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Sammanfattning av arbetet hittills

Akademi för Regional utveckling

Förslag på pilot

Nästa steg

Innehåll presentation



MOOC (=öppna nätbaserade kurser som är skalbara)
+ Krävs inga förkunskaper/tidigare examen
+ Tillgänglig för alla
+ Flexibelt
+ Möjlighet till internationellt synliggörande
− Genererar inte högskolepoäng och eventuellt inte examen
− Kostsam utveckling

Ordinarie utbildning
+ ”Gratis” utbildning
+ Ger högskolepoäng och kan vara forskningsförberedande
+ Studenten berättigad till studiemedel
− Kräver högskolebehörighet
− Svårt att påverka upplägg och innehåll
− Liten möjlighet till flexibilitet
− Långa ledtider

Uppdragsutbildning
+ Stora möjligheter till påverkan
+ Beställaren sätter förkunskapskraven
+ Kan ge högskolepoäng och vara forskningsförberedande
− Dyrt och måste bekostas av arbetsgivaren
− Kan ej ges på forskarnivå

Utbildningsformer



Aktörer i dialogen

Lärosäten

• Umeå universitet

• Karlstad universitet

• KTH

• Stockholms universitet

• Örebro universitet

• SLU

• Uppsala universitet

• Lunds universitet

• Göteborgs universitet

• Linköpings universitet

• Mittuniversitetet

Övriga

• Nordregio

• Region Gävleborg



• Efter initiala kontakter med ett flertal lärosäten såg vi ett 
behov av att träffas för att prata tillsammans.

• Fem av nio inbjudna lärosäten deltog på mötet.

• Karlstad universitet presenterade sitt förslag: Akademi för 
regional utveckling

• Mötet andades positivism och samverkansvilja.

• Resultatet av mötet blev bland annat förslag om en pilot.

Möte med lärosäten



• Koordineras av Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande, CRS, vid Karlstads universitet. 

• Bygger på samverkan med forskare från olika lärosäten och 
Nordregio.

• Mastern i Regionalt samhällsbyggande och master in Public 
administration vid Karlstads universitet är grund för 
akademin.

Akademi för regional utveckling



Regional utveckling för nybörjare (icke poänggivande)

Tematisk 
fördjupnings-

kurs 
7,5 hp
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Regional utveckling på avancerad nivå, 7,5 hp

…m.m…

Akademin för 
regional utveckling

Tänkbar struktur



Förslag: Pilot

• Piloten avser kursen Regional utveckling på avancerad nivå
(7,5 hp), samt samarbetsformen mellan forskarna

• Karlstad universitet äger utbildningen, men arbetet sker i 
samverkan med andra intresserade lärosäten.

• Vetenskaplig ledningsgrupp tillsätts.

• Akademitanken vävs in redan i framtagandet av kursen.



Upplägg

• Karlstad universitet samlar intresserade lärosäten till en 
dialog om innehållet, och gör en skiss på utformning av 
kursen.

• Förslaget diskuteras med Reglab.

• KaU bygger upp kursen i samråd med övriga lärosäten.

• Förutsatt att vi löser finansieringen, kan piloten vara klar 
att starta hösten 2017.



Kurs: Regional utveckling på avancerad nivå
Syfte: Kompetensutveckling på avancerad nivå för tjänstemän
Målgrupp:  Tjänstemän i Reglabs medlems- och partnerorganisationer

Innehåll: Fördjupad teori och analys av regionala utvecklingsprocesser med exempel från 
pågående forskning i olika discipliner. Kursen berör bl.a. styrning, governance, jämförande 
analyser på nationell och internationell nivå, globala utmaningar, exempel från olika 
regionala ansvarsområden

Form & examination:
• 7,5 hp under ett år. Fyra närträffar och nätbaserad interaktion via lärplattform mellan 

träffarna.
• Flipped classroom. Inför närträffar ser deltagarna inspelade kortare föreläsningar och 

läser litteratur. På närträffar ägnas tiden huvudsakligen åt workshops med forskare, 
erfarenhetsutbyte med övriga deltagare  och vissa föreläsningar.

• Om så önskas kan även studiebesök kopplat till kurstillfällets tema läggas in.
• Examination sker med inlämningsuppgifter, varav en del kan utformas i anknytning till 

deltagarnas egna arbetsuppgifter. Aktivt deltagande vid närträffar/workshopar är en 
del av examinationen.

Pilotkurs



Finansiering av piloten

Förslag 1:
Genom kursavgifter. Intresserade föranmäler sig, så vi vet att det 
blir en kurs. Man kan utforma ett letter of intent som säger att 
respektive region vill ha x antal platser.

Förslag 2:
Gemensamt finansierat projekt för utveckling av kursen. 
Finansieras av Tillväxtverket och alla regioner 50/50.



Nästa steg – förslag till beslut

• Genomförande av en pilot, som består av utveckling och 
genomförande av en 7,5 hp kurs på avancerad nivå i 
samarbete med Karlstads universitet.

• Fortsatt och parallell utveckling av akademikonceptet.

• Avtal skrivs med Karlstads universitet om utveckling av en 
kurs och fortsatt utveckling av en akademi.


