Kursöversikt
Merparten av uppgifterna du arbetar med på distans i kursen är kopplade till att du praktiskt
genomför en lokalekonomisk analys.
Som deltagare arbetar du med kurslitteratur, tittar på filmer, analyserar olika lokalekonomiska
analyser som gjorts på olika orter och skriver kortare inlämningsuppgifter.
Varje helgfri tisdag kväll hörs vi cirka en timme för föreläsningar eller samtal på distans.

Distansundervisningen innehåller bland annat:
• Olika aspekter av lokalekonomi så som organisering, finansiering, produktion, konsumtion,
samverkan, inkludering, relationen med den globala och kommunala ekonomin.
• Relationen mellan den lokala ekonomi och kommunen.
• Samtal med personer och föreningar som gjort Lokalekonomisk analys, eller på annat
intressant sätt utvecklat sin lokala ekonomi.
• Samtal om andra metoder för platsutveckling, såsom; Lokal utvecklingsplanering, Business
Improvement District, Plugging the Leaks, Local Multiplier 3, Omställningshandboken, mfl.
• Metoder för kreativa möten.
• Att leda och motivera ideellt engagerade.
• Att hålla en studiecirkel via ett studieförbund.
• Hur vi kan samla in, bearbeta och presentera statistik - och vad erbjuder SCB.

Under kursen har vi fyra fysiska träffar:

Träff 1, preliminärt i september i Göteborg i samband med konferensen Lokalekonomidagarna med
tema Lokalekonomisk analys (datum ej spikat ännu).
Vi lär känna varandra. Vi går igenom den lokalekonomiska analysens olika steg genom ett rollspel.
Vi gör även ett rollspel med en påhittad lokal marknad med en egen lokal valuta, med syftet att
diskutera: Vad skulle jag kunna producera för varor eller tjänster lokalt? Vad skulle jag vilja
konsumera för lokalproducerade varor och tjänster? Hur fungerar en lokal valuta? Vad finns det för
risker och möjligheter? Vi diskuterar var och med vilka du skulle vilja göra en Lokalekonomisk
analys och vad som är de första stegen för att komma igång. Vissa lektioner kan bli utomhus så ta
med kläder efter väder.

Träff 2, preliminärt 6-8 december i Järvsö, Ljusdal, i samband med konferensen
Lokalekonomidagarna (5-6/12) tema Kommuner som motorer för lokalekonomisk utveckling.
Vi testar olika mötesmetoder såsom OPERA, Open space, Landsbygd 2.0, utvärdera med handen,
m.m. Samtidigt som vi testar mötesmetoder så avhandlar vi frågor som: Vilka resultat kan en lyckad
lokalekonomisk analys leda till? Hur skulle en kommun kunna jobba för att stimulera sina lokala
ekonomier? Vilka mål och visioner har du för din lokala ekonomi?

Träff 3, preliminärt 21-23/2 2020 i Österfärnebo
Den här helgen ägnas åt ett rollspel som utgår ifrån Aron Schougs forskning om att leda och
motivera ideellt engagerade. Vilka dilemman kan uppstå i er LEA-process och vad finns det för
vägar för att återfå motivationen till att samarbeta och bidra?

Träff 4, preliminärt 8-9/5 i Österfärnebo
På sista träffen presenterar vi resultaten av de processer som deltagarna jobbat med på hemmaplan.
Vad har vi uppnått? Vad var svårt? Vad skulle vi göra annorlunda nästa gång? Hur fortsätter vi
utvecklingsarbetet efter LEAn? Hur vill jag jobba med lokal utveckling i framtiden?
Kursavslutning.

Mer info om Lokalekonomisk analys (LEA):
http://friametoder.se/?cat=88

