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Syfte och 

användning

Tematik:

• Regional 

utvecklings/tillväxtpolitik

Analys som hantverk, t ex:

• Problemformulering

• Frågeställningar

• Teori och begrepp

• Metod och material

• Resultat

• Slutsatser & 

rekommendationer

• Kommunikation

• Processer

Hur?

• Nätverk

• Träffar – ca 2 per år



Reglab digi

Stäng av ljudet när du inte pratar.
Tryck på mute när du inte pratar.
Unmute när du har ordet.   

Begär ordet i chatten
Skriv ditt namn, till exempel "Eva ordet”.

Om du halkar ur mötet, försök ansluta igen. 
Ett alternativ är att delta via zoom-appen i telefonen.

Vi lär oss tillsammans! Ha tålamod, var förlåtande.



Presentera er i gruppen.

Diskutera: 
• Dina erfarenheter av krisarbetet hittills?

• Något du vill dela med övriga? 

• Ni har 15 min. Låt alla komma till tals.

• Utse en talesperson från gruppen. Var beredd att dela era 
reflektioner i helgrupp. Lämna tips i chatten.

Dina erfarenheter av krisen hittills?



PAUS!



Välj Infoga bild från Bildarkivet för Tillväxtverkets bilder och illustrationer. Se även mallsidan.

Vägen framåt…?
Extra analytikermöte
Wolfgang Pichler, 4 juni 2020
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Aktörer

-Stöd för korttidsarbete

-Hantering av 
affärsutvecklingscheckar

- Verksamt.se

- Nationell företagsjour 

- Omställningsguide

- Stödjer regionernas analys  av 
kommersiell service

- Utökat omställningsuppdrag

- Se hur regionala strukturfonder 
kan möta effekterna av covid-19 

- Projektmedel

- Myndighetsnätverk

- Dialog med branschorganisationer 
och andra aktörer

Tillväxtverkets arbete under krisen
Regioner

- Dialog med regionerna

- Forum för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft

- Fler erfarenhetsutbyten inom 
pågående insatser 

- Utlysning för stärkt regional 
planering

- Löpande arbete (ej covid-
19 specifikt)

- Studie coronas konsekvenser
för regionerna

Anpassade insatser i pågående uppdrag 



Tre regionalekonomiska scenarier på covid19-krisen

• Modellberäknade konsekvenser 
för bruttoregionalprodukt och 
sysselsättning med hjälp av 
regional input/output modell 
(Raps/Tillväxtverket)

• Scenarier (LÅG, MEDEL, HÖG) 
avser beräkningar på covid19-
påverkans längd samt spridning 
inom näringslivet jämfört med ett 
referensscenario utan påverkan

LÅ
G

M
ED

EL

H
Ö

G

Kontaktintensiva tjänster (delar 

av detaljhandel, hotell och restaurang, 
persontransp., kultur …)

3 6 12

Företagstjänster (reklam, media)
3 6 12

Tillverkningsindustri 
(fordonsindustri) 1 3 12

Övriga näringslivet (mindre del 

antas påverkas direkt) 1 3 12

Produktionsbortfall (månader) 
och omfattning inom näringsgren, pct (anges ej)

WSP-Strategy



Stora regionala skillnader viktiga att ta hänsyn till vid utformning av 
stödåtgärder

• Stora regionala skillnader, men 
Sveriges regioner hänger ihop 
med varandra och internationellt

• Stockholm, Västra Götaland och 
Gotland drabbas hårdast 

• Skåne något bättre situation än 
övriga storstadsregioner och för 
Uppsala redovisas minst 
förväntad påverkan

Modellberäkningar på årsbasis  (WSP)



Vad händer framöver?
Mycket är fortfarande oklar…

• Svårt att göra ekonomiska prognoser på en naturkatastrof - det finns inga 
lärdomar från tidigare händelser. 

• Blir det ett V, W, U, I____I  eller L? De flesta tror på V! Men, …
• ökad arbetslöshet, företag som ändå går i konkurs, spridning till den finansiella sektor (lån 

kan inte betalas). Statliga skulder kommer behöva att betalas tillbaka. 

• Beteende kan förändras, andra konsumtionsmönster (resandet). Hushållen sparar för 
mycket, vissa typer företag behöver inte investerar efter krisen

• Oönskad snabb strukturomvandling 

• Globalisering kommer att backa

• Viktig att underlätta omställning och strukturomvandling!



Diskutera i grupper.

Använd whiteboard med postit-lappar.
Länk till er grupps whiteboard finns i mail och chat. 

Eller: Prata i gruppen och anteckna.

Utse en presentatör. Var beredd att dela er diskussion.

Ni har 20 min. Om ni behöver hjälp – kalla på Linnéa.

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



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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