
 
 
 
 

   

Regional utveckling 2020 
Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser  

Tema: Näringsliv och hållbarhet 

  
Regionerna utvecklas och påverkas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna 
insatser och omvärldens agerande. Nulägesbilder, statistik och analys bidrar till vår förståelse och kunskap att 
hantera vår del i samhällsutvecklingen i arbetet med lokal och regional utveckling.  
 
I arbetet med regional utveckling förenas ekonomisk tillväxt med social och miljömässig hållbarhet och att det 
ska ske med ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Omställning till ett mer hållbart samhälle pågår. Beslut 
som kommuner, regioner, Sverige och EU tar och insatser som görs avvägs för en förändring med den 
inriktningen. Näringslivets olika aktörer uppvisar också ett ökat intresse och engagemang för ett hållbart 
samhälle. 
 
I år kommer konferensen genomföras som en webbsändning.  
 
Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Vi kommer att presentera aktuella relevanta fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och 
intressebevakning.  
 
Välkommen till en spännande dag! 

 



 
 
 
 

   

 Datum och plats: 13 maj 2020, Webbsänd konferens (länk skickas ut till de anmäla en vecka innan konferensen) 

Anmälan och pris: Deltagaravgift 1200 kr (exkl. moms). Gör din anmälan via denna länk eller via 

www.skr.se/kalender. Sista anmälan är 12 maj 

Målgrupp: Politiker och tjänstemän, regionalt och lokalt med fler intresserade 

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta: SKR Resurs och Konferens, e-post 

konferens@skr.se, tfn 08-452 70 00  

För frågor kring innehållet kontakta: Helena Gidlöf, epost e-post helena.gidlof@skr.se och/eller Lisbet Mellgren 

lisbet.mellgren@skr.se, tfn: 08-452 73 77  

 

PROGRAM 
Moderatorer Karin Flordal och Helena Gidlöf, SKR 

09.30 Välkommen 

Tillväxtverket, statistikmyndigheten SCB och Sveriges Kommuner och Regioner hälsar alla 
välkomna till dagens konferens och program. 

09.45 Internationell handel och handelsavtal 

Sverige är en del i den globala världshandeln och har tämligen konsistent verkat för 
frihandel. BNP-utvecklingen i vår omvärld, den globala handeln genom frihandelsavtal 
påverkar svenskt näringslivs möjligheter i omvärlden. Kan man se någon trend av 
hållbarhet i näringslivets utveckling, medverkan och i frihandel? 
 
Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium 

 

 Regional sårbarhet och resiliens – nya perspektiv i nya tider 

Presentationen handlar om hur framväxt av globala värdekedjor och teknikutveckling 
påverkat regional tillväxt och utveckling i Sverige och i andra länder. Ett centralt tema är 
jobbens, tillväxtens och entreprenörskapets geografi samt städernas roll och samspel 
mellan stad och land.  
 
Martin Andersson är professor industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 
och professor på LTH vid Lunds Universitet 
 

 Olika sätt att mäta regionernas varuexport 

Tillväxtverket har med hjälp av konsultföretaget Bisnode tagit fram ny regional 
arbetsställefördelad varuexportstatistik. Denna jämförs med SCB:s regionala 
varuexportstatistik där hela exportvärdet hamnar i det län där huvudkontoret ligger. För- 
och nackdelar med de olika metoderna diskuteras samt den bristande tillgången på bra 
regional exportstatistik. 
 
Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=15938&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=85206&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.skr.se/kalender


 
 
 
 

   

 State of the Nordic Region 2020 - hur mår de nordiska regionerna? 
 
Vartannat år tar Nordregio temperaturen på den socioekonomiska utvecklingen för de 
nordiska regionerna. Nordregio presenterar rapporten State of the Nordic Region, med 
fokus på den aktuella statusen för demografi, arbetsmarknad och ekonomi i såväl rurala 
som urbana områden. 
 
Karen Refsgaard (PhD) forskningsdirektör och Gustaf Norlén senior analytiker vid 
Nordregio 

11.45 LUNCHPAUS 

12.45 Finanssektorns hållbarhetsvärdering av företag - en drivkraft för grön 
omställning? 

Hållbarhetsutmaningar och klimatkrisen innebär att näringslivet står inför en omfattande 
och snabb omställning. Finanssektorn använder ESG-värderingar för att värdera företags 
hållbarhetsrisker. Dessa kan användas som underlag vid investeringsbeslut och påverka 
företags tillgång till och kostnad förkapital. Hur fungerar ESG-värderingar och styr de 
kapitalflödena i en hållbar riktning?  
  
Eva Alfredsson, Fil Dr, analytiker på Tillväxtanalys  

 
 Så påverkar länens ekonomi utsläppen av växthusgaser 

Miljöräkenskaper svarar på frågor om samband mellan miljö och ekonomi genom 
statistiken. Det kan till exempel. handla om utsläpp från olika aktörer inom branscher, 
offentliga myndigheter och hushåll. Statistiken gör det vidare möjligt att analysera 
kopplingar mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. 
 
Nancy Steinbach, statistiker SCB 

 
 The Circular Economy in Cities and Regions  

 
Transitioning to a circular economy is key for a prosperous, inclusive and sustainable 
future. Cities and regions have a key role to play as promoters, facilitators and enablers of 
circular economy. Adequate economic and governance conditions should be in place to 
unlock its potential. – Case: Umeå municipality.  
 
Oriana Romano, Head of Unit – Water Governance and Circular Economy, OECD  

14.30 PAUS 

15.00 Regionalt anpassade utvecklingsstrategier 

För att få till stånd hållbar regional utveckling bör regionalpolitiken utgå från regionernas 
befintliga resurser. Presentationen fokuserar på regionala variationer av kompetens och 
hur det påverkar möjligheterna för olika regionala utvecklingsbanor.   
 
Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet och forskningsledare 
vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) 

 



 
 
 
 

   

 SKRs nya rapport Regionalt utvecklingskapital 2020 

Hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras varierar och det finns för varje region olika 
finansieringskällor. Vissa söks i konkurrens och vissa fås utifrån territoriella förutsättningar. 
Gemensamt är att medlen ska användas för att genomföra den regionala 
utvecklingsstrategin.  
 
Sven-Inge Nylund, seniorkonsulent, Sweco 

 
15.50 Avslutande samtal – kraft och uthållighet i arbetet på kort och lång sikt 

 
Lina Håkansdotter, Avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt näringsliv 
 
Kristina Jonäng, ordförande för SKR:s beredning för Tillväxt och regional utveckling  
 
Kristian Seth, Analyschef, Tillväxtverket 

 

16.30 Konferensen avslutas 

Tack till alla medverkande och deltagare.  

 


