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Förord 

Kunskap för tillväxt 2021 presenterar Tillväxtanalys plan för de analys-, utvärderings- 

och metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra under perioden 2021–2023. 

Innehållet i planen formas genom en systematisk dialogprocess. Den involverar såväl 

myndighetens medarbetare som representanter från regeringskansliet, vårt vetenskapliga 

råd och från myndigheter med uppdrag att genomföra regeringens insatser för en hållbar 

nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Vi utvärderar processen varje år 

för att hitta förbättringsmöjligheter. 

Syftet med våra analyser, utvärderingar och metodutvecklingsprojekt är att de ska 

användas för att effektivisera, ompröva och utveckla politikens utformning och 

genomförande. En nära dialog med berörda aktörer är därför nödvändig för att våra 

kunskapsunderlag ska uppfattas som policyrelevanta.  

Vår årligt uppdaterade analys- och utvärderingsplan har ett treårigt perspektiv. Orsaken 

är att vi arbetar i ramprojekt som löper i upp till två år. Det ger oss möjlighet att belysa 

identifierade utmaningar och möjligheter utifrån olika perspektiv. Under ramprojektets 

gång levererar vi löpande delstudier.  

Ett varmt tack till alla som har bidragit med värdefulla inspel till årets upplaga av 

Tillväxtanalys analys- och utvärderingsplan. 

Östersund, januari 2021 

Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys 
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1. Tillväxtanalys roll och inriktning 

Regeringen sätter ramarna för vår verksamhet genom instruktion, årliga regleringsbrev 

och särskilda regeringsuppdrag. Våra egeninitierade analyser, utvärderingar och 

metodutvecklingsprojekt presenterar vi i vår årligt uppdaterade analys- och 

utvärderingsplan.  

1.1 Vårt uppdrag 
Enligt vår instruktion ska vi utvärdera, analysera och redovisa effekterna av statens 

insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Vi tar fram 

beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering 

av statliga åtgärder. Där det är relevant lyfter vi fram viktigare målkonflikter. Unik data 

och medarbetare med god sak- och metodkunskap är våra mest värdefulla tillgångar. 

1.2 Vårt fokus 
Det är en rad skeenden och faktorer som påverkar Sveriges hållbara tillväxt. På lång sikt 

är produktiviteten central.  

Vår utgångspunkt är att Sverige är en liten öppen ekonomi som befinner sig på den 

vetenskapliga och teknologiska fronten. Forskning visar att tillväxten i sådana ekonomier 

framför allt drivs av landets innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och immateriellt 

kapital samt strukturomvandling.  

De områden som vi har identifierat som centrala för politiken att adressera är:  

• Sveriges innovationsförmåga  

• Sveriges strukturomvandling 

• Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik 

• Sveriges internationalisering 

• Näringslivets kapitalförsörjning 

• Näringslivets gröna omställning 

1.3 Våra vägledande principer 
Utgångspunkten för allt vi gör är tre vägledande principer: 

Kvalitet: Våra beslutsunderlag grundar sig på det aktuella kunskapsläget inom det 

område som vi studerar. Att ständigt utveckla våra medarbetares sak- och 

metodkunskap är därför högt prioriterat. Likaså att utveckla kvaliteten i våra databaser 

och processer för hur vi arbetar i våra projekt. Vi har ett utvecklat samarbete med 

forskare och praktiker. I dialog med vetenskapliga rådets representanter förstärker vi vår 

kompetens i frågor om metod och kvalitet. 

Relevans: Vi gör omvärldsanalyser och har en systematiserad process för att inhämta 

synpunkter från de som primärt ska använda våra beslutsunderlag. I dialog med 

användarna säkerställer vi att våra egeninitierade analyser, utvärderingar och 

metodutvecklingsprojekt omfattar relevanta frågeställningar.  

Integritet: Våra beslutsunderlag belyser frågeställningar utifrån ett sakligt och opartiskt 

perspektiv där vi fokuserar på de samlade effekterna av statens insatser för hållbar 
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tillväxt och näringslivsutveckling i hela landet. I relevanta fall uppmärksammar vi 

eventuella målkonflikter.  

1.4 Våra arbetssätt 
Med utgångspunkt från de mest relevanta utmaningarna för hållbar tillväxt och 

näringslivsutveckling designar vi ramprojekt. 

I enlighet med vårt uppdrag ska våra analyser och utvärderingar fokusera på effekterna 

av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Vi 

ska särskilt belysa effekterna för kvinnor respektive män och i övrigt utforma 

beslutsunderlagen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska även analysera hur 

näringslivets miljöarbete påverkar möjligheterna att nå  miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet för miljöarbetet.  

Sammantaget innebär det att vi ska sträva efter att belysa studerade frågeställningar 

utifrån de horisontella perspektiven geografi, jämställdhet och miljö. 
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2. Identifierade tillväxtutmaningar 

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Delmålen är: 

• stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse 

• stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt och diversifierat näringsliv 

• ramvillkor och väl fungerande marknader som stärker företags konkurrenskraft. 

Utmaningarna för att nå målen är flera. Vi ser tendenser till en avtagande internationell 

integration och handel. Det är en utveckling som är bekymmersam för en liten öppen 

ekonomi som Sverige. En annan utmaning är den bristande kompetensförsörjningen 

inom viktiga strategiska områden. Den riskerar bland annat att hämma digitaliseringen 

av svenskt näringsliv och företagens möjligheter att nyttja fördelarna med artificiell 

intelligens (AI). Vi ser också att urbaniseringen riskerar att leda till stora skillnader i 

tillväxt i olika delar av landet. Ytterligare en utmaning är att åstadkomma omfattande 

innovationer och strukturomvandling för att skapa hållbar tillväxt och leva upp till de 

globala hållbarhets- och klimatmålen. Klimatförändringarna är en global utmaning som 

fortsatt kommer att påverka såväl världshandeln som migrations- och 

produktionsmönstren. 

Sveriges hantering av den pågående coronapandemin kommer att vara viktig för landets 

tillväxt. Konsekvenserna för svenskt näringsliv var inledningsvis främst en utbudskris 

där svagheter i delar av tillverkningsindustrins långa globala leveranskedjor 

uppenbarades. Tillgången till insatsvaror minskade alternativt upphörde. Mönstret spred 

sig inom kort även till stora delar av världsekonomin och krisen övergick till att bli såväl 

en efterfråge- som utbudskris.  

Sveriges regering har sedan virusutbrottet startade lanserat krispaket för att mildra de 

ekonomiska effekterna för svenska företag. Krispaketen har i huvudsak syftat till att 

hjälpa företagen att behålla sin personal, klara den kortsiktiga likviditeten och 

upprätthålla den inhemska efterfrågan. De kortsiktiga effekterna på svenskt näringsliv 

skiljer sig åt med stora efterfrågeminskningar inom vissa sektorer och ökad efterfrågan 

inom andra. Framtiden får visa vilka av dessa förändringar som är tillfälliga och vilka 

som kan leda till mer långsiktiga strukturomvandlingar. Vi har i regleringsbrevet för 

2021 fått i uppdrag att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av stödens 

sammanlagda effekt på företagen. 
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3. Tillväxtanalys ramprojekt  

2021–2023 

Syftet med de kunskapsunderlag som vi tillhandahåller är att de ska användas för att 

ompröva, utveckla och effektivisera politiska initiativ för att bidra till en hållbar tillväxt 

och näringslivsutveckling i hela landet. För att våra underlag ska bli användbara behöver 

vi analysera och utvärdera frågeställningar utifrån flera perspektiv och metoder. Det gör 

vi i form av ramprojekt som utgår från en övergripande frågeställning och som löper i 

upp till två år.  

Inom respektive ramprojekt bedriver vi delprojekt. Varje delprojekt belyser den 

övergripande frågeställningen utifrån specifika frågeställningar. Ramprojekten innefattar 

alltid en systematisk kunskapsöversikt. Den utgör basen för de analyser och 

utvärderingar som vi genomför. Resultaten av respektive delprojekt levererar vi löpande 

till Näringsdepartementet och tillgängliggör dem på vår webbplats. Ramprojektets 

samlade resultat presenterar vi i en populärvetenskaplig rapport där vi drar slutsatser 

och ger rekommendationer utifrån ingående delprojekts resultat.  

För att våra kunskapsunderlag ska vara relevanta anpassar vi den initiala designen för 

ramprojekten till eventuellt förändrade förutsättningar som uppstår under de två år som 

projektet pågår.  

I planen presenterar vi våra ramprojekt uppdelade efter de områden som vi har 

identifierat som centrala att i huvudsak studera:  

• Sveriges innovationsförmåga  

• Sveriges strukturomvandling 

• Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik 

• Sveriges internationalisering 

• Näringslivets kapitalförsörjning 

• Näringslivets gröna omställning 
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3.1 Sveriges innovationsförmåga 
Svensk ekonomi präglas av en hög teknologisk nivå och en, internationellt sett, god 

innovationsförmåga. Den globala ekonomin förändras dock kontinuerligt och 

banbrytande teknik, som exempelvis AI och 3D-printing, sprids snabbt. Snabb 

strukturomvandling och nya sätt att producera såväl varor som tjänster utmanar vilka 

styrmedel, eller kombinationer av styrmedel, som är de mest effektiva för att påverka 

utvecklingen. Vi har under de senaste åren genomfört kvantitativa utvärderingar av olika 

selektiva innovationsinriktade stödprogram. Under kommande period fortsätter vi med 

en redan påbörjad analys av den nya närings- och innovationspolitiken som under senare 

år har introducerats i syfte att tackla stora samhällsutmaningar. Vi kommer bland annat 

att granska programlogisk uppbyggnad och utveckla en modell för hur dessa program 

kan utvärderas framöver. 
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3.1.1 Vilka effekter skapar den tredje generationens 

näringspolitiska program? 
Slutleverans: Juni 2021. 

Innehåll: De senaste åren har en så kallad ”tredje generationens närings- och 

innovationspolitik” vuxit fram parallellt med den första och andra generationens. I den 

nya generationens politik ingår flera stora och nya offentliga forsknings- och 

innovationsprogram som syftar till att lösa olika samhällsproblem. Initiativ för att främja 

en större industriell omvandling i ett skifte från fossila bränslen till fossilfria är ett 

exempel. Även andra stora samhällsutmanade program har startats. Några exempel är 

program som syftar till att hantera olika hälsorelaterade problem såsom cancer, 

effektivisera fattigdomsbekämpningen och främja banbrytande teknik såsom AI. En 

skillnad, jämfört med tidigare generationers politik är att denna tredje riktar offentliga 

innovationsåtgärder mot specifika och stora samhälleliga utmaningar.1 Konkreta exempel 

på liknande program är de strategiska innovationsprogrammen (SIP) samt regeringens 

beslut att inrätta tioåriga samverkansprogram för att möta olika samhällsutmaningar. 

Trots satsningarna är kunskapsunderlaget kring ledning och styrning (governance) av 

dessa program och dess effekter ännu begränsade. Ramprojektet syftar därför till att:  

• identifiera och problematisera politikens grundantaganden genom att återskapa dess 

programteori 

• analysera hur dessa grundantaganden påverkar styrning och ledning samt 

• diskutera hur framtida utvärderingar ska struktureras för att på bästa möjliga sätt 

mäta utfall och effekter och understödja ett kontinuerligt lärande. 

Inom ramprojektet har vi genomfört och planerar att genomföra:  

• En litteraturgenomgång ledd av Prof. Jerker Moodysson vid Jönköpings 

Handelshögskola. Syftet är att identifiera och problematisera några av 

grundantagandena för den tredje generationens näringspolitik. Resultatet levererades 

och publicerades i maj 2020. 

• En analys av politikens konsekvenser för styrning och ledning (governance) i termer 

av en meta-politik. Frågor som kommer att analyseras är: Vilka möjligheter och 

utmaningar innebär meta-politiken och vilka konkreta omställningar krävs i termer 

av styrning och ledning? Ambitionen är att identifiera ett antal centrala frågor för 

fortsatta diskussioner genom att analysera programmet Fossilfritt Sverige.  

• En analys av utvärderingens roll i förhållande till den nya politiken. I korthet avser 

analysen att fokusera på: 1) de metodologiska utmaningarna med att utvärdera 

program för stora systemförändringar 2) utvärderingens roll som medel för 

kontinuerligt lärande 3) utvärderingens funktion som direkt alternativt indirekt 

styrmedel. Analysen kommer i allt väsentligt att bygga på litteraturstudier samt en 

seminarieserie med avnämare som, utifrån sina respektive funktioner, arbetar aktivt 

med dessa frågor. Vi genomför analysen i samarbete med Evert Vedung som är 

professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet.  

                                                           
1 En återkommande definition av samhällsutmaning är: “Grand Challenges are specific critical barriers that, if 

removed, would help solve important problems with a high likelihood of global impact through widespread 

implementation” (Rotolo m fl, 2015, What is an emerging technology. Research Policy 2015). 
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Motiv: Ramprojektet syftar till att öka förståelsen och lärandet för hur de nya och 

komplexa offentliga insatserna för omvandling som har etablerats i Sverige kan styras 

och organiseras för att nå politikens högt satta målsättningar. Kunskapen kommer att 

kunna användas för att analysera etablerade samverkansprogram och utveckla nya. Vissa 

samverkansprogram utvärderas för närvarande av Riksrevisionen. 

Horisontella perspektiv: Ramprojektet ansluter direkt till de större omställningar som 

påkallas av pågående klimatförändringar och kommer, med sin utgångspunkt i socio-

ekonomisk utveckling, att beröra regional utveckling och frågor rörande en ny social 

dynamik. 

3.1.2 Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft? 
Slutleverans: Andra halvåret 2023. 

Innehåll: Regleringar är en viktig del av tillväxtpolitiken då stabila institutioner bidrar 

positivt till ekonomisk tillväxt. Regleringarna syftar bland annat till att minska risken för 

negativa externa effekter för samhället och dess medborgare. Exempel på regleringar är 

sådana som sätter gränser för miljöutsläpp och som reglerar hur finansiella aktörer ska 

agera. Regleringarna påverkar företagens agerande. Ett exempel är när ny teknik 

introduceras. Ny teknik sätter ofta befintliga regelverk på prov eftersom 

förutsättningarna för att bedriva verksamheter förändras. Det kan vara svårt att förutse 

de negativa externa effekterna av den tekniska utvecklingen. Det kan också visa sig att 

det befintliga regelverket är otillräckligt eller till och med hindrar utvecklingen.  

Den hårt reglerade finansbranschen har haft svårt att anpassa de senaste årens olika 

digitala innovationer till befintliga regleringar. Exempel är kryptovalutor, 

informationslagring i molntjänster och crowdfunding. De nya fenomenen gör det också 

svårt för reglerande myndigheter att avgöra om företagen följer befintliga regelverk. 

Osäkerheten kring regleringar gör det svårare för företagen att besluta om investeringar 

och expansion. Ett antal stora teknikskiften såsom AI, genmodifikation, teknik för 

självkörande fordon och sociala medier kommer framöver att påverka de flesta 

branscher. 

När nya regleringar utformas finns det risk för att särintressen får stor påverkan. 

Etablerade aktörer har betalda lobbyister och branschorganisationer som säkerställer att 

deras röster bli hörda. Detta kan uppmuntra vissa regleringar medan andra blockeras. 

Konsekvenser kan vara hämmad konkurrens och tekniska stigberoenden där befintlig 

teknik skyddas från ny konkurrerande teknik. Utvecklingen står i stark kontrast till 

dagens innovationspolitik som ofta syftar till att bryta stigberoenden och åstadkomma 

transformation från exempelvis fossila till fossilfria bränslen. 

Det finns just nu flera statliga åtgärder som syftar till att bättre hantera teknikinnovation i 

regleringar. Flera länder har så kallade policylabs där bland annat ny reglering testas 

innan den implementeras. I Sverige finns det många testbäddar för innovation och vissa 

pilotprojekt görs tillsammans med reglerande myndigheter, se Testbed Sweden2. 

Finansinspektionen har lanserat ett Innovationscentrum som ska underlätta förståelsen 

för hur ny teknik påverkas av befintliga regleringar. Tyskland har en större 

                                                           
2 https://www.testbedsweden.se/en/ 
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sektoröverskridande satsning på så kallade regulatoriska sandlådor. Vi ser också 

satsningar inom EU på detta område, se EU:s industristrategi som presenterades i mars 

20203. 

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av hur staten hanterar teknikinnovation i utformningen av regleringar. Vi 

analyserar processen i samband med regleringsförändringar och vilka instanser som 

klassificerar en innovation. Analysen omfattar minst två fallstudier över lanserade 

teknikinnovationer. 

• En omvärldsanalys av tillvägagångssätt för att proaktivt hantera teknikinnovation i 

utformningen av regleringar och för att utvärdera processer i samband med 

regleringsförändringar. Hur regleras teknikinnovation proaktivt och hur sätter man 

upp utvärderingsprocesser vid reglering av teknikinnovationer?: Vi tittar närmre på 

modeller för att introducera ny teknik från olika sektorer och länder. 

Omvärldsanalysen sammanställer och analyserar olika sektorers och länders 

processmodeller för exempelvis introduktion av nya läkemedel eller medicinsk 

teknik och regulatoriska sandlådor. Vi analyserar förutsättningarna för olika 

reglerande aktörer, såsom myndigheter, regering, kommuner eller riksdag. Analysen 

genomförs i samråd med KOMET. 

• En analys av målkonflikter mellan transformativ innovationspolitik och regleringar 

och hur dessa hanteras. Transformativa processer för gröna innovationer påverkas 

ofta av att det finns starka särintressen, inte minst etablerade företag, som riskerar att 

stoppa eller åtminstone bromsa utvecklingen. Meckling och Nahm (2018) visar 

exempelvis hur USA har använt reglering för att stimulera en utveckling av 

amerikanska elbilar. Tysklands fordonsindustri har motverkat denna form av 

reglering på nationell och EU-nivå. Vi analyserar faktorer som avgör om särintressen 

får stark påverkan på reglering av gröna innovationer samt hur dessa särintressen 

kan hanteras. Analysen utgår från en litteraturgenomgång och en komparativ studie 

av hur Sverige och ett par andra länder har använt reglering för elbilar, batterier och 

lagring i elnät.  

Motiv: Krocken mellan ny teknik och regleringar har uppmärksammats de senaste åren. I 

Sverige har den statliga kommittén KOMET tillsatts för att lansera olika förslag kring 

regleringar och innovation och för att hantera de målkonflikter som uppstår. Vi ser att vi 

kan komplettera KOMET för att täcka behovet av djupare analyser och 

utvärderingsexpertis. Projektets kunskapsunderlag kommer att utgöra ett stöd och en 

vägledning för alla aktörer som berörs av frågor kring reglering av innovation såsom 

regering, reglerande myndigheter, riksdag och kommuner. 

Horisontella perspektiv: Ramprojektet kommer att lyfta fram aspekter hur regleringar 

påverkar grön omställning. 

  

                                                           
3 Europeiska kommissionen kommunikation COM/2020/102 om A new Industrial Strategy for Europe 
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3.2 Sveriges strukturomvandling 
Flera stora globala trender påverkar strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. 

Exempel på trender är den snabba teknologiska utvecklingen, förändrade demografiska 

mönster, klimatförändringar, avtagande internationalisering och pandemier. Relaterat till 

dessa uppstår nya möjligheter och utmaningar.  

I kommande ramprojekt fortsätter vi att analysera digitaliseringen av svenskt näringsliv 

och statens roll i denna breda och snabba strukturomvandling. Framöver kommer vi att 

lägga särskilt fokus på AI utifrån dess påverkan på svenskt näringsliv och statens roll. Vi 

fortsätter också att analysera statens roll vid nedläggningar och nerdragningar av stora 

arbetsplatser.  

På lång sikt är produktivitet helt avgörande för ett samhälle med höga 

välfärdsambitioner. Den avtagande internationella produktivitetstillväxten ser vi även i 

Sverige. Vad den beror på, vilka sektorer och företag som särskilt drabbas och vilka 

effekter de statliga satsningarna har haft för att vända utvecklingen är frågor som vi 

kommer att belysa i kommande ramprojekt. 
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3.2.1 Vilken är statens roll vid nedläggning av större 

arbetsplatser? 
Slutleverans: April 2021. 

Innehåll: Svensk ekonomi och arbetsmarknad förändras ständigt vilket ställer krav på 

näringslivet att anpassa verksamheten. Förändringen är ett resultat av teknikutveckling, 

ökad internationalisering och nya efterfrågemönster. Anpassningen till nya 

förutsättningar kan innebära att verksamheter både uppstår och avvecklas. 

Omvandlingsprocessens dynamik ger upphov till investeringar i ny teknik, 

omlokalisering och ibland nedläggning av hela arbetsplatser. Sammantaget bidrar 

anpassningarna till ekonomins långsiktiga strukturomvandling. 

Större nedläggningar är bara ett av omvandlingens möjliga utfall. Ändå är det ofta just 

dessa som medför stora sociala kostnader och som sätter tryck på politiska åtgärder. 

Arbetsplatsnedläggningar sker förvisso kontinuerligt men i en lågkonjunktur, särskilt i 

en kraftig sådan, sker de i skov med ökade behov av statliga stödinsatser riktade mot 

såväl individ som plats.  

Inom ramprojektet har vi genomfört och planerar att genomföra: 

• En omvärldsanalys av den svenska omställningsförmågan utifrån relevant forskning, 

institutionell historik och omvärldsutblick har redan levererats och publicerats. 

Resultatet visar att svensk omställningspolitik är unik i en internationell jämförelse 

med ett tydligt fokus på stöd för uppsagda. Staten har en kompletterande och 

understödjande roll i relation till arbetsmarknadens parter. Förändrad politik i EU 

kan komma att påverka statens roll. 

• En analys av nedläggningars och stora neddragningars effekter på branscher och 

yrkesroller utifrån geografi och kön har redan levererats och publicerats. Resultatet 

visar att majoriteten av individerna som påverkas får nya jobb, inte sällan i andra 

branscher. Fler kvinnor uppnår en högre yrkesstatus i samband med förändringen 

men omvandlingen tycks konservera löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

• En analys av stora företagsnedläggningars påverkan på innovation och 

entreprenörskap. Sverige har ett välfungerande omställningssystem med de 

kollektivavtalsreglerade trygghetsråden och Arbetsförmedlingen. Det finns dock 

vissa möjligheter att utveckla de offentliga aktörernas roll för att främja 

innovationsutfallet. I spåren av stora nedläggningar har staten en potentiell roll i att 

främja innovationsprojekt med hög risk och stor potential. 

• En kvalitativ utvärdering av Tillväxtverkets pilotprojekt att bistå vid större varsel och 

omställningar i näringslivet. Utvärderingen kommer att genomföras i dialog med 

Tillväxtverket. Fokus kommer att ligga på Tillväxtverkets tolkning av uppdraget, 

definition av målsättningar, tillämpning av programteori liksom på projektets 

genomförande och nytta. Vi tittar på aspekterna initiering, interaktion, 

påverkansvillkor och resultat:  

 Initiering: Bland annat utifrån problemformulering, målgruppsformulering och 

tolkning av uppdraget. 

 Interaktion: Bland annat utifrån målformulering, projektdesign och deltagarurval.  

 Påverkansvillkor: Bland annat utifrån träffsäkerheten i målformulering och 

effektuppföljning, samverkansprocesser och tillgängliga stödfunktioner.  
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 Resultat: Bland annat utifrån i vilken utsträckning processen och inriktningen av 

dess resultat motsvarar uppdragsgivarens och deltagarnas förväntningar, vilka 

delar i processen som fungerade bra respektive mindre bra, vilken nytta 

resultaten har fått och hur resultaten har använts i det fortsatta arbetet.  

Vi genomför kvalitativa intervjuer med uppdragsgivare, genomförandemyndigheten, 

referensorganisationer och medverkande regioner och kommuner i pilotuppdraget. 

Resultatet av utvärderingen presenteras i samband med ett kunskapshöjande 

seminarium. 

Motiv: Syftet med ramprojektet är att analysera statens nuvarande och framtida roll för 

att mildra effekterna av större lokala nedläggningar Projektet belyser såväl regionala 

aspekter som genusaspekter. Genom att besvara ett antal frågeställningar kan 

rekommendationer för relevanta statliga myndigheter utverkas.  

Horisontella perspektiv: Vi studerar dels regionala aspekter på omställningsförmågor, dels 

skillnader i effekter mellan kvinnor och män.  

3.2.2 Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken 

utvecklas? 
Slutleverans: Q2 2022. 

Innehåll: Artificiell Intelligens (AI) är intelligens som kommer från system (maskiner) 

istället för människor. Systemet kan ta in data och självständigt fatta beslut baserade på 

dessa. Besluten är av sådan kvalitet att de åtminstone efterliknar intelligent mänskligt 

beteende. AI ställer nya frågor kring strukturomvandling och ekonomisk tillväxt och är 

ett område som ligger högt på den politiska agendan. Flera länder har de senaste två åren 

publicerat nationella AI-strategier med ambitionen att skapa ett försprång när det gäller 

att utveckla och använda AI.  

Syftet med ramprojektet är att öka kunskapen om hur AI påverkar utvecklingen av 

svenskt näringsliv och sättet att skapa tillväxt, huruvida det finns ett samband mellan AI 

och produktivitet/lönsamhet och huruvida AI-politiken kan omprövas, utvecklas och 

effektiviseras. 

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En litteraturöversikt för att öka förståelsen för vad vi vet idag om hur AI omdanar 

näringslivet och sättet att skapa tillväxt samt vilken roll staten bör ta.  

• En kvantitativ analys av hur AI används av företag i olika sektorer, storlekar och 

regioner. Frågor som analyseras är vilka företag som använder AI, om det finns något 

samband mellan AI och produktivitet/lönsamhet och om det föreligger hinder för 

företag att implementera AI. I den mån det är möjligt undersöker vi också vilka 

effekter AI får på jobb och löner.  

• Ett antal fallstudier där vi analyserar företagens förmåga att omvandla delar av sin 

verksamhet till aktiviteter som AI kan lösa i syfte att bibehålla företagets 

konkurrenskraft. Vi ser att det sällan är hela företagsprocesser som automatiseras. 

Anställda blir istället ofta en del av en halvautomatiserad process.  

• En policyanalys som utforskar regeringens AI-politiska intentioner, vilka stöd som 

har lanserats och hur interaktionen mellan de olika stöden ser ut.  
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Motiv: Sverige är ett av de länder som under 2018 formulerade målsättningar för AI. 

Regeringen framhåller vikten av spridning och användning av AI. Samtidigt visar 

internationell forskning att AI har börjat transformera sektorer såsom transport, 

tillverkning och handel men att de stora vinsterna fortfarande ligger i framtiden. 

Politiska beslutsfattare behöver underlag för att kunna förstå, förhålla sig till och fatta 

beslut rörande AI-utvecklingen. Det är särskilt viktigt eftersom AI inte bara tas upp i hela 

ekonomin utan också omformar näringslivet.  

Horisontella perspektiv: Vi kommer att visa utbredningen av AI ur ett geografiskt 

perspektiv. 

3.2.3  Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt? 
Slutleverans: Q3 2022. 

Innehåll: I budgetpropositionen för 2019 framgår att Näringspolitiken ska, genom främjande 

av ett konkurrenskraftigt näringsliv, skapa förutsättningar för företag att både stärka sin 

produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya produktiva verksamheter, nya affärsmodeller 

och nya marknader. Vidare framgår att insatser för ökad produktivitet i näringslivet samt 

insatser för att främja marknadsdynamik och strukturomvandling förväntas leda till 

ökad tillväxt och ökat arbetskraftsbehov.  

Syftet med ramprojektet är att öka kunskapen om produktivitetsutvecklingen i Sverige, 

potentiella orsaker till varför inte utvecklingen har varit högre, hur Sverige presterar i 

jämförelse med andra likartade länder samt på vilket sätt staten kan bidra till ökad 

produktivitetstillväxt. Specifikt fokuserar vi på teknologi och avvikelser från dess 

maximala kapacitet i förhållande till produktivitetstillväxten.  

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En omvärldsanalys för att öka kunskapen om Sveriges totala 

faktorproduktivitetsutveckling. Frågor som analyseras är vilka företag som avviker i 

produktivitet och hur förändringen har sett ut över tid, humankapitalets roll och 

företagsstödens effekter på produktivitet. Vi skattar också produktivitet och 

analyserar huruvida det kan göras på ett tillförlitligt sätt och gör i relevanta fall 

jämförelser med andra länder.  

• En analys av teknikutvecklingens påverkan och avvikelser från företagens maximala 

kapacitet, det vill säga produktivitetsskillnaderna. Vi tittar också på skillnader mellan 

branscher, hur de har utvecklats över tid och företagens egenskaper.  

• En analys av sammansättningen av humankapital med utgångspunkt från bland 

annat utbildning men också mångfald avseende kön, ålder och ursprung. Analysen 

fokuserar på Sverige men kommer till stora delar att designas på samma sätt som 

OECD:s kommande studie. Detta för att möjliggöra jämförelser mellan de svenska 

resultaten och övriga OECD-länder.  

• En utvärdering av produktivitetsutvecklingen i företag som har mottagit stöd från 

exempelvis Vinnova och Tillväxtverket.  

Motiv: Sverige har haft en likartad utveckling i BNP som övriga OECD-länder. 

Utvecklingen i BNP per capita har dock visat sig vara lägre i genomförda svenska 

studier. Våra kunskapsunderlag kommer att ge fördjupad kunskap om varför Sverige 

inte har haft en högre produktivitetsutveckling under senare år. Vi ser att det finns 
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anmärkningsvärt lite kunskap om företag på den effektiva fronten, det vill säga de 

företag som förväntas driva den tekniska utvecklingen. Mot bakgrund av detta är det 

relevant att studera, analysera, utvärdera och problematisera produktivitetsutvecklingen 

i allmänhet och skillnader i produktivitet mellan företag i synnerhet. 

Horisontella perspektiv: Ramprojektet kommer att belysa eventuella geografiska- och 

könsmässiga skillnader i produktivitet och humankapitalets bidrag till produktivitet. 
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3.3 Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och 

näringslivsdynamik 
Lagar, regler, riskkapital och skatter4 utgör tillsammans viktiga ramvillkor för företag och 

företagande. De kan underlätta eller hindra innovation, entreprenörskap och 

strukturomvandling5. Den fysiska infrastrukturen, i form av kommunikationer och 

bostäder påverkar tillväxten och möjligheten för agglomerationsekonomier6 att växa 

fram. Infrastruktur i form av utbildningssystem och regelverk för arbetskraftsinvandring 

påverkar i sin tur utbudet av humankapital.  

Hur coronapandemin påverkar näringslivsdynamiken är en ännu obesvarad fråga. 

Erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser visar dock att regionernas ekonomiska 

återhämtning varierar. Det är därför relevant att analysera den regionala ekonomins 

utveckling, vilka mekanismer som styr återhämtning och vad statens roll kan vara. Det är 

också relevant att analysera hur det offentliga genom olika styrmedel kan underlätta 

näringslivets framtida kompetensförsörjning.  

En pålitlig, fossilfri och konkurrenskraftig prisbild lockar elintensiva företag till Sverige. 

En del av dessa företag lockas även med nedsatt energiskatt. Genom att analysera 

aktuella policyfrågor som spänner över regional-, tillväxt- och sysselsättningspolitik ökar 

vi förståelsen för drivkrafter och hinder kopplade till utvecklingen av elintensiva 

företagsetableringar. 

  

                                                           
4 Under 2020 slutfördes ramprojektet ”Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?” som studerade risker 

och effekter av att subventionera hela branscher genom skatteavdrag för RUT och ROT 
5 Investeringar i kunskapsbaserat kapital förutses får större betydelse i framtiden. Ramprojektet ”Vilken roll har 

offentlig sektor för stora kunskapsintensiva investeringar?” kommer avslutats under början av 2021. I 

projektet analyseras olika aspekter av SKI och om det finns positiva spridningseffekter av dessa och hur det 

offentliga kan stödja dem 
6 Ramprojektet ” Hur kan staten underlätta tillväxt i agglomerationsekonomier som samtidigt bidrar till 

utveckling i omkringliggande områden” har avslutas under 2020. Projektet har studerat effekter av geografisk 

rörlighet på regioners humankapitaltillgångar och inkomster samt analyserat regionala skillnader i 

arbetsproduktivitet på olika nivåer i ortshierarkin. Betydelsen av arbetspendling har även studerats 
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3.3.1 Hur kan staten underlätta näringslivets framtida 

kompetensförsörjning? 
Slutleverans: November 2021. 

Innehåll: Syftet med ramprojektet är att öka förståelsen för hur offentliga styrmedel kan 

underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. 

Frågan om hur kompetensförsörjning kan underlättas på en arbetsmarknad med starkt 

omvandlingstryck är i fokus inom flera politikområden och för olika offentliga och andra 

aktörer. Omvandlingstrycket följer bland annat av digitalisering och automatisering, 

värdekedjornas globalisering, demografiska trender, migration och urbanisering. Det 

höjer också kraven på arbetskraften att anpassa sin kompetens. Nya krav ställs även på 

näringslivet och samhällets institutioner när det gäller att hantera 

kompetensförsörjningsfrågorna proaktivt och strategiskt. Coronapandemin har 

aktualiserat dessa frågor ytterligare.   

Investeringar i humankapital görs både via utbildningssystemet (som det offentliga 

traditionellt ansvarar för) och genom inskolning och vidareutbildning på arbetsplatserna 

(som arbetsgivarna ansvarar för). Företagens kompetensförsörjning tillgodoses på olika 

sätt genom nyanställningar och kompetensutveckling av befintlig personal. Ansvaret för 

kompetensförsörjningen är delat mellan det offentliga, företagen och individen. Det är 

dock inte självklart hur detta ansvar ska fördelas. Ansvarsfördelningen påverkas av 

omvandlingens omfattning och takt som i sin tur förändrar näringslivets behov av 

arbetskraft. 

Inom ramprojektet har vi genomfört och planerar att genomföra: 

• En redan levererad och publicerad omvärldsanalys där vi fokuserar på ansvars- och 

kostnadsfördelningen mellan staten respektive arbetsgivare och individ, samt deras 

parts- och branschorganisationer. Vi analyserar hur Finland, Nederländerna, Irland 

och Storbritannien använder offentliga insatser för att underlätta i huvudsak små och 

medelstora företags strategiska arbete inom kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling. Resultatet visar att det framför allt är yngre och välutbildade 

som tar del av det livslånga lärandet. Vi ser också att samtliga länder har lyft 

livslångt lärande som en strategiskt viktig fråga på nationell nivå de senaste åren. De 

studerade insatserna har stark koppling till näringslivets behov.  

• En kartläggande analys av de ekonomiska effekterna av formell och icke-formell 

utbildning inom företagen. Vi synliggör effekterna av personalutbildning på 

företagens produktivitet.  

• Fallstudier där vi via företagsintervjuer analyserar företagens syn på behoven av 

kompetensförsörjning, hur de organiserar de anställdas kompetensutveckling och 

hur deras behov av statliga åtgärder ser ut. 

• En kvantitativ analys av den formella och icke-formella utbildningens effekter på 

företagens produktivitet?  

Motiv: Hur en välfungerande arbetsmarknad och en kompetensförsörjning som 

motsvarar näringslivets behov bäst uppnås är inga nya frågor. Med nämnda 

omvandlingstryck har dock vuxnas lärande fått ökat fokus på den politiska agendan. I 

många sammanhang diskuteras också det livslånga lärandet. Företag har i flera tidigare 
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undersökningar uppgett att kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren7. 

Strategier för att ta till vara på och utveckla humankapitalet i syfte att matcha 

näringslivets befintliga och framtida efterfrågan, inte minst med inriktning på det 

livslånga lärandet, är således viktiga näringspolitiska frågor. Kompetensförsörjning och 

livslångt lärande är också ett av fyra teman i regeringens samverkansprogram för 

perioden 2019–2022. 

I september 2018 redovisade vi resultaten från ett kunskapsprojekt om försörjning av 

högkvalificerade kompetenser genom arbetskraftsinvandring. Merparten av 

kompetensförsörjningen tillgodoses dock genom rekrytering av personer som redan är 

bosatta i Sverige. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera personal med rätt 

kompetens finns det mycket som tyder på att anställda kan vara såväl under-, över- som 

felutbildade i förhållande till sin anställning. 

Horisontella perspektiv: I relevanta fall kommer vi att redovisa tillgänglig data utifrån 

geografiska- och könsmässiga perspektiv.  

3.3.2 Ekonomiska effekter av elintensiv industri 
Leverans: Q1 2023 

Innehåll: Syftet med ramprojektet är att öka förståelsen för den elintensiva industrins 

ekonomiska effekter och om offentliga aktörer kan och bör agera samordnat vid 

anbudstävlingar om elintensiva etableringar.  

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av de samhällsekonomiska effekterna av elintensiv industri. Analysen 

genomförs med hjälp av en allmän jämviktsmodell där vi undersöker den elintensiva 

industrins effekter på hela ekonomin med fokus på produktivitet, sysselsättning och 

handel. Vi tittar även på elprisförändringar med ett särskilt fokus på implikationer 

för andra icke elintensiva företag och hushåll. 

• En analys av den elintensiva industrins ekonomiska struktur och utveckling. 

Analysen fokuserar på huruvida företag som har erhållit ett subventionerat elpris har 

högre produktivitets- och sysselsättningsutveckling jämfört med företag som inte har 

det. Vi riktar ett särskilt fokus mot större dataserverhallar som sedan några år ges 

subventionerat elpris. Vi använder data från Tillväxtanalys mikrodatabas (IFDB) 

kombinerat med data från Skatteverket och Energimyndigheten och specialbeställda 

input-output tabeller från SCB. 

• Fallstudier för att kartlägga av huruvida regioner (kommuner) spelar ut varandra i 

syfte att attrahera nya elintensiva etableringar och om en etablering resulterar i vinst 

eller förlust för vinnande region. Syftet är att öka förståelsen för om staten kan och 

bör verka för att samarbete mellan regioner trots att regionerna har incitament att 

maximera sitt eget utfall framför den samhällsekonomiska nyttan.  

Motiv: Elektrisk energi har haft och kommer fortsatt att ha en avgörande roll för både 

näringslivet och samhällets välstånd. Historiskt sett har det svenska elsystemet på många 

sätt varit föredömligt, både vad gäller effektivitet och teknisk tillförlitlighet. Tillgången 

till relativt säker och billig el kombinerat med ett gynnsamt företagsklimat har 

                                                           
7 Bland annat i Tillväxtverket (2017). Företagens villkor och verklighet. 
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möjliggjort exploatering av naturtillgångar som malm, skog och vatten. Exploateringarna 

har starkt bidragit till framväxten av en exportorienterad elintensiv industri. På senare år 

har samma förutsättningar gjort Sverige attraktivt för andra typer av elintensiva 

anläggningar såsom storskaliga dataserverhallar och en batterifabrik. Utvecklingen har 

drivits på av olika subventioner och stöd. Elintensiva företags användning av stora 

mängder el påverkar elpriset och kan fungera som inträdesbarriärer eller hinder för 

andra företags eltillgång. Dessutom kan ett subventionerat elpris leda till att el inte 

används där den värderas som högst. I sin tur kan detta påverka Sverige ekonomiska 

utveckling och tillväxt. I framtiden kan staten välja att fortsätta främja elintensiva 

investeringar så frågan är hur Sverige bör agera. 

Horisontella perspektiv: I relevanta fall kommer vi att redovisa tillgänglig data utifrån 

geografiska- och könsmässiga perspektiv.  

3.3.3 Vad kan staten göra för att underlätta för regioners 

omställningsförmåga? 
Slutleverans: Första halvåret 2023 

Innehåll: Syftet med ramprojektet är att undersöka regioners8 förmåga till omställning i 

situationer med starkt omvandlingstryck (till exempel ekonomiska kriser) och vilken 

betydelse insatser inom regional utvecklingspolitik kan ha för att främja förmågan. Vi 

studerar även hur regioners återhämtnings- och omställningsförmåga påverkas av de 

tilltagande regionala skillnader som vi ser. Vi vet att den regionala problembilden i 

Sverige alltmer karaktäriseras av fortsatt urbanisering med avfolkning i delar av landet, 

demografiska utmaningar, växande inkomstskillnader och ekonomiska kriser. De 

regionala skillnaderna skapar olika förutsättningar att hantera både den pågående 

coronapandemin och andra ekonomiska kriser. Vi har tidigare kartlagt och analyserat 

insatser under finanskrisen och diskuterat dessa ur ett coronaperspektiv.  

Frågor som vi vill belysa är: 

• Vilken betydelse har policyinsatser för regional utveckling?  

• Vilken betydelse har policyinsatserna specifikt för återhämtning vid ekonomiska 

kriser?  

• Vilka mekanismer (förutsättningar och processer) påverkar regionernas 

återhämtningsförmåga? 

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av regionalpolitiken i Norden – vad gör grannarna och varför? En 

jämförande studie av nordiska länders regionalpolitik med fokus på specifika insatser 

för att stärka regioners omställningsförmåga i situationer med starkt 

omvandlingstryck.9 Vi tittar på täckningsgrad, det vill säga om insatser är uniformt 

utformade i hela målområdet eller fokuserade på regionala/lokala tillväxtnoder. Vi 

undersöker den logiska kopplingen mellan regional problembild, mål och medel 

samt tillgången till resurser och vilka erfarenheter som har ackumulerats från tidigare 

insatser.  

                                                           
8 Regionbegreppet kommer att problematiseras i projektet och definieras i resp. delstudie. 
9 Begreppet regionalpolitik används här som ett samlingsbegrepp. Politikområdet har lite olika namn i de 

nordiska länderna. 
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• En analys av vad som kännetecknar regioner med god återhämtningsförmåga. 

Ekonomiska chocker påverkar regioner olika och det finns ett stort behov av att bättre 

förstå de platsspecifika konsekvenserna och de rumsliga mönstren av hur 

återhämtning sker på lokal och regional nivå. Vi undersöker vad som särskiljer 

regioner med god återhämtningsförmåga från andra regioner och tittar på vilka 

mekanismer som är betydelsefulla för ekonomisk återhämtning. Studien tar sin 

utgångspunkt i 90-talskrisen och följer regionerna fram till den pågående 

coronapandemin. Vi studerar ett urval av regioner med tydliga skillnader. 

• En analys av den regionala tillväxten/utvecklingen under coronapandemins första fas 

utifrån hur den har drabbat regionerna. Vi följer den regionala ekonomin brett 

avseende näringslivsstruktur och arbetsmarknad. Vi tittar på vilka regioner som har 

påverkats mer eller mindre och hur olika branscher har drabbats. Vi gör en fördjupad 

analys av besöksnäringen. Studien har en kvantitativ inriktning och avgränsar sig till 

att teckna en beskrivande utveckling ur ett regionalt perspektiv. Studien planeras så 

att data från åren 2020–2021 kan inkluderas. 

• En analys av om insatserna inom regional utvecklingspolitik är i linje med vad som 

behövs för en regional återhämtning vid ekonomiska kriser. Studien tar sin 

utgångspunkt från tidigare studier och fördjupar kunskapen om de policyinitiativ 

som använts för att stimulera regional återhämtning. Vi studerar ett urval åtgärder 

som har initierats nationellt, regionalt och lokalt under våren 2020 i syfte att stödja 

den ekonomiska utvecklingen. Regionala/lokala tillväxtnoders betydelse för det 

omkringliggande området uppmärksammas.  

Eventuellt genomför vi en femte delstudie där vi utvärderar en policyinsats.  

Motiv: Nyligen deklarerade The Economist att …territorial inequality has become too 

politically dangerous to ignore. Den regionala problembilden i Sverige, liksom i många 

andra länder, karaktäriseras av fortsatt urbanisering och avfolkning i gles- och landsbygd 

med tillkommande demografiska utmaningar och växande regionala inkomstskillnader. 

Vi vet att den regionala sårbarheten ytterligare tilltar i samband med ekonomiska kriser 

och frågan är hur politiken bäst kan hantera sådana situationer. I den aktuella 

akademiska litteraturen diskuteras om politiken bör vara people-based, place-based eller 

kanske place-sensitive, och vidare hur avvägningar mellan rättvisa och effektivitet bör 

hanteras.10 Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges och världens ekonomier som en 

effekt av åtgärder om begränsad rörlighet för invånare inom och mellan länder. 

Restriktionerna har inneburit att handel med varor och tjänster i vissa branscher nästan 

helt har upphört. Produktion och varor har också minskat till följd av minskad 

efterfrågan. Pandemin har påverkat hela landet men hur olika regioner har påverkats på 

kort och lång sikt är ännu för tidigt att säga. Vi vill öka kunskapen om vad staten, 

regionerna och kommunerna kan göra för att underlätta regionernas 

omställningsförmåga.  

Horisontella perspektiv: Den regionala nivån är i fokus för hela ramprojektet och data 

redovisas könsuppdelat i tillämpliga fall. 

                                                           
10 Se t.ex. Austin et al (2018). “Saving the heartland: Place-based policies in 21st Century America”; Iammarino 

et al (2018) “Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications”; Kline & Moretti (2016) 

“People, places, and public policy: Some simple welfare economics of local economic development 

programs”. 
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3.4 Sveriges internationalisering 
Internationalisering bidrar till ett ökat utbud av varor och tjänster och höjer ofta 

produktiviteten i de företag som deltar. Den bidrar också till ett generellt ökat välstånd i 

samhället. Vi kommer att starta två ramprojekt under 2021. Dels en studie av vad som 

styr var FoU i multinationella företag hamnar och dels en studie av näringslivets 

anpassning till risker i den globala ekonomin. 
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3.4.1 Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten 

bidra till att den hamnar i Sverige? 
Slutleverans: Första halvåret 2023. 

Innehåll: Tillväxtanalys är ansvarig för statistiken över FoU i internationella företag. 

Statistiken innehåller data över FoU-utgifter i de 20 största svenska multinationella 

företagen på koncernnivå i Sverige. Data uppdelat på länder finns sedan slutet av 1990-

talet och innehåller uppgifter om sysselsättningsutvecklingen. Det är med andra ord 

internationellt unika data. Genom att kombinera dessa data med data över andra länders 

ingenjörslöner, bolagsskatter, FoU-intensiteter på branschnivå, skydd för immateriella 

rättigheter och marknadsstorlek är det möjligt att skapa en panel av koncerner/länder 

från millennieskiftet fram till 2019. 

Vi har också möjlighet att bryta ner såväl svenska som utlandsägda företags FoU-utgifter 

på lokala arbetsmarknadsregioner genom att använda information på arbetsställenivå 

över de sysselsattas yrke och utbildning. Analyserna på nationell och regional nivå kan 

dessutom komplettera varandra. 

Syftet med ramprojektet är att öka förståelsen för vad som driver multinationella 

koncerners lokalisering av FoU och statens roll för att främja svensk lokalisering.  

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av huruvida det finns anledning att oroa sig över att det främst är i andra 

länder som svenska multinationella företag (MNF) ökar sin FoU. 

• En analys av hur den regionala spridningen av FoU-verksamheten har utvecklats. 

• En analys av olika faktorers betydelse för lokaliseringen av FoU, ur såväl ett 

nationellt som regionalt perspektiv.  

• En analys av hur väl de offentliga insatserna för att främja FoU i Sverige fungerar. 

Baserat på resultaten i de två första delstudierna om vilka faktorer som är betydelsefulla 

för lokaliseringen av FoU undersöker vi vilka offentliga insatser som görs för att stödja 

dessa drivkrafter. Vi väljer ut en eller flera av faktorerna och analyserar de närmare i 

detalj. Bland annat studerar vi hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv. Här 

kommer det även finnas utrymme för mer kvalitativa ansatser och resonemang. 

Motiv: FoU ökar tillgången till ny kunskap och teknologi i ett land. Trots den snabbt 

ökande globaliseringsutvecklingen tillhör FoU de delar av värdekedjan som idag är 

minst internationaliserade. I vilken utsträckning FoU även fortsättningsvis kommer att 

lokaliseras till Sverige är därmed en väsentlig fråga. Detta då FoU antas främja tillväxt 

och sysselsättning av kvalificerad arbetskraft. Den FoU som genomförs i Sverige är starkt 

koncentrerad till ett mindre antal företag som i de flesta fall ingår i multinationella 

koncerner, svenska såväl som utlandsägda. Genom vår goda datatillgång har vi en unik 

möjlighet att närmare studera vilka faktorer som är viktiga för att attrahera 

multinationella företag att förlägga sin FoU i Sverige.  

Horisontella perspektiv: Vi studerar såväl nationella som regionala förändringar i FOU. 
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3.4.2 Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till 

risker i den globala ekonomin. Vilken roll har 

näringspolitiken?  
Slutleverans: Q1 2022. 

Innehåll: Efter flera decennier av tilltagande globalisering har trenden vänt. Vi ser nu en 

global ekonomi där företagen har blivit allt mer beroende av att leverera insatsvaror just-

in-time. När en störning uppstår i en del av systemet – oavsett om orsaken är en strejk, 

naturkatastrof eller en pandemi – kortsluts produktionskedjan om inga alternativa 

leverantörer kan fylla hålen. Riskerna i den globala ekonomin demonstrerades av 

finanskrisen 2008–09 som utlöstes av en ”lokal” bolånekrasch i USA med globala 

konsekvenser redan efter ett kvartal. I Sverige minskade exporten med cirka 25 procent 

och BNP med 5 procent. I samband med coronapandemin har riskerna blottats 

ytterligare.  

Vi studerar vilka lärdomar företagen har dragit av finanskrisen och coronapandemin och 

vilka ytterligare anpassningar de planerar för att öka flexibiliteten och motståndskraften i 

produktionssystemen. Vi tittar även på hur sysselsättningen och tillväxten har påverkats 

och vilken roll näringspolitiken har i den nya globala ekonomi som växer fram i krisernas 

fotspår. 

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av varför globaliseringen avtar. Vi kartlägger den avtagande 

globaliseringen med hjälp av OECDs globala input-output-databas och studerar de 

bakomliggande orsakerna. Frågor som vi söker svar på är om utvecklingen drivs av 

ökad protektionism, vilket vissa hävdar, eller av minskade kostnadsfördelar i 

samband med att man lägger ut produktionen, vilket andra hävdar. Eller handlar det 

helt enkelt om att företagen har blivit mer medvetna om riskerna i den globala 

ekonomin och anpassat sig därefter?  

• En analys av vilka lärdomar näringslivet har tagit till sig av efter finanskrisen 2008–

09. Vi frågar oss om riskerna har minskat till priset av ökade kostnader och lägre 

tillväxt. Med hjälp av vår tillgång till anonymiserade mikrodata följer vi de 

anpassningar som företagen har gjort. Vi studerar om företagen har ökat sin 

riskspridning genom att fördela inköpen av insatsvaror och tjänster på olika 

leverantörer och i vilken utsträckning inköpen har omlokaliserats till Sverige 

och/eller till Europa. Frågeställningar som vi belyser är hur omstruktureringen av 

företagens risker och kostnader påverkar, om anpassningen är optimal utifrån en 

samhällsekonomisk synvinkel, vilka anpassningar företagen har gjort på 

utbudssidan, om exporten i högre grad har koncentrerats till den regionala 

marknaden i Europa, om företagen väljer ”säkra” marknader framför ”osäkra” och 

hur exporttillväxten påverkas. 

• En analys av näringslivets lärdomar av coronapandemin. Vi frågar oss vilka 

anpassningar företagen har vidtagit/planerar att vidta och vilka effekter dessa har på 

risker, tillväxt och sysselsättning. Coronapandemin har varit en väckarklocka för hela 

ekonomin. BNP och sysselsättningen har minskat kraftigt, även om Sverige kommit 

lindrigare undan än många andra länder. Många företag har redan börjat fundera på 

vilka anpassningar som måste göras för att minska sårbarheten och vilka kostnader 

det kommer att medföra. Enligt uppgifter i media har en del produktion redan tagits 
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hem eller flyttats närmare Sverige. Flera företag undersöker möjligheterna att dela 

upp inköpen av insatsvaror mellan olika leverantörer trots att det kan medföra ökade 

kostnader. Allt för att minska riskerna. Någon systematisk kunskap om företagens 

agerande finns ännu inte. För att fylla denna kunskapslucka genomför vi en 

företagsenkät där företagen ombeds besvara frågor om vilka anpassningar de har 

gjort/planerar att genomföra till följd av coronapandemin och om vilka andra risker 

de ser i kristallkulan. Vi vill öka kunskapen om skälen till anpassningarna, hur 

produktionskostnaderna påverkas, effekterna på sysselsättningen och tillväxten och 

vilken roll näringspolitiken kan spela. 

Motiv: Den globala ekonomin erbjuder fantastiska möjligheter till handel och välstånd. 

Den medför även risker som företagen måste hantera. Dessa risker är företagsspecifika 

men det finns även systemrisker som inte går att diversifiera bort genom att exempelvis 

ha flera aktörer. För såväl svenskt näringsliv som det svenska samhället är det viktigt att 

se över båda dessa typer av risker. 

Horisontella perspektiv: Vi studerar om det föreligger geografiska skillnader mellan 

vidtagna åtgärder för att säkra leverantörskedjor. 
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3.5 Näringslivets kapitalförsörjning 
Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna starta och växa liksom 

för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras. Staten bedriver 

kapitalförsörjningsinsatser riktade till företag i syfte att kompensera för potentiella 

marknadsmisslyckanden. Hur dessa insatser kan bedrivas för att effektivt stimulera 

tillväxt är en central politisk fråga. Staten påverkar företagens kapitalförsörjning både 

direkt och indirekt. Direkt genom statliga bolag och stiftelser som tillhandahåller lån och 

riskkapital. Indirekt genom reformer och insatser som syftar till att främja privata 

investeringar. Under 2019 avslutade vi två ramprojekt inom studieområdet.11  

Vi påbörjar nu ett nytt ramprojekt som fokuserar på hur förutsättningarna för 

snabbväxande företag ser ut i Sverige och i övriga Europa. I de europeiska 

policydiskussionerna framgår att lovande europeiska småföretag inte lyckas växa sig 

stora i samma utsträckning som i exempelvis USA och Kina. Vår tolkning är att det kan 

tyda på ett så kallat ”scale-up-problem”. I projektet analyserar vi bland annat om denna 

problematik finns i Sverige, vad den i så fall beror på och vad som kan göras för att 

underlätta företagens tillväxtmöjligheter. 

 

  

                                                           
11 Ramprojektet ”Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska 

regionalutvecklingsfonden? ” som slutredovisades i maj 2019, sammanfattar slutsatser från Tillväxtanalys 

utvärderingar och analyser av tre pågående riskkapitalinsatser med delfinansiering från den Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf). Det andra ramprojektet ”Hur kan statliga lån komplettera de privata 

kreditmarknaderna?” slutredovisades i oktober. Rapporten sammanfattar fyra olika studier och bland annat 

konstateras att flera andra länder har liknande system som Sverige för att öka utlåningen till små- och 

medelstora företag. Däremot är det ovanligt med en statlig bank som tar ett mer  direkt ansvar för utlåning. 

Andra länder använder sig i större utsträckning  av system för kreditgarantier. 
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3.5.1 Är Sverige och EU en (o)gynnsam miljö för snabbväxande 

företag? 
Slutleverans: Första halvåret 2023. 

Innehåll: Den svenska och europeiska näringspolitiken har länge varit inriktad på att 

skapa bästa förutsättningar för start-ups. Först på senare år har blickarna vänts mot 

villkoren för snabbväxande företag. Dessa villkor är potentiellt av stor ekonomisk vikt då 

de relativt få företag som lyckas växa snabbt står för en mycket stor del av den totala 

tillväxten i termer av BNP per capita, produktivitetsutveckling och antal nya jobb. 

Det saknas dock sammanställda data över Sveriges snabbväxande bolag och en ingående 

analys av eventuella problem för potentiellt snabbväxande bolag i Sverige. I de 

europeiska policydiskussionerna konstateras att populationen av digitala jättar, unicorns 

och gaseller, är mindre i Europa än i USA och Kina och att en betydande del av lovande 

europeiska småföretag väljer att omlokalisera sig istället för att växa här. Det är dock 

oklart om Sverige i samma grad som resten av EU verkligen kan sägas ha ett så kallat 

scale-up-problem. En särskild uppskalningsproblematik kan finnas för teknologier inom 

hållbarhet, och de företag som äger dem, som ofta har svårt att säkra tillväxtfinansiering. 

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av hur policymixen ser ut för snabbväxande företag i olika länder och vad 

vi redan vet om politikens effekter. Syftet är att sammanställa de policyinstrument 

som används i Sverige, EU och utvalda andra länder (konkurrenter och 

föregångare).Vi genomför även en forskningsöversikt av akademiska artiklar och grå 

litteratur, särskilt utvärderingar. 

• En analys av hur populationen av snabbväxande företag ser ut i Sverige och hur den 

har förändrats över tid. Vi genomför en kohortstudie i enlighet med en tidigare 

utvecklad metod, se PM 2020:07. Syftet är att beskriva och differentiera populationen 

närmare och utröna om de snabbväxande företagen har tagit del av statliga stöd eller 

riskkapital. 

• En analys av affärsänglars betydelse för snabb tillväxt och vilken effekt 

investeraravdraget har haft på företagens investeringar. Vi genomför en 

ekonometrisk analys av mängden investeringar från affärsänglar över tid och 

investeringarnas effekter på företagens tillväxt. Syftet är att bedöma effekten och 

kostnadseffektiviteten i investeraravdraget. Studien kompletteras med intervjuer 

med affärsänglar i syfte att få perspektiv på eventuella upplevda hinder för att växa i 

Sverige och EU. 

• En analys av vad förändringarna i regelverket för personaloptioner har haft för effekt 

på snabbväxande företag. Vi genomför en ekonometrisk analys i syfte att bedöma 

insatsernas effekter och kostnadseffektivitet och vikten av incitamentsprogram 

generellt för snabbväxande företag. 

• En analys av hur ramvillkoren i Europa och USA påverkar tillväxttakten i uppköpta, 

före detta svenskägda, bolag. Vi genomför en mindre ekonometrisk analys baserad 

på Tillväxtanalys PM 2020:06.  Syftet är att separera effekterna av ramvillkor från 

tillgången till finansiering. Alla uppköpta företag har (i någon mån) säkrat 

tillväxtfinansieringen men får genom köparens nationella hemvist tillgång till 

marknader med olika ramvillkor för snabbväxande företag. 
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• En analys av hur stora europeiska investeringar i enskilda bolag kan motiveras 

utifrån samhällsekonomisk effektivitet. Vi studerar hur målkonflikten mellan 

snabbväxande företag och sund konkurrens har beaktats. I syfte att avgöra om de 

sannolika snedvridningseffekterna har beaktats på ett systematiskt sätt genomför vi 

en dokument- och intervjustudie av urvalskriterierna i teori och praktik i EIC och 

IPCEI.  

Motiv: Den framväxande europeiska politiken lägger stor vikt vid stora offentliga 

investeringar i enskilda företag. Det medför ändringar i reglerna för både statsstöd och 

företagsfusioner. Syftet är att gynna framväxten av europeiska champions och med statens 

hjälp skapa snabbväxande exempel. Ett alternativt policyspår till att välja vinnare är att 

förbättra ramvillkoren för snabbväxande företag, både internationellt (inre marknaden, 

konkurrensregler, handelshinder och marknadstillgång) och nationellt (personaloptioner 

och investeraravdrag). Statens roll när det kommer till att stötta snabbväxande företag är 

sammanfattningsvis oklar, omstridd och omgärdad av potentiella målkonflikter för 

staten att beakta. 

Horisontella perspektiv: Projektet undersöker den geografiska fördelningen av 

snabbväxande företag samt i vilken grad kvinnor och män är representerade bland 

affärsänglar och företagsledare. Vi kartlägger också insatser som syftar till att skapa 

snabbväxande företag inom miljöteknik och angränsande områden.  
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3.6 Näringslivets gröna omställning 
För att tillväxten ska vara långsiktigt hållbar behöver stora delar av näringslivet ändra 

sättet att bedriva verksamheten på. Staten fyller en viktig roll när det gäller att underlätta 

och påskynda dessa gröna omställningsprocesser. Det beror bland annat på att de 

tekniker som behövs för omställningen ofta är kapitalintensiva och har en lång teknisk 

livslängd. Omställningen förstärker redan höga marknadsrisker vid investeringar i 

hållbar miljöteknik, inte minst i den för Sverige viktiga basindustrin. Till detta kommer 

även att företagen, utöver den egna verksamheten, måste hantera hållbarhetsrisker i hela 

leverantörskedjan, som numera går över nations- och branschgränser.  

I ett pågående ramprojekt analyserar vi olika miljörelaterade risker i leveranskedjorna. Vi 

påbörjar även ett ramprojekt där vi analyserar statens roll i omställningen till en 

basindustri med cirkulära och resurseffektiva materielsystem.  
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3.6.1 Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets 

konkurrenskraft – vad är statens roll? 
Slutleverans: Maj 2021. 

Innehåll: Uppskattningsvis en miljon svenska arbetstagare jobbar idag inom globala 

leverantörskedjor, inte minst inom den avancerade tillverkningsindustrin. Samtidigt som 

de globala leverantörskedjorna har blivit centrala för konkurrenskraften så exponerar de 

näringslivet för stora hållbarhetsrelaterade risker i produktionen. 

Företagens arbete för att göra sina leverantörskedjor hållbara är resurskrävande, präglas 

av asymmetrisk information och missriktade incitament. Särskilt svårt är det för 

småföretag som saknar resurser och expertis. Småföretagens särskilda utmaningar 

innebär att konkurrensen riskerar att snedvridas och missgynna landets konkurrenskraft. 

Det finns även en risk, särskilt då det rör sig om marknader som definitionsmässigt är 

globala, att Sverige som land förlorar konkurrenskraft om svenska företag inte 

framgångsrikt kan hantera risker och utnyttja innovativa möjligheter i sina 

leverantörskedjor. 

Inom ramprojektet har vi genomfört och planerar att genomföra: 

• En analys av svenska branschers exponering mot klimatrelaterade fysiska risker i 

leverantörskedjan som redan har publicerats. 

• En kartläggning och omvärldsanalys av statens roll i hanteringen av miljörelaterade 

risker i leverantörskedjor som redan har publicerats. 

• En analys av näringslivets rapportering om miljörelaterade risker i leverantörskedjan 

som redan har publicerats. 

• En analys av den gröna omställningen av fordonsindustrins leverantörskedjor som 

redan har publicerats. Vi genomför en intervjustudie med både stora och små företag 

inom fordonsindustrin. Syftet är att utreda hur miljökrav från storföretag fortplantas 

genom leverantörskedjor och identifiera eventuella marknadsmisslyckanden eller 

utbredda koordinationsproblem som skulle kunna motivera en utökad statlig roll. 

• En analys av företagens arbete för att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Vi 

genomför en enkätstudie med fokus på textil- och teknikföretag, det vill säga 

branscher med långa komplexa leverantörskedjor. Syftet är att beskriva hur svenska 

företag förstår och hanterar främst fysiska hållbarhetsrisker (exempelvis 

översvämning) i sina leverantörskedjor. 

Motiv: Staten har en viktig roll i utvecklingen. Bland annat genom att upprätta goda 

ramvillkor och incitament för att hantera hållbarhetsrisker men också för att utforma 

effektiva regler kring exempelvis ursprungskrav, ursprungsmärkning, 

produktdesignkrav, producentansvar, standarder och certifiering av källor. 

Horisontella perspektiv: Ett centralt tema för projektet är de miljörelaterade risker som 

svenska företag är utsatta för i olika geografiska miljöer.  
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3.6.2 Hur kan staten bidra till processindustrins gröna 

omställning genom att främja resurseffektiva system för 

material och metaller? 
Slutleverans: Q2 2022. 

Innehåll: I omställningen till ett hållbart svenskt näringsliv ägnar politiska beslutsfattare 

processindustrin särskild uppmärksamhet. Processindustrin utgör historiskt en central 

del av Sveriges ekonomi då den bidrar till exportintäkter, arbetstillfällen och 

näringslivets förädlingsvärde. Sveriges processindustri håller sig visserligen i framkant 

när det gäller ekologisk hållbarhet men ger upphov till stora punktutsläpp av 

växthusgaser och alstrar betydande avfallsmängder. Processindustrin, som förädlar 

naturresurser, levererar material för vidare tillverkning nerströms i leverantörskedjorna 

och har därmed avgörande påverkan på det ekologiska fotavtrycket i intermediär och 

slutlig konsumtion. 

Omställningen till en koldioxid- som materialeffektiv processindustri kan uppnås med en 

kombination av nya koldioxidsnåla produktionsmetoder och fördjupade cirkulära 

processer med ökad återanvändning och återvinning av material och energi. På senare år 

ligger ett stort politiskt, men även industriellt, fokus på cirkulära processer och visionen 

om en cirkulär ekonomi. Ett sådant resurseffektivt samhälle bedöms av EU vara en 

central motor för en grön omställning på grund av att det skapas nya ekonomiska 

möjligheter, ökad produktivitet och lägre produktionskostnader samtidigt som utsläppen 

av växthusgaser minskar. 

Cirkulära processer är dock beroende av välfungerande marknader för återvinning och 

återanvändning. Studier visar att flera marknader för återvunna material kan vara 

underutvecklade eller helt saknas. Återvinningsmarknaderna kan dras med ineffektivitet 

såsom höga transaktionskostnader, låg transparens eller informationsasymmetrier. De 

återvunna, sekundära, materialen konkurrerar ofta på samma slutmarknad som de 

material som har tillverkats av primära råmaterial genom koldioxidsnåla eller 

traditionella produktionsmetoder.  

De miljöpolitiska beslutsfattare som avser att främja marknaden för återvinning måste 

därför beakta marknaderna för primära material och de initiativ och den policy som 

bedrivs där. På motsvarande sätt måste de miljöpolitiska beslutsfattare som avser främja 

koldioxidsnåla produktionsmetoder beakta marknaderna för återvinning och de initiativ 

och den policy som bedrivs där. Det är därmed viktigt för reglerare att förstå hur dessa 

komplexa marknader fungerar. 

Syftet med kunskapsprojektet är att analysera de bakomliggande förutsättningarna och 

policyutmaningarna i omställningen till en resurseffektiv processindustri. I centrum står 

de sekundära materialen och de cirkulära processerna kring materialanvändning och 

återvinning.  

Inom ramprojektet planerar vi för: 

• En analys av hur välfungerande marknaden för återvunnet, sekundärt, material är 

och hur välfungerande slutmarknaden där de primära och sekundära materialen 

konkurrerar är. 
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• En analys av vilken ekonomisk signifikans återvinningsindustrin har för Sverige och 

vilka konkurrensfördelar respektive nackdelar svensk återvinningsindustri har 

relativt andra länder.  

• En analys av vilken policy och vilka styrmedel som påverkar den sekundära och 

primära marknaden och om styrmedlen är kongruenta med varandra.  

• En analys av skillnaden i hur marknaden och policyimplikationerna ser ut för ett 

bulkmaterial och ett innovationskritiskt material.  

Motiv: Sedan tidigt 1970-tal har många länder, inklusive Sverige, vidtagit genomgripande 

åtgärder för att öka materialåtervinningen i samhället. Det pågår för närvarande ett 

flertal policyprocesser nationellt och på EU-nivå. Exempel är EU:s arbete med en 

åtgärdsplan för en cirkulär ekonomi samt de reviderade eller nya EU-direktiven rörande 

design, insamling och återvinning av olika material som förväntas få betydande effekter 

för återvinningsindustrin och processindustrin i allmänhet. Samtidigt sker stora statliga 

och privata investeringar i koldioxideffektiva produktionsprocesser av råmaterial som 

också kommer att påverka marknaden för hållbara material. Det är angeläget att förstå 

hur dessa gröna processer samspelar och vilken ekonomisk betydelse det kan komma att 

få för svensk processindustri och svensk ekonomi. Oss veterligen saknas det en svensk 

systematisk kartläggning och analys. 

Våra frågeställningar ansluter till våra tidigare studier om innovationskritiska metaller, 

gruvor och mineraler. Ramprojektet förväntas bidra till det arbete som genomförs av 

delegationen för cirkulär ekonomi som sedan 2018 bedrivs av Tillväxtverket. 

Horisontella perspektiv: Processindustrin är i högre grad än annan industri allokerad till 

specifika regioner med god tillgång till råvaror och energi. Ofta är industrin i fråga en 

lokalt viktig arbetsplats. Brist på råvara eller ogynnsam kostnadsutveckling medför 

snarare nedläggning än omställning vilket ger stora regionala konsekvenser. Det 

regionala perspektivet är därför av stor vikt i analysen av primära och återvunna 

material. Eftersom processindustrin står för en stor andel av Sveriges utsläpp av 

avfallsmängder är miljöperspektivet i centrum för ramprojektet. 
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3.7 Metodutveckling 
Tillväxtanalys uppdrag är att utvärdera, analysera och redovisa effekterna av statens 

insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Vägledande 

för allt vi gör är att det ska genomsyras av relevans, integritet och kvalitet. Därför strävar 

vi mot att kontinuerligt utveckla våra analys- och utvärderingsmetoder. Vi använder 

vetenskapligt befästa metoder och går systematiskt tillväga för att säkra att översikterna 

och sammanställningarna speglar kunskapsläget.  

Förutom att använda etablerade metoder arbetar vi med övergripande metodutveckling. 

Detta för att utveckla vårt eget arbete men också bidra till att utveckla 

genomförandemyndigheternas förmåga att utvärdera sina insatser och på så sätt bidra till 

deras lärande.  
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3.7.1 Metod för att kartlägga tillväxtpolitiska insatser 
Slutleverans: April 2021. 

Innehåll: Syftet med projektet är att utveckla en metod för löpande kartläggning av de 

statliga tillväxtpolitiska insatserna. Projektet är en pilot där vi testar att använda 

automatiserad textanalys för att kartlägga tillväxtpolitiska insatser som är både mer 

informativa och heltäckande än tidigare kartläggningar. Vi avgränsar oss till att i en 

första fas utveckla en textanalytisk metod och pröva metoden genom att kartlägga 

insatser genomförda av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Utvecklingen 

och genomförandet av piloten kräver nära dialog mellan Tillväxtanalys, 

Regeringskansliet och utförande myndigheter. Det finns även en risk att 

programdokumentationen inte är tillräckligt heltäckande eller innehållsrik för att 

möjliggöra en kartläggning. Ett delmål är därför att utreda dokumentationsläget och 

rapportera om detta. 

Idag saknas en samlad översikt av befintliga tillväxtpolitiska insatser. Vi uppskattar att 

ett 20-tal myndigheter, ett stort antal forskningsråd och privata stiftelser, organ på 

regional nivå samt ett ökande antal privata aktörer genomför närings- och 

innovationsrelaterade insatser. Var och en av dessa genomför ett antal, ibland ett stort 

antal, olika stödjande åtgärder. Analyser av tidigare kartläggningar visar på olika 

problem, bland annat har de tagit stora resurser i anspråk. Trots det har kartläggningarna 

inte lyckats ge en heltäckande eller tillräckligt detaljerad bild av befintliga  

tillväxtpolitiska insatser. De har dock bidragit med ögonblicksbilder utifrån relevanta 

men begränsade perspektiv, både vad gäller teori, kategorier och avgränsningar. 

Motiv: En mer tids- och resurseffektiv metod skulle kunna möjliggöra insamling av mer 

information, täcka fler insatser och hålla högre detaljrikedom. Dessutom skulle materialet 

kunna analyseras induktivt och utifrån mer än ett (teoretiskt) perspektiv. En sådan metod 

för kartläggning av tillväxtpolitiska insatser kan bidra med ökad kunskap om eventuella 

överlappningar eller luckor i stödsystemet samt samstämmighet (koherens) med 

uppställda politiska mål. Metoden kan även gynna våra framtida utvärderingar eftersom 

vi skulle få tillgång till mer detaljerad information om programmens mål och styrning. 
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3.7.2 Att bättre följa näringslivets gröna omställning med 

existerande miljöstatistik  
Leverans: Maj 2021. 

Innehåll: Metodutvecklingsprojektet förväntas utmynna i ett ramverk för en bred, 

systematisk och löpande uppföljning av näringslivets gröna omställning. I projektet 

planerar vi för att: 

• Kartlägga existerande statistik, bland annat över: 

 utsläpp och aktiviteter 

 miljöpolitiska styrmedel och mål. 

• Kartlägga befintliga indikatorer och utveckla nya ändamålsenliga indikatorer över 

näringslivets miljöarbete. 

• Föreslå ett ramverk/system för att på ett löpande och strukturerat sätt följa 

näringslivets gröna omställning. 

• Identifiera de statistikkällor som Tillväxtanalys bör ha tillgång till. 

Motiv: Tillväxtanalys har i uppdrag att analysera näringslivets miljöarbete och hur arbetet 

med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling. Vi har hittills uppfyllt 

uppdraget genom enskilda projekt där vi har belyst olika aspekter av den gröna 

omställningen. Befintliga nationella och internationella utvärderingar fokuserar i regel på 

näringslivets aggregerade utsläpp och materialförbrukning eller på de enskilda 

företagens miljöarbete. Vårt uppdrag är bredare och inkluderar, utöver näringslivets 

miljöprestation, även grön teknisk utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.  

Horisontella perspektiv: Utvecklingen av miljöteknikpatent, konkurrenskraften hos 

förnybar energi eller volymen gröna subventioner, exempelvis fördelat över bransch eller 

region, ger således en mer omfattande bild av näringslivets gröna omställning än den 

gängse utsläppsstatistik som publiceras. De statistikkällor som vi identifierar som 

relevanta kan även ligga till grund för vidare analys inom studieområdet näringslivets 

gröna omställning eller inom andra studieområden med det horisontella perspektivet 

miljö. 
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3.7.3 Användning av RCT i svensk tillväxtpolitik 
Slutleverans: Q4 2022. 

Innehåll: Syftet med projektet är att utveckla kunnandet om hur randomiserade 

kontrollerade studier kan användas för att utvärdera tillväxtpolitiska insatser. Ett förslag 

som vi diskuterar med Tillväxtverket är möjligheten att tillämpa metoden för att 

utvärdera ett av Tillväxtverkets program för nystartade företag. Metoden ger goda 

förutsättningar för att skilja på vad som är programmets påverkan och vad som 

exempelvis beror på en allmän trend.  

Motiv: I den internationella forskningslitteraturen framhålls RCT som en 

utvärderingsform som ger en mycket hög tillförlitlighet när det gäller att mäta effekter. 

Metoden är dessutom relativt enkel att använda och är intuitivt attraktiv. Enkelheten 

med att härleda ”orsak och verkan” i randomiserade kontrollstudier har gjort att intresset 

för dessa har vuxit inom allt fler politikområden. Metoden har i Sverige framför allt 

använts för utvärdering av insatser inom arbetsmarknadsområdet. Internationellt 

används den också i stor utsträckning inom biståndspolitiken. Den har även börjat 

användas inom närings- och innovationspolitiken.  

Vi har under tre år medverkat i Nestas 12RCT-nätverk där erfarenheter av olika metoder 

och RCT- experiment i en rad olika länder har dokumenterats och diskuterats. 

Erfarenheterna kan tjäna som inspiration och lärande för likande studier i Sverige13. 

Med tydliga aktörer och mål – som ofta är kopplade till mätbara effekter såsom 

sysselsättning, nyföretagande, produktivitet och innovation – utgör närings- och 

innovationspolitiken en mycket god plattform för denna typ av analys. RCT bör således 

vara en metod som finns i verktygslådan för att utvärdera tillväxtpolitiska insatser. Den 

valda insatsen är också intressant då olika insatser för att hjälpa nystartade företag är 

vanligt förekommande och studien har goda förutsättningar att bidra till lärande om 

insatsernas effekter.  

  

                                                           
12 https://www.nesta.org.uk/ 
13 I PM 2016:03 ”Hur randomiserade kontrollstudier kan utveckla tillväxtpolitiken – erfarenheter och förslag på 

tillämpning” har vi utvecklat hur metoden skulle kunna användas. 
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3.8 Sammanställning av ramprojekt 
Här presenterar vi de ramprojekt som vi kommer att leverera under året. Vi ger även en 

tentativ leveransplan för de ramprojekt som vi kommer att leverera 2022 och 2023. 

Löpande information om våra ramprojekt och delstudier finns på www.tillvaxtanalys.se. 

Ramprojekt med leverans 2021 Leveranstidpunkt 
Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser? April 2021 

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets 

konkurrenskraft – vad är statens roll? 

Maj 2021 

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska 

program? 

Maj 2021 

Hur kan staten underlätta näringslivets framtida 

kompetensförsörjning? 

November 2021 

Ramprojekt med leverans 2022 Tentativ leveranstidpunkt 

Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till risker i 

den globala ekonomin. Vilken roll har näringspolitiken? 

Q1 2022 

Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken 

utvecklas? 

Q2 2022 

Hur kan staten bidra till processindustrins gröna omställning 

genom att främja resurseffektiva system för material och 

metaller? 

Q2 2022 

Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt? Q3 2022 

Ramprojekt med leverans 2023 Tentativ leveranstidpunkt 

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners 

omställningsförmåga?  

Första halvåret 2023 

Är Sverige och EU en (o)gynnsam miljö för snabbväxande 

företag? 

Första halvåret 2023 

Ekonomiska effekter av elintensiv industri Första halvåret 2023 

Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft? Andra halvåret 2023 

 

  

http://www.tillvaxtanalys.se/
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Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för 

att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Genom vår kunskap bidrar vi till 

att effektivisera, ompröva och utveckla politiken  

I vårt arbete fokuserar vi på avgörande frågor för tillväxten i en öppen och 

kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Våra analyser och utvärderingar baserar sig på 

vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och 

internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. För att göra våra kunskapsunderlag 

relevanta och använda för vi en kontinuerlig dialog med dem som berörs.  

Tillväxtanalys finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm.  

Den kunskap vi tar fram tillgängliggör vi på www.tillvaxtanalys.se. Anmäl dig gärna 

till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra pågående och planerade analys- 

och utvärderingsprojekt. Du kan även följa oss på LinkedIn. 

Tillväxtanalys 

Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 

E-post: info@tillvaxtanalys.se 

Webb: www.tillvaxtanalys.se 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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