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Yttrande över promemoria om översyn av Tillväxtanalys 
– förslag till skarpare kunskapsunderlag inom närings- 
och tillväxtpolitiken 
(2 bilagor) 

1 Sammanfattning 
Tillväxtanalys instämmer i utredarens allmänna målbild, men vi bedömer inte 
att de konkreta förslagen till förändringar leder dit. Snarare försvårar de en 
sådan utveckling. Vi föreslår här istället alternativa vägar till utveckling, 
genom att främst utveckla styrningen av myndigheten och dialogen med 
Regeringskansliet samt utveckla samverkan med andra myndigheter. 
• Vi instämmer i att det finns behov av fler utvärderingar och mer omfattande 

analysunderlag för utvecklingen av politiken. 

• Vi ser att en ökad långsiktighet, färre konkreta uppdrag och större ansvar för 
myndigheten att forma analysprojektet och utvärderingar ger en sådan effekt. 

• Vi bedömer att utredarens förslag att lyfta bort uppgifter från myndigheten inte 
ökar förutsättningarna för att nå målbilden utan snarare minskar Tillväxtanalys 
möjlighet att lösa sin uppgift och begränsar systemnyttan. 

• Vi menar att nyckeln till den önskade utvecklingen inte nås genom 
överflyttning av verksamheter utan går genom en väsentlig utvecklad och 
förbättrad myndighetsstyrning och dialog med Näringsdepartementet. 

• Vi menar att utredningen inte tagit hänsyn till att omvärldsbevakningen i dess 
nuvarande form har avnämare från andra departement såväl som myndigheter 
som ligger under andra departement. 

• Utredaren har med en mycket kort utredningstid lagt långtgående förslag som 
inte är tillräckligt analyserade. 

Yttrandet är disponerat på följande sätt: 
• I avsnitt 2 sammanfattas Tillväxtanalys bedömning av utredarens analys och 

förslag. 

• I avsnitt 3 förs en diskussion kring hur Tillväxtanalys ser att verksamheten kan 
utvecklas för att nå utredningens syften. 

• I avsnitt 4 ges mer utvecklade synpunkter på utredningens olika delar. 

I bilagor ges en mer fördjupad beskrivning av de analysplattformar (Raps och 
Pipos) vid myndigheten som är berörda av utredarens förslag. 
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2 Tillväxtanalys övergripande bedömning av 
utredningens analys och förslag 

Tillväxtanalys instämmer i utredarens allmänna målbild; att det finns ett behov av 
fler utvärderingar och flera mer omfattande analysunderlag och att det finns ett 
behov av att gå mot längre och mer sammanhållna uppdrag till myndigheten. Vi 
bedömer dock att utredarens konkreta förslag att ta bort vissa uppgifter från 
myndighetens verksamhet inte leder till den utveckling som utredningens målbild 
strävar mot.  

Grunden i utredningens åtgärdsförslag bygger på tanken att genom att ta bort vissa 
typer av uppgifter så ska myndigheten kunna koncentrera sin verksamhet på färre, 
större och mer forskningsnära projekt av större komplexitet.  

Tillväxtanalys övergripande syn på denna inriktning är att myndigheten riskerar att 
bli en isolerad aktör som inte kommer att kunna presentera tillräckligt policy-
relevanta resultat för att kunna tillgodose Regeringskansliets behov för utveckling 
av politiken. Det är ofta i mellanrummet mellan utvärdering, analys och omvärlds-
analys som Tillväxtanalys kan göra skillnad. Exempelvis säger ofta utvärderingar 
något om vilken väg politikutvecklingen ska ta. Då behövs en diskussion kring 
vägval, design av institutioner, generella åtgärder, incitament samt 
programutformning av selektiva åtgärder. Här spelar t.ex. omvärldsanalyser en 
betydande roll och det hela förstärks av att vi är på plats och förstår den 
institutionella kontext som olika förebilder verkar i. 

Flera av förslagen är dessutom kontraproduktiva då de snarare kommer att 
försämra myndighetens möjlighet att göra analyser med hög grad av komplexitet. 
Sammanfattningsvis gör vi följande bedömning av utredningens åtgärdsförslag som 
syftar till att ta bort uppgifter från myndigheten: 

Regional analys för relevant information och nödvändig förståelse 
Den regionala analysen i form av att löpande följa och beskriva utvecklingen i 
landets olika delar är en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna ha 
en förståelse för regionala utvecklingsfrågor och därmed kunna göra mer komplexa 
analyser och utvärderingar på området. Det är i den regionala analysen som 
iakttagelser och problemställningar identifieras som sedan kan lyftas upp i 
fördjupade analyser.  
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En kvalificerad analys- och utvärderingsmyndighet behöver tillgång till verktyg för 
att lösa sina uppgifter 
De regionala analysplattformarna i form av den regionala analys- och 
prognosmodellen, Raps, och vår plattform för tillgänglighetsanalyser, Pipos, är i 
sig verktyg för att kunna göra komplexa och avancerade analyser och prognoser. 
Utredningen har bedömt plattformarna främst som verktyg för uppföljning, vilket 
är en grov missuppfattning. Även om utredningen talar om att vi ska ha kvar ett 
inflytande över utvecklingen av plattformarna så är detta i princip omöjligt om man 
inte också förvaltar dem. 

Unik möjlighet att utveckla den offentliga statistiken med koppling till mikrodata 
på företagsnivå 
Ansvaret för den officiella statistiken har getts till sektorsmyndigheter i syfte att det 
ska skapas en närmare koppling mellan statistikproduktion och utvecklingen av 
produkterna. Vi har svårt att se att SCB skulle kunna axla en roll som aktiv 
utvecklare av de statistikområden myndigheten arbetar med idag. Tillväxtanalys 
har gjort väsentliga insatser för att effektivisera och förbättra produktionen och ser 
också i framtiden möjligheter att utveckla området till att bättre passa efterfrågan 
på statistik.  

En effektiv närings- och innovationspolitik kräver avancerad omvärldsanalys  
Den utlandsbaserade omvärldsbevakningen och analysen är en viktig del i 
myndighetens och Regeringskansliets samlade förmåga att kunna göra 
kvalificerade analyser och bedömningar av utvecklingsområden samt lyfta nya 
frågor som genereras av omvärldsförändringar. Vi delar inte utredarens bedömning 
att nyttan hos mottagarna skulle vara begränsad. Vi ser att de olika samverkans-
aktörerna, som kommer från flera olika departement och myndigheter, i stort är 
nöjda och ser en påtaglig risk att ett inordnande i Regeringskansliet skulle innebära 
en väsentlig avgränsning av vilka aktörer som kan nyttiggöra sig denna del av 
verksamheten. En överflyttning skulle innebära att stora delar av den institutionella 
och organisatoriska kompetens som byggts upp riskerar att gå förlorad. En effektiv 
närings- och innovationspolitik kräver avancerad omvärldsanalys och omfattar 
stora delar av Regeringskansliet. 

För att kunna förstå och analysera helheten krävs kunskap och förståelse för 
delarna. Den typ av s.k. ”systemutvärderingar” som utredaren förordar att 
myndigheten ska lägga fokus på bygger på sammanvägda bedömningar av olika 
analyser och utvärderingar och kan inte ske isolerat. 

Samtliga förslag till verksamhetsöverföringar till andra aktörer är också kraftigt 
underfinansierade. Det ger en påtaglig risk att verksamheterna inte kommer att 
kunna bedrivas med den omfattning och kvalité som krävs för att kunna bidra till 
en utveckling av tillväxtpolitiken i Sverige. 
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3 Vägar för utveckling 
Tillväxtanalys delar i stort utredarens behovsanalys; att närings- och tillväxt-
politiken behöver ett sammanhållet system som tillsammans tillhandahåller 
kunskapsunderlag för att utveckla politiken och bidra till att regeringens mål-
sättningar nås. Vi ser myndigheten som en viktig kugge i detta system och deltar 
gärna i en utveckling av helheten i systemet, men utan att slå sönder väl fungerande 
befintliga strukturer. 

Tillväxtanalys ser gärna en utveckling av verksamheten mot mer utvärderingar, 
fokuserade omvärldsanalyser och mer komplexa analysunderlag. En sådan 
utveckling ligger väl i linje med vad myndigheten under längre tid själv, och i 
dialog med Näringsdepartementet, har strävat mot. Vi tror dock att nyckeln till en 
sådan utveckling inte ligger så mycket i att göra förändringar i uppdraget och 
uppgifterna som att utveckla och förändra styrningen av myndigheten och dialogen 
mellan myndigheten och Regeringskansliet. 
Nyckeln till en mer fokuserad verksamhet ligger enligt vår mening i hög grad i en 
utvecklad modell för dialog och styrning. Den analys utredaren gör i avsnitt 7.2.1 
kan vi i stora delar instämma i. Processen att forma uppdrag till myndigheten har i 
stor grad styrts av ad hoc-orienterade behov inom olika sakenheter på Närings-
departementet och i mindre grad varit föremål för övergripande dialog och 
prioritering mot departementets samlade behov. 

De rekommendationer till utvecklad styrning och uppföljning som utredaren 
lämnar i avsnitt 8.2 kan myndigheten i stort instämma i. Genom att minska 
detaljstyrningen i utformning av enskilda uppdrag och gå mot avvägda och 
prioriterade insatsområden där myndigheten själv i dialog med Närings-
departementet formar inriktningen tror vi kan ge en god grund för större fokusering 
och större djup. Införandet av en analysplan är ett sådant verktyg som vi bedömer 
kan fungera väl. Vi tror dock att en sådan plan behöver ha längre perspektiv än att 
vara årlig. 

En sådan inriktning kräver dock att myndighetens huvudman som idag är N/AS ges 
mandat och förutsättningar att driva dialog och prioriteringsprocessen inom hela 
Näringsdepartementet. Den politiska ledningens prioriteringar och styrsignaler är 
här mycket viktiga. 

Utredaren har också ganska utförliga förslag till utveckling och förändring av 
myndighetens interna organisation och arbetssätt. Detta är ett område myndigheten 
ständigt arbetar med att själv utveckla och förändra. I ljuset av de förändringar 
denna översyn kommer att leda till blir det också givet att anpassa och utveckla 
organisation och arbetssätt efter eventuella nya förutsättningar. 
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Inom området regional analys och uppföljning ser vi möjligheter att kunna 
utveckla samverkan och uppgiftsfördelning med framförallt Tillväxtverket. Detta 
kan göras utan att göra några egentliga förändringar i det formella uppdraget till 
respektive myndighet. Här kan också noteras att utredaren ser ett tydligt behov av 
att utveckla kapaciteten för tillväxtorienterade analyser och utvärderingar inom 
landsbygdspolitiken, vilket kräver kapacitet och förmåga att hantera regionala 
perspektiv. 

Den uppföljning och analys av den regionala utvecklingen som myndigheten gör 
har som primärt syfte att förse Regeringskansliet med relevant information. Den 
utgör också en viktig grund för myndighetens förståelse av området för att kunna 
göra andra typer av insatser såsom utvärderingar och fördjupande analyser. Det har 
dock funnits ett behov och en efterfrågan från regionala aktörer av det material vi 
tar fram inom området. Myndigheten har därför inom rimliga gränser sökt 
tillgodose även detta behov. En diskussion har också förts med N/RT över tid om 
hur en sådan roll och uppgift skulle kunna formas mer formellt. Här kan säkert 
Tillväxtanalys och Tillväxtverket i samverkan komma fram till en mer 
ändamålsenlig lösning till hur informationsförsörjningen för regionala aktörer ska 
kunna göras. 

För analys- och prognosmodellen Raps finns redan en samverkan och 
uppgiftsfördelning mellan Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Istället för att flytta 
ägarskapet för modellen till Tillväxtverket tror vi att man kan överväga vissa 
förändringar i uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna där t.ex. Tillväxtverket 
tar ansvar för utvecklingen av den statistikdatabas (RIS) som är kopplad till 
modellen och där användningen i stor utsträckning ligger på regionala aktörer. 

I tillgänglighetsplattformen Pipos har myndigheten utvecklat en applikation där 
regionala aktörer kan analysera och planera servicefrågor. Initiala diskussioner har 
förts med Tillväxtverket om förvaltningen av denna typ av applikationer, som 
framförallt används för att tillgodose regionala utvecklingsaktörers informations-
behov, lämpligen skulle kunna ligga på Tillväxtverket istället. 

Statistikverksamheten utvecklas fortlöpande i myndigheten och i nära dialog med 
både användargrupper och SCB, samt internationella organ som Eurostat och 
OECD. Myndigheten har en unik möjlighet att utveckla den offentliga statistiken 
med koppling till mikrodata på företagsnivå. 

För att omvärldsbevaknings- och analysverksamheten ska komma till större nytta 
vid Näringsdepartementet krävs en utvecklad institutionell dialog. Dialogen bör 
komma i en för Näringsdepartementet och myndigheten lämplig planeringstidpunkt 
och omfatta en gemensam och väl förberedd agenda (vilket sker i högre 
utsträckning med övriga avnämare av utlandsverksamheten). I dialogen skall beslut 
tas om övergripande inriktning på den omvärldsbevakning som gäller för närings- 
och innovationspolitikens genomförande på lång och kort sikt. Den organisation 
med temaansvariga vid Tillväxtanalys som föreslogs 2009 i utredningen om den 
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framtida utlandsorganisationen1 har varit central för att dels skapa en direkt kanal 
till departements frågor på kort och lång sikt, dels koordinera de komparativa 
uppdrag med utlandet som beställts av avnämarna. Denna centrala organisatoriska 
enhet och kunskap som byggts upp under åren försvinner vid en överflyttning. 

Av central betydelse är också att regeringen skyndsamt genomför rekrytering av en 
ny ordinarie myndighetschef så att myndigheten med kraft ska kunna arbeta med 
de långsiktiga utmaningar som en sådan förändring ger.  

Sammanfattningsvis ser Tillväxtanalys att med en utvecklad dialog och styrprocess, 
tillsammans med en utvecklad samverkan med andra myndigheter inom vissa 
områden, kan de förändringar som eftersträvas uppnås. 

  

                                                 
1 Utlandsnärvaro för stärkt konkurrenskraft och tillväxt – Förslag till inriktning av den framtida 
utlandsverksamheten. Rapport 2009:1. www.tillvaxtanalys,se 
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4 Synpunkter på rapporten 

4.1 Myndigheten och dess verksamhet 
Beskrivningen av myndigheten och dess verksamhet bygger delvis på underlag och 
information inhämtad från oss. Här kan noteras att utredaren i avsnitt 1.3 anger att 
intervjuer gjorts med Tillväxtanalys ledningsgrupp samt avdelningar och hand-
läggare. Om resultatet ska bli trovärdigt är det viktigt att de som ”intervjuats” både 
förstått och varit medvetna om att det var en intervju de deltog i. Metoden hade 
vunnit på att frågeställningarna som skulle besvaras hade presenterats, före eller 
under intervjun. Tillväxtanalys ledningsgrupp har haft två möten med utredaren. 
Ett första möte där myndigheten presenterade verksamheten och utredaren sitt upp-
drag. Ett andra möte genomfördes i samband med utredarens besök vid myndig-
hetens kontor i Östersund. Inga tydliga frågor presenterades före eller under dessa 
möten. Upplevelsen var mer av ett ostrukturerat samtal och en viss återkoppling 
från utredaren av genomförda möten med avdelningarna.  

En stor del av analysen av myndighetens projekt- och uppdragsportfölj baseras på 
utdrag från vårt ekonomisystem. Det används för uppföljning av verksamhetens 
fördelning av tid och kostnader på en mer översiktlig nivå såsom regeringsuppdrag 
och löpande arbete. Tillväxtanalys har framfört det osäkra i att använda materialet 
för den detaljerade analys som redovisas. Det hade också varit önskvärt att 
utredaren redovisat, eller åtminstone kommenterat, vilka brister i materialet från 
ekonomisystemet de beaktat och på vilket sätt det påverkat delar av utredningen. 

4.2 Behovsanalys 
Utredaren identifierar några bristområden (sid 61) där han säger att i) 
systemutvärderingar görs sällan, ii) effektanalyser är för snäva iii) det saknas en 
utpekad aktör för s.k. rapid evidence assessments (REA).  

Oaktat att gapanalysen gäller politikområdets samlade behov och inte enbart 
Tillväxtanalys vill vi hävda att samtliga av dessa områden finns inom vår 
verksamhet.  

Utredaren lägger stor vikt vid det som kallas ”systemutvärderingar”. Begreppet är 
enligt vår mening inte allmänt vedertaget. Tolkat som en strävan att kunna 
utvärdera helheter, som t.ex. det svenska innovationssystemet, torde det inte vara 
möjligt. I en snävare tolkning att t.ex. utvärdera avgränsade policyportföljer, där 
flera olika stödinstrument kan ingå, är möjligheten större. Vi föredrar att använda 
begreppet systematisk utvärderings- och analysansats, vilket innebär att flera 
kompletterande analyser och partiella utvärderingar görs inom ett avgränsat 
område. 

Utredarens slutsats om effektanalyser går stick i stäv mot den internationella 
vetenskapliga diskussionen, exempelvis vid OECD, kring behovet av att mäta 
effekter med hjälp av kontrafaktiska metoder. Internationellt experimenteras det 
dessutom med randomiserade fältexperiment i mycket hög utsträckning, medan 
Sverige ännu inte prövat dessa metoder, vilket skulle innebära stora vinster för en 
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effektiv policyutveckling. Diskussionen kring REA visar att utredningen inte 
noterat vad Tillväxtanalys har gjort på dessa områden inom samtliga avdelningar. 
Det räcker exempelvis att titta på de publikationer som finns under myndighetens 
rubrik Svar Direkt eller de korta omvärldsspaningar som gjorts och publicerats på 
hemsidan. REA-funktionen finns redan vid myndigheten men kräver en större 
dialog med avnämarna. 

I de exempel som utredaren lyfter fram från Tillväxtanalys verksamhet saknas en 
beskrivning av myndighetens övergripande systemanalyser/utvärderingar. 
Tillväxtanalys övergripande systemanalyser/utvärderingar har avrapporterats i 
rapporter såsom En lärande innovationspolitik - ett ramverk för 
innovationspolitiska utvärderingar och analyser (Rapport 2013:12), Tillväxt genom 
stöd - En bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015), Statliga 
forskningsinsatser - ett effektutvärderingssystem för Rise-instituten (Rapport 
2013:11) samt pågående arbete med utvärderingen av Energimyndighetens 
innovationsstöd. Samtliga rapporter bygger på OECD:s ramverk för ett reflexivt 
lärande om policymixen där varje enskild rapport bidrar med nödvändig evidens 
om hur de olika delarna i systemet ser ut och hur de fungerar. Myndigheten bygger 
kontinuerligt upp en kunskapsbas om det svenska forsknings- och innovations-
systemet. Det svenska systemet i stort presterar ganska bra, vilket medför att det 
behövs kunskap om hur varje enskild del/aktör/stöd kan förbättras givet helheten.  
Möjligheten att fortsätta detta arbete kan också ses som en alternativ väg till 
utveckling. 

Utredaren menar att vissa underlag dels inte produceras och att när de produceras 
brister i relevans. Effektutvärdering är komplicerat och kräver tillgång till rik 
mikrodata. Det finns nu större möjligheter att göra kvalificerade kvantitativa 
analyser av effekter till följd av utvecklingen av MISS-databasen.  

Tillväxtanalys har i flera olika regeringsuppdrag under de senaste två åren 
genomfört utvärderingar och analyser av statens insatser för att främja innovation 
och entreprenörskap. I två rapporter utvärderas effekterna av dels regionala 
investeringsstöd (WP/PM 2012:19), dels transportbidraget för att stödja 
kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd i norra Sverige (WP/PM 
2012:17). I rapporten Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning – 
Erfarenheter och slutsatser av utvärderingsuppdraget (Rapport 2014:08) 
sammanfattades fyra effektutvärderingar av rådgivning. En annan rapport med 
rubriken, Vad kan vi lära oss av effektstudier (PM 2014:01), granskade hur 
begreppet effekter tolkats i utvärderingar av fyra större forskningsprogram som 
initierats av Vinnova. Under 2013 utvecklades på regeringens uppdrag ett förslag 
på ett effektutvärderingssystem för Rise AB i samband med att nya 
forskningsmedel tillförts de svenska industriforskningsinstituten och där den 
föreslagna utvärderingsmodellen i skrivande stund håller på att implementeras 
(Rapport 2013:11). Slutligen har myndigheten tagit fram ett förslag på en strategisk 
analys- och utvärderingsmodell som bygger på en kartläggning av det selektiva 
innovationsstödets olika typer av insatser (Rapport 2013:12).  
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Kommentaren om den bristande kvalitén är också anmärkningsvärd. Flera av 
rapporterna har publicerats eller kommer att publiceras som artiklar i 
internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter. Tillväxtanalys syntes av 
forskningsläget i Tillväxtfakta 2015 kommer att publiceras av OECD under 2016 i 
en ny bok. 

4.3 Utvecklingsområden och åtgärdsförslag 

4.3.1 Styrning 
Myndigheten kan i stort dela den analys av regeringens styrning och uppföljning 
som görs i avsnitt 7.2.1. Det är framförallt inom detta område vi tror att man kan 
utveckla sättet att arbeta. Tillväxtanalys och huvudmannen (N/AS) har också över 
tid arbetat med att utveckla formerna för styrning och dialog. En nyckelfråga är att 
huvudmannen för Tillväxtanalys har nära dialog med den politiska ledningen, samt 
mandat och möjlighet att koordinera och styra dialog och samverkansprocess 
mellan myndigheten och Näringsdepartementets olika sakenheter. 

Ett vetenskapligt råd föreslås inrättas vid myndigheten. Vi motsätter oss inte ett 
sådant, men tror utifrån gjorda erfarenheter att det är effektivare att i ökad 
utsträckning arbeta med referensgrupper, sakkunniga och peer-review förfaranden i 
de enskilda projekten och uppdragen. 

Det kan också noteras att utredaren i analys och förslag inte överhuvudtaget berör 
de råd som idag finns i myndigheten, Kapitalmarknadsrådet som regleras i § 13a 
samt Samverkansrådet som är inrättat för att fullgöra den samverkansroll 
myndigheten har i utlandsverksamheten enligt § 12. Det hade varit av intresse att få 
utredarens bedömning av varför Kapitalmarknadsrådet avskaffas i förslaget. 

Vidare noteras att förslaget till instruktion saknar koppling till de jämställdhets-
politiska målen, vilket kan förvåna då regeringen satsar brett på att utveckla 
jämställdhetsintegreringen i myndigheterna. 

I underlaget förs inget resonemang angående målgrupper och spridning av resultat. 
Att den primära målgruppen ligger fast kan man sluta sig till, men här efterlyses ett 
bredare resonemang om sekundära målgrupper och spridning av kunskap, 
erfarenheter och resultat. En jämförelse av instruktionerna för de myndigheter som 
lyfts fram i utredningen visar här på variationer från allmänt hållna formuleringar 
om att sprida kunskap till icke utpekade intressenter till mer precisa skrivningar om 
att arbeta aktivt med att sprida resultaten av rapporter samt arrangera öppna 
seminarier, konferenser m.m.  

4.3.2 Organisation och arbetssätt 
Utredaren för fram en rad utsagor om myndighetens produktion såsom att 
myndigheten producerar ensidiga studier, att utvärderingar har låg användbarhet 
och att leveranskvalitén är ojämn. Det är svårt att göra en relevansbedömning av 
dessa utsagor som till största del motsäger den uppfattning vi själva fått genom 
avnämarundersökningar och den mål- och resultatdialog myndigheten årligen har 
med regeringen. 
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Utredaren har också relativt ingående sökt analysera och bedöma myndighetens 
sätt att planera och organisera arbetet. Vi kommenterar inte dessa delar vidare utan 
ser detta som myndighetschefens uppgift att utifrån myndighetens roll och uppgift 
planera och organisera arbetet. 

4.3.3 Den officiella statistiken 
Den officiella statistikproduktionen bedöms av utredaren ge små mervärden för den 
egna myndigheten. Sett i ljuset av syftet med den statistikreform som genomfördes 
1994 är det inte primärt nyttan för den egna myndigheten som bör sättas i första 
rummet. Syftet med reformen var att föra statistikproduktionen närmare den sektor 
den berör för att skapa bättre incitament för utveckling etc. Regeringen konstaterar 
i budgetpropositionen för 2016 att statistiksystemet även i fortsättningen bör bygga 
på en decentraliserad organisationsmodell.2 Statistiken gynnas av att myndigheter 
med sak- och analyskunskap inom ett fält ansvarar för den offentliga statistiken och 
dess utveckling på detta område. 

Internationella företag 
Att Sverige inom statistikområdet internationella företag ligger i framkant i 
världen kan till stor del tillskrivas att det under lång tid (även före Tillväxtanalys 
bildande) funnits en stark koppling mellan statistikansvar och analys på området. 
Två av de statistikprodukter som produceras − svenska koncerner med dotterbolag 
i utlandet och FoU i internationella företag − är unika i ett internationellt 
perspektiv. Dessa statistikprodukter, som har varit till stor nytta i Tillväxtanalys 
studier av globala värdekedjor, hade inte funnits med relativt långa tidsserier om 
inte Tillväxtanalys (och dess föregångare) varit ansvarig för statistiken på området. 
Förmodligen hade det inte heller skett någon koppling av statistiken kring 
internationella företag till mikrodata på företagsnivå (IFDB), vilket möjliggjort att 
statistiken på ett helt annat sätt kunnat kvalitetssäkras.  

För att statistiken ska utvecklas så att den bättre motsvarar politiskt relevanta 
frågeställningar är det angeläget att bedriva egen analys på området men också att 
föra en dialog med användare, Regeringskansliet och internationella organisationer 
som OECD. Detta är en roll som myndigheten på olika sätt försökt fylla. 
Tillväxtanalys är representerat i ett flertal för sina statistikområden relevanta 
arbetsgrupper inom OECD.3 När det gäller statistikområdet internationella företag 
finns dessutom sedan länge ett fungerande användarråd som Tillväxtanalys har 
initierat och ansvarar för med representanter för forskare, Regeringskansliet, SCB 
och andra myndigheter samt arbetsmarknadens parter.  

  

                                                 
2 Prop 2015/16:1 uo2 s. 111. 
3 Exempelvis Working Party on the Globalisation of Industry (WPGI) och Working Party on Small 
and Medium-sized Enterprises and Entrepreneurship (WPSMEE) samt Digitaliseringsgruppen. 
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Näringslivsdynamik 
Produktutvecklingen inom näringslivsdynamik har varit mer inriktad mot 
produktionssidan. Genom att gå från enkäter till insamling av data via 
administrativa register har Tillväxtanalys åstadkommit stora besparingar i 
kostnaden för att framställa statistiken. Omläggningen till en registerbaserad 
datainsamling gör det också möjligt att länka uppgifter om nystartade företag till 
Tillväxtanalys mikrodata (IFDB), vilket ger en större potential för studier av 
näringslivsdynamik. Förändringar av innehåll och form för statistik bör ske 
långsamt och metodiskt. Det finns flera lovande utvecklingsområden för statistik 
inom området näringslivsdynamik och ambitionen är att fortsätta förbättra 
statistiken, samtidigt som vi förhåller oss till den historiska statistiken. 

Kostnader, ändamålsenlighet och framtida statistikansvar 
Tillväxtanalys har inledningsvis lagt betydande resurser på utveckling av 
infrastruktur i form av en statistikportal vilket i utredarens jämförelseperiod gett 
relativt sett högre kostnader under åren 2010 och 2011 än senare år. Det är möjligt 
att SCB skulle kunna producera statistiken till lägre kostnad, men då bortfaller 
möjligheterna till synergier helt mellan att ha statistikansvar och göra analyser på 
denna statistik. Det beror på att SCB inte gör några analyser på det som är 
Tillväxtanalys statistikområden. 

Globaliseringen av näringslivet, näringslivets dynamik och kapitalförsörjning är 
prioriterade analysområden för Tillväxtanalys. För att även i fortsättningen kunna 
dra nytta av de möjligheter till korsbefruktning som finns mellan att bedriva 
kvalificerade analyser på ett område samtidigt som man har statistikansvar, bör 
statistiken kring nystartade företag och konkurser och internationella företag ligga 
kvar hos Tillväxtanalys. Samma argument gäller också varför riskkapitalstatistiken 
bör skötas av Tillväxtanalys. 

4.3.4 Löpande uppgifter inom det regionala tillväxtområdet och 
analysplattformar 

Utredaren menar att de löpande uppgifter som myndigheten har för uppföljning 
inom det regionala tillväxtområdet och för att driva och utveckla analysplatt-
formarna sker på bekostnad av systemnytta. Vår mening är att dessa uppgifter är 
nödvändiga för att myndigheten ska ha den kunskap som behövs för att kunna 
utföra andra analyser och utvärderingar inom området. Regional tillväxtpolitik är 
till sin karaktär horisontell och kräver en kunskap och förståelse för det 
sammanhang den genomförs i för att man ska kunna göra mer kvalificerade 
bedömningar.  

Vi vill också framhålla att de analyser som görs inom området regional utveckling i 
sin helhet har Regeringskansliet eller andra nationella aktörer som mottagare. Det 
är alltså inte som utredaren menar främst regionerna som har nytta av plattformarna 
samt analyser av regional utveckling. Utredaren menar också att dessa insatser görs 
på bekostnad av direkt analysstöd till genomförandet av den regionala 
tillväxtpolitiken. Här vill vi hävda att myndigheten alltid haft en utvecklad och god 
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dialog med ansvarig sakenhet på Näringsdepartementet och att det inte torde skett 
någon sådan undanträngning. Även här skulle dock dialogen kunna utvecklas och 
framförallt kan Tillväxtanalys ta en större grad av initiativ på området istället för 
att bara svara på Regeringskansliets efterfrågan.  

Det kan också noteras att utredaren inte ser det regionala perspektivet som särskilt 
viktigt i tillväxtpolitiken. I avsnitt 8.1.5. (sid 80) anges att ”I den mån geografi är 
en viktig dimension [och] prioriteras i styrningen av Tillväxtanalys ska 
myndigheten fortsätta att arbeta med området”. Detta ska ställas mot att 
regeringen i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015–2020 starkt betonat behovet av utvecklad analys, utvärdering och lärande. 

Analysplattformarna – avsedda för kvalificerade analyser och prognoser 
Myndighetens analysplattformar (Raps och Pipos) betraktas av utredaren främst 
som verktyg för löpande uppföljning. Detta är felaktigt. Det handlar framförallt om 
kvalificerade verktyg för analys och prognosarbete. Eftersom utredningen enligt 
vår mening misstolkat bakgrund, syfte och användning av plattformarna lämnas en 
utförligare beskrivning av dessa i bilagor till detta yttrande. 

Tillväxtanalys använder både Raps och Pipos som analysverktyg i genomförandet 
av många av sina uppdrag. Tillgången till analysplattformarna är även betydelse-
fulla för att utveckla och integrera våra egna plattformar med varandra. Exempelvis 
har det pågått utvecklingsarbete med att koppla ihop IFDB med Pipos i samband 
med specifika uppdrag, exempelvis med Trafikanalys. Det pågår även ett 
utvecklingsarbete med att koppla Raps med Pipos för att skapa syntetiska 
prognoser av regional och lokal geografisk befolkningsfördelning. 

Raps är utvecklat för att hantera och utföra komplexa regionala analyser och 
prognoser utifrån ekonometriska metoder. Som exempel på uppdrag där Raps 
markant har bidragit kan t.ex. nämnas en demografisk analys till Långtids-
utredningen som analyserar regionala demografiska utmaningar fram till år 2040. I 
detta arbete görs regionala framskrivningar över framtida utbud och efterfrågan på 
arbetskraft, samt framskrivningar över utvecklingen av den kommunala ekonomin.  

Exempel på uppdrag där Pipos använts är arbetet med beräkningar för gles 
bebyggelsestruktur inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Ett annat 
exempel är analyser på hur tillgängligheten till arbetsplatser via pendling påverkas 
av inskränkningar i infrastrukturnäten. Utan Pipos-plattformen hade dessa analyser 
varit omöjliga att genomföra.  

Utredningen gör gällande att Raps är ett system framtaget för enklare och snabba 
analyser. Detta är en missuppfattning då Raps framförallt kan hantera och utföra 
komplexa regionala analyser och prognoser utifrån ekonometriska metoder. Raps 
är tillgängligt för mer än 40 nationella, regionala och lokala organisationer. 
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Modellsystemet används även för scenarioberäkningar och kontrafaktiska 
skattningar. RIS4 är den del av Raps som har flest antal användare av det faktiska 
verktyget och då är det för framställning av strukturbeskrivningar samt den 
strukturella dynamiken i olika områden.  

Den andra plattformen, Pipos, är en geografisk informationsplattform bestående av 
ett antal geokodade databaser och geografiska analysverktyg. Plattformen kräver i 
användandet personal med lång erfarenhet av geografisk analys. En av huvud-
inriktningarna har varit analys av tillgänglighet där egenutvecklade funktions-
bibliotek hanterar beräkningar i stora databaser med hög upplösning. Inom 
plattformen finns resurser för utveckling och förvaltning av specialiserade 
geografiska analysverktyg, såväl internt inom myndigheten som externt. 
Uppdragen som utförts med Pipos som grund är av varierande komplexitet och 
längd.  

Plattformen har en hög grad av komplexitet som ligger ”under ytan” på de tekniska 
delarna. En flytt av Pipos-plattformen till Tillväxtverket måste betraktas som en 
starkt förenklad åtgärd.  

Tillgång till data 
Utredaren argumenterar för att Tillväxtverket har behov av tillgång till data, och 
som lösningsförslag presenteras ett förslag som innebär att analysplattformarna bör 
flyttas över till Tillväxtverket. En intressantare och betydligt mer kostnadseffektiv 
väg är att utveckla samverkan och dialog.  

Tillväxtanalys och Tillväxtverket för en dialog för att utreda olika möjligheter att 
vidareutveckla den webbaserade analysplattformen Pipos Betalanalys till att bli en 
mer generell analysplattform med arbetsnamnet Pipos Serviceanalys. Likaså finns 
ett väl fungerande samarbete vad gäller Raps, där Tillväxtverket och Tillväxtanalys 
har ansvar för olika delar av systemet. Tyvärr har inte utredaren tagit hänsyn till 
och lyckats beskriva de olika samverkansinitiativ som pågår och utvecklas inom 
myndigheten.  

Inte kostnadseffektivt 
Utredaren gör en feltolkning då man för samman användning av data och 
utvecklingsansvar till samma fråga. Den mest kostnadseffektiva lösningen är att 
utvecklingsansvaret ligger i en kvalificerad analys- och utvecklingsmiljö där 
plattformarna löpande kan utvecklas och prövas. Det är till exempel lättare att 
lägga till, utveckla och implementera enklare funktioner i arbetet med att utveckla 
systemen för kvalificerade och komplexa frågor än vad det är att implementera 
funktioner för kvalificerad och komplex analys eller utvärdering när man utvecklar 
system för enkla uppgifter. Själva dataanvändningen är en egen fråga och kan lösas 
på flera olika praktiska sätt.  

  

                                                 
4 Databas med lättillgängliga data och indikatorer för regional utveckling. 



  
 

YTTRANDE 14 (15) 

Datum Dnr 

2015-12-09 2015/156 
 

  

 

 

Tillväxtanalys menar att det är nödvändigt att ansvaret för modellsystemet ligger 
hos den myndighet som arbetar med mer långsiktiga och komplexa uppdrag av 
utvärderingskaraktär av den enkla anledningen att det är just sådana utredningar 
modellsystemet är konstruerat för att användas i. 

Dessutom är Raps ett system som kräver ett licensförfarande för användarna. 
Genom myndighetsinstruktionerna avseende Raps till Tillväxtanalys och 
Tillväxtverket framgår redan att båda myndigheterna ska ha full nyttjanderätt till 
systemet. Därmed har Tillväxtverket redan tillgång till systemet.  

En kvalificerad analys- och utvärderingsmyndighet behöver tillgång till verktyg för 
att lösa sina uppgifter. Utredningen har korrekt uppmärksammat den avgörande 
betydelse som tillgången till MISS och IFDB spelar. Detsamma gäller för Pipos 
och Raps. 

4.3.5 Internationell omvärldsanalys 
Utredarens uppfattning att utlandskontorens operativa nytta skulle förstärkas 
genom att inordnas i Näringsdepartementet grundas enligt vår mening på en 
begränsad kunskap om och förståelse för hur utlandsverksamheten är uppbyggd 
och fungerar. 

Tillväxtanalys utlandskontor fungerar redan idag som ambassadernas Offices of 
Science and Innovation. Utredaren framför att ställningen som attachéer under 
Näringsdepartementet skulle underlätta för de utsända i deras relationer med andra 
utländska aktörer. Det stämmer inte. I alla relationer med utländska aktörer är det 
sömlöst mellan våra utlandskontor, ambassaderna och andra främjare i fält genom 
rollen som Science and Innovation Counsellor. Det finns inom myndigheten ingen 
erfarenhet av att aktörer i bevakningsländerna har reagerat på (eller ens intresserat 
sig för) om de utsändas huvudman är Tillväxtanalys eller Regeringskansliet. Det 
utländska aktörer uppskattar är just den höga domänkunskap som de utsända har 
inom sina specialområden och som förstärks genom den organisatoriska 
temagruppsindelning som utvecklats vid Tillväxtanalys, där utsända från de olika 
länderna och analytiker på hemmaplan utgör ett effektivt team för att bearbeta 
långa och korta omvärldsuppdrag.  

Där skillnaden i huvudmannaskap faktiskt spelar roll är i relationen med svenska 
aktörer. Där innebär den en betydande autonomi för de utsända att fokusera tid och 
resurser på det som är uppdraget, istället för på det allmänna resursbehov som finns 
vid en ambassad. Vid ambassaderna i de länder där Tillväxtanalys idag har 
utlandskontor finns idag flera specialattachéer. Ingen av dessa har, typiskt sett, 
samma möjligheter eller den samlade kompetens som Tillväxtanalys utsända i 
samarbete med en hemmaorganisation att prioritera sina resurser utifrån de uppdrag 
de har från sina respektive huvudmän. Att som utredaren skriver på sikt överföra 
utlandskontoren i den ordinarie utlandsverksamheten kan låta rimligt på papperet. I 
praktiken är risken uppenbar att effekten skulle bli en överföring av resurser till 
UD:s verksamhet och en motsvarande försvagning av de riktade innovations-
politiska analyserna och alliansbyggandet. 
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Utredaren menar att myndighetens oberoende undergrävs av att omvärldsarbetet 
delvis finansieras av externa aktörer. Vi håller med om att externfinansieringen 
delvis är ett problem och detta har myndigheten påtalat i dialog med departementet, 
men det rör inte främst oberoendet. Systemet med externa samarbetspartners är ett 
sätt att skapa en bättre effektivitet i utlandsorganisationen då denna kan tillgodose 
flera behov på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt sätt att arbeta med olika system-, 
program- och effektutvärderingar hos flera av dessa samverkansparter visar på ett 
tydligt sätt att vi inte agerar i beroendeställning. 

Däremot är den externa finansieringen ett problem då den ger en osäkerhet i 
förutsättningarna att bedriva verksamheten. Önskvärt vore att finansieringen 
antingen helt gick via myndighetens anslag eller att regeringen står för en direkt 
styrning via sakanslag inom berörda områden eller av samverkansaktörernas bidrag 
genom instruktioner i t.ex. regleringsbrev. 

Utredaren konstaterar att Tillväxtanalys kan leverera strategiska underlag av hög 
kvalité för utvecklingsprocesser inom de relevanta politikområdena, och att detta är 
möjligt tack vare djup kompetens inom de ämnesområden som är i fokus, samt de 
institutionella relationer med ledande personer, institutioner och företag som 
byggts upp. Det är svårt att se att detta är en sakbeskrivning som föranleder en 
radikal förändring av hur verksamheten bedrivs inom myndigheten. 

Däremot är det fullt tänkbart att en mer systematisk styrningsdialog (vilket 
utredaren identifierar behov av i avsnitt 7.2.1) och en stärkt analyskapacitet hos 
sakenheterna inom Näringsdepartementet (vilket utredaren föreslår i avsnitt 8.1.3) 
skulle innebära att underlagen blir mer använda inom departementet. 

Att omvärldsbevakningen skulle ha alltför långa handläggningstider är inte en 
beskrivning vi känner igen oss i utifrån våra dialoger med mottagarna av 
analyserna. Normalfallet för en rapport från utlandsverksamheten i serien Svar 
Direkt är att det tar 2–3 månader från det att en beställning har gjorts till dess att 
rapporten levereras. Det finns flera exempel där Tillväxtanalys har kunnat leverera 
avgränsade analyser som svar på mer ”akuta” beställningar inom bara några dagar. 
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Raps – Regionalt analys och prognossystem 
Syftet med denna PM är att ge en översikt och bakgrund till det regionala analys- 
och prognossystemet Raps som komplement till den bild som ges av systemet i 
Näringsdepartementets översyn av Tillväxtanalys. 

Raps ska förstås som ett system i två delar med olika inriktning. Dessa två delar 
ställer olika krav på användarna och systemägaren avseende användning, drift och 
utveckling. Det är en grundläggande utgångspunkt för att förstå Raps. Modell-
systemet är ett avancerat system för prognos- och scenarioberäkningar medan RIS 
är ett enkelt verktyg för uttag av statistik. Därav passar modellsystemet, som utgör 
syftet med Raps, bättre i en miljö där fokus ligger på utvärdering och avancerade 
analyser som kan pågå över längre tid. 

1 Tolkning av utredningens förslag 
Utredningens förslag avseende Raps utgår från en beskrivning av användandet och 
syftet med Raps som primärt gäller för RIS, d.v.s. den databas med regionaliserad 
statistik som är kopplad till systemet. Med anledning av detta dras en slutsats om 
vilken organisation som är bäst lämpad att ansvara för drift och utveckling av Raps 
som ur ett Raps-perspektiv är svår att känna igen. 

Förslaget gör gällande att då Raps är ett system framtaget för att göra enklare och 
snabba analyser skulle det vara bättre om Tillväxtverket ansvarade för drift och 
utveckling av systemet. Detta eftersom Tillväxtverket är den myndighet som i 
första hand ska ägna sig åt strukturella och dynamiska analyser och utredningar. 
Tillväxtanalys ska i första hand arbeta med uppdrag som varar över längre tid, har 
en högre komplexitetsnivå samt är mer av utvärderingskaraktär. I Figur 1 har Raps 
två delar, RIS och modellsystemet, placerats ut där de passar in och i Figur 2 visas 
samma utplacering av Raps olika delar över utredarens målbild. 

Det är möjligt att RIS-delen skulle passa in i Tillväxtverkets verksamhet om någon 
form av flytt bedöms ha ett egenvärde. Däremot menar Tillväxtanalys att det är 
nödvändigt att ansvaret för modellsystemet ligger hos den myndighet som arbetar 
med mer långsiktiga och komplexa uppdrag av utvärderingskaraktär av den enkla 
anledningen att det är just sådana utredningar modellsystemet är konstruerat för att 
användas i.  
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Figur 1 Underlagsbehov och hur Raps passar in i den modell utredaren valt att presentera. 

 

 
Figur 2 Hur Raps uppdelning enligt underlagsbehovsbilden faller ut mot utredarens målbild. 
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2 Vad är Raps 
I mitten på 90-talet beställde Nutek ett modellsystem för att kunna göra prognoser, 
kontrafaktiska analyser och scenarioberäkningar. Det är detta som är kärnan i Raps 
och det grundläggande behovet. Det är även denna del som kräver stor förståelse av 
ansvarig myndighet. Förståelsen för modellen sträcker sig inte enbart till applika-
tionen, utan eftersom den hela tiden behöver utvecklas och anpassas måste man 
även ha förståelse för de frågor som modellen ska svara upp emot. 

RIS (regionalt informationssystem) är förvisso det verktyg som används mest, men 
det beror antagligen på att det är lättast att förstå och använda. RIS utför inga 
beräkningar och innehåller inga antaganden eller speciella applikationer. RIS är 
således inte speciellt på något sätt, utan en databas och tjänst som i praktiken vem 
som helst kan köpa från SCB utan några större förarbeten eller underhållsinsatser. 
RIS kom till i slutet på utvecklingsarbetet med modellsystemet för att komplettera 
detta. 

Av ovanstående framgår att Raps är ett system i två delar. Vi har modellsystemet å 
ena sidan och RIS å den andra sidan. Modellsystemet innehåller för ändamålet 
(modellbaserade analyser) speciellt framtagna data. Båda delarna hämtar dock sin 
indata från ett gemensamt datainköp från SCB per år.  

För att lättare förstå den föreliggande texten är det ett par begrepp som behöver 
definieras. De kan sammanställas som i Figur 3 nedan. 

 
Figur 3 Rapsspecifika begrepp och deras samband. 

 

• Raps: Med Raps avses analysplattformen i sin helhet och alla dess delar, 
inklusive de delar som användarna aldrig nyttjar, men som SCB använder 
för att underhålla systemet samt förse det med data och statistik. 

• Hemsida: Den internetsida varifrån användarna kan logga in till antingen 
modellmiljön eller RIS samt få Rapsrelaterad information från 
Tillväxtanalys och Tillväxtverket. 
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• Modellmiljö: Den server där modellsystemet ligger tillgängligt för 
användarna. I praktiken presenteras den som ett virtuellt skrivbord för 
användarna. 

• Modellsystem: Prognos- och scenariomodellen samt den applikation som 
exekverar modellsystemet. Det är således här som användaren ”kör” 
modellsystemet 

• RIS: Den internetdatabas som kompletterar modellsystemet med 
observerad statistik samt den PX Web-plattform som gör internetdatabasen 
tillgänglig för användarna. 

• Dokumentation: Dokument som beskriver modellsystemet eller RIS samt 
hur dessa två delar ska och kan användas. 

• Information: Dokument och webbsidor som ger användaren Rapsrelevant 
information från Tillväxtanalys och/eller Tillväxtverket. 

2.1 Modellsystemet 
Modellsystemet utgår från en regionaliserad nationell I/O-tabell. Modellen kan 
sedan arbeta med antingen en region och en buffertregion (enregional modell) eller 
Sveriges alla regioner (flerregional modell). Delmodellen för befolkning drivs av 
antaganden från SCB:s demografiprognos medan den regionalekonomiska 
delmodellen drivs av antaganden från långtidsutredningen. 

Det är fem ömsesidigt påverkande delmodeller som utgör stommen i modell-
systemet. På senare år har även en sjätte eftermodell lagts till. Skillnaden mellan en 
delmodell och en eftermodell är att en delmodell föder in nya förutsättningar i en 
modellkedja, medan en eftermodell endast tar emot data från övriga delmodeller 
utan återkoppling. De olika delmodellerna kopplas samman enligt den schematiska 
skissen i Figur 4. 

Delmodellerna består i sin tur av ett antal steg. I Figur 5 är det delmodell 2, 
Arbetsmarknad, som exemplifierar hur det kan se ut. De grå och den blå boxen är 
de som tillhör just denna delmodell. De vita boxarna visar på kopplingarna till de 
andra delmodellerna och numret före boxens namn anger vilken delmodell varje 
box tillhör. 
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Figur 4 Delmodellerna i Raps. 

 

 
Figur 5 Exempel på delmodell; delmodell 2, Arbetsmarknad. 
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Varje delmodell har även sin uppsättning variabler för statistik och ett antal 
parametrar. I modellen finns det cirka 150 parametrar som är öppna för användaren 
att kalibrera eller editera. Varje parameter påverkar sedan modellen på olika sätt 
vilket ger konsekvenser för resultatet. I detta arbete är det således av betydelse att 
användaren har förståelse för hur statistikvariablerna är definierade och vilka 
parametrar som påverkar modellen på önskvärda sätt. För att nå denna förståelse 
gäller dels att användaren har möjlighet att regelbundet arbeta med modellsystemet 
samt ha tillgång till de resurser som krävs för att arbeta med tillgänglig 
dokumentation. Exempel på parametrar presenteras i Tabell 1. 
Tabell 1 Exempel på parametrar från delmodell 2, Arbetsmarknad. 

 Variabel Variabel namn Typ Delmodell 
Akadsysr Koefficient för regional 

syss.förändring, arbetslöshet 
Parameter Arbetsmarknad 

Akafland Koefficient för födelseland, 
arbetslöshet 

Parameter Arbetsmarknad 

Akuutb Koefficient för utbildningsnivå, 
arbetskraftsutbud 

Parameter Arbetsmarknad 

Caku Konstant, arbetsutbud Parameter Arbetsmarknad 
Cinmig Konstant, inflyttning region Parameter Arbetsmarknad 
Cutpe Konstant, utpendling Parameter Arbetsmarknad 
Dutpe Index för utveckling av 

utpendlingsandel 
Parameter Arbetsmarknad 

 

2.2 RIS 
Internetdatabasen RIS är en databas som förser användaren med data via ett 
webbgränssnitt. Detta gränssnitt medger inga skattningar, framskrivningar eller 
prognosberäkningar i sig. Vill användaren göra sådana analyser utifrån RIS är 
användaren tvungen att bygga sin egen modell för ändamålet med RIS-statistik som 
indata. 

RIS är dock disponerat så att det ska harmonisera med modellsystemets olika 
delmodeller. Det innebär att om användaren vill få ut statistik tillgänglig i RIS som 
även finns i modellsystemets regionalekonomiska delmodell så finns det en 
kategori i RIS som heter Regional ekonomi och under den finns den statistik som 
även finns i modellsystemets delmodell med samma namn. Detta gör att använ-
daren snabbt och enkelt kan få statistik som beskriver ögonblicksbilder eller hur en 
indikator eller variabel förändrats över tid. Det enda användaren behöver ha känne-
dom om är hur indikatorn definierats för de år som användaren är intresserad av. 
Således finns det inga krav på förståelse för ett antal modellantaganden och varför 
de finns och hur de påverkar varandra och resultatet.  

Det ursprungliga syftet med RIS var att ge ett enkelt komplement till modell-
systemet med lättillgängliga uppgifter som kan hjälpa användaren att kalibrera och 
analysera sina modellkörningar. 
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RIS består även av en ännu snabbare del, kallad de fasta tabellpaketen. Dessa är 
statistikrapporter för fördefinierade regioner och med fördefinierat innehåll. Allt 
användaren behöver göra är att välja en region, så levereras allt i samlad form på en 
gång. 

3 Vad Raps används till 
Som namnet gör gällande är det bl.a. regionala analyser och prognoser. Men 
modellsystemet används även för scenarioberäkningar och kontrafaktiska 
skattningar. RIS är den del av Raps som har flest antal användare av det faktiska 
verktyget och då är det för framställning av struktur beskrivningar samt den 
strukturella dynamiken i olika områden. 

3.1 Modellsystemet 
Modellsystemet har av naturliga skäl relativt få användare av själva applikationen 
och modellen. Men dessa användare förser ett mycket stort antal mottagare på både 
nationell som regional och lokal nivå med resultat från modellsystemet. Därmed 
används resultaten från modellsystemet av ett stort antal aktörer. 

De huvudsakliga uppgifter som modellsystemet använts till att lösa har varit: 

• Analysarbeten 
o Struktur/nuläge 

o Dynamik/utveckling 

o Jämförande analyser 

o Sambandsanalyser 

• Prognosarbeten 
o Långsiktiga prognoser 

o Framskrivningar 

• Scenarioframställningar 
o Scenariobeskrivningar 

o Kontrafaktiska förhållanden 

o Konsekvenssimuleringar 
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3.2 RIS 
RIS har en stor användargrupp, men det är endast i mindre omfattning dessa förser 
andra användare med resultat. Detta kan antas bero på att det är mycket enkelt att ta 
fram resultaten på egen hand från RIS. 

De huvudsakliga uppgifter som RIS används till har varit: 

• Enklare analysarbeten 
o Struktur/nuläge 

o Dynamik/utveckling 

o Jämförande analyser 

o Sambandsanalyser 

4 Raps utvecklingsarbete 
För att bibehålla ett policyrelevant modellsystem måste det utvecklas kontinuerligt. 
Att driva och utveckla modellsystemet kräver förståelse för dels modellsystemet i 
sig samt den teoretiska bas och tekniska grund systemet bygger på och dels i vilken 
kontext systemet är tänkt att användas på lång sikt. Varför det är på lång sikt beror 
på att modellsystemets omfattning gör det omöjligt att införa ändringar i modellen 
spontant och snabbt. Då modellsystemet utvecklas sker i princip per automatik 
även en liknande utveckling av RIS. 

Att driva och utveckla RIS kräver inte mer än att man som beställare till SCB vet 
vilka indikatorer man behöver samt om man vill eller kan använda det 
presentationsverktyg SCB erbjuder (PX-Web). Man behöver även veta vilket 
typsnitt och vilken färgsättning man vill ha i de fall detta är möjligt att påverka i 
PX-Web. Då RIS utvecklas sker ingen ”automatisk” återkoppling till modell-
systemet. Detta beror på att modellsystemet är mer komplicerat att driva än RIS. 
Om modellsystemet tillförs ny data och statistik är det lätt att även komplettera RIS 
med dessa uppgifter. Tvärtom är det inte säkert att det som läggs till i RIS är 
möjligt att lägga till i modellsystemet. 

Erfarenheten från när Nutek ansvarade för Raps är att man med tiden inte mäktade 
med att hantera modellsystemet och hålla det policyrelevant, eftersom den typen av 
mer avancerade analyser och utvärderingar modellsystemet är tänkt för inte var det 
Nuteks primära uppgift. Tillväxtanalys har haft uppdraget, kapaciteten och 
resurserna att fokusera på och prioritera den typen av mer komplexa analyser och 
därför även kunnat bedriva ett utvecklingsarbete av Raps som bidragit till att 
modellsystemet blivit mer policyrelevant och aktuellt. Denna erfarenhet bekräftas 
även av SCB som varit med och arbetat med Raps sedan dess lansering 1999.  
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4.1 Hur fungerar utvecklingsarbetet 
Utvecklingen av Raps i sin helhet baseras på samarbeten mellan Tillväxtanalys och 
Tillväxtverket samt Raps supportfunktion. Hur detta samverkar i Raps organisation 
visas i Figur 6. 

 
Figur 6 Raps utvecklingsarbete. 

 

4.2 Vad utvecklas 
Själva kärnan för Raps är den datamängd som förser modellsystem och RIS med 
indata. Redan där sker ett ständigt utvecklingsarbete som framförallt kommer av 
förändrade definitioner av ingående variabler. Sådana förändringar ger sedan 
upphov till vidare utvecklingsarbete i både modellsystem och RIS. 

4.2.1 Modellsystem 
Modellsystemet som sådant måste hela tiden utvecklas för att följa med tiden, 
vilket görs kontinuerligt. Alla fasta (d.v.s. ej editerbara av användaren) och 
editerbara parametrar behöver t.ex. ständigt ses över och uppdateras för att ge 
relevanta resultat. Även detta sker löpande. Viss funktionalitet i applikationen som 
används för att köra modellen behöver utvecklas och anpassas efter modell-
användarnas över tiden förändrade behov. Av resursskäl kan detta utvecklings-
arbete endast ske stötvis när behovet blivit tillräckligt stort för att motivera de 
insatser som krävs för dessa arbeten. 

Tillväxtanalys har en löpande arbetsprocess avseende anpassning och översyn av 
handledningsmaterialet i dokumentationen. Bland annat har det tagits fram 
förenklade och klickbara beskrivningar av den tekniska specifikationen för att göra 
det lättare för användaren att följa modellens arbete. Det har även tagits fram nya 
lathundar för specifika arbetsmoment i modellsystemet som ofta efterfrågats. 
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Dessutom har handledningsmaterialet kompletterats med instruktionsfilmer som 
går igenom de mest grundläggande momenten i analys- och prognosarbetet med 
Raps. 

4.2.2 RIS 
I huvudsak är utvecklingsarbetet koncentrerat till att komplettera den årliga 
statistikbeställningen med nya indikatorer om intresse finns. Användargruppens 
behov stäms av mot dels den statistik som Raps användargrupp beställer från SCB 
för att se om det finns något gemensamt mönster i vad som användargruppen 
beställer. Dels sker samtal med användarna så fort tillfälle ges både i samlad grupp 
och på enskilda möten. Till detta läggs sedan även enskilda användares specifika 
önskemål som inkommit till Raps arbetsgrupp på olika sätt. De senaste åren har 
även ett utvecklingsarbete pågått avseende den tekniska plattform som används för 
att presentera RIS för användaren. I praktiken betyder det att RIS moderniserats 
och nu liknar SCB:s internetdatabas avseende den offentliga statistiken. 

4.2.3 Övrigt utvecklingsarbete 
Hemsidan har arbetats om för att framförallt göra det smidigare för ansvariga 
myndigheter att nå ut till användarna med relevant information och underlätta för 
driftorganisationen att kunna fokusera på modellsystemet och RIS. 
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Pipos – Pinpoint Sweden 

1 Bakgrund 
Syftet med denna PM är att ge en översikt och bakgrund till Tillväxtanalys 
plattform för tillgänglighetsanalys, Pipos, som komplement till den bild som ges av 
plattformen i Näringsdepartementets översyn av Tillväxtanalys. 

2 Vad är Pipos? 
Pipos är en geografisk informationsplattform bestående av ett antal geokodade 
högupplösta databaser, geografiska analysverktyg och personal med lång erfarenhet 
av geografisk analys. En huvudinriktning har varit analys av tillgänglighet där 
egenutvecklade funktionsbibliotek hanterar beräkningar i stora databaser med hög 
upplösning. Inom plattformen finns resurser för utveckling och förvaltning av 
specialiserade geografiska analysverktyg såväl internt inom myndigheten som 
externt.  

Uppdragen som utförts med Pipos som grund är av varierade komplexitet och 
längd. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan Raps och Pipos där Raps är en 
applikation med ett definierat syfte medan Pipos är en flexibel utvecklingsplattform 
med ett brett arbetsområde inom geografiska analyser.  

Ett försök att placera in Pipos i utredningens målbild kan se ut på följande sätt: 
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3 Behovet av Pipos på Tillväxtanalys 
Dagens analysplattform är resultatet av 20 års kontinuerligt utvecklingsarbete med 
fokus på att möta de krav och behov som nationella institutioner genom åren 
efterfrågat och tidigare saknat för att hantera nationella uppdrag med regionala 
dimensioner. Plattformen har gjort det möjligt att på ett adekvat sätt hantera 
begrepp som stad-land, tätort-glesbygd, pendlingsomland, stråk eller andra 
liknande geografiska begrepp och fenomen som inte kan analyseras inom ramen för 
de traditionella administrativa områdesindelningarna.  

Med utvecklingen av högupplösta geografiska indata, förbättrade analysmetoder 
och prestandaförbättringarna hos de tekniska plattformarna kan resultat från 
analysplattformen även användas för inomregionala analyser. Utredningen har 
uppmärksammat ett växande behov hos de regionala institutionerna för denna 
möjlighet och har som konsekvens föreslagit att Pipos plattformen skall flyttas till 
Tillväxtverket. Det utredningen dock inte uppmärksammat är att analyserna primärt 
genomförs i en nationell kontext och att kraven och behoven på den nationella nivå 
kvarstår. För att Tillväxtanalys skall kunna genomföra sina uppdrag behöver 
utvecklingsansvaret för Pipos därför vara kvar på myndigheten. 

Att det finns ett analysbehov ute i regionerna märks tydligt med de förfrågningar 
som Tillväxtanalys dagligen tar emot från de regionala institutionerna. Regionernas 
egna försök att möta upp detta behov verkar inte ha lyckats. Frågan är om 
lösningen på problemet är att lyfta ut Pipos-plattformen från den miljön där den 
uppenbarligen utvecklats på ett sådant sätt att den blivit intressant för regionerna, 
till en miljö som inte tidigare kunnat svara upp mot regionernas krav?  

Från Tillväxtanalys tror vi att lösningen på detta är det arbete som inletts med den 
regionalt anpassade analysplattformen Serviceanalys. Den synergieffekt som 
uppnås i samarbetet mellan de två myndigheter där Tillväxtanalys står för 
erfarenhet av utveckling av analysplattformar och Tillväxtverket för kunskap om 
regionerna gynnar såväl regionerna som Tillväxtanalys samt statsförvaltningen i 
stort. 

4 Utveckling av Pipos-plattformen 
Pipos har sitt ursprung i Glesbygdsverkets verksamhet i början av 90-talet. När 
Glesbygdsverket gick upp i den nya myndigheten Tillväxtanalys hade plattformen 
en tydlig glesbygdsinriktning. I den nya myndigheten har plattformen utvecklats 
för att både hantera stad och landsbygd.  

Innan Pipos-plattformen skapades, arbetade Glesbygdsverket med ett antal uppdrag 
där geografiska analyser krävdes. Efterhand insåg man att databaser, metoder och 
specifik GIS-kunskap skulle kunna återanvändas mellan uppdragen. Utmaningen 
låg i att hitta de delar i uppdragen som kunde återanvändas och organisera detta i 
en analysplattform. 
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De uppgifter som legat på plattformen har varit divergerade, men man insåg tidigt 
att tillgänglighetsfrågan var återkommande och man började utveckla plattformen 
så att den kunde göra analyser inom det området. Till följd av detta utvecklades ett 
avancerat funktionsbibliotek för tillgänglighetsberäkningar. Funktionsbiblioteket 
fick ett flexibelt gränssnitt så att beroende på vilka uppdrag som kom in till 
myndigheten kunde applikationer tas fram som utnyttjade detta funktionsbibliotek. 
Dessa kunde vara enkla applikationer som: 

- Mapprox: Ett enkelt gränssnitt som nyttjar funktionsbibliotekets funktioner på ett 
direkt sätt. 

eller mer avancerade applikationer som: 
-Struktur Den applikation som beräknar den ekonomiska fördelningen i 
delmodellen ”Gles bebyggelsestruktur” i den kommunala skatteutjämningen. 

Utvecklingen av funktionsbiblioteket har präglats av att balansera kraven på att 
göra avancerade prestandakrävande tillgänglighetsanalyser mot att samtidigt vara 
öppna och flexibla för att kunna stödja nya typer av analyser som 
uppdragsportföljen kräver.  

Förvaltningen av Pipos kostar ca 500 kkr per år av myndighetens anslagsmedel där 
ungefär hälften är datainköp och övrigt är konsultstöd för förvaltningen av 
plattformens källkod. All utveckling av plattformen är projektrelaterad och har 
oftast varit externt finansierat.  

  



  
 

BILAGA 2 - TILLVÄXTANALYS 
YTTRANDE 

4 (5) 

Datum Dnr 

2015-12-09 2015/156 
 

  

 

 

5 Samarbeten med andra offentliga aktörer 
För att utveckla en plattform av Pipos storlek och komplexitet krävs att nyttan av 
den maximeras. En mindre resurskrävande plattform skulle inte uppfylla de krav 
som Glesbygdsverket/Tillväxtanalys har och har haft. För att lösa detta har platt-
formen under sin levnadstid alltid sökt samarbetspartners och uppdrag utanför den 
egna myndigheten. Detta har lett till en omfattande extern finansiering och en vana 
att arbeta med externa uppdragsgivare. Eftersom Glesbygdsverket eller Tillväxt-
analys inte har varit huvudman eller i vissa fall inte ens angivna som samarbetande 
myndighet i uppdragsbeskrivningarna har Piposplattformens roll ofta hamnat i 
skymundan vid avrapporteringen av uppdragen. För plattformen har dessa uppdrag 
dock varit värdefulla för verksamheten då den externa finansieringen drivit och 
bekostat utvecklingen även för det interna behovet. Det är en risk att utredaren 
sätter ett för stort fokus på samarbetet med Tillväxtverket då plattformen har haft 
och kommer få ett stort antal andra användare inom den övriga offentliga sektorn 
som inte fått komma till tals. 

Som exempel på de stora externa samarbetspartners/finansiärer kan nämnas: 

• Konsumentverket (serviceanalyser) 

• PTS (diverse analyser inom betaltjänster, post och bredband) 

• Finansdepartementet (Ett antal utredningar inom kommunal skatteutjämning) 

• MSB (Utveckling av applikationen ROPA) 
Bland de mindre samarbetena kan nämnas: 

• Trafikverket 

• Konkurrensverket 

• Skolverket 

• Trafikanalys 

• Tillväxtverket 

• Läkemedelsverket 

• Ett flertal offentliga utredningar  

• Nordiska ministerrådet 

• Jordbruksverket 
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6 Synpunkter på Pipos av utredningen 
Utredningen 8.1.1 punkt 1 & 2 

”Tillväxtanalys uppdrag bör förtydligas och renodlas, med en starkare inriktning 
mot mer omfattande och komplexa utvärderingar och analyser som är av närings- 
och tillväxtpolitisk relevans.” 

”Tillväxtanalys bör reducera antalet projekt kraftigt, och istället lägga större 
resurser på färre områden” 

Kommentar: 
Utredningen kommenterar en utvecklingslinje som redan är fastlagd. Pipos har i 
sina inriktningsbeslut (dnr 2012/206) haft denna inriktning sedan 2012. Enklast 
illustreras detta av de tre analysspetskompetenserna i fig. 2. Att detta ej blivit 
genomfört i större utsträckning än önskat beror på uppdragsportföljen haft en 
tonvikt på mindre och enklare deskriptiva uppdrag.  

 

 Fig 2. 

Utredningen 8.1.5 punkt 3. 

”Flytta löpande analysuppgifter av beskrivande karaktär inom det regionala 
tillväxtområdet till Tillväxtverket” 

Kommentar: 
Arbetet med att ge regionerna ett bättre stöd i sina analyser är redan inlett i och 
med arbetet med applikationen Pipos betalanalys. Analysverktyget som nu finns 
hos servicehandläggare på länsstyrelserna är uppskattat och arbetet med att skapa 
en mer generell plattform för fler serviceområden är inlett med en utveckling av 
”Pipos serviceanalys”. Eftersom Tillväxtverket jobbar mot regionerna är det 
lämpligt att förvaltningen av detta Pipos serviceanalys ligger hos dem när 
utvecklingen är klar.  
 


