


Välkommen!

Regional casting labb
• Helena Gidlöf, SKL
• Göran Hallin, Kontigo
• Peter Kempinsky



Regionernas roll

Rapport/kartläggning/analys
• Strategiska roller i det regionala 

utvecklingsarbetet 
• Hur regionerna (organisationen) tar en 

strategisk roll i det regionala utvecklingsarbetet 
Målgrupp för resultat 
• Ledande tjänstepersoner, strateger, politiker 

med ansvar för regional utveckling på regional 
nivå, SKL med flera



Förväntningar

• Öka kunskapen om regionernas arbete med regional utveckling
• Ge en översikt över regionernas olika roller i genomförandet av 

det regionala utvecklingsarbetet
• Möjliggöra en analys av vilka olika strategiska konsekvenser som 

olika roller kan få för regionernas möjligheter och sätt att genomföra 
det regionala utvecklingsarbetet

• Öka förtroende och förståelse för det regionala 
utvecklingsarbetet



Vilka roller tar regionerna? Hur påverkas valet av förutsättningar och strategiska överväganden

Casting labb 2: The game of regions – the four provinces

Göran Hallin & Peter Kempinsky

Sedan oktober 2018 är Kontigo en del av Wsp. 
Från den 1 april 2019 är Kontigo en del i Wsp





Det regionala utvecklingskapitalet

Stora variationer mellan regionerna



Riket består av fyra provinser – Varje provins har sitt valspråk – vilken är din 
provins?

”Vi får 
göra’t

själva!”

”Att 
kunna 
är att 
vilja”

”Vad kan 
man 

göra?”

”Ett 
välkom-

met
tillskott”

Relativ mängd totalt 
utvecklingskapital

Relativ 
proaktivitet i 
kapitalmixen



Finansiären är i själva verket en relativt passiv 
karaktär, som ser som sin främsta uppgift att 
erbjuda finansiering från det regionala 
utvecklingskapitalet till den som söker det.
Finansiären jobbar gärna med öppna calls, 
tydliga kriterier för vem som ska få finansiering. 
Men i visst klimat kan finansiären erbjuda en 
fortlöpande projektfinansiering även för den 
mest uppenbara ordinarie verksamhet, bara det 
är rätt organisation.
Finansiären ogillar det strategiska arbetet och 
menar att det är bra med konkurrens bland 
aktörerna. 

”Det är inte min uppgift att styra idéer” är ett 
favorituttryck från Finansiären.

Finansiären

Roller och arbetssätt



Nätverkaren är en ganska späd karaktär, som 
nästintill saknar egna muskler. Ändå vill hen 
gärna ha ett finger med i det mesta.
Nätverkaren arbetar aktivt för att bli 
starkare. Vägen dit går genom samverkan 
med andra – främst med andra regioner. 
Nätverkaren lotsar gärna sina adepter till 
samverkan med andra aktörer utanför den 
egna regionen.
Ett av nätverkarens favorituttryck är 
”Genom samverkan stärker vi våra aktörers 
kapacitet och hjälper dem att bli mer 
professionella”.

Nätverkaren

Roller och arbetssätt



Kapacitetsbyggaren

Roller och arbetssätt

Kapacitetsbyggaren är den som de flesta andra 
ser upp till. Hen har muskler, strategisk 
förmåga och uthållighet nog att arbeta 
långsiktigt. 

Med en kombination av projekt och långsiktig 
finansiering skapar hen organisationer som kan 
ta ansvar och driva utvecklingsarbetet inom 
olika avgränsade områden.

Kapacitetsbyggarens favoritcitat är att ”Det är 
precis det vi gör genom plattformarna”.



Utföraren

Roller och arbetssätt

Utföraren är som namnet antyder en riktig 
Doer.

Under hänvisning till att det saknas aktörer 
med tillräcklig kapacitet tar hen själv på sig 
uppgiften. Utföraren söker och driver flera 
utvecklingsprojekt. Ofta har hen ambitionen 
att låta andra ta över dem ”när de väl är uppe 
och rullar”. Hens kritiker menar dock att dit når 
hen aldrig.

Innerst inne är Utföraren en liten och svag 
karaktär, som genom att ta på sig stora 
uppgifter också kan växa.



1. Deltagarna väljer var sin karaktär som de vill spela
2. Därefter bestämmer man sig för i vilken provins man vill starta spelet
3. Deltagarna presenterar sig kort genom att förklara varför hen har valt den roll hen har och varför 

hen har valt att bosätta sig i den provins hen har
4. Nu samtalar man med sina provinsgrannar om utmaningar, styrkor och svagheter i styrelsen av 

provinsen och provinsens utveckling
5. Deltagarna får ett erbjudande om/tvingas flytta till en annan provins – de ska motivera sitt val av 

ny provins och om detta kräver någon förändring i rollkaraktären
6. Vinnare i Game of Regions – The four provinces är den som lyckas förbättra sin position och 

utveckla sin karaktär och har den bästa motiveringen.

Spelets gång

Regler



Göran Hallin
Goran.hallin@kontigo.se

0730 370 723



Det regionala utvecklingskapitalet

Mängden proaktivt kapitel (egna medel och konkurrensutsatta medel) i förhållande 
till den totala mängden kapital per invånare
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