigheterna hade genomfört, (3) genererat
idéer utifrån användarnas behov, (4) prioriterat bland idéer och utvecklat prototyper, samt
(5) återkopplat resultat från test av prototyperna som myndigheterna hade gjort. Följande
resultat ser vi som särskilt betydelsefulla:
•

Stort engagemang från medverkande myndigheter: Labbspåren och labbarna har
haft ett jämnt och högt deltagande från start till mål, med totalt cirka 45 personer
från 16 myndigheter.

•

Ett smörgårdsbord av idéer och förslag till metodstöd: Landsbygdslabbet har genererat en stor mängd idéer, förslag och prototyper. Bara inom labbspåret Uppföljning och analys har totalt cirka 40 idéer framkommit om hur landsbygdsperspektiv
kan integreras i myndigheternas arbete.

•

En webbportal som samlar metodstödets olika delar: Myndigheterna önskar en
webbportal som samlar metodstödets olika delar. Jämställ.nu, Hållbarstad.se samt
Verksamt.se är förebilder. Webbplatsen behöver hållas uppdaterad och ha ett tydligt
ägarskap och förvaltning.

FRÄMJANDE KOMPONENTER FÖR ATT LYCKAS
I Landsbygdslabbet har främjande komponenter identifierats som gör det möjligt att lyckas
integrera landsbygdsperspektiv och göra landsbygdsbedömning med hjälp av ett metodstöd:
•

Regeringens styrning är viktig. Den vägledning som ges behöver vara ändamålsenlig
och verksamhetsnära. Lärdomar bör dras från ett annat tvärsektoriellt område, nämligen arbetet med jämställdhetsintegrering.
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•

Ledorden för metodstödet har varit relevant, enkelt och integrerat. Mot bakgrund av
ett territoriellt maktperspektiv och deltagarnas omsorg om områdets komplexitet,
bör metodstödet hellre sträva efter att vara pedagogiskt än enkelt.

•

Landsbygdsperspektiv och landsbygdsbedömning är utmanande. Integreringsprincipen (mainstreaming) är komplext, möter motstånd och kräver uthållighet över tid.
Checklistor fyller en pedagogisk funktion och är enkla, men mer krävs för att skapa
hållbar förändring.

•

De idéer, förslag och prototyper som tagits fram i Landsbygdslabbet syftar till att
både förbereda, genomföra och förstärka förändring och utveckling. I arbetet med
metodstödet förespråkar vi att myndigheterna fortsätter att involvera användarna.

•

Prioritera dialog, kollegialt lärande och samverkan. Synliggör goda exempel, slå hål
på myter och utmana stereotypa föreställningar om landsbygder.

OMRÅDEN SOM KAN UTVECKLAS
Efter Landsbygdslabbet finns det nu goda möjligheter att vidareutveckla följande:
1. Involvera regioner, länsstyrelser och kommuner i det fortsatta arbetet med ett metodstöd
2. Säkra kopplingen till Agenda2030
3. Fortsätt att utveckla och definiera begreppen
4. Ta fram ett workshopmaterial för att komma igång
5. Utforska synergier med digitalisering och innovation
6. Metodutveckla verktygslådan för jämställdhetsintegrering
7. Nyttja kraften med sociala medier och digital kommunikation
8. Stärk metodstödets möjlighet att bidra med kulturförändring
Ett metodstöd representerar strukturell och strategisk förändring och utveckling. Det är viktigt att den kulturella förändringsdimensionen som avser beteenden, normer och värderingar fortsätter att främjas.

Användarna ska vilja nyttja
metodstödet och känna att
det är användbart!
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IDÉER OCH PROTOTYPER
Till föreliggande rapport finns bilaga 2 som listar samtliga idéer och prototyper. Ett urval av
prototyper visualiseras i tillhörande bilaga 3 (powerpoint). 1 Samtliga idéområden2 och 20
prototyper3 presenteras nedan:
A. Ledning och styrning: Idéområdet innehåller prototypen Att skapa en effektkedja
mellan de landsbygdspolitiska målen och andra politikområden, samt prototypen
Landsbygdsbarometern.
B. Problembilder, mål och åtgärder: Idéområdet innehåller prototypen Att använda
tankekartor för att skapa samsyn kring målbilder, samt prototypen Att se landsbygdsperspektiv i översiktsplaneringen.
C. Organisatorisk genomförandekapacitet: Idéområdet innehåller prototypen Att
utveckla test-bäddsliknande och experimentella miljöer för uppföljning och analys,
samt prototypen Landsbygdsverkstäder.
D. Anpassning av befintliga metoder: Idéområdet innehåller prototypen Att dra nytta
av och anpassa befintliga hållbarhetsbedömningar samt tidigare landsbygdssäkringar,
samt prototypen Målgruppsanalys med ett territoriellt maktperspektiv.
E. Delning och nyttiggörande av data: Idéområdet innehåller prototypen Att samla,
dela och visualisera data, samt prototypen Stöd till myndigheter för att undvika tekniska och juridiska fallgropar.
F. Metodutveckling: Idéområdet innehåller prototypen Att geografi-anpassa befintlig
verktygslåda för jämställdhetsintegrering, samt prototypen Att synliggöra och konkretisera perspektiv och definitioner.
G. Kunskaper och former för kollegialt lärande: Idéområdet innehåller prototypen
Att öka kunskapen och nätverken med regional och lokal nivå, samt Att göra och dela
omvärldsbevakning.
H. Målgrupps- och intressenters behov: Idéområdet innehåller prototypen Att stärka
konsekvensanalyser med geografiska glasögon, samt prototypen Dialog med slutanvändarna och de som berörs.
I.

Media och kommunikation: Idéområdet innehåller prototypen Att skapa en webbplats som kombinerar olika typer av aktiviteter, samt prototypen Länkbibliotek.

J.

Uppföljning, effekter och nytta: Idéområdet innehåller prototypen Att synliggöra
vinster/goda effekter med ett landsbygdsperspektiv, och prototypen Genomlysning av
processer.

Prototyperna i bilaga 3 har provtryckts med flera potentiella användare i myndigheterna.
Idéområden är kluster av idéer och prototyper. Idéområdena har genererats med induktiv metod. Med det menas att kategorierna inte fanns från början, utan har genererats från själva arbetsprocessen och labbarna.
3 Prototyper är mer utvecklade idéer som provtryckts i myndigheterna.
1
2
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LANDSBYGDSLABBET SOM KICK-START FÖR UTVECKLING
Avslutningsvis vill vi påtala vikten av att vara ödmjuk inför att tvärsektoriell förändring och
utveckling utifrån integrering som styrningsprincip tar lång tid. Den högst komprimerade
arbetsprocessen med Landsbygdslabbet bör förstås som en kick-start. En stor grupp myndigheter och individer har nu mobiliserats – vi hoppas att arbetet med metodstödet tas vidare.
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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND TILL UPPDRAGET
Tillväxtverket har av regeringen fått i uppdrag att verka för ett samordnat agerande inom en
sammanhållen landsbygdspolitik. Landsbygdspolitiken innefattar många politikområden
och Tillväxtverket har en central roll i att bland annat stödja statliga myndigheters medverkan i genomförandet av politiken. Arbetet har pågått sedan hösten 2019.
En del i Tillväxtverkets uppdrag inom den sammanhållande landsbygdspolitiken är att i samarbete med utvalda statliga myndigheter ta fram förslag till metodstöd för landsbygdsanalys
och konsekvensbedömningar som ett sätt att stötta statliga myndigheter i arbetet med att,
utifrån sina respektive ansvarsområden, synliggöra, beakta och integrera landsbygdsperspektiv. Med landsbygdsperspektiv i detta sammanhang menas hur myndigheter arbetar för
att möta och nå målen i landsbygdspolitiken. Det övergripande målet i landsbygdspolitiken
är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Statliga myndigheter ska på
ett naturligt sätt stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet och därigenom bidra till att
målen för landsbygdspolitiken nås.
Arbetet ska ta sin utgångspunkt i hur de utpekade myndigheternas verksamhet påverkar
landsbygderna. Metodstödet ska kunna användas i olika processer på myndigheterna, till exempel i samband med verksamhetsplanering, inför olika beslut, i planering av insatser, analys, kommunikation, vid remissyttranden med mera. Målet med metodstödet är att stödja
myndigheterna i att, utifrån sina respektive ansvarsområden, nå de landsbygdspolitiska målen och att stärka landsbygdsperspektivet i deras verksamhet. Ett krav är att metodstödet
ska vara enkelt att förstå och använda. Tillväxtverket ska vidare vara ett stöd för myndigheternas tillämpning av metodstödet.4

Haväng i Skåne: Foto: Anders Tukler

Foto: Bianca Kramer
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4

Tillväxtverket (2020) Metodstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömning – upphandlingsunderlag
10

1.2 TIDIGARE ARBETE MED LANDSBYGDSSÄKRING OCH KONSEKVENSBEDÖMNING
Sverige, precis som flera andra länder, präglas av stora inomregionala skillnader. Mot bakgrund av svårigheterna att se landsbygden, har ett arbete med landsbygdssäkring växt fram.
Landsbygdssäkring är ett verktyg som syftar till att tydliggöra politiska besluts konsekvenser för landsbygden för att undvika negativa utfall. OECD benämner verktyget Rural
proofing. I internationella sammanhang används begreppet ”rural lens”.
I rapporten Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring i Finland, Norge, England
Landsbygdssäkring är en metod för konoch Kanada5 beskrivs arbetet med landssekvensbedömning. På engelska talar man
bygdssäkring i några länder. Slutsatser
om rural proofing. Enligt OECD syftar
från rapporten är att framgångsrik landslandsbygdssäkring till att behov och inbygdssäkring kräver tydligt definierade
tressen för människor, företag och samgeografiska områden, vad målet med arhällen på landsbygden ska synliggöras
betet är, vem som ansvarar för det, att det
och integreras i utvecklingen och genomföljs upp samt att det finns bra faktaunförandet av all politik och program.
derlag och statistik.6 Jordbruksverket har
tidigare arbetat med landsbygdssäkring,
vilket innefattade en guide för landsbygdssäkring och en checklista där landsbygdsutveckling operationaliserats i form av ett antal frågeställningar gällande påverkan på (1) sysselsättning, (2) attraktivitet samt (3) infrastruktur och service. Därtill fanns en så kallad landsbygdsverkstad kopplad till myndighetens stabsfunktion, dit medarbetare kunnat komma för att diskutera landsbygdsfrågor och
landsbygdsperspektiv, för att på så sätt bidra till att landsbygdssäkra underlag till beslut.7
För Jordbruksverket har landsbygdssäkring under de senaste åren övergått till en bredare
modell som benämns hållbarhetsbedömning, och som bygger på de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Landsbygdsperspektivet kommer främst in i den sociala dimensionen.8 Ett
annat exempel är Region Kronoberg som har valt att integrera landsbygdsperspektiv och
landsbygdsbedömning i en bredare hållbarhetssäkring som de kallar Gröna Kronobergssäkring. Även här finns en verkstad – en hållbarhetsverkstad – som ger möjlighet till tvärsektoriella samtal och kunskapsbyggnad, med syfte att komplettera och förbättra inledande bedömningar.9

1.3 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERS VERKSAMHET UR ETT LANDSBYGDSPERSPEKTIV
År 2020 genomförde Tillväxtverket en kartläggning av de 21 myndigheterna i Tillväxtverkets myndighetsnätverk för hållbar regional utveckling och landsbygdspolitik. Syftet var att

Tillväxtanalys (2016) Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring – i Finland, Norge, Storbritannien och Kanada
Tillväxtverket (2020)
7 Jordbruksverket (2020) Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden
8 Jordbruksverket, Hur går hållbarhetsbedömningen till?
9 Region Kronoberg, Hållbarhetssäkring Handbok
5
6

11

få en samlad bild över i vilken grad och på vilket sätt de 21 myndigheterna har ett landsbygdsperspektiv i sin verksamhet. Rapporten visar att merparten av myndigheterna har
skrivningar i sin instruktion, regleringsbrev eller särskilda uppdrag för 2020.

6 av 22 myndigheter har skrivningar om landsbygder i myndighetens instruktion

15 av 22 myndigheter har skrivningar om landsbygder i myndighetens regleringsbrev

Alla undersökta myndigheter har återrapporteringskrav där de ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen om en sammanhållen landsbygdspolitik. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet samt Riksarkivet har skrivningar i sina regleringsbrev där det står att de ska
redovisa hur myndighetens verksamhet har kommit hela landet till del. Några myndigheter
har också andra uppdrag i regleringsbreven som knyter an till landsbygder eller landsbygdspolitik. Exempel har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Sametinget, Jordbruksverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket rutiner där man beaktar landsbygder som en del av en bredare hållbarhets- eller miljöbedömning. Specifik uppföljning kopplat till landsbygder är ovanligt.10
Endast två myndigheter – Jordbruksverket och Tillväxtverket – har särskilda regeringsuppdrag direkt kopplat till landsbygdspolitiken: Tillväxtverket som samordnande för insatserna
för en sammanhållen landsbygdspolitik, och Jordbruksverket i sin roll som förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet. Styrningen av myndigheterna beträffade medverkan i
arbetet med landsbygdspolitiken har förtydligats. Men rapportens slutsats är också att det
behövs utvecklade arbetssätt för att integrera landsbygdsperspektiv i myndigheternas verksamhet, inklusive beslutsprocesser.11

1.4 SWECOS UPPDRAG
Nationella myndigheter ska bli bättre på att synliggöra, beakta och integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter för att på ett medvetet sätt nå målen med den nationella
landsbygdspolitiken. Därför har Tillväxtverket med hjälp av Sweco öppnat Landsbygdslabbet, där ett 20-tal myndigheter har utvecklat och testat verktyg som kan fungera som metodstöd för landsbygdsbedömning. Syftet var att ta fram ett underlag till metodstöd som bidrar till det övergripande målet i landsbygdspolitiken – en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet. Landsbygdslabbet har bedrivits i tre tematiska labbspår som
pågått mellan januari – april 2021. Arbetsprocessen har följt en tjänstedesignmetodik som
tar sin utgångspunkt i användarnas behov.

10
11

Governo (2020) Myndigheters verksamhet utifrån ett landsbygdsperspektiv
Ibid.
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Figur 3 Landsbygdslabbets tre labbspår

Planering och beslutsprocesser

Uppföljning och analys

Kommunikation och media

Sammantaget har Sweco genomfört labbspår med labbträffar, koordinerat reflekterande
lunchsamtal, samlat och delat information på en SharePoint sida och spelat in ett lärande
samtal på Teams med två myndigheter. Vi har delat kunskap om förändringsteori och förmedlat lärdomar om förändringsarbete. Tillsammans med Tillväxtverket genomförde Sweco
en uppstarts- och en avslutningskonferens. Innan labbprocessen påbörjades ägde ett förmöte rum med ett par myndigheter, med syfte att diskutera och förankra arbetsprocessen.
Nedan synliggörs de olika beståndsdelarna i Landsbygdslabbet och Swecos leveranser i
uppdraget.

Foto: Alexandra Boguslawska

Cykling på Ven. Foto: Aleksandra Boguslawska
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Figur 4 Beståndsdelarna i Landsbygdslabbet som Sweco processlett på uppdrag av Tillväxtverket
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Landsbygdslabbet har präglats av hög beställarinvolvering. Labbarna har genomförts i
Teams och en SharePoint sida tillhandahölls av Tillväxtverket. Sweco fyllde den med innehåll. Föreliggande rapport beskriver kort Landsbygdslabbets arbetsprocess samt analyserar
och summerar dess resultat. I bilagan (Powerpoint) redovisas underlag till ett metodstöd
som arbetats fram i Landsbygdslabbets olika labbspår. På nästa sida visas de myndigheter
som Tillväxtverket bjöd in till Landsbygdslabbet.
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Figur 5 Inbjudna myndigheter till Landsbygdslabbet
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*Dessa 15 myndigheter är särskilt utpekade av regeringen för att bidra i genomförandet med

att ta fram metodstöd för landsbygdsbedömning. Övriga 6 myndigheter är av regeringen utpekade för att bidra till den regionala utvecklingspolitiken. Gemensamt ingår de i myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik. Tillväxtverket bjöd även in Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning, att medverka i Landsbygdslabbet.
.
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2. LANDSBYGDSLABBETS ARBETSPROCESS OCH
RESULTAT
I detta kapitel beskriver vi kortfattat arbetsprocessen i Landsbygdslabbet och dess resultat.
I bilagan till rapporten återfinns en mer utförlig beskrivning av valda delar av processen,
inklusive förslag till innehåll i metodstödet.

2.1 ETT DESIGNSDRIVET UTVECKLINGSARBETE I TRE LABBSPÅR
Landsbygdslabbets arbetsprocess har utgått från principerna i innovationsledning12 och
byggt på den designdrivna metoden Double Diamond. Metoden används bland annat vid utvecklandet av tjänster och utgår i hög utsträckning från de behov potentiella användare har
av en specifik tjänst, i det här fallet ett metodstöd för landsbygdsbedömning. Det är en samskapande process som tar sikte på att frigöra deltagarnas idérikedom och lära av varandra.
Figur 6 Metoden Double Diamond (design process modell)

Sweco anpassade metoden utifrån uppdragets förutsättningar och deltagande från myndigheterna. Under fem labbtillfällen, omfattande 3 timmar/tillfälle, fick deltagarna (1) utforska
utmaningar och möjligheter att integrera ett landsbygdsperspektiv i verksamheterna, (2) ta
fram personas - typiska användare av metodstödet utifrån intervjuer som myndigheterna
hade genomfört, (3) generera idéer utifrån användarnas behov, (4) prioritera bland idéerna
och utveckla prototyper, (5) återkoppla resultat från test av prototyperna som

12

Se exempelvis Innovationsguiden.se och arbetet med användardriven innovation och tjänstedesign
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myndigheterna hade gjort. Resultatet av labbtillfällena återfinns i denna rapports bilaga 3
(Powerpoint).

2.2 LANDSBYGDSLABBET HAR BYGGT PÅ ETT STORT ENGAGEMANG
Landsbygdslabbet har bedrivits i enlighet med förändringsprinciperna i innovationsledning
och designprocesser, vilket innebär ett starkt behovs- och användarfokus. Labbspåren och
labbarna har haft ett jämnt och högt deltagande från start till mål, med totalt cirka 45 personer från 16 myndigheter. En inledande farhåga var att myndigheternas deltagande skulle variera, både mellan labbspåren och mellan labbtillfällena och att det i sin tur skulle påverka
arbetsprocessen. Men deltagandet har varit högt och jämnt över tid i alla labbspår. Deltagarna har visat stort engagemang och aktivt bidragit till en samskapande process. De har
generöst delat med sig av kunskaper och erfarenheter. Landsbygdslabbet som koncept har
rönt intresse även utanför labbprocessen. Externa deltagare har hört av sig till Tillväxtverket
med frågor om innehåll och möjlighet till medverkan.

2.3 METODSTÖDETS ANVÄNDARE ÄR EN VIKTIG PUSSELBIT
En viktig del i Landsbygdslabbet har varit att utforska och lyssna in användares behov av ett
metodstöd. Syftet har varit att utveckla ett så relevant metodstöd som möjligt. Redan efter
det första labbtillfället fick deltagarna i uppgift att intervjua minst två presumtiva användare
av det framtida metodstödet i respektive myndighet. Syftet var att öka kunskapen och förståelsen för olika användares behov och samtidigt bidra till att förankra uppdraget. Deltagarna intervjuade chefer, strateger, planerare, controllers, analytiker, kommunikatörer,
handläggare med flera.
Figur 7 Presumtiva användare av metodstödet

Chefer

Kommunikatörer
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Med insikter från intervjuerna visualiserade deltagarna ett antal personas, det vill säga typiska användare av metodstödet; deras behov och drivkrafter. I den separata bilaga 3 (powerpoint) återfinns några exempel på personas. Metodstödets presumtiva användare spelade även en betydelsefull roll i testningen av de prototyper som utvecklades i labbspåren.
Deltagarna fick i uppgift att testa förslagen/prototyperna för att undersöka deras relevans,
användarvänlighet och integreringspotential. I bilagan finns exempel på prototyperna och
testpersonernas respons.
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2.4 DET FINNS ETT SMÖRGÅRDSBORD AV IDÉER OCH FÖRSLAG TILL METODSTÖD
De tre labbspåren i Landsbygdslabbet har genererat en rad idéer och förslag till metodstöd.
Exempelvis inom labbspåret Uppföljning och analys identifierades fem tematiska kluster
med totalt cirka 30 förslag på hur landsbygdsperspektiv kan integreras i myndigheternas
arbete. Förslagen handlar exempelvis om anpassning och utveckling av befintliga och nya
metoder, samt delning och nyttiggörande av data. Ett 20-tal idéer från de olika labbspåren
har bearbetats till så kallade prototyper som testats i myndigheterna. Några exempel är geografiska glasögon på utlysning och uppföljning av medel för forskning och utveckling/innovations (FoUI), målgruppsanalys med territoriellt maktperspektiv, en landsbygdsbarometer
med ett frågebatteri samt en gemensam bildbank och webbportal.

2.5 ÖNSKEMÅL OM EN WEBBPORTAL SOM SAMLAR METODSTÖDETS OLIKA
DELAR
Arbetet i Landsbygdslabbet har visat att myndigheterna önskar en webbportal som samlar
Foto: Thor Jörgen Udvang
metodstödets olika delar. Jämställ.nu, Hallbarstad.se samt Verksamt.se är exempel på förebilder för en webbportal. I labbspåret Kommunikation och media har betonats att webbplatsen behöver hållas uppdaterad och ha ett tydligt ägarskap och förvaltning, antingen av Tillväxtverket själva, eller av flera myndigheter i samverkan. Även om den drivs av en myndighet, bygger den på tips och material från användarna och andra aktörer. Oavsett ägarskap,
bör webbplatsen på något sätt koppla an till den närliggande webbplats som Landsbygdsnätverket driver. Myndigheterna önskar en samlingspunkt som inte bara samlar ett skriftligt
underlag, utan levandegör ett geografiskt samtal med exempelvis lunchseminarier och inspirationsföreläsningar.

2.6 GEMENSAMMA STYRKOR OCH UTMANINGAR
Det har funnits flera gemensamma styrkor och utmaningar mellan de tre labbspåren. Deltagarna som medverkat har haft kvalificerad kompetens på området och erfarenhet av landsbygdsperspektiv, vilket underlättat processen. Majoriteten av deltagarna ingår i Tillväxtverkets myndighetsgemensamma nätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik. Intresset har varit stort för att hantera geografins komplexa helhet, synergier och målkonflikter.
Grupperna har visat stor idérikedom och förmåga att ta fram förslag på innehåll i ett framtida
metodstöd. De har varit mycket intresserade av att samverka och lära av att varandra. Flera
myndigheter ser gärna att arbetet framöver involverar offentliga aktörer på regional och
kommunal nivå. Gemensamt för de tre labbspåren är också att det varit relativt utmanande
att konkretisera och prototypa idéer till förslag. Men det beror också på den komprimerade
arbetsprocessen. En metodutveckling av befintlig verktygslåda för jämställdhetsintegrering
hade sannolikt kunnat nyttjats i större utsträckning, om det funnits mer erfarenhet av jämställdhetsperspektiv. En del myndigheter valde att provtrycka sina prototyper tillsammans
med medarbetare som arbetar med jämställdhet. Vi uppfattar det som mycket värdefullt.
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3. FRÄMJANDE KOMPONENTER FÖR ATT LYCKAS
I följande kapitel redogör vi för ett antal komponenter som främjar förutsättningarna för
myndigheterna att lyckas med att integrera ett landsbygdsperspektiv och göra landsbygdsbedömningar med hjälp av ett utvecklat metodstöd.

3.1 REGERINGENS STYRNING ÄR VIKTIG
Landsbygdslabbets deltagare har poängterat vikten av att regeringen inför och stärker skrivningarna om landsbygder i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev.
Internationell erfarenhet av arbetet med landsbygdssäkring visar förvisso att lagstiftning,
formella krav och obligatorisk tillämpning inte alltid leder till önskvärda resultat. I Kanada
har formella krav varit viktiga för att frigöra ekonomiska och personella resurser samt ge
befogenheter till ett förändringsarbete. Men ett obligatoriskt arbete med landsbygdssäkring
bedöms inte ha resulterat i bättre kvalitet. I England har beslutsfattare på respektive departement haft krav på sig att landsbygdssäkra all inrikespolitik sedan 2000, men det finns ändå
brister i systemet. Landsbygdssäkringen har inte utförts konsekvent. Ansvaret har inte alltid
uppfattats/varit erkänt, och uppföljningen har varit undermålig. I Finland är erfarenheten
att landsbygdssäkring inte blir mer kvalitativ för att den är obligatorisk. Samtidigt gör frivilligheten naturligtvis att det är lättare att åsidosätta bedömningsmetoder med geografiska
perspektiv, med hänvisning till exempelvis stor arbetsbörda och tidsbrist.13
I Landsbygdslabbet har deltagarna meddelat att formella krav är viktiga för att ge legitimitet
och frigöra resurser till ett utvecklings- och förändringsarbete i myndigheterna. Deltagare
har även lyft vikten av att synliggöra eventuella målkonflikter för att kunna hantera och bedöma dess konsekvenser på ett bra sätt. En stärkt statlig styrning skulle ge myndigheterna
ett bättre utgångsläge att arbeta med landsbygdsbedömning och bidra till de landsbygdspolitiska målen.
Vikten av statlig styrning för att åstadkomma förändring och resultat inom ett tvärsektoriellt
område kan relateras till arbetet med jämställdhetsintegrering. I Sverige lämnas förmågan
att bidra till att uppfylla målen för jämställdhetspolitiken inte åt slumpen. Det finns särskilda
mål, krav, utvecklingsprogram och stödfunktioner för nationella myndigheter, nämligen
Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JIM). Syftet är att stärka myndigheternas
arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att
uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet har pågått sedan 2013 och omfattar idag 54
myndigheter. Statskontorets utvärdering av JIM-uppdraget visar att regeringens styrning varit kraftfull och viktig.14 Erfarenheterna menar vi är relevanta även för landsbygdspolitiken.

Tillväxtanalys (2016) Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring – i Finland, Norge, Storbritannien och Kanada
Statskontoret (2019) Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter
13
14
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3.2 VÄGLEDNINGEN BEHÖVER VARA ÄNDAMÅLSENLIG OCH VERKSAMHETSNÄRA
Deltagarna i labbprocessen har påtalat behovet av att de landsbygdspolitiska målen behöver
operationaliseras så att de blir relevanta och ändamålsenliga för respektive myndighet. Eftersom myndigheterna har olika uppdrag behöver de göra en egen tolkning och anpassning,
för att landsbygdsbedömning och metodstöd ska bidra till nytta. För att tillgodose detta behov har en särskild prototyp utvecklats i labbspåret Planering och beslutsprocesser, som innebär genomlysning av uppdrag och processer med syfte att identifiera var landsbygdsbedömning kan skapa störst värde och bidra till måluppfyllelse (se bilagan till rapporten).
Lärdomar bör dras från Statskontorets utvärdering av JIM-uppdraget, som visade att det
fanns brister i vägledningen till de myndigheter som deltog i programmet. Myndigheterna
fick inte tillräcklig information och hade överlag svårt att hantera sina öppet formulerade
uppdrag. Stödfunktionen hade också ett alltför omfattande uppdrag i förhållande till sina resurser, vilket gjorde det svårt att ge tillräckligt omfattande och verksamhetsanpassat stöd.15
Liknande lärdomar dras i Effektutvärderingen av det Europeiska Socialfondsprogrammet
2014 – 2020.16 Det metodstöd som upphandlades (ESI-support) med syfte att stötta projekten att integrera de horisontella principerna har inte fungerat optimalt: Metodstödet gavs
utifrån ett delvis otydligt mandat, var för övergripande och hade för lite resurser i förhållande till uppgiften de skulle utföra. Stödet hade behövt vara mer operativt och anpassat till
projektens verksamhet för att skapa värde. Erfarenheterna är värda att beakta i det fortsatta
arbetet med landsbygdsbedömning.
Ändamålsenlighet handlar också om att uppdrag, krav och metodstöd anpassas till myndigheternas profil och på så sätt blir verksamhetsnära. En del statliga myndigheter, vid sidan av
universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling
(FoU). Exempelvis Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten utlyser FoU-medel och har därför större relevans att integrera geografiska glasögon vid uppföljning och analys av bidrag, vetenskapliga råd, utlysningar av forskningsmedel och upphandling av forskning. Några av dessa myndigheter har idégenererat och provtryckt prototyper för finansiell
uppföljning och analys, med geografiska glasögon. Responsen från de potentiella användarna
var god. En verksamhetsnära anpassning är, överhuvudtaget, central för att uppnå mål och
effekter när integrering (mainstreaming) används som styrningsprincip.17

3.3 HELLRE ETT PEDAGOGISKT ÄN ENKELT METODSTÖD
Ledorden för metodstödet har varit relevant, enkelt och integrerat. Dessa har varit närvarande genom hela Landsbygdslabbet. I testmomentet fick de presumtiva användarna ta ställning till om de upplevde prototyperna som relevanta, enkla att använda och möjliga att

Statskontoret (2019) Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter
16 Sweco (2020) Effektutvärdering av det Europeiska Socialfondsprogrammet 2014 – 2020
17 Vad gäller det verksamhetsnära, se. Ibid kap 3.6 Horisontella principer och integrering som styrningsprincip
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integrera i ordinarie verksamhet. Användarnas upplevelse av relevans och integration är
centralt, och dessa ledord är viktiga. Men mot bakgrund av samtalen i landsbygdslabbarna
ställer vi oss tveksamma till det ledord som säger att metodstödet ska vara enkelt. Ledordet
Enkelt riskerar att urholka det förändringsarbete som metodstödet kräver för att skapa nytta
och bidra till måluppfyllelse och generera effekter. Ett alternativ som vi ser det är att istället
använda ordet Pedagogiskt som ledord. Ett sådant ord, bedömer vi, ger dessutom ett bra signalvärde. Webbplatsen för metodstödet ska naturligtvis vara användardriven, enkel att använda och ge en bra överblick över metodstödets olika delar. Enskilda verktyg kan också vara
enkla att använda. Men att integrera ett landsbygdsperspektiv och arbeta med landsbygdsbedömning kommer enligt Landsbygdslabbets deltagare och metodstödets presumtiva användare inte att vara enkelt. Ett sådant metodstöd är komplext och inbegriper att hantera
målkonflikter, komplexa orsakssamband, normer samt motstånd. Däremot kan ett metodstöd med fördel vara pedagogiskt.

3.4 INTEGRERINGSPRINCIPEN ÄR KOMPLEX
En central insikt från Landsbygdslabbet är att arbetet med landsbygdsperspektiv och landsbygdsbedömning innebär att ha en förståelse för, och kunna hantera, en komplex helhet. Den
komplexa helheten består av både målkonflikter och synergier, vilket är något som deltagarna i samtliga labbspår återkommit till. Som konstaterats ovan finns relevans och lärdomar från arbetet med jämställdhet i verksamhetsutveckling. Jämställdhetsintegrering kan
uppfattas som ”trassligt och utan enkla lösningar.18 För att lyckas krävs det att arbeta med
så kallade hängrännor, istället för stuprör. Detsamma gäller landsbygdsperspektiv och landsbygdsbedömning, som också går på tvärs genom en organisation. Integrering som styrningsprincip kräver långsiktighet, uthållighet, kontinuerlig analys, reflektion och lärande. Lärdomarna är inte att eftersträva en illusion av konsensus. Omfamna, skapa utrymme och dra
strategisk nytta av det maktperspektiv som de geografiska glasögonen erbjuder. Mot bakgrund av svensk erfarenhet av jämställdhetsintegrering, bör landsbygdsbedömning inte
stanna vid enkla metoder och checklistor.19 För att landsbygdsbedömning ska bli framgångsrikt behövs styrinstrument, politisk vilja, kunskap och mål. Det behövs ett metodstöd som
synliggör och drar nytta av komplexa utmaningar.
Det är positivt att flera prototyper tagit höjd för att integrering (mainstreaming) är ett utmanande arbete: Exempelvis prototypen Målgruppsanalyser med territoriellt maktperspektiv,
Stöd för reflekterande analyser samt Genomlysning av processer samt frågebatteri för att
höja medvetenheten på ledningsnivå. Vi ser det också som positivt att det finns idéer och
prototyper som kan ge kapacitet till att förflytta en organisation.20
Foto: Mickael Tannus

Lindholm (red) (2011) Jämställdhet i verksamhetsutveckling.
Jämför Alnebratt och Rönnblom (2016) Feminism som byråkrati.
20 Labbspåret Uppföljning och analys har resulterat i ca 10 idéer som klustrats och benämns som Organisatorisk
genomförandekapacitet.
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3.5 CHECKLISTOR ÄR BRA MEN MER KRÄVS FÖR ATT SKAPA HÅLLBAR FÖRÄNDRING
Checklistor med ett antal frågor har varit vanligt förekommande i det tidigare arbetet med
landsbygdssäkring, både i Sverige och utomlands. Det är också en del av de nya hållbarhetssäkringarna, som vi sett. Det politiska verktyget ”Rural lens” från 1998 är en checklista bestående av ett antal frågor. I Finland har en checklista använts med syfte att göra landsbygdssäkring så enkel att den går att använda av ”vem som helst”. I England har en lista innefattat
frågor om effekter för landsbygdsområden. Enligt uppföljning från 2001 fanns en omfattande
spridning av själva checklistan – men inte tillämpning av den i beslutsprocesser.21 Landsbygdslabbets deltagare och presumtiva användare av metodstödet uppfattar checklistor som
relevanta och enkla att integrera – oavsett myndighetens uppdrag, storlek och kultur. De
ökar medvetenheten, på ett enkelt sätt. Följande citat är uttryckt av en person som medverkat i labbprocessen för Planering och beslutsprocesser.
Checklistor från Jordbruksverket och hållbarhetsbedömningar har modifierats till prototy”Det blir tydligt vad man vet och inte per i Landsbygdslabbet och testats av myndigvet, vad man tror sig veta, men
heterna med gott resultat på hemmaplan. Jordegentligen inte vet, och vad man där- bruksverkets tidigare arbete med landsbygdsför behöver undersöka närmare”
säkring och nuvarande arbete med hållbarhetsbedömning innehåller checklistor. Men verk- Deltagare i labbspår
tygslåda är mer omfattande än så. Idag arbetar
myndigheten också med konceptet Nanolär, det
vill säga korta digitala utbildningar om hållbarhet som alla kan göra vid datorn. Som nämnts har det tidigare funnits en Landsbygdsverkstad för att ge kunskap och stöd. Satsningen lanserades med hjälp av en omfattande marknadsföringskampanj. Det hela var initierat från verksledningen, synliggjordes med GD på
intranätet och spreds med en lustfull notis till respektive medarbetares kontorsplats. Ambitionen var att nå ut och skapa engagemang hos samtliga medarbetare i organisationen.22
I Landsbygdslabbet har både checklistor och prototyper för en stegvis process utvecklats,
vilket kan skapa förutsättningar för en mer hållbar förändring. En viktig aspekt som lyfts av
deltagarna är vikten av att skapa medvetenhet om ett förändringsbehov i myndigheten, samt
vikten av att belysa de risker för tolkningsutrymme som kan finnas. Myndigheterna behöver
synliggöra i vilken utsträckning landsbygdspolitiken är omhändertagen inom ramen för befintliga uppdrag och mål eller inte, samt på vilket sätt landsbygdspolitiken innebär en förändring utifrån myndighetens befintliga uppdrag.

Tillväxtanalys (2016) Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring – i Finland, Norge, Storbritannien och Kanada
Landsbygdslabbets reflekterande lunchsamtal – Jordbruksverket delar med sig av tankar och erfarenheter,
2020-02-25.
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3.6 FLERA PROTOTYPER KAN ANVÄNDAS I EN PROCESS FÖR FÖRÄNDRINGSLEDNING
Flera av prototyperna som utvecklats i Landsbygdslabbet menar vi kan användas i en process för förändringsledning, som exempelvis Ekonomistyrningsverket beskriver i sin vägledning: Att leda förändring i offentlig verksamhet. De illustrerar förändringsledning som en process i tre steg för en organisatorisk förändring: (1) förberedelse, (2) genomförande och (3)
förstärkning.
I steg 1 identifierar organisationen vad och varför man ska göra en förändring, man skapar
en tydlig målbild, identifierar målgrupper, bedömer omfattning och påverkan, organisationens kapacitet och bedömer risker. I steg 2 genomför man planerade aktiviteter och följer upp
var både organisationen och medarbetarna befinner sig och hanterar eventuellt motstånd. I
steg 3 följer man upp resultatet, förstärker önskvärda beteenden, bedömer läget för förändringen och genomför kompletterande aktiviteter och tillvaratar erfarenheter.23 Denna förändringsprocess utgår från att förändringen är planerad, en så kallad teleologisk modell. Det
innebär att det finns en intention med förändringen. Andra perspektiv på förändring kan
vara att se förändring som livscykler, evolution, dialektisk process och maktkamp eller som
tillfällighet.24 Landsbygdslabbet har utvecklat prototyper för samtliga tre steg som ESV beskriver.
Figur 8 Landsbygdslabbets prototyper i förhållande till teori om förändringsledning
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En poäng vi velat göra i Landsbygdslabbet, med tjänstedesign som arbetsprocess, är att förändring inte alltid är, eller bör vara, linjär. Användardriven utveckling kan vara utforskande
och cyklisk. Innebörden av detta utvecklas nedan.

3.7 FORTSÄTT ATT ARBETA DESIGNORIENTERAT
I Landsbygdslabbet har vi fört en diskussion om vem som är användare av metodstödet. Deltagarna har uppmärksammat att användarna finns både inom och utanför den egna organisationen. Det handlar om handläggare och beslutsfattare, men kan även vara medborgare,
invånare, kunder och boende.25 Deltagare i labbet har bland annat påtalat en brist på kunskap om vad de som bor, lever och verkar på landsbygderna vill och behöver. Ett sätt att öka

Ekonomistyrningsverket (2017) Vägledning. Att leda förändring i offentlig verksamhet.
Jacobsen Dag Ingvar (2005) Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Studentlitteratur.
25 Myndigheternas målgrupper är inte enbart mottagare av effekterna av ett metodstöd. Vi menar att de på något
sätt bör involveras i vidareutvecklingen av metodstödet. Idén inom tjänstedesign och innovationsledning är att
involvera olika typer av användare, även slutanvändarna, som medskapare. Syftet är att säkra god kvalitet.
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kunskapen om målgruppernas behov är att involvera dem i ett fortsatt arbete med metodstödet. Det fortsatta arbetet med metodstödet kan med fördel bygga vidare på den användardrivna utvecklingsprocess som Landsbygdslabbet initierat och involvera fler intressenter
och presumtiva användare av metodstödet utanför myndigheterna. Den designdrivna metodiken kan sammanfattas som ”lära genom att göra”. Istället för att teoretisera och analysera
sig fram till lösningar bakom skrivbordet gäller det att i verksamheten utforska, förstå och
tidigt testa i olika omgångar, gärna experimentellt och lekfullt. Intensitet och närhet till det
man vill förändra är avgörande för att lyckas. Myndigheternas målgrupper och allmänheten
är därför inte passiva mottagare av ett metodstöds resultat – de kan även involveras som
medskapare.26

3.8 PRIORITERA DIALOG, KOLLEGIALT LÄRANDE OCH SAMVERKAN
Deltagarna i Landsbygdslabbet menar att landsbygdsfrågorna behöver utrymme och arenor
för dialog, samtal och samverkan. Det ligger i linje med ett förändringsarbete som kräver
långsiktighet, kontinuerlig analys, reflektion och lärande. Som ett exempel togs en prototyp
om Landsbygdsverkstäder för kollegialt lärande fram, med inspiration från Jordbruksverket.
Landsbygdsverkstäderna syftar till att skapa dialog och samtal kring myndighetens aktiviteter och arbete med landsbygdsbedömning. De kan även stärka kommunikation och samverkan med andra intressenter som regioner, kommuner och civilsamhället De skulle kunna användas för att främja bred dialog och samverkan mellan olika aktörer och nivåer. Erfarenheterna från Kanada är att samverkan är en bra investering och kan göras med partnerskap,
kunskapsspridning och sammankopplingar av olika slag. Landsbygdslabbets deltagare är
inne på samma sak. Styrkan ligger inte enbart i inomorganisatorisk användning av ett metodstöd, utan myndighetsövergripande samverkan. Fler kontakter bör tas regionalt och lokalt, med syfte att bidra till att uppnå de landsbygdspolitiska målen. Enligt deltagarna bör
nätverken, dialogen och förståelsen för myndigheternas målgrupper och användare på plats
i lokalsamhället stärkas. Det handlar om att nå ut lokalt till kommuner, men även till civilsamhället (organisationer och föreningsverksamhet).

3.9 SYNLIGGÖR LÄRANDE EXEMPEL, SLÅ HÅL PÅ MYTER OCH UTMANA NORMER
Det finns en stark kraft i att synliggöra lärande exempel, där landsbygdsbedömning som metod samt konsekvenserna av den, demonstreras i praktiken och kommer andra till gagn. I
Kanadas arbete med ”rural lens” var det just detta som fattades. Landsbygdssäkringen blev
intern, få detaljer offentliggjordes och det var oklart vilka förändringar som egentligen föreslagits och berodde på ett landsbygdsperspektiv. Rekommendationen var därför att transparent och praktiskt visa vad som faktiskt görs på området, och att visa upp exemplen även för

Det finns olika sätt att involvera slutanvändarna som medskapare i en arbetsprocess. Exempel kan hämtas från
områdena tjänstedesign och innovationsledning. Statsvetenskaplig forskning om så kallad ”Demokratisering av
expertis” och ”Offentlig deliberation” kan också vara relevant.
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allmänheten.27 Detta är naturligtvis bra. Vi vill bara poängtera att allmänheten varken är en
homogen grupp eller enbart mottagare av information.28
Förutom lärande exempel är det också möjligt att arbeta med normbrytande kommunikation
och exempel där man med fakta slår hål på myter. Jordbruksverket menar att det varit en
framgångsrik strategi i deras tidigare arbete med landsbygdssäkring29. Myndigheten själv
drar paralleller till jämställdhet: Från samarbete med forskare har de erfarenhet av att med
informations- och kommunikationsinsatser slå hål på felaktiga föreställningar och stereotyper om människor som bor på olika platser i landet, och på olika landsbygder.30

Tillväxtanalys (2016)
Tidigare litteratur om landsbygdssäkring tycks ha en något förenklad syn på kunskap, allmänhet och expertis.
Jämför med den forskningslitteratur som går under benämningen ”Demokratisering av expertis”, och som kritiserar en sådan ansats. Se Bengtsson (2011), Frame dynamics and stakeholders in risk governance, Avhandling:
Lund university.
29 Jordbruksverket (2014) Slutrapport av projekt SVEA - För ett land i framkant
30 Landsbygdslabbets reflekterande lunchsamtal – Jordbruksverket delar med sig av tankar och erfarenheter,
2020-02-25.
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I Landsbygdslabbet finns en prototyp benämnd Mytmetodik. Den syftar till att med hjälp av
analys och kommunikation, samt berättelser och bilder, slå hål på felaktiga föreställningar
om landsbygden.31 Vi tror att det finns en stor potential och nytta med att skapa verktyg som
kombinerar
Hus i Skåne. Foto:
Oliver Bockmaktordningar gällande genus och geografi – något vi själva hänvisar till som
intersektionell analys. Normer, myter och stereotyper är en viktig komponent i den blogg om
det urbana tolkningsföreträdet som heter Härifrån.nu.32 I Landsbygdslabbet har illustrationer och berättelser från bloggen använts som avslut av labbarna i labbspåret Uppföljning
och analys.

Hus i Skåne. Foto: Oliver Bock

31
32

Jmf. Bloggen Härifrån.nu
Härifrån.nu drivs av Maria Lillieström och Johanna Nilsson
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4. OMRÅDEN FÖR FORTSATT UTVECKLING
4.1 INVOLVERA REGIONER OCH KOMMUNER I DET FORTSATTA ARBETET
Landsbygdslabbet har varit inriktat på samverkan och samskapande mellan statliga myndigheter. När man vill ge det geografiska perspektivet en större roll och sätta landsbygdsfrågor
på agendan finns det skäl att bjuda in till en bredare samverkan kring ett metodstöd. Kommuner, länsstyrelser och regioner har en stor betydelse för landsbygdspolitiken. En samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i den fortsatta processen skulle kunna leda
till att metodstödet uppfattas som gemensamt för staten, kommunerna och regionerna, och
kan användas även av civilsamhället med såväl större organisationer som lokalt föreningsliv.
Det skulle sannolikt ge en utväxling på de resurser som ändå behöver avsättas för att skapa
och upprätthålla ett metodstöd.

4.2 SÄKRA KOPPLINGEN TILL AGENDA2030
Flera deltagare har lyft fram arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda
2030, som en möjlighet att skapa incitament att integrera landsbygdsperspektiv/geografiskt
perspektiv i myndigheterna. Många är överens om att metodstödet behöver integreras i hållbarhetsarbetet, och inte bli ett separat stuprör. Jordbruksverkets befintliga hållbarhetsbedömning – som delats i Landsbygdslabbet i syfte att bidra till ökat lärande mellan myndigheterna – är ett exempel. I labbspåret Planering och beslutsprocesser har en prototyp för
Hållbar utveckling Agenda 2030 testats. Den syftar till att identifiera hur geografier kan synliggöras inom ramen för arbetet med Agenda 2030 och myndigheternas arbete med hållbarhet.

4.3 FORTSÄTT UTVECKLA OCH DEFINIERA BEGREPPEN
Det finns idag ingen gemensam och etablerad begreppsapparat för landsbygder och ett
landsbygdsperspektiv. I rapporten Myndigheters verksamhet utifrån ett landsbygdsperspektiv
uttrycker flera myndigheter ett önskemål om att tillsammans ta fram ett antal gemensamma
definitioner av ett antal begrepp som används inom politikområdet.33 I Landsbygdslabbet
har vi pratat om landsbygdsperspektiv, geografiskt perspektiv, territoriellt perspektiv, platsperspektiv utan att definiera de olika begreppen då det inte varit en del av uppdraget. Begreppsfrågan har dock aktualiserats i labbspåren och myndigheter använder olika begrepp
för att beskriva ”landsbygder”. Exempelvis arbetar Jämställdhetsmyndigheten med platsbaserade bedömningar istället för landsbygdsbedömningar. Enligt deras erfarenhet har geografi vid flera tillfällen visat sig ha större betydelse för ojämställdhet än kön och genus. De

33

Governo (2020). Myndigheters verksamhet utifrån ett landsbygdsperspektiv.
27

två maktordningarna diskuterades på ett så kallat reflekterande lunchsamtal med Landsbygdslabbet, som Jämställdhetsmyndigheten höll i.34
I labbspåret Kommunikation och media har deltagarna diskuterat diskursens betydelse för
vår föreställning om olika landsbygder. En gemensam bildportfölj för visualisering av landsbygdens olika platser har tagits fram som prototyp till metodstödet. I labbspåret Uppföljning
och analys har platsbaserade begrepp kommit upp till diskussion. Statskontorets delutvärdering av JIM-myndigheternas arbete visade att utvecklade begrepp har varit en framgångsfaktor, liksom kunskap och stöd, för myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.35
Det finns med andra ord anledning att fortsätta utveckla och definiera begreppen framledes.

4.4 TA FRAM WORKSHOPÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA IGÅNG
Det kan vara utmanande att komma igång, välja verktyg och tillämpa ett metodstöd för landsbygdsbedömning, särskilt om kunskapen på området är låg. Precis som för jämställdhet, digitalisering och innovation befinner sig myndigheter – och olika delar av en organisation –
på olika mognadsnivåer. Underlaget till metodstödet innehåller prototyper som kan utvecklas till stöd för myndigheterna i deras arbete med planering, beslutsprocesser, analys och
kommunikation. Vi menar att det kan behövas ett komplement till de prototyper som tagits
fram. Det kan handla om självinstruerande workshopövningar för mobilisering och uppstart.
Respektive myndighet kan då lättare hitta sin startposition och komma igång. Workshopmaterialet ser vi som en del av metodstödet. Syftet är att samla olika delar av en organisation,
skapa samsyn och få en bild av hur mogen myndigheten är på området.36 Vår erfarenhet är
att man inte ska underskatta processen att komma samman i en stor organisation, och finna
sina roller i en utvecklingsprocess.

4.5 UTFORSKA SYNERGIER MED DIGITALISERING OCH INNOVATION
Digitalisering och innovation är strategiskt viktiga utvecklingsområden och aktuella frågor
inom landsbygdspolitiken och de gröna näringarna – något som Sweco visat i ett uppdrag
och kartläggning för Tillväxtverket om data som strategisk resurs för affärsutveckling och
företagande.37 Innovation och digitalisering har också fått ökad aktualitet med anledning av
Coronapandemin. Krisen har fungerat som katalysator och påskyndat samhällets digitala
omställning. Ökad digitalisering till följd av covid-19 har också påverkat arbetsplatsernas utformning och vänt upp och ner på vår arbetsvardag. Arbetslivet är nu mer flexibelt och fler
kan arbeta på distans hemifrån, oberoende av plats. Förhållandet mellan stad och land verkar

Landsbygdslabbets reflekterande lunchsamtal – Jämställdhetsmyndigheten delar med sig av tankar och erfarenheter, 2020-03-09.
35 Statskontoret (2018) Delutvärdering av JIM-myndigheter.
36 Som jämförelse: På Digitaliseringsområdet finns den så kallade Digibarometern – ett workshopmaterial om
digital mognad. Workshopmaterialet har tagits fram av Sweco på uppdrag av Lantmäteriet och används av kommuner.
37 Tillväxtverket (2020), Data som strategisk resurs i små och medelstora företag, kartläggning och analys av
tretton branscher.
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förändras. Under tiden med Landsbygdslabbet har vi i media kunnat läsa om flytten ut från
huvudstaden och det ökade intresset för ett liv i glesare strukturer.38
I labbspåret Uppföljning och analys har datafrågorna lyfts av flera myndigheter, vid flera tillfällen.
Precis som risken att koda in
Det finns framtagna prototyper gällande öppna data
ojämlikhet, sexism och rasism
och användningen av GIS. Precis som det är möjligt
undrar vi: Finns det en risk att
att säkerställa att en innovationsgrupp har jämn reAI förstärker urbana normer
presentation vad gäller kön, menar vi att det också
och stereotyper?
är relevant att säkra mångfald i form av plats och
geografi. AI-utvecklingen kritiseras för bristande
mångfald vad gäller kön och etnicitet.39 Vissa påtalar
att forsknings- och utvecklingsresurser är inlåsta,
inte bara till ett fåtal elituniversitet och teknikföretag, utan platser i världen. Vi anser att det
är relevant att ställa frågor utifrån ett territoriellt maktperspektiv: För vem och vilka syften
utvecklas AI-drivna lösningar? Vilka platser gynnas respektive missgynnas, och vilka bor
där? De myndigheter som kommit längre med digitalisering och innovation skulle kunna utKälla: Härifrån.nu
forska synergieffekter på området: Landsbygdsperspektiv kan stärka
myndigheters innovations- och digitaliseringsarbete. Myndigheters innovations- och digitaliseringsarbete kan
också bidra till att skapa livskraftiga landsbygder.

4.6 METODUTVECKLA VERKTYGSLÅDAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
I Landsbygdslabbet har Sweco förmedlat insikter från arbetet med jämställdhetsintegrering,
bland annat utifrån lärdomar vi drog i vårt uppdrag att agera metodstöd till Tillväxtverket i
regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt.40 Professor Malin Lindberg vid Luleå Tekniska universitet brukar framföra tre typer av dimensioner, för att synliggöra orättvisor och
skapa nytta med hjälp av maktperspektiv. Dessa dimensioner bildar en maktkedja där grundläggande antaganden och värderingar påverkar formuleringen av problem och utformningen av lösningar, som påverkar människors involvering och inflytande vilket i slutändan
påverkar vilken förändring som uppnås genom satsningarna och vem som gynnas av
denna41.

Se exempelvis Svenska Dagbladets artikelserie om fler som söker sig ut från storstäderna. Se också återkommande reportage i Aftonbladet.
39 Se exempelvis forskning om partiska algoritmer av Joy Boulamwini vid MIT Media Lab.
40 År 2015 agerade Sweco metodstöd till Tillväxtverket för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt.
41 Forskningsöverblick jämställd regional tillväxt, Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå Tekniska
universitet.
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1. Tolkningsföreträde – vems verklighet och värderingar som vägleder problemformulering och lösningsutformning
2. Prioriteringsmönster – vilka grupper, organisationer, verksamhetsområden som
prioriteras respektive marginaliseras i nulägesbeskrivningar, mål, åtgärder, uppföljning
3. Resursfördelning – vilka grupper, organisationer och verksamhetsområden som tar
del av och gynnas av de offentliga resurser som fördelas
Makt associeras ofta till resurser, men handlar också om tolkningsföreträde samt möjligheten att påverka och sätta en dagordning.42 Att inkludera ett territoriellt maktperspektiv i
arbetet med jämställdhetsintegrering kan vara en möjlig väg. Plats och geografi inkluderas
många gånger i intersektionella analyser, som exempelvis delar av Tillväxtverket arbetar
med. Om inte annat ser vi stora möjligheter att metodutveckla den befintliga verktygslådan
för jämställdhetsintegrering med geografiska perspektiv och glasögon. Ett inomorganisatoriskt samarbete mellan de som arbetar med jämställdhet och landsbygdsutveckling tror vi
vore mycket värdefullt.

4.7 NYTTJA KRAFTEN MED SOCIALA MEDIER OCH DIGITAL KOMMUNIKATION
Under tiden med Landsbygdslabbet har ansvariga på Tillväxtverket nyttjat möjligheten till
kommunikation och dialog via sociala medier, exempelvis via LinkedIn. Det är en god möjlighet att vitalisera och synliggöra landsbygdsperspektiv. Vår förhoppning är att Tillväxtverket fortsätter att använda sociala medier som verktyg, och nyttjar möjligheterna med digital
kommunikation.
Som gott exempel kan Jordbruksverket nämnas: 2019 fick myndighetens Generaldirektör
Christina Nordin utmärkelsen ”Bästa kommunikativa ledarskap” av Sveriges kommunikatörer. Motiveringen tar fasta på öppenhet, delaktighet och transparens samt förmågan att få
både ”medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga”.43
Myndighetens GD är också mycket aktiv på sociala medier och synliggör förändringsprocesser, inte bara på ett sakligt utan även ett lekfullt och lustfullt sätt.44
En annan förebild på området tycker vi är Tillväxtverkets arbete med socialt företagande.
Här finns en gemensam kunskapsbank på myndighetens webbplats, men också organiserade
grupper på både Facebook och Linkedin. Som ett komplement till ett eventuellt metodstöd
är det säkert möjligt att skapa en grupp på Linkedin som ger Landsbygdslabbets deltagare

Jmf. forskning av Malin Rönnblom om det urbana tolkningsföreträdet. Exempelvis: En studie av hur landsbygd
skapas i nationell policy (2014), samt Härifrån.nu, Den urbana normen och den territoriella maktordningen
43 Se Sverigeskommunikatörer.se
44 Vid den digitala invigningen av Jordbruksverkets nya hus i Jönköping i april 2021 finns bild på LinkedIn där
myndighetens GD hoppar upp ur en flyttkartong. Andra bilder och innehåll taggar Nordin med beskrivningar
såsom ”Vår mänskliga GD som, som så vanligt, bjuder på sig själv”.
42
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och andra intresserade möjlighet att fortsätta ett nära samtal, dela kunskap och lösningar
med varandra. Tillväxtverkets blogg om landsbygdsutveckling kan med fördel också synliggöras i sociala medier. Information kan spridas på exempelvis YouTube och lärande kan ske
i poddformat. Vår uppfattning är att Vinnovas podd är mycket uppskattad och lyssnas på av
många som intresserar sig för förändringsledning, innovation och hållbar utveckling. Ett par
av Landsbygdslabbets deltagare har meddelat att de lyssnar på Landsbygdsnätverkets podd
Landet – bortom storstan.

4.8 STÄRK METODSTÖDETS MÖJLIGHET ATT BIDRA TILL KULTURFÖRÄNDRING
För att nå framgång i utvecklingsarbete krävs ett kombinerat fokus på strategisk, kulturell
och strukturell förändring. En modell för landsbygdsbedömning representerar strategisk
och strukturell förändring. Många gånger är det just dessa dimensioner som ensidigt fokuseras. Men för att nå framgång krävs också påverkan på beteenden, attityder, normer och värderingar i en organisation – den kulturella dimensionen. Förändringsledare brukar ge uttryck för tankar som att ”culture eats strategy for breakfast”45. Organisationskultur är, med
andra ord, en strategisk resurs, liksom strategiarbete och strukturella förändringar. Vi har i
Landsbygdslabbet strävat efter att lyfta frågor kopplat till organisationskultur. Till viss del
har vi pratat om normer och värderingar i myndigheterna. Vår uppfattning är dock att denna
del har varit svår och inte tillräckligt adresserats eller kommit till uttryck i framtagna personas och prototyper. Av erfarenhet vet vi att denna dimension är svår att ta fasta på. Med
tanke på organisationskulturens betydelse för utveckling och förändring finns det anledning
att stärka metodstödet med denna del framöver.
Figur 9 Tre dimensioner av förändring

Strategi

Förändring

Kultur

45

Struktur

Citat av Peter F. Drucker, managementkonsult, utbildare, författare från Österrike.
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BILAGA 1 MEDVERKANDE MYNDIGHETER
Nedan listas de myndigheter som medverkat i Landsbygdslabbets tre labbspår:
1. Boverket
2. Energimyndigheten
3. Havs- och vattenmyndigheten
4. Jämställdhetsmyndigheten
5. Livsmedelsverket
6. Myndigheten för yrkeshögskolan
7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
8. Naturvårdsverket
9. Post- och telestyrelsen
10. Riksantikvarieämbetet
11. Sametinget
12. Skogsstyrelsen
13. Statens jordbruksverk
14. Sveriges geologiska undersökning
15. Tillväxtverket
16. Trafikverket
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BILAGA 2: IDÉER OCH PROTOTYPER
I denna bilaga finns 10 idéområden (A-J) med sammanlagt ca 100 idéer som diskuterats i
Landsbygdslabbet. Ett 20-tal av dessa har bearbetats till prototyper och provtryckts i myndigheterna. Fetmarkerade idéer är prototyper som visualiseras i bilaga 3 (powerpoint).

IDÉOMRÅDE A: LEDNING OCH STYRNING
1. Landsbygdsbarometer – fem frågor med landsbygdsperspektiv.
2. Skapa en effektkedja mellan de landsbygdspolitiska målen och andra politikområden.
3. Införliva landsbygdsfrågorna i befintliga strukturer och beslutsdokument.
4. Ställ krav gällande geografi i upphandling av analys- och utredningstjänster inkl. utlysning av FoU-medel.
5. För samman uppföljning med planeringsarbetet.
6. Skapa en loggbok med landsbygdsperspektiv som kan uppdateras kontinuerligt,
och använd det som egenkontroll.
7. Planera i förväg för att integrera landsbygdsperspektiv – säkerställ exempelvis att
det på förhand finns i en projektmall.
8. Nyttja självrapportering och självrannsakan till årsredovisning.
9. Identifiera och tydliggör ansvar och ägarskap.
10. Integrera geografiska glasögon i myndighetens ordinarie arbete med kompetensutveckling.
11. Visa på krav, skyldigheter och politisk styrning som motiverar de anställda.
12. Visa uppdrag och reflektera över vad det innebär att vara en nationell myndighet.
13. Acceptera att metodstödet tar kraft i andra pågående krav och regler och nyttja möjligheten till att uppnå synergieffekter.

IDÉOMRÅDE B: PROBLEMBILDER, MÅL OCH ÅTGÄRDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Använd tankekartor för att skapa samsyn kring målbilder.
Se landsbygdsutveckling i översiktsplaneringen.
Medvetandegör behov och problembilder – det är ingen självklarhet.
Tydliggör målhierarkier och kopplingar till insatser på regional och lokal nivå.
Ett ökat geografiskt perspektiv på verksamheten kan generera nya oupptäckta saker
som är positiva för verksamheten – synliggör dessa.
Nyttja lärdomar från arbetet med jämställdhetsintegrering.
Ge verktyg för att undersöka de interna förutsättningarna för ett förändringsarbete
genom att inventera och kartlägga verksamheten.
Skapa gemensam formulering av mål och vision.
Anta ett helikopterperspektiv i visionen över myndighetens stora uppdrag och mål.
Skapa mikrohandlingar inom myndigheten, det vill säga arbeta med interna delmål.
Planera genomförandet av åtgärder tillsammans med kommunikationsinsatser.
För fram positiva argument om synergieffekter: hur landsbygdsperspektiv bidrar till
ökad kvalitet, träffsäkerhet, analys och beslut.
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IDÉOMRÅDE C: ORGANISATORISK GENOMFÖRANDEKAPACITET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Landsbygdsverkstäder.
Utveckla testbäddsliknande och experimentella miljöer för analys.
Skapa ett myndighetsgemensamt nätverk för landsbygdsanalys.
Möjliggör utbyte mellan myndigheternas analysavdelningar.
Skapa landsbygdsambassadörer på myndigheterna som arbetar externt mot exempelvis kommuner och länsstyrelser. Dela kunskapen i ett nätverk.
Inrätta en särskild funktion i myndigheten som arbetar med flera perspektiv utöver
landsbygd, exempelvis funktionsrättsfrågor, jämställdhet och barns rättigheter.
Inför stöd och hjälp enskilda handläggare att hantera flera olika perspektiv.
Skapa en samlingsplats (ex ”Öppna landskap”) för alla som arbetar med landsbygdsutveckling, där kunskap, nätverk och gemensam förvaltning finns.
Nyttja insynsråd som stöd till GD.
Dra nytta av Vetenskapsrådets arbete.
Främja en utveckling där Landshövdingar/länsråd utöver påtryckning på regional
nivå.
Erbjud en digital hållbarhetsverkstad – där personer med kompetens på området
kan hjälpa medarbetare att införliva ett landsbygdsperspektiv.
Säkra att myndighetens digitaliserings- och innovationsgrupp är jämställd och jämlik, också vad gäller plats/geografisk hemvist/erfarenhet från olika delar av landet.
Att etablera en intern arbetsgrupp som finns till stöd och hjälp.

IDÉOMRÅDE D: ANPASSNING AV BEFINTLIGA METODER
1. Utveckla en metod för målgruppsanalys med territoriellt maktperspektiv.
2. Dra nytta av nuvarande hållbarhetsbedömningar, tidigare landsbygdssäkringar
och utländska versioner (ex Rebalancing Toolkit i GBT).
3. Synliggör olika definitioner samt fördelar och nackdelar med dem.
4. Samla metoder för integrerade analyser.
5. Tillämpa metoder som passar en missionsorienterad agenda.
6. Stärk upp samhällsekonomiska konsekvensanalyser med ett territoriellt maktperspektiv.
7. Samla best-practice och bygg upp en bank med goda exempel.
8. Utveckla förmågan att se målkonflikter och konsekvenser av beslut och inriktningar
– koppla till målen i Agenda 2030.

IDÉOMRÅDE E: DELNING OCH NYTTIGGÖRANDE AV DATA
1. Samla, dela och visualisera data.
2. Erbjud stöd till myndigheter som vill kombinera data för att undvika tekniska och
juridiska fallgropar.
3. Nyttja geografiskt informationssystem (GIS) och positionsdata, både som analys
och visualisering.
4. Testa stora modeller och stora data.
5. Skapa ett frågebatteri för att identifiera geografiska data vid uppföljning.
6. Synliggör och samla relevant statistik/data/kunskap – på en och samla plats.
7. Komplettera hårda data med data för mjuka frågor. Säkerställ resurser för att utveckla de mjuka delarna i samhällsplanering.
8. Samla och lista alla myndigheters öppna data med länk.
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9. Bedöm och synliggör vilken typ av uppföljning, utredningar och analyser där geografisk visualisering och dynamisk visualisering skapar störst nytta.

IDÉOMRÅDE F: METODUTVECKLING
1. ”Geografi-anpassa” befintlig verktygslåda för jämställdhetsintegrering. Kan/får exempelvis en geografisk variant av genusbudgetanalys göras?
2. Synliggör och konkretisera perspektiv och definitioner på området – fördelar
och nackdelar i olika sammanhang.
3. Metodutveckla lokalekonomiska, socioekonomiska och strukturella metoder.
4. Utveckla schablonkostnader för att räkna på samhällsekonomisk nytta.
5. Gör en lathund/processbeskrivning/flödesschema för hur ett landsbygdsperspektiv
kan integreras i verksamheten.
6. Utveckla metodik för att koppla samman planering med uppföljning och analys, med syftet att kunna analysera effektkedjor.
7. Se helheten och komplexa sammanhang.
8. Nyttja fakta, berättelser och kommunikation för att slå hål på myter – en slags ”mytmetodik som utmanar den urbana normen”.
9. Att metodstödet tar stöd i Agenda 2030 och de globala målen.
10. Kopplar an till hållbarhetsuppdraget - hela Sverige ska leva och vi myndigheter ska
arbeta för detta.
11. Främja nya sätt att tänka in landsbygdsperspektivet.
12. Ge exempel på tekniska lösningar där man kan nå ut i landet.
13. Visa/exemplifiera situationer och processer där det är relevant (exempelvis bidragsfördelning).

IDÉOMRÅDE G: KUNSKAP OCH FORMER FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE
1. Öka kunskapen och nätverken med regional och lokal nivå – både det offentliga och
civilsamhället.
2. Gör omvärldsbevakning och dela omvärldsbevakande kunskap.
3. Precisera vilken kunskap som behövs i olika processer och vid olika tillfällen.
4. Öka kunskapen om hur nationell statlig verksamhet når ut och påverkar olika geografier.
5. Skapa större kunskap om respektive myndigheters uppdrag och förutsättningar.
6. Koppla kunskapsunderlag till behov och användningsområde.
7. Skapa förståelse för betydelsen av regionala förutsättningar och behov
8. Bidra med kunskap om hur man använder barnrätt och ungdomsperspektivet
kopplat till geografi.
9. Dela kunskaper och goda erfarenheter, samt säkra att någon ansvarar för sådan
kunskapsdelning.
10. Identifiera samverkans/samordningsområden.
11. Ge möjlighet till regionala samarbeten mellan myndigheter.

IDÉOMRÅDE H: MÅLGRUPPS- OCH INTRESSENTERS BEHOV
1. Stärk konsekvensanalyser som har geografiska glasögon.
2. Skapa en komponent i metodstödet som erbjuder dialog med slutanvändarna och
de som berörs.
3. Öka kunskapen om hur myndigheten når olika målgrupper i olika geografier.
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4. Utveckla former för att förstå olika målgruppers behov.
5. Ta in flera intressenters perspektiv för att få till vad som behöver beaktas innan beslut och för att bedöma resultatet/utfallet.
6. Skapa utrymme för att reflektera över hur våra insatser ska/kan ge våra målgrupper nytta och utveckling. Det finns olika behov beroende på förutsättningar lokalt
och regionalt.
7. Gör myndigheten mer relevanta för målgrupper och nya samarbetsparters.

IDÉOMRÅDE I: MEDIA OCH KOMMUNIKATION
1. Skapa en webbplats som kombineras med aktiviteter såsom webbinarier
och utbildningspaket. Den ska kunna användas av myndigheter, kommuner,
regioner och andra organisationer.
2. Skapa ett länkbibliotek sorterat på ämnen/myndighet.
3. Säkra att webbplatsen hålls aktuellt – vilket kräver redaktör, ansvar och resurser. Den bör förvaltas av en myndighet, förslagsvis Tillväxtverket.
4. Ge inspiration och kunskap genom exempel på hur andra har gjort, information
om forskning med mera i text, filmer och poddar.
5. Erbjud praktiskt stöd med checklistor, frågor och svar, kontaktuppgifter, länkar
med mera.
6. Ge kunskapsunderlag med fakta, statistik och referenser.
7. Visa en tankekarta för förändringsarbete – exempelvis Jordbruksverkets tankekarta.
8. Prioritera god paketering för att få uppmärksamhet. Exempelvis är tio myter
om landsbygder lätt att ta till sig.
9. Använd GD-nätverket och myndighetsnätverket för kommunikation, spridning
och legitimitet.
10. Sätt ett väl avvägt och medvetet namn på stödet, ge förslag till regeringen vad
det ska kallas.
11. Synliggör mervärdet och nyttan av stödet – berättelser och narrativ är bra knep.
12. Skriv in landsbygdsperspektivet i kommunikationspolicys – se exempelvis Tillväxtverket.
13. Stärk kommunikationen mot en bredare målgrupp
14. Kommunikationsverktyg eller liknade stöd för att lyfta fram nyttan
15. Följa upp/kommunicera utifrån vissa givna punkter/rubriker. Attraktiv miljö, arbetstillfällen, innovation, hälsa, etcetera.

IDÉOMRÅDE J: UPPFÖLJNING, EFFEKTER OCH NYTTA
1. Genomlys processer med ett landsbygdsperspektiv.
2. Synliggör vinster/goda effekter som kommer från landsbygdsperspektiv.
3. Skapa gemensamma former för uppföljning och redovisning som inkluderar landsbygdsperspektiv.
4. Vid varje årsredovisning: följ tydligt upp och gör resultaten transparanta.
5. Följ utvecklingen genom olika indikatorer för både myndighetens verksamhet och
som bidrar till nationell uppföljning.
6. Geografisk analys av finansiering och medelsfördelning.
7. Utveckla kunskap om olika åtgärders/insatsers effekt under olika förutsättningar.
8. Synliggöra myndighetens verksamhet och effekter gentemot olika målgrupper – gör
det på ett intresseväckande sätt.
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Rörums backar i Skåne Foto: Anders Tukler

BILAGA 3: UNDERLAG TILL METODSTÖD
FÖR LANDSBYGDSBEDÖMNING (POWERPOINT)

Fotograf: Anders Tukler
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Bilaga 3

Landsbygdslabbets underlag till
metodstöd för
landsbygdsbedömning
Arbetsprocess

Personas

Idéer

Prototyper

Beatrice Bengtsson, Mona Hallström Hjorth och Sven-Inge Nylund

Arbetsprocess

Bakgrund
• Tillväxtverket har av regeringen fått i uppdrag att verka för ett samordnat agerande inom en
sammanhållen landsbygdspolitik. En del i uppdraget är att i samarbete med utvalda statliga
myndigheter ta fram förslag till metodstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömningar, vilket i
rapporten benämns som landsbygdsbedömning. Arbetet är ett sätt att stötta statliga myndigheter att,
utifrån sina respektive ansvarsområden, synliggöra, beakta och integrera landsbygdsperspektiv. Med
landsbygdsperspektiv menas i detta sammanhang hur myndigheter arbetar för att möta och nå
målen i landsbygdspolitiken.
• Mot bakgrund av ovan har Tillväxtverket med hjälp av Sweco öppnat Landsbygdslabbet, där 16
myndigheter utvecklat och testat verktyg som kan fungera som metodstöd för landsbygdsbedömning.
Syftet var att ta fram ett underlag till metodstöd som bidrar till det övergripande målet i
landsbygdspolitiken: en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.
• Landsbygdslabbet har bedrivits i tre tematiska labbspår som pågått mellan januari – april 2021.
Arbetsprocessen har följt en tjänstedesignmetodik som tar sin utgångspunkt i användarnas behov.
• De tre labbspåren har varit: (1) planering och beslutsprocesser, (2) media och kommunikation samt
(3) uppföljning och analys.

Landsbygdslabbets design- och användardrivna
arbetsprocess

Medverkande myndigheter
Boverket

Energimyndigheten

Havs- och
vattenmyndigheten

Statens
Jordbruksverk

Livsmedelsverket

Myndigheten för
yrkeshögskolan

Naturvårdsverket

Post- och
telestyrelsen

Riksantikvarieämbetet

Skogsstyrelsen

Trafikverket

Sametinget

Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Sveriges Geologiska
undersökning

Jämställdhetsmyndigheten

Tillväxtverket

Landsbygdslabbets
resultat
• 45 personer från 16 myndigheter har medverkat i
en samskapande labbprocess med 3 labbspår.
• Ca 100 förslag inom 10 idéområden har
genererats, gällande hur landsbygdsbedömning
och landsbygdsperspektiv kan integreras i
myndigheters arbete för att möta och nå målen i
landsbygdspolitiken.
• Ca 20 idéer har bearbetats till prototyper och
provtryckts med potentiella användare i
myndigheterna. Dessa berör främst ledning och
styrning, organisatorisk genomförandekapacitet,
anpassning av befintliga metoder, delning och
nyttiggörande av data, metodutveckling, media
och kommunikation samt uppföljning, effekter och
nytta.
• Det finns ett stort engagemang, god uppslutning,
lärande och bra början till skarpa verktyg i
verktygslådan.

Personas och
koncept

Resultat av
intervjuer med
potentiella
användare

Personas – exempel på
användare av metodstödet
Bakgrund och profil

Behov

Drivkrafter och mål

•

•

Hen behöver relevant
information och underlag.

•

Att metodstödet svarar mot
behov och känns relevant.

•

Den data som ska användas
behöver vara enhetlig.

•

Att hen ingår i en större grupp
och sammanhang.

•

Det finns möjlighet att utbyta
kunskap och erfarenhet med
andra medarbetare.

•

Att metodstödet skapar bättre
analyser som stödjer
verksamheten.

•

Akademiskt utbildad och
tidigare erfarenhet av
myndighetsarbete.
Analytiker som arbetar med
utvärderingar.

•

Kvantitativt orienterad.

•

Intresserad av nya metoder och
ivrig att lära – men blir lätt
stressad av flera parallella
uppdrag.

Johanna - arbetar med analys

Resultat av
intervjuer med
potentiella
användare

Personas – exempel på
användare av metodstödet
Bakgrund och profil

Behov

Drivkrafter och mål

•

•

Hen behöver kunskapsunderlag
och uppföljningsstöd.

•

•

Behöver hjälp med att värdera
om vi är på rätt väg vad gäller
landsbygdsperspektivet. Vad är
bra? Vad är tillräckligt?

Hen har en förmåga att se
sammanhang och en drivkraft
att se nya perspektiv,
utmaningar och möjligheter.

•

Hen behöver ett stöd som är
enkelt, tydligt, kortfattat,
relevant, bidragande och
utvecklande för sin verksamhet.

Hen motiveras av uppdrag som
efterfrågas från
ledningsgruppen eller
departementet.

•

Verksamhetsutveckling som
stärker den egna
verksamheten, som kapar ett
mervärde för verksamheten
och medarbetarna.

Enhetschef på
sektorsmyndighet med ca 10
års erfarenhet inom sitt
verksamhetsområde. Hen har
budget och verksamhetsansvar.

•

Har inte specifik kunskap om
landsbygdsperspektiven.

•

Har övergripande
sakkompetens, men finns nu i
ledningssystemet och kan
påverka både uppåt och nedåtinåt och utåt.

•

Har god kunskap om
organisationen i stort.

•

•

Stödet ska kunna anpassas
utifrån verksamheten.

Kim - enhetschef

Resultat av
intervjuer med
potentiella
användare

Idéer

Idéområden*
A: Ledning och styrning
B: Problembilder, mål och åtgärder
C: Organisatorisk genomförandekapacitet
D: Anpassning av befintliga metoder
E: Delning och nyttiggörande av data

F: Metodutveckling
G: Kunskaper och former för kollegialt lärande
H: Målgrupps- och intressenters behov
I: Media och kommunikation
J: Uppföljning, effekter och nytta
*Se bilaga 2 i rapporten Landsbygdslabbet – analys av en arbetsprocess och förslag på metodstöd för
landsbygdsbedömning hos nationella myndigheter.

Prototyper

Sagt av deltagarna…
Metodstödet borde
innehålla en dialog med
de utanför myndigheten
som verkligen berörs!

Medvetandegör behovet
och problembilden – vad
ska egentligen göras och
varför?

Främja nya sätt att tänka
in landsbygdsperspektiv, både vad
gäller innehåll och form!

Synliggörande och konkretisering av perspektiv
och definitioner
Bakgrund
• OECD har utvecklat ett platsbaserat
perspektiv med olika
egenskaper/styrkor som syftar till att
skapa mer träffsäkra
utvecklingsstrategier.
• I Sverige finns det ingen tydlig
definition av landsbygd. Olika
organisationer och myndigheter har
tagit fram olika definitioner beroende
på syfte och användningsområde.

Syfte
• Syftet med prototypen är att
synliggöra och konkretisera olika
antaganden, perspektiv, definitioner
och avgränsningar på området.
• På så sätt kan vi öka medvetenheten
och förståelsen för olika alternativ,
och stärka arbetet med uppföljning
och analys.
Hur
• Stödet kan utformas som en skrift
med resonemang och exempel.

Samling, delning och visualisering av data
Bakgrund
• Det finns mycket relevant data som
gör det möjligt att följa upp och
analysera landsbygdsutveckling.
Geografisk visualisering är dessutom
ett kraftfullt verktyg för att förmedla
budskap och resultat.
• Men data nyttjas och delas inte i
tillräcklig utsträckning. Geografisk
visualisering prioriteras ibland bort,
eftersom det tar tid att utföra.

Syfte
• Syftet med prototypen är att underlätta
nyttjandet av data inom och mellan
myndigheter, för att stärka arbetet med
uppföljning och analys.
• Med stödet kan nya rapporter och information
löpande bevakas och uppdateras.
Hur
• Stödet kan innehålla gemensam tillgång till
exempelvis öppna data, men även goda
exempel på geografisk visualisering och
dynamisk digital resultatredovisning.
• En tillhörande lathund som redogör för
klassiska tekniska och juridiska fallgropar vore
bra.

Målgruppsanalys med territoriellt
maktperspektiv*
Bakgrund
Myndigheter nyttjar inte alltid
kraften i målgruppsanalyser, och
när dessa görs saknas vanligtvis ett
geografiskt perspektiv.
Kön samvarierar med geografi/plats
och ibland är den territoriella
maktordningen mer påtaglig än
genusordningen.

Syfte
Syftet med stödet är göra det möjligt
att analysera människors behov,
villkor och möjligheter inom ett
geografiskt område för att förstå
territoriella skillnader.
Hur
Stödet kan utformas som ett digitalt
verktyg, och bygga på en tabell med
ett antal variabler/maktordningar/diskrimineringsgrunder.

Landsbygdsbarometer- fem frågor landsbygdsperspektiv/geografiska
perspektiv
För varje påstående nedan markerar du hur du upplever nuläget i myndigheten

Syftar till att
synliggöra i
vilken
utsträckning
myndigheten i
nuläget arbetar
med
landsbygdsoch geografiska
perspektiv.

Ange siffra
1= stämmer inte alls
6= stämmer helt

Idag i vår myndighet……
1

... är landsbygdsperspektiv/geografiska perspektiv ett viktigt
samtalsämne i högsta ledningen?

1

2

3

4

5

6

2

... är högsta ledningen engagerad och förväntar sig att
myndigheten arbetar aktivt med
landsbygdsperspektiv/geografiska perspektiv?

1

2

3

4

5

6

3

... tar vi hänsyn till landsbygdsperspektiv/geografiska perspektiv
i beslut, processer och aktiviteter?

1

2

3

4

5

6

4

... är det tydligt hur vi som myndighet bidrar till ett
landsbygdsperspektiv/geografiska perspektiv genom att det
uttrycks i styrdokument (policy, strategi, vision etc.)?

1

2

3

4

5

6

5

... har vi en formulerad och antagen handlingsplan för
landsbygdsperspektiv/geografiska perspektiv i vår verksamhet?

1

2

3

4

5

6

Genomlysning av processer
Gör så här:

Syftar till att
synliggöra var i
organisationen och i
vilka processer ett
geografiskt perspektiv
bör integreras. Bidrar
till ett
kunskapsunderlag för
förändring

1.

Identifiera vilka processer på myndigheten där
landsbygdsperspektiv/geografiskt perspektiv har betydelse och
där perspektivet bör beaktas i insatserna.

2.

Involvera representanter från dessa processer i genomlysningen.

3.

Vad utmynnar processen i för resultat/output? På vilket sätt
beaktar myndigheten landsbygder och olika geografier idag och
vad saknas inom processerna? Använd underlaget för reflektion
och samtal.

4.

Ta fram kunskapsunderlag som är relevant/anpassat för
verksamheten. Genomför bland annat intervjuer med
myndighetens intressenter, målgrupper, exempelvis kommunala
och regionala aktörer.

5.

Föreslå förbättringsförslag inom processerna som bidrar till ett
bättre beaktande av landsbygdsperspektiv och geografier med
olika förutsättningar.

Landsbygdsverkstäder för kollegialt lärande
Syftar till att skapa
dialog, lärande och
samtal kring
myndighetens
aktiviteter kopplat till
landsbygdsperspektiv.
Även personer från
andra myndigheter
och andra aktörer i
samhället kan bjudas
in.

Landsbygdsverkstad- en potentiell kunskapsallians
En kunskapsallians är en samarbetsyta där olika intressen och behov är likvärdiga
och där delaktigheten grundar sig på ens erfarenheter och kunskaper. Där
utgångspunkten är att alla har kunskap som både definierar problem och kan
formulera lösningar. Där olika kunskaper kan stödja varandra.
Vetenskaplig kunskap
Forskarsamhällets bidrag

Intressenters kunskap
Lokal kunskap hos boende, företag,
föreningar. Upplevelser av platser,
situationer, sociala sammanhang

Professionell kunskap
Erfarenheter, kunskaper, kompetenser
förvärvade hos yrkesverksamma
genom år av arbete

Organisatorisk kunskap
All data och information som
produceras inom och genom
organisatoriska praktiker ger en bild
av organisationens kapacitet att
genomföra förändring.

Metodstödets design och
förvaltning
• En webbplats kombineras med
aktiviteter såsom webbinarier och
utbildningspaket.
• Fristående plattform kan användas av
myndigheter, kommuner, regioner och
andra organisationer.
• Webbplatsen måste hållas aktuell vilket
kräver redaktör, ansvar och resurser.
• Den förvaltas av en myndighet,
förslagsvis Tillväxtverket.

Webbplatsen ska…
• vara lätt att hitta och använda
• samla och hänvisa till metodstöd av olika slag
• ta upp vikten av geografiskt perspektiv, berättelsen om landsbygden,
bilder, ord
• ge inspiration och kunskap genom exempel på hur andra gjort,
information om forskning m.m. i text, filmer och poddar
• innehålla praktiskt stöd med checklistor, frågor & svar,
kontaktuppgifter, länkar m.m.
• ge kunskapsunderlag med fakta, statistik och referenser.

Bilder och ord är viktiga
Webbplatsen ska visar bilder och ord att
använda och undvika!
Hantera risken att
webbplatsens bilder
kan bli överanvända!

Undvik att reproducera
normer och stereotyper
för landsbygder!

Använd gärna bilder
för inspiration!
Ta fram en guide med
lärande exempel!

