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DET HÄR
JOBBAR VI FÖR

Verksamhetsidé

Vision

Övergripande mål

Tillväxtverket arbetar för att
stärka företagens konkurrenskraft.

Ett Sverige med fler företag
som vill, kan och vågar.

Hållbar tillväxt och växande företag
i alla delar av Sverige.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Kunder och partners

Våra erbjudanden

Företagen är vår kund. Regioner, kommuner och
främjare är samarbetspartners.

Varumärkeslöfte

Kunskap
Kunskap som vi själva
och andra kan agera
på.

Nätverk
Nätverk för ett samordnat och kraftfullt
agerande.

Finansiering
Finanisering som stärker
näringsliv och regioner.

Vi öppnar dörrar och river barriärer!

VAD VI SÄGER & HUR VI VILL UPPFATTAS

Önskade associationer/värdeord

Övergripande budskap
- kort om oss
Vi arbetar för hållbar tillväxt och
konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.
Det gör vi genom att stärka företag och regioner.
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det
ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens
utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet
med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med
fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Lyhörda
Vi lyssnar in behov
och arbetar användardrivet.

Kunniga
Vi bygger och
använder vår kunskap.

Handlingskraftiga
Vi är lösningsorienterade,
innovativa och modiga.

Arbetsgivarlöfte
Här kan du påverka både din och Sveriges framtid.

Vår utvecklingsresa. För tillväxt i en ny tid.
På Tillväxtverket har vi över en miljon
anledningar att gå till jobbet varje dag.
Över en miljon drömmar att slå följe med.
Över en miljon företag där fler vill, kan och
vågar. Det vi gör påverkar Sveriges framtid.
Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.
Vi har ett komplext uppdrag, och omvärlden förändras snabbt. Världen krymper,
marknader växer, och konkurrensen ökar
om människor och kapital. Städernas
befolkning ökar mer än landsbygdens.
Digitaliseringen förändrar hur jobb, varor
och tjänster skapas och sprids. Och vårt
konsumtionssamhälle ställs emot klimatförändringar.
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Detta påverkar oss alla: som länder,
samhällen, företag och individer - och som
myndighet. För att stärka tillväxt i en ny
tid, behöver vi fortsätta att utvecklas.
På vår utvecklingsresa måste vi hitta nya
vägar för att skapa och sprida vår kunskap,
hitta smartare sätt att jobba för att vara
effektiva, och utveckla våra samarbeten –
både internt och externt. Genom att göra
det enklare att både utvecklas här, och
utvecklas med oss, ger vi Sverige de bästa
förutsättningarna. Så skapar vi tillväxt i en
ny tid.

SKAPA.
Vi agerar på
vår kunskap.

SMART.

Vi har enkla och
smarta processer.

SAMARBETE.

Vi fungerar som en partner.

Innehållet är hämtat från Tillväxtverkets verksamhetsstrategi, varumärkesplattform, utvecklingsstrategi samt medarbetar- och chefspolicy.

