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I Rapporten ”Högskoleutbildning inom regional utveckling” finns 
en mer utförlig bakgrund och beskrivning av arbetet och 
akademin.

Innehåll



En högskoleutbildning inom regional utveckling har länge 
efterfrågats av Reglabs medlemmar. Det kan stärka det regionala 
systemet och bidra till att höja kompetensnivån och statusen för 
det regionala arbetet.

Utbildningen ska vara:
• Mångvetenskaplig
• På avancerad nivå
• Nationell 
• På deltid och distansbaserad, med fysiska träffar
• Ha ett praktiknära upplägg med koppling till relevant 

forskning

Bakgrund till behovet



Vi gör bedömningen att det är en Uppdragsutbildning som är aktuellt, om vi ska få till den 
utbildning vi efterfrågar. Problemen med ordinarie utbildning är bland annat:

• Takbeloppet: Om ett lärosäte lägger in en ny kurs måste man ta bort något annat, vilket 
innebär en stor risk för lärosätet. 

• Långa ledtider: En ny kurs innebär långa ledtider på grund av antagande av kursplaner, 
marknadsföring mm.

• Anpassning och flexibilitet: Svårt att påverka upplägg och innehåll eftersom regionerna 
inte är beställare utan individen, samt små möjligheter till flexibilitet för deltidsstudier, 
distans (de flesta kurserna ges som campuskurser) samt start- och ansökningstider.

• Högskolebehörighet: Kräver högskolebehörighet för alla som ska läsa, samt att man 
konkurrerar med alla andra om platserna på kursen.

• Tvärvetenskaplighet: Går inte att garantera, eftersom kurser oftast ligger inom ett ämne. 

• Nätverk och sammanhållning: Man riskerar att missa poängen med nätverk och 
sammanhållning för både lärosäten och deltagare.

Slutsats utbildningsform



• Praktiknära forskning och professionalisering som kan lyfta 
regional utveckling som forskningsfält, samt sätta 
regionernas utmaningar i ett internationellt sammanhang.

• Samlad plattform för kompetensförsörjning för regionala 
utvecklare som ger överblick, samlad kontaktyta till 
specialistområden, koordinering av kurser mm.

• Skapar nätverk och samverkan mellan lärosäten/forskare, 
mellan regioner och mellan regionerna och 
lärosäten/forskare.

Mervärdet med en akademi 



Karlstads universitet har i dialog med Reglab tagit fram ett 

förslag till ett pilotprojekt för att genomföra en första kurs i 

regional utveckling, samt påbörja arbetet med en akademi.

Projektägare för piloten är Karlstad universitet. 

Förslag pilot



• Den totala budgeten uppskattas till 1 560 000 kr. Piloten 
sträcker sig över två år.

• Tillväxtverket är positiva till att delfinansiera med 50%. Övrig 
finansiering bör komma från regionerna.

• Den gemensamma finansieringen täcker framtagande och 
utveckling av kursen. Utöver detta tillkommer en kursavgift 
för respektive deltagare på ca 20 000 SEK.

• För kostnaden för respektive region, se dokumentet ”Förslag 
pilot”.

Finansiering för piloten



• Den fortsatta finansieringen ska täcka kostnader för:
• Vetenskaplig ledare
• Koordinator på KaU
• Resor för samverkan mellan lärosäten

• Kostnaderna beräknas till ca 350 000/år.

• Kostnaden för varje region grundar sig på Reglabs beslutade 
fördelningsnyckel.

• För kostnaden för respektive region, se dokumentet ”Förslag 
pilot”.

Fortsatt finansiering (efter piloten)



Vad förväntas av regionerna?

• Beslut om att gå vidare med en pilot (efter diskussion på 
årsmötet den 7 februari).

• Vid projektstart utse referensgrupp, vars roll blir att: 
• Föra regionernas röst utifrån behoven, dvs innehåll 

och upplägg av utbildningen.
• Ha en nära dialog med Reglabs koordinator.
• Vara remissinstans till förslag från KaU.

• Inför kursstart utse deltagare till den första pilotkursen som 
beräknas starta tidigast januari 2018.


