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Förord 
Tillväxtanalys har i uppdrag att utvärdera och analysera effekter av statens insatser för 
en hållbar nationell och regional tillväxt. Vi ska också ge underlag och 
rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av politiken. Vi ska 
särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- och näringspolitiska insatser. 

I denna verksamhetsstrategi tar vi oss an frågan om hur vi gör det på bästa sätt. Den 
anger hur vi tolkar vårt uppdrag och med vilken inriktning och på vilket sätt vi arbetar. 
Verksamhetsstrategin tydliggör också sex områden – omvärldsanalys, statistisk 
infrastruktur, programteoretisk samverkan, klimatpolitikens verksamhetskonsekvenser, 
lärande kultur samt intern effektivitet – som vi vill arbeta med för att utveckla 
verksamheten. Verksamhetsstrategin revideras vid behov och gäller som längst i tre år. 

Vårt arbete syftar till lärande för politikutveckling, framförhållning och beredskap.  För 
det krävs att vi aktivt följer övergripande utvecklingstrender och samhällsförändringar, 
är lyhörda för politikens nuvarande och kommande kunskapsbehov samt samverkar 
med andra myndigheter. Vi behöver också på bästa sätt dra nytta av vår kompetens – i 
arbetssätt, organisation och kultur. Vårt mål är att våra underlag och rapporter används i 
arbetet med att utforma Sveriges närings- och tillväxtpolitik. 

Östersund februari 2022 

Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys 
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1. Vårt uppdrag 
1.1 Vi bidrar till utveckling 
Vårt uppdrag utgår från politikens behov av lärande. Utveckling av politik sker under 
osäkerhet och vår roll är att bidra till att minska osäkerheten vid politiska 
beslutsprocesser och vägval. Vi har i uppdrag att utifrån olika perspektiv utvärdera, 
analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional 
tillväxt och näringslivsutveckling. Vi ska särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- 
och näringspolitiska insatser. 

Våra beslutsunderlag och rekommendationer ska kunna vara till stöd för utveckling, 
omprövning och effektivisering av de statliga åtgärderna samt, om det är relevant, peka 
på viktigare målkonflikter. Vi ska identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan 
bidra till näringslivsutveckling och hållbar tillväxt i alla delar av landet. 

Vårt övergripande mål är att myndighetens rapporter, statistik samt övriga publiceringar 
och aktiviteter utgör underlag för att effektivisera, utveckla och ompröva såväl 
utformandet som genomförandet av tillväxtpolitiken. Vår ambition är att bidra till målen 
för näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken samt bidra till målen för 
jämställdhetspolitiken och miljöpolitiken. 

1.2 Vår roll 
Samtliga myndigheter inom tillväxt- och näringspolitiken bidrar till utveckling. Flera av 
myndigheterna arbetar också med verksamhetsutvecklande uppföljning och analys. Vårt 
uppdrag är särskilt på så sätt att analyser är vår kärnverksamhet. Vi är oberoende i 
relation till politikens genomförande och har höga krav på forskningsmässiga metoder.  

Vi stärker vår roll och legitimitet genom stabila analysunderlag av hög kvalitet, ämnes- 
och metodmässigt hög kompetens, objektivitet och empiriskt förankrade slutsatser och 
rekommendationer. Vi har en stark forskningsanknytning och samverkan med 
forskarsamhället är en förutsättning för vår verksamhet.  

1.3 Målgrupper 
Vår primära målgrupp är de aktörer som är huvudsakliga användare av de underlag vi 
publicerar.  Alla våra publikationer har en primär målgrupp. Vår sekundära målgrupp är 
aktörer som kan ha intresse av våra publikationer men som står utanför den primära 
målgruppen. Målgruppernas omfattning och sammansättning kan variera utifrån 
omvärldsförändringar och trender i samhället. 

1.3.1 Primär målgrupp 
• Näringsdepartementet 
• Delar av finans-, miljö-, utbildnings-, och utrikesdepartementet 
• Genomförandemyndigheter som Tillväxtverket, Almi, Vinnova, Energimyndigheten 

1.3.2 Sekundär målgrupp 
• Regeringens samordnare 
• Myndigheter under närings-, finans-, miljö-, utbildnings- och utrikesdepartementet 
• Riksdagen, främst näringsutskottet 
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• Statliga utredningar  
• OECD och andra analysmiljöer, experter och forskare 
• Regioner och kommunala aktörer 

1.4 Vår vision 
Vår verksamhet präglas av ledorden kvalitet, relevans och integritet. Vårt arbete bidrar 
till lärande för politikutveckling, framförhållning och beredskap. Vårt mål är att våra 
analysunderlag används i arbetet med att utforma Sveriges närings- och tillväxtpolitik. 
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2. Strategiska områden 
2.1 Tillväxtens drivkrafter 
Forskning visar att tillväxt skapas i ett sammanhang där många faktorer och skeenden 
inom landet och i vår omvärld har betydelse. På lång sikt är produktiviteten central. 
Sverige är en liten, öppen ekonomi som i hög grad påverkas av omvärlden och av globala 
samhällsutmaningar. Utvecklingstrender som är gemensamma med övriga världen är 
klimatförändringar, globalisering, urbanisering, demografi och teknisk utveckling. Dessa 
trender påverkar olika regioners förutsättningar att ta tillvara och utveckla sina styrkor 
och Sveriges möjligheter att utnyttja hela sin kapacitet för hållbar tillväxt.  

För en liten, öppen ekonomi vid den vetenskapliga och teknologiska fronten visar 
forskningen att den ekonomiska tillväxten framför allt drivs av tre övergripande faktorer: 
innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och immateriellt kapital samt 
strukturomvandling.  

Med innovationsförmåga avses förmågan att införa nya produkter, processer och 
organisatoriska förändringar. Innovationsförmågan beror på såväl stocken av, som 
förändringar i, investeringar i fysiskt och i immateriellt kapital, där det senare och då inte 
minst humankapital har ökat i betydelse i förhållande till investeringar i maskiner och 
byggnader. Med strukturomvandling avses att etablerade innovationer ersätts av nya 
genom etablering och tillväxt av nya företag eller genom introduktion av innovativa 
varor och tjänster i de etablerade företagen. 

De tre drivkrafterna påverkas av en mängd faktorer, inte minst de gemensamma 
samhällsutmaningarna och utvecklingstrenderna. Grundläggande är institutioner, regler 
och offentliga insatser som skapar spelplanen på kort och lång sikt för olika aktörer och 
för marknadernas funktionssätt såväl nationellt som internationellt. 

Drivkrafterna samspelar på ett komplicerat sätt i påverkan på tillväxtens utveckling och 
innehåll. Tillväxt förutsätter ett dynamiskt näringsliv där etablerade företag som inte 
följer med i utvecklingen utmanas och avvecklas. Konkurrensen är global. Viktigt för 
svensk tillväxt är att företag i Sverige kan ta fram och sprida nya innovationer och vara 
en del av kommersialiseringen av dem även globalt, men också att de snabbt kan ta till 
sig innovationer som tas fram i utlandet. 

Tillväxtpolitiken försöker främja dessa drivkrafter med såväl generella som selektiva 
insatser. Att förstå vad som påverkar drivkrafterna och hur de samverkar är centralt för 
att förstå hur statliga insatser kan påverka tillväxtens utveckling, innehåll och hållbarhet 
nationellt och regionalt. En viktig uppgift för Tillväxtanalys är därmed att ta fram 
analyser om detta och utvärdera i vilken mån statliga insatser som syftar till att främja 
drivkrafterna får avsedda effekter. 

2.2 Sex studieområden 
Med utgångspunkt i de tre övergripande drivkrafterna kan sex för politiken centrala 
studieområden definieras. 

• Sveriges innovationsförmåga 
• Näringslivets gröna omställning  
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• Sveriges internationalisering 
• Sveriges strukturomvandling 
• Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning 
• Näringslivets kapitalförsörjning 
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3. Verksamhetens inriktning och 
utveckling 

3.1 Organisation 
Studieområdena ligger till grund för de tre kärnverksamhetsavdelningarna och har stöd 
av en avdelning för verksamhetsstöd. Det skapar förutsättningar för professionell 
utveckling inom våra studieområden. 

Figur 1 Tillväxtanalys organisation 

 

Vår analys- och utvärderarkompetens – vår funktionella roll – stärks genom 
avdelningsövergripande insatser som utvecklar vår kapacitet att genomföra analyser, 
effektutvärderingar samt breddar vår kvalitativa och kvantitativa metodkompetens. 
Avdelningsövergripande projekt och samarbeten stärker den samlade 
kompetensutvecklingen och förutsättning att genomföra tematiska och 
studieområdesövergripande analyser. 

3.2 Prioriteringsgrunder 
De forskningsmässiga utgångspunkterna ger avgränsning och struktur och med stöd av 
prioriteringsgrunder fokuseras verksamheten till ämnesval av hög policyrelevans och 
goda förutsättningar för genomförande. Vår ambition är att våra underlag finns tillhanda 
när de behövs. Olika projekt kan motiveras med stöd av olika prioriteringsgrunder.  

3.2.1 Policyrelevans  
• Koppling till de näringspolitiska målen och tillväxtpolitiken 
• Politiska åtgärder eller bidragssystem med omfattande resurser 
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• Koppling till tillväxt- och näringspolitiska processer, stöd-/bidragssystem, 
förvaltningsorganisation eller skattesystem 

• Systemförändringar eller strategiskt viktig försöksverksamhet 
• Utvecklingstrender eller omvärldsförändringar med konsekvenser för närings- och 

tillväxtpolitik 
• Kunskapsbrister på områden av betydelse för tillväxt- och näringspolitik 

3.2.2 Genomförbarhet 
• Förutsättningar för kvalitet i analyser och resultat, validitet och reliabilitet 
• Tillgång till dataunderlag och statistik (registerdata eller behov av datainsamling) 
• Tillgång till relevant och erforderlig kompetens (internt eller externt) 
• Sårbarhet (avhängigt en enskild medarbetares kompetens eller andra riskfaktorer)  

Vår samlade produktion är beslutsunderlag och stöd för politiska beslut, 
rekommendationer och förslag. Hur policyimplikationerna lyfts fram är beroende av 
studiens upplägg, fokus och empiriskt stöd. 

3.3 Rapporttyper 
Analyser belyser läget inom våra politikområden, systemens och politikens utformning 
och funktionalitet samt behov av åtgärder. De kan ha en omvärldsorienterande eller 
trendbeskrivande ansats. De kan också bedöma läget i relation till politiska mål på olika 
nivåer samt belysa målkonflikter. De är därmed ofta nulägesorienterade eller 
framåtsyftande. 

Utvärderingar fokuserar på politiska åtgärder, satsningar, förvaltningsstruktur och 
reformer. De har en tydlig koppling till politikens genomförande och effekter. 
Utvärderingar har ofta en kausal ansats i så måtto att de har ambitionen att förklara 
politikens effekter både utifrån de politiska insatserna och i relation till politiska mål eller 
till andra insatser och förklarande faktorer. Vi ställer särskilda krav på 
effektutvärderingars kontrafaktiska ansats. Även om utvärderingar är tillbakablickande, 
så syftar de till att utveckla politiken. 

Statistiska underlag beskriver trender i avgränsade områden och bidrar till löpande 
uppföljning av utvecklingen. 

3.4 Nivåer 
En mångfasetterad behovsbild kräver en varierad rapportproduktion. Snäva 
analysunderlag riskerar att fragmentisera politiken och det finns därför behov av 
tematiska analyser och bedömningar av tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter. 
Samtidigt har politiken behov av åtgärdsnära analyser som ger underlag för bedömning 
av hur enskilda satsningar eller delsystem fungerar och kan utvecklas samt korta 
underlag av uppföljningskaraktär. Vi arbetar därför med fyra nivåer av analysunderlag. 
Vi har också beredskap för att ta emot kortare uppdrag som tillgodoser 
Regeringskansliets kortsiktiga behov. 

Politikområdesövergripande analyser belyser läget och utvecklingen i relation till mål 
inom hela eller stora delar av tillväxt- och näringspolitiken. Grundläggande 
målkonflikter och spänningar mellan politikområden och styrmedel kan lyftas fram. 
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Tematiska analyser belyser teman, delområden, delsystem eller sammanhållna 
frågeområden. De baseras på ett flertal olika underlag och analyser. Tematiska analyser 
ger möjligheter att studera hur olika politiska insatser eller system samverkar inom ett 
sammanhållet delområde. Det ger möjligheter att belysa målkonflikter, jämföra styrmedel 
samt peka på samlade effekter av politik inom ramen för teman. Tematiska analyser 
genomförs i projektform med en löptid på upp till två år. Vi kallar dessa projekt för 
ramprojekt  

Politik- och åtgärdsnära analyser eller utvärderingar svarar mot ett processnära 
Regeringskansli- och myndighetsperspektiv. De kopplar till specifika åtgärder, program, 
myndighetssatsningar och systemförändringar. Rekommendationer och 
policyimplikationer kan fokusera åtgärds- och styrmedelsnivå. Projekttiden är kortare än 
ramprojekten – upp till ett år – och eftersom analysfrågan är mer avgränsad behöver inte 
delstudier ingå. 

Statistikpublikationer är underlag som beskriver trender inom avgränsade områden. 
Kompletterade med avgränsade, kortare fördjupningar ökar värdet och nyttan 
ytterligare. 

3.5 Kunskap för tillväxt 
Vår publikation Kunskap för tillväxt presenterar Tillväxtanalys plan för de analys-, 
utvärderings- och metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra under den 
kommande treårsperioden. Vi kallar den i dagligt tal för AU-planen. 

AU-planen uppdateras årligen genom en systematisk dialogprocess. Den involverar 
såväl myndighetens medarbetare och vårt vetenskapliga råd som representanter från 
Regeringskansliet samt myndigheter med uppdrag att genomföra regeringens insatser 
för en hållbar nationell och regional tillväxt- och näringslivsutveckling. 
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4. Sex prioriterade 
utvecklingsområden 

Vår verksamhetsutveckling fokuseras till att kontinuerligt stärka våra förutsättningar för 
tillväxt- och näringspolitiska analyser. Sex områden är särskilt betydelsefulla att värna 
eller utveckla: Omvärldsanalys, statistisk infrastruktur, programteoretisk samverkan, 
klimatomställningens verksamhetskonsekvenser, vår kompetens och organisationskultur 
samt den interna effektiviteten. 

4.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsbevakning är en del av analysverksamheten och underlag för AU-planen. 
Syftet är att fokusera analyser till relevanta områden och fånga upp viktiga politiska 
frågor som på kort eller längre sikt kan kräva kvalificerade beslutsunderlag. 
Omvärldsbevakning sker löpande och med struktur och systematik ökar vi 
förutsättningarna både för relevans, kvalitet, framförhållning och flexibilitet. Vår 
omvärldsbevakning sker främst inom följande områden: 

• Övergripande trender: Klimatförändringar, globalisering, urbanisering, demografi 
och teknisk utveckling 

• Nationella politiska processer: Regeringskansliets processer, partipolitiska debatter, 
processer och åtgärder vid genomförandemyndigheter. Även väsentliga förändringar 
i närliggande politikområden (skatter, utbildning/forskning, arbetsmarknad). 

• EU, internationella klimatpolitiska processer 
• Forskning, andra aktörers analysverksamhet, OECD 
• Media 

4.2 Statistisk infrastruktur, dataunderlag och 
metodutveckling 

Våra databaser är grundläggande för vårt analysarbete och en unik tillgång både för 
Tillväxtanalys och tillväxt- och näringspolitiken. Databaserna IFDB, MISS utvecklas och 
kompletteras i syfte att öka analyspotentialen. Den officiella statistiken har en långsiktig 
utvecklingsplan. Metodutveckling förbättrar såväl datatillgång som analysmetodik. 

Empiriskt underlag är också av annan art än statistik. Dokumentation om politiska 
satsningar och åtgärder är nödvändig för att kunna belysa syften och mål och hur 
genomförandefasen har organiserats. Intervjumaterial är viktigt komplement vid 
analyser och utvärderingar. För att säkerställa kvalitet i dokumentation behöver dialog 
och samverkan med genomförandemyndigheterna utvecklas. 

4.3 Programteoretisk samverkan 
Förutsättningarna för utvärdering formas redan i politikens utformande och vid 
genomförandet. Genom stabil samverkan med genomförandemyndigheter ges bättre 
möjlighet till att genomföra åtgärder på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för 
utvärdering. Det innebär också att databehov kan specificeras innan åtgärderna 
genomförs samt insamlas med hög kvalitet. Vi eftersträvar institutionaliserad samverkan 
med genomförandemyndigheter. 
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4.4 Klimatomställningens verksamhetskonsekvenser 
Övergången till ett hållbart samhälle lyfts fram som vår tids huvudsakliga politiska 
projekt och klimatomställningen kan inte avgränsas till ett enskilt studieområde. 
Utvecklingen mot en fossilfri framtid leder till strukturella förändringar, att nya 
marknader etableras och behovet av pålitlig tillgång till fossilfri energi ökar. Fram till 
2030 ställs särskilda höga krav på omställning för transporter och annan infrastruktur. 
Kompetensbehoven förändras och näringslivets omställning förutsätter god tillgång till 
riskkapital. Innovationsförmågan har en nyckelroll i omställningen. Politiken drivs mot 
utökad samverkan och koordinering mellan politikområden. Miljö-, närings-, 
infrastruktur- och innovationspolitiken samordnas successivt med hållbar omställning 
som gemensamt mål. 

Särskilda analyser om tillväxt- och näringspolitiska styrmedel för näringslivets 
klimatomställning görs vid avdelningen för Innovation och grön omställning, men 
klimatomställningen har konsekvenser för samtliga studieområden. Vi behöver för stora 
samhällsutmaningar på ett mer strategiskt och myndighetsövergripande sätt utveckla 
den samlade utvärderings- och analysverksamheten för att möta nuvarande och 
kommande kunskapsbehov. 

4.5 Lärande kultur 
Medarbetarnas kompetens är myndighetens viktigaste resurs. Vi eftersträvar en 
organisation och arbetssätt som tillvaratar och utvecklar medarbetarnas och 
myndighetens samlade kompetens. En flexibel och lärande organisation präglas av hög 
tillit, individuellt ansvarstagande, medarbetarstöd, samarbete, dialog, öppenhet, 
diskussion, utvecklad seminariemiljö och forskningsanknytning. Till myndighetens 
resurser hör också Vetenskapliga rådet. 

4.6 Intern effektivitet 
Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt. Det innebär att planering på olika nivåer är 
ändamålsenligt utformad och uppföljning ger underlag för omprövning och 
effektivisering på kort och lång sikt. Med en IT-miljö som hela tiden är både driftsäker 
och användarvänlig och med smarta arbetsverktyg som passar och lyfter vår verksamhet 
skapar vi förutsättningar för hög måluppfyllelse. Samtidigt som vi värnar om våra 
medarbetares arbetsmiljö och en sund fördelning mellan arbete och fritid. Den interna 
effektiviteten bygger i hög grad på ett bra stöd bestående av enkla, användarvänliga och 
effektiva rutiner som säkerställer att vi lever upp till de krav som ställs på oss i olika 
styrande dokument. 

 



 

 

På vilket sätt statens insatser bidrar till svensk tillväxt och näringslivsutveckling står i 
fokus för våra rapporter. 

Läs mer om vilka vi är och vad nyttan med det vi gör är på www.tillvaxtanalys.se. Du 
kan även följa oss på LinkedIn och YouTube. 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om pågående och 
planerade analys- och utvärderingsprojekt.  

Varmt välkommen att kontakta oss! 

Tillväxtanalys 
Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 
E-post: info@tillvaxtanalys.se 
Webb: www.tillvaxtanalys.se 

https://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.tillvaxtanalys.se/
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