
 

Anteckningar från analytikernätverkets träff 4 juni 2020. 

En sammanfattning av kommentarer i chat och på whiteboard-tavlor. 

Från chatten: 

 Anders Bergquist, Region Uppsala: Vi saknar veckodata över korttidsarbete. 

 Styrbjörn, Sörmland: Ja. Det vore trevligt med tidsserier om kta. Nu 

uppdateras summan löpande.  

 Anna-Karin Tollin, Region Värmland: Instämmer, det vore väldigt bra att 

kunna se hur det ser/sett ut veckovis. 

 Anders Bergquist, Region Uppsala: Speglar inte resultaten regionernas olika 

näringslivsstruktur? 

 Styrbjörn Sörmland: Nej, då behöver det göras regionala i/o-tabeller (om jag 

förstått det rätt)  

 Anna-Karin Tollin, Region Värmland: Är det inte bättre att bryta ner som 

andel av det regionala näringslivet? Storstäderna kommer jag annars alltid att 

ligga i topp. 

 Martin Lagnerö, WSP Advisory: Beräkningarna var gjorda på den 

flerregionala modellen, så de regionala skillnaderna i näringslivsstruktur togs 

hänsyn till i analysen. 

 Styrbjörn Sörmland: Eller det följer väl storleken (viktat) men inte det faktiska 

flödet mellan näringslivsgrenar som den nationella tabellen ska spegla 

 Styrbjörn Sörmland: Har jag förstått det rätt så, Martin (WSP)? 

 Anders Bergquist, Region Uppsala : Enligt John Hassler behövs inte skulden 

betala tillbaka. Det kommer ökad BNP göra. 

 Martin Lagnerö, WSP Advisory: Ja och nej ;) I/O-tabellerna är regionaliserade 

i Raps, men baserade på den nationella tabellen. Jag kan återkomma med lite 

bättre förklaring! 

 Styrbjörn Sörmland: Tack! Det vore spännande att göra mer körningar baserat 

på gemensamma diskussioner om antaganden. 

 

Diskutera: Vilka analyser behövs på medellång och lång sikt? Vilka 

frågeställning är intressanta på regional nivå?  

 

Kommentarer:  

 Sofia Avdeitchikova Oxford research, anteckningar grupp 9. Långsiktiga 

analyser: 

o SKR gjort analyser av skattebas, t.ex. vad händer om 10% av skattebas 

försvinner, dvs. kostnader förväntas öka men skattebasen förväntas 

minska 

o Att få ett grepp om hur alla varslen (framförallt besöksnäringen) 

kommer att påverka i längden, rent samhällsekonomiskt (t.ex. 

folkhälsan, för barn, för byar) 



 

o Man ser att företagen behöver vidta andra årgärder för att minska sina 

kostnader. 12% av företagen i Norrbotten menar att de kanske behöver 

gå i konkurs 

o Region JN, NB, VB – besöksnäringen är otroligt utmanande. 90% 

bortfall i intäkter. Och vi vet inte hur reserekommendationer kommer 

se ut.  

o I förslaget till förordning till Skatteverkets omsättningsbortfallsstöd har 

föreslagit att man ska titta på mars och april. Men det är en lågsäsong 

för många företag.  

o Det saknas en distinktion för strukturella problem och vilka som är 

mest utsatta i krisen. 

 Sofia Avdeitchikova Oxford research :  

o Sörmland – mestadels av företagen som gick i konkurs i år gick med 

förlust förra året, dvs. en del är att strukturomvandlingen accelererar. 

o I Sörmland ser att det inte ändrats så mycket i prioriteringar för ERUF 

2021-2027 jämfört med när diskussionen startade (dvs. fokus på smart 

specialisering) 

o Det finns två möjligheter inom ERUF – dels genom förlängningen av 

ERUF (akuta insatser) och dels genom integrering av den nya 

programmeringen. I ERUF 2021-2027 handlar det inte om 

återhämtning, men man behöver försöka bilda sig en uppfattning om 

hur näringslivet kommer att se ut.  

o TVV är en remissinsats för RUS-arbete. Pga andra frågor som 

prioriteras har politiken pausat arbetet, men många regioner har i 

analysunderlagen tagit ställning till omställning. 

o I Sörmland jämförde man besöksnäring och tillverkningsindustrin – 

viktigt skillnad i vad arbetskraften kan göra. Många inom 

besöksnäringen kan gå in i utbildningssystemet, men inte från 

tillverkningsindustrin.  

 Sofia Avdeitchikova Oxford Research: Lästips - hur olika regioner gick in i 

och gick ut ur finanskrisen: 

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f20bf6/1586

366209392/wppm_2013_07.pdf  

 

 Ola Olsson, Jönköping: Strukturomvandlingen påskyndas inom vissa 

branscher, scenarier behövs på omfattning (sysselsatta och kompetensbehov) – 

vem gör detta? Vilka nya näringar växer framöver? osv. 

 

 Anders Bergquist, Region Uppsala: Hur förändras efterfrågan? 

 

 

 

 

 

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f20bf6/1586366209392/wppm_2013_07.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f20bf6/1586366209392/wppm_2013_07.pdf


 

MIRO-TAVLOR 

Grupp 1  

 Scenarioanalyser 

 Vilka är de långsiktiga konsekvenserna? 

 Utgå från nationella prognoser och anpassa till regionala förhållanden. 

 Sårbarhetsanalys för näringslivet, befolkning, utbildning. 

 

Grupp 2 

 Öppnare data 

 Månads Rams 

 Modeller för att beräkna arbetslösheten: 

o Aktuellt läge 

o Identifiering av behov 

o Skilja mellan ”normal utslagning” och corona-utslagning 

o Orsakssambanden för att förstå hur corona påverkar framtidens 

näringsliv. 

 De som publicerar data, bör veta hur data används. 

 

Grupp 3. 

Mer finmaskig geografisk bild av smittans påverkan 

 Kort sikt: Bättre bild av påverkan på regional och lokal nivå (smittspridning 

osv) 

 För att insatser och åtgärder för näringslivet ska bli relevanta och rätt 

dimensionerade behövs en struktur för övervakning av smittspridning 

 (Illustration karta) Dödsfall per inv. från Socialstyrelsen har för mycket 

fördröjning för att vara användbar  

Påverkan på det regionala utvecklingsarbetet 

 Hur har utgångsläget för RUS/ERYUF förändrats? 

 Vilken uppdaterad kunskap behöver vi för ERUF-programmeringen? 

 Lång sikt: Analys av beredskap och stresstålighet inför nya utmaningar (t ex 

klimatrelaterat) 

 Hur påverkas företagens möjligheter till omställningsarbete? (och därmed mål 

och innehåll i våra regionala utv.insatser?) 

Specifika branschbehov och -påverkan 

 Djupare förståelse för specifik regional påverkan givet näringslivsstruktur och 

konkreta värdekedjor 

 Hur coronasäkrar vi handel och besöksnäring? 

Scenarion och framsyn inom flera delar! 

 



 

Grupp 4 

 Fokus på nya arbetslösa – viktigt att inte glömma de som var utanför redan 

före krisen 

 Mycket fokus på corona, men finns också trender/klyftor som antingen finns 

kvar eller förstärks i lågkonjunktur. Kräver inte nödvändigtvis ny data. 

 Viktigt att se inomregionala skillnader. Vissa delar av länet är hårdare 

drabbade än andra. 

 Det vore bra om någon nationellt gjorde en scenariomodell som kan användas 

regionalt. Viktigt med dialog nationellt-regionalt i detta arbete. 

 Osäkerheten är stor, vilket är viktigt att förmedla. 

 

Grupp 5. 

 Följer konjunkturutvecklingen i regioner via statistik från 

KI. Konfidensindikatorn var på väg ner redan i höstas och har nu fått en 

snabbare nedgång med anledning av krisen. 

 Viktigt att känna till att det skiljer sig mycket beroende på näringsgren och 

branschsegment, massa och pappersindustrin har knappt påverkas alls medan 

tex. hotell och restaurang har störtdykt. 

 Mörkertal för småföretag upp till 4 anställda då de inte behöver rapportera 

personal som varslas om uppsägning 

 I samverkan med Handelskammaren följer vi via webbenkäter till företag hur 

de har påverkats av covid-19 som vi sedan sammanställer och redovisa 

resultaten på vår webbplats men även via ett webbsänt Brown Bag 

 Fler analyser med scenarier för snabb omstart.  

Tätt sammankopplat med:  

 Hur ser det ut med omställning av utbildningar och hur ser behovet ut? 

Grupp 7. 

 Större prognosbehov 

 Scenarier! 

 Dialogen mellan oss och näringslivet, hur fungerar den? 

 En positiv strukturomvandling 

 Är det en brytpunkt (digitalisering, miljö) eller kommer allt att gå tillbaka till 

tidigare situation? 

 Framtida jobb? 

 

Grupp 8 

 Skattebas. Vad händer med inkomstsidan i kommunerna? 

 Policy-implikationer. Medborgarlön? 

 Bör vi skilja på konkurser/arbetslöshet som beror på exogen och endogen 

efterfråganstapp? 

 Öppen data behövs 



 

 

 

 

 

 

 


