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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser, är en analysmyndighet
som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik.
Vi arbetar för att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i
fler och växande företag i alla delar av landet.
Det gör vi genom att ge regeringen kvalificerade
kunskapsunderlag för beslut i tillväxtfrågor. I vårt
arbete belyser vi internationella, nationella och
regionala perspektiv.
Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.se
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Regional tillväxt 2015
– trender och analyser om hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft
Sverige står inför ett antal stora utmaningar som behöver bemötas
utifrån de styrkor och tillväxtpotentialer som finns i alla delar av
landet. Den här rapporten beskriver tillstånd och utveckling utifrån
prioriteringarna i En nationell strategi för regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–20 och kan ses som ett viktigt faktaunderlag för
det regionala policyarbetet på samtliga beslutsnivåer.
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Rapport 2016:02
Under åren 2012–15 har Tillväxtanalys haft
uppdraget att följa och utvärdera Tillväxtverkets
projekt ”Hållbara turistdestinationer”. Den här
slutrapporten sammanfattar erfarenheterna från
projektet och föreslår en metod för framtida
effektutvärderingar.
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– erfarenheter och förslag till effektutvärdering
Under åren 2012–15 har Tillväxtanalys haft uppdraget att följa och
utvärdera Tillväxtverkets projekt ”Hållbara turistdestinationer”. Den
här slutrapporten sammanfattar erfarenheterna från projektet och
föreslår en metod för framtida effektutvärderingar.
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Effekter & erfarenheter
– slututvärdering av satsningen med regionala
riskkapitalfonder 2009–15
År 2009 inleddes en rikstäckande satsning med regionala
riskkapitalfonder. Tillväxtanalys har följt satsningen och sammanfattar
erfarenheterna i denna slutrapport. Vi diskuterar effekter i regionernas
kapitalförsörjningsstruktur och presenterar en metod för att undersöka
effekter i portföljföretagen. Metoden prövas också på de tidiga data
som hittills finns tillgängliga.

Rapport 2016:03
År 2009 inleddes en rikstäckande satsning med
regionala riskkapitalfonder. Tillväxtanalys har följt
satsningen och sammanfattar erfarenheterna
i denna slutrapport. Vi diskuterar effekter i
regionernas kapitalförsörjningsstruktur och
presenterar en metod för att undersöka effekter
i portföljföretagen. Metoden prövas också på de
tidiga data som hittills finns tillgängliga.
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Resultatutvärdering av regionala
strukturfondsprogram 2007–13
De regionala strukturfondsinsatserna ska leda till ökad
sysselsättning genom fler växande och konkurrenskraftiga företag i
programområdena. Tillväxtanalys redovisar här en resultatutvärdering
av de här insatserna under åren 2007–13. Därtill analyserar vi utvalda
tematiska områden som haft stor strategisk betydelse och som
bedöms ha hög relevans för nuvarande programperiod.
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De regionala strukturfondsinsatserna ska leda
till ökad sysselsättning genom fler växande och
konkurrenskraftiga företag i programområdena.
Tillväxtanalys redovisar här en resultatutvärdering
av de här insatserna under åren 2007–13. Därtill
analyserar vi utvalda tematiska områden som haft
stor strategisk betydelse och som bedöms ha hög
relevans för nuvarande programperiod.
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Sverige i en sammanlänkad värld
Slutrapport från uppdraget ”Sverige i globala
värdekedjor”
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Tillväxtanalys har under ett antal år haft i
uppdrag att analysera vad utvecklingen mot ett
ökat deltagande av svenska företag i globala
värdekedjor inneburit för svensk ekonomi. Här
sammanfattar vi resultaten och drar slutsatser för
tillväxt- och näringspolitiken.

Sverige i en sammanlänkad
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– slutrapport från uppdraget ”Sverige
i globala värdekedjor”
Tillväxtanalys har under ett antal år haft i uppdrag att analysera
vad utvecklingen mot ett ökat deltagande av svenska företag i globala
värdekedjor inneburit för svensk ekonomi. Här sammanfattar vi
resultaten och drar slutsatser för tillväxt- och näringspolitiken.
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I den här rapporten dras ett antal slutsatser och
rekommendationer för hur attraktiviteten för
investeringar i svensk gruvnäring kan utvecklas.
Det företagsekonomiska perspektivet är i fokus och
den svenska utvecklingen jämförs med att antal av
Sveriges konkurrentländer.

Sverige – ett attraktivt
gruvland i världen?
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En internationell jämförelse
I den här rapporten dras ett antal slutsatser och rekommendationer
för hur attraktiviteten för investeringar i svensk gruvnäring kan
utvecklas. Det företagsekonomiska perspektivet är i fokus och
den svenska utvecklingen jämförs med att antal av Sveriges
konkurrentländer.

Miljötillståndsprövning av gruvor och täkter
Ledtider och effektiviseringspotential
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Rapport 2016:07
Tillväxtanalys har undersökt regeringens satsningar
för en effektivare miljötillståndsprövning av gruvor
och täkter med kortare handläggningstider och
bibehållen miljöskyddsnivå. Vi identifierar tre
områden där det finns potential att effektivisera
tillståndsprocessen.
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Tillväxtanalys har undersökt regeringens satsningar för en
effektivare miljötillståndsprövning av gruvor och täkter med kortare
handläggningstider och bibehållen miljöskyddsnivå. Vi identifierar tre
områden där det finns potential att effektivisera tillståndsprocessen.
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Rapportserien
Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer.
I serien ingår även myndighetens faktasamman
ställningar.
Statistikserien
Här redovisas myndighetens löpande statistikproduktion.
Rapporterna avser statistikredovisning på årsbasis.
Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för
områdena internationella företag, konkurser och
nystartade företag. Myndigheten ansvarar även för
insamling av uppgifter för uppföljning av statligt stöd till
näringslivet.
Svar direkt
Serien innehåller uppdrag som myndigheten får i dialog
med våra uppdragsgivare och som ska redovisas med
kort varsel. Från och med den 1 januari 2017 sker inga
nya publiceringar i serien Svar direkt.
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