
 

   

 

 

REGIONAL BRYTNINGSTID 
Program 
 
Regional brytningstid  startar hösten 2020 och pågår under hela 2021. Programmet är byggt 

kring ett antal teman som fördjupas i olika delmoment, och kommer att anpassas i samråd 

med deltagarna: 

 

● REGIONAL BRYTNINGTID – INTRODUKTION  

En introduktion till lärprojektet: arbetsformer, mål och förväntat resultat.  

Vi diskuterar innehåll, gemensamma träffar och det egna arbetet på hemmaplan. 
 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda workshop-deltagarna.  

Tid: 3 november, kl. 10-12. 

 

● Tema 1: DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLITIKENS NUTIDSHISTORIA 

Vi startar med en gemensam tillbakablick på den regionala utvecklingspolitiken – vad kan vi 

lära av historien? 

 Den svenska regionala utvecklingspolitiken i backspegeln. Jörgen Johansson, 

Göteborgs universitet. 

 Samtal med några som varit med: Hur tänkte vi? Hur blev det? 

 Europeisk utblick på regional utveckling. Sara Svensson, Högskolan i Halmstad. 

 Reflekterande samtal: Vad kan vi lära av historien?  

 Eget arbete, hemuppgift. 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 18 november kl. 9-12. 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 18 november kl. 13-16. 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

● Tema 2: DET REGIONALA UTVECKLINGSUPPDRAGET I BRYTNINGSTID 

Vilka är dagens brytpunkter och viktiga vägval? 

 Dagens brytpunkter och vägval 

 De regionala utvecklingsstrategierna i brytningstid 

 Reflekterande samtal: Vilka är de viktiga vägvalen i dag? 

 Eget arbete, hemuppgift. 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 17 december kl. 9-12. 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 17 december kl. 13-16. 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 



 

   

● Tema 3: SAMVERKAN  

Det regionala utvecklingsuppdraget är i förändring. Vad innebär det för samverkan och 

samhandling? 

 Flernivåstyre – att samordna aktörer för regional utveckling  

 Ny studie: Samarbetet mellan region och kommuner. Johan Wänström, Linköpings 

universitet.  

 Samverkan region-statliga myndigheter; samverkan region-akademi 

 Reflekterande samtal.  

 Eget arbete, hemuppgift. 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 20 januari kl. 9-12. 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 20 januari kl. 13-16. 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

● Tema 4: REGIONALT LEDARSKAP  

I vilka former utövar vi ett regionalt ledarskap – i dag och i morgon?  

 Samverkans- och nätverksstyrning 

 Det demokratiska ledarskapet 

 Reflekterande samtal: Vad innebär regionalt ledarskap?  

 Eget arbete, hemuppgift. 
 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid:  24 mars kl. 9-12. 
 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 24 mars kl. 13-16. 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

● Tema 5: REGIONAL OMSTÄLLNING 

Vad innebär regional omställning? Hur ska omställningen realiseras? 

 Hållbar framtid i stad och land. 

 Mål eller medel? Hållbarhetens roll i det regionala tillväxtarbetet. 

 Målkonflikter mellan hållbarhet och ekonomisk utveckling. 

 Reflekterande samtal. 

 Eget arbete, hemuppgift. 
 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 21 april kl. 9-12. 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 21 april kl. 13-16. 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

 

 

 

 



 

   

 
● Tema 6: NYA ARBETSSÄTT 

Hur behöver arbetsformerna utvecklas för att möta kommande förändringar och stödja en 

regional omställning?  

 Behovet av nya arbetssätt 

 Missions, expeditioner, utmaningsdrivet – vilka arbetssätt stödjer framtida regional 

utveckling? 

 Reflekterande samtal 

 Eget arbete, hemuppgift 
 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 16 juni kl. 9-12. 
 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 16 juni kl. 13-16. 
 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

● Tema 7: REGIONAL UTVECKLING – FRAMSYN 

Vi spanar runt hörnet. Vad handlar nästa generation av regional utveckling om? 
 

Digitalt seminarium. Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med 

inbjudan. Tid: 1 sep. kl. 9-12. 
 

Workshop/samtal, endast för de två föranmälda deltagarna. Tid: 1 sep. kl. 13-16. 
 

Eget arbete. Hemuppgiften presenteras under workshopen. 

 

 


