
 

   

Reglabs analytikernätverk – 9 maj, Stockholm 

Vad är på gång i landet? 

• ”I ett ständigt RUS”: Rus-arbetet pågår ständigt och tar mycket tid. Regionerna befinner sig dock i 
olika ”RUS-tillstånd”. (ALLA) 

o Seminarium 22 maj kl. 10-12 om hur man skapar utvärderingsbara RUS-ar anordnas av 
Oxford Reserach. Anmälan senast 10 maj, sena anmälningar från Reglab 
analytikernätverket tas emot i mån av plats. Seminariet sänds på webben. 
https://oxfordresearch.se/2019/04/15/utbildning-hur-skapar-vi-utvarderingsbara-
strategier/ 

• Framtagande av regionala prioriteringar: Alla regioner är klara eller håller på att färdigställa, 
Tillväxtverket sammanställer underlagen, klart 1 oktober 

• Kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsprognoser från SCB: Regioner i Östra Mellansverige 
inklusive Stockholm, Skåne, Västra Götaland har startat planering av ny beställning av 
kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsprognoser från SCB. Är fler regioner intresserad av 
detta? Ta kontakt med Anna Knutsson, Region Sörmland för att få reda på mer. 

• Reglabs Innovationsindex: Simon Bölling Region Västmanland deltog på Reglabs medlemsmöte i 
Västerås i mars. Reglabs innovationsindex kommer att uppdateras. Det uttrycktes behov av att se 
över de mätetal som ingår. Ett index behövs men är det exv. rätt saker som mäts? Det behövs ett 
omtag, men för detta behövs en projektsättning och medverkan från både analytiker och 
strateger för att utvärdera vad som är bra med dagens index och vad som behöver utvecklas. 

=> Sigrid Hedin, Tillväxtverket kontaktar Eva Moe för att se hur vi får till en första 
arbetsgrupp. Hör av er till Sigrid om någon brinner för frågan. 

• 2 arbetsgrupper ang. framtida arbete med (i) Raps/Ris, prognoser och (ii) ekonomisk data: I 
samband med Raps-dagen i mars så framkom att regionerna behöver formera sig för att gå 
igenom vilka behov som finns i relation till Raps prognosarbete samt RIS (ekonomisk data som 
egentligen är en uppskattad ”restprodukt” av Raps-modellen). Anders Bergquist, Region Uppsala 
anders.bergquist@regionuppsala.se är kontaktperson för inrättande av två arbetsgrupper (i) 
prognoser och (ii) ekonomisk data. Vänligen kontakta Anders om du vill veta mer eller ingå i 
någon av grupperna! 

• Nordregio har publicerat många rapporter under våren och har många pågående projekt, se 
http://www.nordregio.org/ 

• Nationell analysgrupp underlag angående utmaningar ställs samman under våren som en 
förberedelse av en eventuell ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Dessutom pågår 
arbete med en kunskapsutvecklande rapport angående utmaningar och möjligheter med blick 
mot 2030 sett till olika regiontyper. (Tillväxtverket) 

• Övrigt pågående analys- och strategiarbete 

o Näringslivsanalys (Region Uppsala) 
o Industrianalyser (Region Dalarna) 
o Socio-ekonomiska analyser (Region Sörmland) 
o BRP + hur kan mätsystemet användas på hemmaplan (Region Östergötland) 
o Vårddata – statistik och kartor (Region Sörmland / Region Östergötland) 
o Pendlingsanalyser (Region Östergötland) 
o Smart specialiseringsstrategi (Region Norrbotten) 
o Etablera en länsdatabas (Region Uppsala) 

https://oxfordresearch.se/2019/04/15/utbildning-hur-skapar-vi-utvarderingsbara-strategier/
https://oxfordresearch.se/2019/04/15/utbildning-hur-skapar-vi-utvarderingsbara-strategier/
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Kapitalets marknad från ett regionalt perspektiv 

Tematik för träffen var Kapitalets marknad från ett regionalt perspektiv. Vi fick höra mer om hur 
det går att regionalt belysa och utvärdera företags finansiering och investeringar. 
 
Utländska direktinvesteringar – regionala förutsättningar har betydelse 
Erik Dahlberg, Copenhagen Economics, presenterade resultat från ESPON-projektet The World in 
Europe: Global FDI Flows towards Europe (https://www.espon.eu/fdi). Spännande studie som 
bygger på både kvantitativa och kvalitativa underlag för att förstå utvecklingen av utländska 
direktinvesteringar i Europa. Resultaten visar, föga förvånande, att attraktiva miljöer bestående 
av alltifrån humankapital, infrastruktur samt ”kluster” är av betydelse för locka till sig 
investeringar. 

Hur skiljer sig effekterna av Almis verksamhet mellan Sveriges regioner? 

Anders Gustafsson, Tillväxtanalys, berättade hur effekterna av Almis verksamhet skiljer sig mellan 
regioner sett till kommuntyper, (https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/delprojekt/2018-
09-12-regionala-effekter-av-statliga-lan.html) I allmänhet kan positiva effekter konstateras för 
ALMI-företagen jämfört med matchade kontrollgrupper. Effekterna är klart större i urbana 
områden än i mera glesa områden. Almi är alltså ett effektivt näringspolitiskt verktyg, men 
kommer nog inte bidra till att minska skillnader mellan regioner. 

Kapitalförsörjningsstrukturen i Örebro och Västmanlands län – en studie om Norrbotten pågår 

Sofia Avdeitchikova, Oxford Research och Malin Sjöberg, Region Örebro berättade om en 
kartläggning av kapitalförsörjningsstrukturen i Örebro och Västmanlands län. Intressant belysning 
av både utbud- och efterfrågesidan samt hur systemet fungerar. Det pågår också en studie av 
kapitalförsörjningssystemet i Norrbotten. Rapporterna kommer att cirkuleras. 

Uppsummerat: Kapitalets marknad från ett regionalt perspektiv 

Vilka var förväntningarna? 

• Överlag begränsad erfarenhet av regionala analyser angående företags finansiering och 
kapitalförsörjningsfrågor hos mötesdeltagarna, men intresse och nyfikenhet för frågan 
uttrycktes. 

• Tematik av intresse handlade om direktinvesteringar och kopplingen till Sveriges globala 
konkurrenskraft, vilken betydelse har lokala och regionala affärsänglar, hur arbetar vi 
med analys idag och hur kan kunskap leda fram till kompletterande insatser. 

Vad har vi lärt oss? 

• Mer kännedom om metoder för att analysera kapitalförsörjning regionalt 

• Mer kännedom om samband mellan inom- och utomeuropeiska investeringar 

Vad vill vi veta mer / lär oss mer om? 

• Mer djupgående kunskap om kapitalförsörjningssystemet 

• Verktyg för regionala analytiker att analysera kapitalförsörjningen i sin region 

• Olikheter mellan regioner angående typer av resurser och utveckling 

• Länet som analysstorhet för kapitalmarknaden 

• Företagens finansiering 

• Utvecklingskapital är inte bara pengar – humankapital är viktigast 

• Realkapital i regional utveckling 

• Vilken betydelse har skatte- och bokföringsregler för utvecklingen 

https://www.espon.eu/fdi
https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/delprojekt/2018-09-12-regionala-effekter-av-statliga-lan.html
https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/delprojekt/2018-09-12-regionala-effekter-av-statliga-lan.html


 

   

 
Fler tips angående träffens tematik: 

• Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige, http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2019/05/SOU-2019_21_webb.pdf  

• Tillväxtanalys kommer löpande med nya kunskapsunderlag, se t ex : 
o Näringslivets kapitalförsörjning, 

https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/naringslivets-
kapitalforsorjning.html  

o Seminarium 27 maj: Vilka lärdomar kan dras från de statliga 
riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?, 
https://www.tillvaxtanalys.se/aktuellt.html#/events/vilka-laerdomar-kan-dras-
fraan-de-statliga-riskkapitalsatsningarna-inom-europeiska-regionala-
utvecklingsfonden-87487  

o Företagens finansiella förutsättningar – röster från "verkligheten" PM 2019:07, 
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-04-15-foretagens-
finansiella-forutsattningar---roster-fran-verkligheten.html 

• Se även Tillväxtverket  
o Finansiering i svenska företag, https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-

undersokningar/resultat-fovven-2017/2018-03-14-finansiering-storre-hinder-i-
foretag-som-vill-vaxa.html  

Vi måste förbereda oss för mer samarbete på kors och tvärs 

för att nå en bättre territoriell sammanhållning i Europa 

Dessutom berättade Kai Böhme, Spatial Foresight om den pågående ESPON-studie European 
Territorial Reference Framework som belyser Europas territoriella framtid. Studiens resultat ska 
stödja utvecklingen av en ny territoriell agenda för Europa. Preliminära resultat från arbetet visar 
att vi, för att få en bättre sammanhållning i Europa och dess regioner, sannolikt behöver 
samarbeta än mer över styrnivåer och sektorer för att hantera existerande och kommande 
utmaningar. Territoriella instrument såsom integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt 
ledd utveckling (LLU) är bland annat möjligheter för detta om de ingår i programbeskrivningar för 
genomförandet av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om studien på 
https://www.espon.eu/european-territorial-reference-framework 

Nästa träff 

• Tematik långtidsutredningen 2019. Planerad tidpunkt november / december 2019. Mer 
information följer!  

• Hör av till någon i planeringsgruppen om du har några inspel! Planeringsgruppen består av 
Simon Bölling (Region Västmanland), Simon Sköld (Region Skåne), Anne Kolmodin 
(Tillväxtanalys), Wolfgang Pichler (Tillväxtverket) och Sigrid Hedin (Tillväxtverket) 
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