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Inbjudan Fredagsakademi – samtal om världen  
The State of the Nordic regions – Örebro  
län tappar i ranking 
Var annat år tar Nordregio fram 
Nordregio regional potential index som 
rankar samtliga Nordiska regioner 
utifrån demografi, arbetsmarknad och 
ekonomi. I den senaste mätningen har 
Örebro län tappat i ranking från plats 
30 till 37. 
 
Gustaf Norlén vid Nordregio är den som 
tillsammans med två kollegor tar fram 
Nordregio regional potential index 
Gustaf är kartograf och gis-analytiker. 

I ett samtal med Gustaf ska vi resonera kring 
Örebro läns förutsättningar utifrån ett nordiskt 
perspektiv. Varför ligger Örebro län där det 
ligger i rankingen och var finns potentialen för 
utveckling? 

Nordregio är ett internationellt 
forskningscentrum under Nordiska 
ministerrådet med fokus på regionala 
utvecklingsfrågor och planering. 

 

Varmt välkommen att delta i samtalet! 
 
Magnus Persson  Anders Niklasson 
Senior rådgivare Omvärldsanalytiker  
 
 
 

 
Datum: Fredag den 26 oktober 
 
Tid: 13.30 – 15.30 
 
Plats: Eklundavägen 1, Örebro, lokal 
Eken 
 
Målgrupp: Du som arbetar med frågor 
som rör Örebroregionens framtid! 
 
Anmälan senast: 22 oktober 
 
Anmälan på:  
regionorebrolan.se/kurser under 
Regional utveckling 
 
Kontakt:  
anders.niklasson@regionorebrolan.se 
 

 
Fredagsakademin – samtal om 
världen” är den andra i en serie som 
utgår från Region Örebro läns arbete 
med att omvärldsspana och mejsla ut 
förhållningssätt till de trender och 
händelser i vår omvärld som kommer 
att påverka oss framöver, antingen vi 
vill eller inte.  
 
Genom att skaffa kunskap och vara 
aktiva kan vi förbereda oss på 
utvecklingen och därmed ha lättare att 
genomföra de förändringar som gör att 
vi även framöver kan upprätthålla 
konkurrenskraft och därmed välfärd i 
Örebroregionen.  
 
Ett samtal om vår förmåga att vara 
innovativa, ha rätt kompetens och att 
vara en attraktiv region 
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