
 

   

Reglabs analytikernätverk – 9 maj, Stockholm 
Tidpunkt: Torsdag 9 maj 10:00-16:15 (kaffe från 9:30) 
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm 
 
Tematik för årets första träff inom Reglabs Analytikernätverk är Kapitalets marknad från ett regionalt 
perspektiv. Vi för dialog kring analysunderlag för att regionalt belysa företags finansiering och 
investeringar. På vilket sätt är egentligen företags finansiering en regional analys- och 
utvecklingsfråga? På träffen får vi höra inspel från följande inspiratörer: 

• Anders Gustafsson, Tillväxtanalys, berättar hur effekterna av Almis verksamhet skiljer sig mellan 
regioner 

• Eva Rytter Sunesen, Copenhagen Economics, presenterar resultat från bland annat ESPON-
projektet The World in Europe: Global FDI Flows towards Europe (https://www.espon.eu/fdi) 

• Sofia Avdeitchikova, Oxford Research, presenterar en kartläggning av 
kapitalförsörjningsstrukturen i Örebro och Västmanlands län 

 

Dessutom får vi möjlighet att vara ”tankesmedja” till en pågående ESPON-studie som belyser Europas 
territoriella framtid! 
 

Anmäl dig här! 
 

10.00  Välkomna och incheckning – vad är på gång i din region? 

10.30 The World in Europe: Global FDI Flows towards Europe, Eva Rytter Sunesen, 

Copenhagen Economics 

Dialog 

11.30  Lunch 

12.30  Hur skiljer sig effekterna av Almis verksamhet mellan Sveriges regioner?, Anders 

Gustafsson, Tillväxtanalys 

Kapitalförsörjningsstrukturen i Örebro och Västmanlands län, Sofia Avdeitchikova, 

Oxford Research. Reflektion från Lisa Virén, Region Örebro hur studiens resultat tas 

vidare. 

Slutdialog Kapitalets marknad från ett regionalt perspektiv 

13.50  Fika 

14:15 Workshop: European Territorial Reference Framework, Kai Böhme, Spatial Foresight 

Hur kan vi främja den rumsliga/territoriala dimensionen för en bättre 

sammanhållning i Europa och dess regioner? Europas framtid, dess regioner och 

städer, är i fokus för en studie, vars resultat ska stödja utvecklingen av en ny 

territoriell agenda för Europa. Under workshopen får vi möjlighet att höra mer om 

studien samt inte minst bidra med inspel hur vi kan och bör påverka utvecklingen för 

att bidra till en territoriell balans. Läs mer om studien på 

https://www.espon.eu/european-territorial-reference-framework 

16.15  Avslut 

Vid frågor eller funderingar kontakta Sigrid Hedin (sigrid.hedin@tillvaxtverket.se) 
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