
 
 

  

   

 

RUS-nätverket: Tema dialog och lyssnande 
 
Tid: Torsdag 28 maj kl. 9:00-15:00 
 
 
 
Årets första RUS-nätverk sker i digital form. Du kommer få en inbjudan med zoom-länk till mötet från 
Linnéa Lindström två dagar innan.  
 
Temat för dagens möte är dialog och lyssnande, som ni läst i inbjudan ber vi er avsätta en heldag för 
nätverket med individuellt arbete inför och efter själva träffen. Här är de två inför-uppgifterna: 
 

1. Fundera på Näringsdepartementets frågor inför deras presentation om processen med 
framtagandet av en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Skriv gärna ned 
svaren för att kunna återkoppla skriftligt efter mötet. 

 

 Vad krävs i utformningen av den nationella strategin – innehåll, form och verktyg – för 
att den ska kunna bidra till genomförandet av det strategiska och det operativa regionala 
utvecklingsarbetet? 
 

 Vilka nya frågor och perspektiv har aktualiserats i utvecklingen och framtagandet av de 
nya regionala utvecklingsstrategierna? 
 

 Hur har och kommer genomförandet av de regional utvecklingsstrategierna och andra 
program och strategier påverkats av Coronakrisen? 
 

 Hur kan vi skapa långsiktiga strategier för att möjliggöra flexibilitet och anpassning till 
omvärldens förändringar? 

 
2. Se filmen Glappet mellan de stora orden och dialogens komplexa praktik med Sofia Wiberg, 

KTH. Filmen är 10 minuter lång. Fundera på: 
 

 Vad menar vi med en lyckad dialog? Du själv? Din organisation?  
 

Här är länken till filmen: https://youtu.be/9j5orRU6KuE 

 
Reglab har bjudit in forskaren Sofia Wiberg, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, och 
spelat in fyra filmer kring olika aspekter på hennes avhandling: Lyssnandets praktik – 
medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar. Filmerna kommer att finnas tillgängliga på 
Reglabs webb. 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9j5orRU6KuE


 
 

  

   

PROGRAM 
 
9.00  Din egen tid 

Tid att se filmen Glappet med Sofia Wiberg och förbereda processfrågorna inför 

dagens program. 

9.45 Reglab-kaffe med pratmingel och teknikcheck. Linnéa Lindström är vår zoom-värd som 
hälsar dig välkommen. Kolla igenom våra instruktioner för Reglabs digitala möten 
innan du ansluter dig. Och ta med en kopp kaffe! 

 
10.00 Välkommen! Catarina Lahti inleder.   

10.15 Incheckning 
  
10.45 Paus      
 
10.50 Näringsdepartementet om framtagandet av ny strategi för hållbar regional 

utveckling, Ina Berggård och Erika Nilsson 
    
11.20 Dialog i grupper, se frågeställningarna ovan. 
 
11.40 Delning, sammanfattning och avrundning.  
 
12.00 LUNCH                                        

 
12.45 Workshop: Lyssnandes praktik 

Tillsammans ser vi på den andra filmen med Sofia Wiberg: Synen på professionalism.  
  
 Dialog  
 
13.35 Bensträckare Hämta vatten, frukt och kaffet. 
 
13.45 Workshop: Lyssnandets praktik 

Vi ser tillsammans på Lyssnandets praktik, den tredje filmen med Sofia Wiberg och Eva 
Moe leder ett samtal om teori kopplat till praktik – hur gör vi i våra organisationer?  

 
14.15 Nästa träff  
 
14.25 Utcheckning och tack för i dag! 
 
14.30 Din egen tid 

Återkoppling till Näringsdepartementet, samt möjlighet att se Förhållningssätt till 
dialog, den fjärde filmen med Sofia Wiberg och fundera över processfrågorna. 

 

http://www.reglab.se/digitala-moten/

