
Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner

När: Tisdagen den 8 april 2014, kl. 12.30-16.15

Var: Sal F 131, Högskolan Väst, Gustava Melins 
gata 2, Trollhättan

Talare: Mikaela Backman, Högskolan i Jönköping
Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping
Urban Gråsjö, Högskolan Väst

Moderator: Anders Palmqvist, Högskolan Väst

Seminariet hålls på svenska. Anmälan sker genom registrering här senast 
2 april. Kostnad för seminariet inkl. lunch är 350 kr inkl. moms.

Bankernas betydelse i stad och i landsbygd
Mikaela kommer att prata om betydelsen av den lokala banksektorn med 
fokus på nyföretagande i Sveriges kommuner. Hon gör även en indelning 
för att se om det finns någon skillnad på stad och landsbygd.

Mikaela Backman, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella 
Handelshögskola. 

Exportförnyelse - har det någon betydelse?
Handel är en viktig del i regioners tillväxt. Importen är en källa till ny 
kunskap och exporten bidrar till förnyelse, innovationskraft och ekonomisk 
tillväxt. Lina kommer behandla frågan om exportförnyelse enbart 
är koncentrerat till de tre storstadsregionerna eller om den även har en
betydande roll i små- och medelstora regioner?

Lina Bjerke, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola. 

En gränsregions för- och nackdelar
Urban pratar om vilken betydelse tillgång till utbildad arbetskraft har på 
regional tillväxt. Med fokus på svenska och norska gränsregioner 
analyseras vilken påverkan arbetskraften har på tillväxten på andra sidan 
gränsen.

Urban Gråsjö, Dr i nationalekonomi, Högskolan Väst. 

Högskolan Väst arrangerar ett regionalt tillväxtseminarium för att delge 
intresserade aktörer på den lokala och regionala kartan några av de senaste 
forskningsresultaten inom regional utveckling och tillväxt. Presentationerna är 
resultat från de senast genomförda Uddevalla Symposierna*. Arrangemanget 
blir även en mötesplats för dig som vill lära mer om regional utveckling och 
tillväxt.

* Startade 1998 i Uddevalla och är en årlig internationell forskningskonferens inom regionalvetenskap och entreprenörskap med inriktning på drivkrafter för hållbar lokal och regional utveckling anordnad av Högskolan Väst . För mer information www.symposium.hv.se

http://www.hv.se/sv/institutionen-for-ekonomi-och-it/forskning/anmalan-till-seminarium-om-regional-tillvaxt
http://www.symposium.hv.se/

