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om hållbar tillväxt
Tillväxtanalys har flera uppdrag från regeringen som handlar
om politikens förutsättningar att stimulera en hållbar tillväxt
och vilka styrmedel som fungerar bäst i olika situationer.
Övergripande handlar uppdragen om:
• Drivkrafter och hinder för grön strukturomvandling.
• Studier av innovationspolitik för hållbar tillväxt i
andra länder.
• Att utvärdera regeringens miljöteknikstrategi.
Ladda ner rapporterna på: www.tillvaxtanalys.se

Miljödriven näringslivsutveckling
– Analys av förutsättningar nationellt och regionalt
Rapport 2011:02
Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera förutsättningarna för en miljödriven näringslivsutveckling. Denna delrapport är en forskningslitteratursöversikt avseende de områden inom vilka
regeringen har riktade främjandeinsatser. Ett resultat är att det krävs en mix av styrmedel; generella
ekonomiska styrmedel kompletterat med selektiva
styrmedel speciellt för kommersialisering och implementering av miljöeffektiv teknik.

Det globala läget för sällsynta jordartsmetaller
– En analys av utbud och efterfrågan
Working paper/PM 2011:09
Utan vissa strategiska mineraler stannar stora delar
av det moderna samhället. I studien har Tillväxtanalys samlat bakgrundsmaterial kring situationen
gällande sällsynta jordartsmetaller – globalt och
med specifika landsfallstudier för Japan, Kina,
Indien och Brasilien.

Råvarustrategier

– En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA
Working paper/PM 2011:16
Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i
ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna
rapport behandlar två perspektiv av frågan genom
att utgå från andra länders råvarustrategier och
analysera hur dessa kan ha betydelse för Sverige.
De länder som studerats står tillsammans för drygt
40 procent av världsekonomin och alla bedriver en
aktiv politik inom detta område.

Svensk miljöteknik i en värld av handelshinder
och nationellt främjande
– En global utblick från Kina, Sydkorea, USA, Danmark
och Brasilien
Working paper/PM 2011:34
Denna globala utblick beskriver hur Kina, Japan,
Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien med olika
handels- och näringspoliltiska medel avser att
skapa livskraftiga företag och industrier inom
miljöteknikområdet. Rapporten är en del av
Tillväxtanalys löpande bevakningsuppdrag inom
hållbar utveckling.

Miljödriven näringslivsutveckling

– Några grundläggande utgångspunkter för en verksam,
effektiv och lärande politik
Rapport 2012:02
Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att
analysera förutsättningarna för en miljödriven
näringslivsutveckling. Denna delrapport innehåller analyser av såväl strukturella som funktionella
förutsättningar för miljödriven näringslivsutveckling
inom alla branscher i Sverige och i dess olika regioner, med fokus på små- och medelstora företag.

Innovationspolitik för hållbar utveckling i
Nordamerikas regioner
Working paper/PM 2012:13
Rapporten fokuserar på innovationspolitik för
hållbar utveckling och presenterar ett antal exempel
på hur nordamerikanska regioner försöker stärka
sina institutioner, skapa kapacitet för att hantera
omställningen mot ett hållbarare samhälle samt
reformera lagar och regler för att underlätta för
nyelsearbetet i företag och organisationer.

El- och hybridbilar i Kina
– Planer, aktörer och policy

Working paper/PM 2012:12
Rapporten är en del av Tillväxtanalyslöpande omvärldsbevakning och redogör för implementeringen
av Kinas senaste femårsplan inom området el- och
hybridbilar. Syftet är att ge en aktuell och förhållandevis detaljerad bild av strategier, åtgärder och
utmaningar för ökad produktion, konsumtion och
export inom denna industri i Kina.

Statistik och indikatorer om näringslivets
gröna omställning
– Ett förslag till en Miljöteknikstatistikportfölj
Rapport 2012:07
Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen att
ansvara för att tillgängliggöra och vidareutveckla
statistiken över den svenska miljötekniksektorn.
I uppdraget ligger att förvalta den statistik som
tidigare tagits fram av Sveriges miljöteknikråd,
Swentec. I denna rapport redovisar Tillväxtanalys
ett förslag till hur statistiken kan utvecklas för att
bättre svara mot användarnas behov.

Klimatpolitikens nya skepnad

– En global utblick om klimatåtgärder som Sydkorea, Japan,
USA och Kina gör vid sidan om klimatförhandlingarna
Working paper/PM 2012:04
Rapporten beskriver policyinitiativ med klimatrelevans som tas vid sidan av de officiella förhandlingarna av Kina, Japan, Sydkorea, USA och Brasilien.
Rapporten är en del av Tillväxtanalys löpande
bevakningsuppdrag inom hållbar utveckling.

Svensk miljöteknik i en värld av handelshinder
och nationellt främjande

– Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv
Rapport 2012:10
I denna rapport redovisas resultatet från ett deluppdrag inom regeringsuppdraget ”Förutsättningar för
grön strukturomvandling”. Syftet är att bidra med
kunskap om hinder och förutsättningar för riskkapitalinvesteringar i ”Cleantech”.

Energy Crisis Management

– Following the 2011 Natural Disaster in Japan
Working paper/PM 2012:15
How can a society, it´s government, business sector
and individuals, cope with a sudden an widespread
loss of electricity? This question, and how to answer
it, became vital for Japan when the triple-disaster
struck in March 2011 and a Tsunami caused massive destruction along large parts of the country´s
east coast. The “societal experiment” unraveling in
Japan, with the country having to make hard choices on the future energy mix provides opportunity
for policy learning for all industrial countries
world-wide, including Sweden.

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi
Delrapport 1: Utvärderingsinsats och tidiga reflektioner

I september 2011 presenterade regeringen en
strategi för utveckling av svensk miljöteknik för åren
2011–2014. Tillväxtanalys har fått i uppdrag att
löpande utvärdera denna strategi. Rapporten utgör
avrapportering för 2012 års arbete inom ramen för
uppdraget.

Innovation in Indian energy policy

– Case studies on solar energi and energy efficiency technology
deployment
Working paper/PM 2013:02
Denna rapport analyserar två konkreta exempel
på hur Indien arbetar med energiteknik: National
Solar Mission, som syftar till att öka produktionskapaciteten av solenergi i Indien med 20 000 MW
till år 2022, samt programmet Perform Achieve and
Trade inom ramen för strategin National Mission on
Enhanced Energy Efficiency. I dessa exempel görs
observationer som är relevanta att beakta i arbetet
med att utveckla Sveriges politik för miljöteknik,
förnybar e
 nergi och minskad klimatpåverkan.
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