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Generaldirektören har ordet 
I skrivande stund tycks pandemin dra sig undan samtidigt som Östersundsolen dröjer 
sig kvar allt längre ovanför fjällen. Också i Stockholm pågår samma samspel. Pandemin 
har förstås präglat vår verksamhet 2021 och vi ser avtryck såväl internt som i 
näringspolitiken. Distansarbete och digitala möten har dominerat och vi längtar efter att 
åter träffas på våra kontor och tar med oss flera positiva lärdomar om arbetssätt under 
pandemitiden. 

Näringspolitikens fokus har svängt från att snabbt ta fram stödåtgärder för att motverka 
pandemins effekter på näringslivet till att successivt fasa ut och avsluta stöden. Vi har 
varit aktiva under hela pandemiperioden och bidragit med underlag baserade på 
erfarenheter från finanskrisen, enkätdata från näringslivet, en bred seminarieserie samt 
utblickar mot andra länders näringspolitik. Vi har i samband med detta stärkt vår 
analyspotential genom tillgång till Skatteverkets statistik. Vår roll nu är att belysa effekter 
av stöden och stärka Regeringens förutsättningar att hantera liknande situationer i 
framtiden. 

Vi har också, trots pandemin, genomfört regeringsuppdrag och analyser inom ramen för 
AU-planen Kunskap för tillväxt. Rapporten Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets 
konkurrenskraft – vad är statens roll? (2021:03) pekar på svenska internationella företags 
exponering mot klimatrelaterade risker och ger rekommendationer hur dessa kan 
dämpas. Rapporten Stora kunskapsintensiva investeringar – drivkrafter och effekter (2021:01) 
visar vikten av att kombinera näringspolitik med andra politikområden som forskning, 
utbildning, innovation och internationalisering. Vi belyser Sveriges AI-politik, 
användningen av AI i näringslivet samt hinder för fortsatt utveckling i rapporten AI-
politik för konkurrenskraft (2022:02:01). Rapporterna är exempel som visar att vi täcker ett 
brett fält av tillväxt- och näringspolitiska frågor. 

När pandemin hämtade andan några veckor under hösten samlades vi i Åre för att 
planera för framtiden. Resultatet blev en ny verksamhetsstrategi som pekar ut flera 
områden som vi vill värna och utveckla. Det handlar om omvärldsanalys, statistisk 
infrastruktur, samverkan med andra myndigheter samt klimatomställningens 
konsekvenser. Det handlar också om våra interna arbetssätt och lärande kultur. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina kompetenta medarbetare för engagemang under året. 
Jag vill också tacka för det goda samarbete vi har med andra myndigheter. 

Östersund februari 2022 

 

Sverker Härd, gd Tillväxtanalys           
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Kort om Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är 
att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och 
redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som 
återfinns på vår webbplats. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För 
våra mer omfattande studier bjuder vi även in till seminarier. 

De områden vi studerar är viktiga för att Sverige ska nå näringspolitikens mål. De 
handlar om hur politiken kan främja Sveriges förmåga till innovation och 
strukturomvandling. Vi analyserar också näringslivets miljöarbete och hur arbetet med 
att nå riksdagens miljökvalitetsmål påverkar näringslivets utveckling. De tre horisontella 
principerna geografi, miljö och jämställdhet beaktas i planering och uppratart av samtliga 
studier och våra värdeord för verksamheten är kvalitet, relevans och integritet. 

Tillväxtanalys är en statlig analysmyndighet under Näringsdepartementet. Vi är drygt 40 
medarbetare, varav de flesta är forskarutbildade statsvetare eller nationalekonomer. Vårt 
huvudkontor finns i Östersund och därutöver har vi ytterligare ett kontor i Stockholm. 
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Axplock från 2021 
Januari-juni: Som en del av vårt uppdrag att följa den ekonomiska utvecklingen i 
pandemins spår genomförde vi flera öppna 
seminarier om vad vi kan förvänta oss efter 
corona. 

Januari-december: Vi genomförde en 
seminarieserie i samarbete med 
Tillväxtverket i syfte att diskutera aktuella 
tillväxtrelaterade frågor och analysmetoder. 
Januari: Vi publicerade och presenterade en 
rapport om fintech i samband med ett 
seminarium och fick stor medial 
uppmärksamhet, bland annat via en artikel i Bloomberg. 

Januari: Tre medarbetare publicerade en artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Februari: Vi publicerade vår analys- och utvärderingsplan Kunskap för tillväxt för 
perioden 2022–2024. 

Februari: Vi presenterade artikeln ”AI 
measurement in ICT usage surveys” i 
samband med en workshop arrangerad av 
G20.  

Februari: Vi deltog med ett seminarium på 
årets Myndighetsfestival på temat 
”Framtidens arbetssätt”. 

Mars: Tillsammans med fem andra 
myndigheter fick vi i uppdrag av regeringen att föreslå styrmedel och andra åtgärder 
som bidrar till näringslivets klimatomställning. 

Maj: Fyra medarbetare publicerade en artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Juni: Vi presenterade fem rapporter i samband med ett seminarium inom ramen för vårt 
uppdrag att följa den ekonomiska utvecklingen i pandemins spår. 

Juli: Vi deltog med tre seminarier under den digitala Almedalsveckan: Leder Sveriges AI-
politik till ökad konkurrenskraft? Klimatanpassning i leverantörskedjan: Statens eller företagets 
ansvar? Vad krävs för att styra  
och leda hållbar omställning i ett gränslöst 
politiskt landskap? SVT Forum valde att 
sända seminariet om AI. 

Oktober: Vi deltog med ett seminarium 
om möjligheter och utmaningar kopplade 
till AI i den årligt återkommande 
nationella temadagen Digitalidag. 
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Oktober: Vi deltog i en kampanj för att lyfta värdet av Sveriges officiella statistik. 

Oktober: Tillsammans med fem andra myndigheter fick vi i uppdrag att kartlägga hur 
staten kan främja en långsiktig tillgång till cement. 

Oktober: Vi invigde en webbinarstudio på vårt Stockholmskontor. 

 

November: Efter långa perioder av distansarbete samlades alla anställda för två 
myndighetsdagar i Åre. Huvudsyftet med dagarna var att skapa en överenskommen bild 
av organisationens verksamhetsstrategi.  

December: Vi anslöt oss till pilotsatsningen Samverket som är ett co-workingställe för 
myndigheter i Stockholm och i Östersund. 
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DEL 1 RESULTATREDOVISNING 

1. Tillväxtanalys organisation, 
indelning och uppdrag 

Tillväxtanalys är en enrådighetsmyndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten 
leds av generaldirektör Sverker Härd som är utsedd av regeringen. Myndigheten 
bildades 2009 och gällande instruktion trädde i kraft den 1 januari 2017.1  

Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar:  

 Innovation och grön omställning 
 Infrastruktur och investeringar 
 Internationalisering och strukturomvandling 
 Verksamhetsstöd 

Kärnverksamheten har under 2021 kompletterats med en nyinrättad befattning som 
chefsekonom. De huvudsakliga ansvarsområdena för befattningen är övergripande 
lägesbedömningar, ansvar för myndighetens analys- och utvärderingsprocess, utveckla 
samarbetet med genomförandemyndigheter, samordna Tillväxtanalys OECD-uppdrag 
samt bistå analytiker och avdelningschefer. 

Tillväxtanalys har ett av regeringen utsett vetenskapligt råd som ska bistå myndigheten i 
frågor om metod och kvalitet i myndighetens verksamhet.2 Förordnandet av rådets 
medlemmar fastställdes i regeringsbeslut N2021/02216 för perioden 2021-08-19 till och 
med 2023-08-19. Rådet leds av Tillväxtanalys generaldirektör och har under året haft två 
sammanträden. På grund av rådande pandemi har båda sammanträdena genomförts 
digitalt. 

  

 
1 Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 
2 17§ SFS 2016:1048. Tillväxtanalys instruktion 
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Figur 1 Tillväxtanalys organisation 

 
Organisationsschema per 31 december 2021 
 

Tillväxtanalys delar in verksamheten i två huvudsakliga verksamhetsgrenar: analyser och 
utvärderingar respektive statistikverksamhet. I den först nämnda verksamhetsgrenen ingår, 
förutom själva analys- och utvärderingsarbetet, även arbetet med att utveckla 
utvärderings- och analysmetoder och att bedriva omvärldsanalys för att stärka analys- 
och utvärderingsarbetet. Den senare innefattar uppgifter kopplade till produktion och 
kommunikation av officiell statistik samt övriga uppgifter om datainsamling och 
statistikproduktion. 

1.1 Analys- och utvärderingsplanen Kunskap för 
tillväxt 

Enligt förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser ska Tillväxtanalys varje år ta fram en analys- och 
utvärderingsplan (AU-plan) som beskriver myndighetens huvudsakliga inriktning. 
Planen heter Kunskap för tillväxt och har ett treårigt perspektiv. Framtagandet av planen 
sker i bred samverkan både internt mellan alla avdelningar och externt med såväl 
Näringsdepartementet, myndigheter med uppdrag att genomföra regeringens insatser 
för en hållbar nationell och regional tillväxt- och näringslivsutveckling samt med 
myndighetens vetenskapliga råd. Varje år utvärderas processen för framtagande av AU-
planen i syfte att höja kvaliteten och stärka vårt interna lärande. 

I urvalet av analyser och utvärderingar som ingår i vår AU-plan utgår vi från 
prioriteringsgrunderna policyrelevans och genomförbarhet. Våra studier ska alltid vara 
relevanta för mottagarna och de ska vara möjliga att genomföra med hög kvalitet. 

GD

Innovation och grön 
omställning

Infrastruktur och 
investeringar

Internationalisering 
och 

strukturomvandling

Verksamhetsstöd Chefsekonom

Vetenskapligt råd
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1.2 Studieområden 
Forskning visar att tillväxt skapas i ett sammanhang där många faktorer i vår omvärld 
har betydelse. Globala faktorer är bland annat klimatförändringar, globalisering, 
urbanisering, demografi och teknisk utveckling. För en liten, öppen ekonomi som Sverige 
utgörs drivkrafterna för tillväxt främst av innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och 
immateriellt kapital samt strukturomvandling. Med innovationsförmåga avses förmågan 
att införa nya produkter, processer och organisatoriska förändringar. Den är i sin tur 
beroende av investeringar i fysiskt och immateriellt kapital. Med strukturomvandling 
avses att etablerade innovationer ersätts av nya genom etablering och tillväxt av nya 
företag eller genom introduktion av innovativa varor och tjänster i de etablerade 
företagen. 

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

Tillväxtanalys har också ett särskilt uppdrag att analysera näringslivets miljöarbete och 
hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.3 Utifrån 
ovanstående har vi identifierat sex studieområden som vi menar är de mest centrala för 
tillväxtpolitiken. Det är inom dessa områden vi genomför vårt uppdrag:  

 Sveriges innovationsförmåga 

 Näringslivets gröna omställning  

 Sveriges internationalisering 

 Sveriges strukturomvandling 

 Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning 

 Näringslivets kapitalförsörjning 

 

1.3 Horisontella perspektiv 
I myndighetens instruktion4 framgår det att Tillväxtanalys ska bidra med kunskap om 
näringslivsutveckling och hållbar tillväxt i alla delar av landet. Vidare ska vi i vårt 
utvärderingsarbete särskilt belysa effekter för kvinnor respektive män och i övrigt 
utforma kunskapsunderlag med ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska också, inom vårt 
verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling. För att genomföra dessa uppdrag arbetar vi med geografi, 
jämställdhet och miljö som tre horisontella perspektiv inom våra studieområden. Det 
innebär att vi för varje studie överväger om, och i så fall hur, de olika perspektiven är 
relevanta. Relevans och ambition prövas mot myndighetens huvuduppdrag. 

 
3 7§  SFS 2016:1048. 
4 2§, 6§, 7§ SFS 2016:1048 



Årsredovisning 2021Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 11/41 

 

 

2. Tillväxtanalys intäkter och 
kostnader 

Tillväxtanalys återrapportering av verksamhetens intäkter och kostnader utgår från hur 
myndighetens analytiker har fördelat sin tid (tidrapporterat) mellan 
verksamhetsgrenarna analyser och utvärderingar respektive statistikverksamhet. Vi 
särredovisar dessutom hur stor del av verksamheten som är kopplad till 
regeringsuppdrag. 

Tillväxtanalys har under 2021 disponerat 67 219 tkr i anslagsmedel. Anvisade medel i 
regleringsbrevet för 2021 uppgick till 65 342 tkr och myndigheten hade ett 
anslagssparande från föregående år på 1 877 tkr. Pandemins effekter har även detta år 
påverkat vår verksamhet och tillsammans med ett antal vakanser under året blev 2021 års 
utgående överföringsbelopp ett överskott om 3 417 tkr, varav 1 960 tkr utgör ett ingående 
anslagssparande för 2022. Avgiftsintäkter och finansiella intäkter har uppgått till 30 tkr 
under året. Anslagskrediten har inte utnyttjats. 

Under 2021 har verksamheten haft en bidragsintäkt om 3 156 tkr i form av ersättning för 
utfört arbete från Energimarknadsinspektionen, bidrag från Naturvårdsverket för 
regeringsuppdrag N2021/01037, bidrag från Kammarkollegiet för regeringsuppdrag 
N2020/02355 samt kompensation för höga sjuklönekostnader. Därutöver fanns en 
avgiftsintäkt på 30 tkr vilket var en ersättning från Region Jämtland Härjedalen för 
bevakningstjänster för gemensamma kontorsutrymmen vid kontoret i Östersund samt 
ersättning för nystartsjobb. Se not 2 och 3 i den finansiella redovisningen. 

Tabell 1 Verksamhetens intäkter per verksamhethetsgren (tkr) 

Intäkter 2021 2020 2019 

Typ av intäkt Bidrag Övrigt Anslag Bidrag Övrigt Anslag Bidrag Övrigt Anslag 

Analyser & 
utvärderingar 

3 133 30 55 063 430 15 51 446 108 503 52 790 

Statistik-
verksamhet 

0 3 8 579 5 1 9 062 11 12 9 443 

Summa 3 133 33 63 822 435 16 60 508 119 515 62 233 

-därav 
regeringsuppdrag 

3 133 9 14 038 380 2 4 865 44 441 6 406 

 

STATT, Stiftelsen Sveriges Tekniska Attachéer upplöstes 2002. Kvarvarande tillgångar 
överfördes till ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Återstående medel överfördes 
till Tillväxtanalys i samband med bildandet 2009. Kvarstående medel uppgår till 3 642 
tkr. Under 2019 fattades beslut om nya riktlinjer för användning av medlen där det 
framgår att medlen ska användas till insatser för omvärldsanalys och 
kompetensutveckling för att bidra till ramprojekten i vår analys- och utvärderingsplan5. I 
augusti 2020 fattades beslut om 100 tkr för en insats som var tänkt genomföras under 
2021 men på grund av rådande pandemi kunde den inte genomföras. Under 2021 

 
1. 5 Tillväxtanalys ärende 2019/123. 
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diskuterade ledningsgruppen ytterligare två ansökningar om användning av STATT-
medel. Båda bedömdes dock falla utanför riktlinjerna för medlens användning. 

Kostnaderna inom myndigheten har ökat med 10% under verksamhetsåret och uppgår 
till 66 988tkr. Kostnadsökningen består framför allt av personalkostnader som genom nya 
rekryteringar ökar med 3 361tkr (8%) men också ökade kostnader för konsulttjänster som 
ökar med 2 456tkr (19%). Kostnadsökningen drivs av verksamhetsgrenen analyser och 
utvärderingar och kopplas framför allt till regeringsuppdrag som delvis finansieras av 
bidrag. 

Nya rekryteringar har bidragit till fler tillgängliga projektspecifika timmar som ökat med 
7% jämfört med 2020. Projektspecifika timmar som används till regeringsuppdrag har 
ökat med 252% och under 2021 har 27% av arbetad projektspecifik tid kopplats till 
utförande av regeringsuppdrag. Här märks särskilt regeringsuppdraget kopplat till 
uppföljning av pandemistöden. 

Det totala antalet regeringsuppdrag som varit pågående under 2021 har uppgått till 
fjorton vilket är minskning med ett regeringsuppdrag sedan 2020. 

Tabell 1 Verksamhetens kostnader per verksamhetsgren (tkr) 

Verksamhetsgren 2021 2020 2019 

 Kostnader Timmar Timmar 
(%) 

Kostnader Timmar Timmar 
(%) 

Kostnader Timmar Timmar 
(%) 

Analyser & 
utvärderingar 

58 226 37 998 90 51 891 35 104 89 53 401 31 811 89 

Statistikverksamhet 8 762 4 416 10 9 068 4 523 11 9 466 3 903 11 

Summa 66 988 42 413 100 60 959 39 627 100 62 867 35 713 100 

-därav 
regeringsuppdrag 

17 179 11 380 27 6 691 4 516 11 6 891 4 043 11 

 

Kostnaden för verksamhetsstöd har ökat jämfört med 2020 genom att en vakant tjänst 
blivit tillsatt och kostnader för konsulttjänster har ökat. Kärnverksamheten har haft en 
större kostnadsökning som beskrivits tidigare. Av Tabell 2 framgår att förhållandet 
mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd har förändrats jämfört med tidigare och att 
andelen av myndighetens kostnader som avser kärnverksamheten har ökat.  

Tabell 2 Total kostnad per organisatorisk enhet, personal, lokal, övriga 
driftskostnader, finansiella kostnader och avskrivningar (tkr) 

Organisatorisk 
enhet 

2021 2021 (%) 2020* 2020 (%) 2019* 2019 (%) 

Kärnverksamhet 44 396 66,3 39 553 64,9 39 886 63,4 

Verksamhetsstöd 22 591 33,7 21 406 35,1 22 981 36,6 

Summa 66 987 100 60 958 100 62 867 100 
*Beloppen som avser 2020 och 2019 har reviderats i årsredovisningen för 2021. 
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Kostnader som är myndighetsgemensamma inom IT/telefoni, ekonomi, personal och 
förvaltning, inklusive kostnader för lokalerna i Östersund och Stockholm redovisas vid 
avdelningen för Verksamhetsstöd. Det motiveras med förenklad administration  

3. Verksamhetsområde Analyser och 
utvärderingar 

Myndigheten arbetar med utvärdering och analys utifrån flera utgångspunkter. Vi tar 
utifrån vår instruktion årligen fram en analys- och utvecklingsplan, Kunskap för tillväxt, 
som presenterar de frågeställningar vi planerar att arbeta med de kommande tre åren. 
Utöver detta har vi uppdrag i vår instruktion samt tillkommande uppdrag i 
regleringsbrev, särskilda uppdrag och samordningsuppdrag. Vi bistår även 
Regeringskansliet i det löpande analysarbetet samt i arbetet med ett antal arbetsgrupper 
inom OECD. Dessutom svarar vi på ett flertal remisser, bedriver omvärldsbevakning och 
deltar i presentationer och konferenser.  

3.1 Prestationer och resultatindikatorer 
Under året har Tillväxtanalys publicerat 4 rapporter för ramprojekt, 3 working papers 
och 23 PM. Rapporten ”Hållbar omställning som metapolitik” sammanfattar ramprojektet 
”Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?” och rapporten 
”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor” sammanfattar ramprojektet ” Hållbara 
globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?”. Båda 
rapporterna presenterades och diskuterades på digitala seminarier inom ramen för 
Almedalsveckan. Ramprojektet ”Vilken roll har offentlig sektor för stora kunskapsintensiva 
investeringar” slutrapporterades med ett webbinarium i mars. Delstudie fyra i 
ramprojektet ” We are in the business of trust – erfarenheter från fyra investeringsprocesser” 
avrapporterades också med ett webbinarium. För den här delstudien prövade vi en ny 
typ av publikation i form av en särskilt framtagen kortversion. Det var mycket uppskattat 
och en bra erfarenhet som vi tar med oss för vidare utveckling. Utöver ramprojektens 
rapporter har också ett antal delstudier inom pågående ramprojekt publicerats under 
året. 

Ramprojektet ”Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?” var 
planerat för leverans under 2021, men levereras i stället i februari 2022. Skälet till 
förseningen var att involverade personalresurser behövdes i instruktionsuppdraget 
rörande statsstödsrapportering vilket påverkade möjligheten att slutföra projektet. 

Inom pågående metodutvecklingsprojekt publicerades två rapporter: 
”Programdokumentation för utvärdering” och ”Från miljöstatistik till insikt”. 
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Tabell 4 Prestationer inom verksamhetsgren Analyser och utvärderingar 
Prestationer 2021 2020 2019 
Antal publikationer (exkl statistikpublikationer) 30 30 21 

- Varav rapport 4 6 3 

-  Varav working papers (WP) 3 2 3 

-  Varav PM 23 22 15 

Antal genomförda seminarier/webbinarier       

- Varav externa i egen regi  36  10  5 

- Varav deltagande i andras seminarier/webinarier  11  -  - 

 

Under hela 2021 vi fått ett flertal inbjudningar om att göra särskilda dragningar kopplade 
till våra ramprojekt för olika organisationer. Det ser vi som ett tecken på att våra 
rapporter är relevanta och väcker intresse. Vi har också genomfört två seminarier 
baserade på publicerade working papers i samverkan med universitet, något som också 
visar på relevans och kvalitet. 

Tabell 5 Resultatindikatorer inom verksamhetsgren Analyser och utvärderingar. 
Resultatindikator  2021 2020 2019 

Omnämnande i regeringens och riksdagens dokument, antal 
* 17 27 19 

 
Andel projekt som redovisas enligt tidsplan med en 
marginal på +/- en månad 75,7%  78,6% 

 

 

Antal publicerade rapporter/helårsanställd 0,75 0,79 0,57 

 

 

 
*regeringens propositioner, skrivelser och statliga utredningar inom Näringsdepartementet, 
Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. samt riksdagens propositioner, motioner och 
framställningar inom näringsutskottet 
 

3.2 Regeringsuppdrag 
I regleringsbrevet för 2021 fick myndigheten ett tillkommande omfattande utvärderings- 
och analysuppdrag; ”Uppföljning av stöd till näringslivet med anledning av den pågående 
pandemin” (N2020/03083, N2020/03061 (delvis), N2020/00505). Uppdraget ska 
slutrapporteras den 31 december 2022, samt delrapporteras 1 juni 2021, 31 december 2021 
och 1 juni 2022. Uppdraget har under året delrapporterats vid två tillfällen. I den första 
delrapporteringen, 1 juni 2021, ingick fem delrapporter, två presentationer för 
Regeringskansliet samt ett publikt seminarium. I den andra delrapporteringen, 31 
december 2021, ingick tre delrapporter, två presentationer för Regeringskansliet och ett 
publikt seminarium. 

Regleringsbrevet reviderades i mars 2021 då ytterligare ett uppdrag lades på 
myndigheten ”Uppdrag att kartlägga företagsfrämjande insatser” (N2021/00918, 
N2021/00293). Det handlade om att kartlägga företagsfrämjande de insatser inom 
utgiftsområde 24 för åren 2018 och 2019 som varit företagsfrämjande. Uppdraget 



Årsredovisning 2021Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 15/41 

 

 

modifierades efter dialog med Näringsdepartementet och inriktades mot att utveckla en 
metod för kartläggning och sedan testa metoden på några organisationer. Projektet 
synliggjorde utmaningar som behöver överbryggas innan en automatiserad insamling av 
data kan göras. Uppdraget slutrapporterades den 15 september 2021 och ett särskilt 
återkopplande möte genomfördes. 

Myndigheten har under året också fått två nya särskilda uppdrag av regeringen. Det ena 
är ett uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika 
sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import 
(N2021/02658). Uppdraget delrapporterades den 1 december 2021. I delrapporteringen 
ingick en projektplan samt preliminära data. Slutleverans ska ske den 31 maj 2022. Det 
andra särskilda uppdraget handlar om att ta fram underlag om näringslivets 
klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen (N2021/01037). 
Slutredovisning ska ske i september 2022. 

Till detta tillkommer en rad andra påbörjade men ännu inte avslutade regeringsuppdrag. 
Ett av de mer omfattande pågående uppdragen är ”Uppdrag att utvärdera effekterna av 
företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammen programperioden 2014–2020” 
(N2020/02355) som ska slutredovisas 30 september 2022. Under 2021 har två olika 
utvärderingsuppdrag initierats inom uppdraget som ska utgöra underlag för 
slutrapporten. 

Myndigheten fick under året även ett muntligt uppdrag om att hålla en seminarieserie 
om ”Svensk ekonomi post-covid” för regeringskansliet samt berörda 
genomförandemyndigheter. Fem seminarier med både egna och inbjudna talare har 
genomförts. Seminarieserien avslutades med en paneldebatt med inbjudna gäster. 
Omständigheterna gjorde att serien endast gick att följa via Zoom. Uppdraget avslutades 
i juni 2021. 

Myndigheten har två samverkansuppdrag som avslutas i början av 2022 och där 
verksamhet har genomförts under 2021. Det ena är ”Uppdrag att stödja 
demonstrationsplattformen Smart City Sweden” (Dnr 2018/067, N2018/01434) som avslutas 
den 31 mars 2022. Myndigheten har i detta projekt haft en löpande dialog med 
Energimyndigheten kring genomförandet i syfte att möjliggöra ett lärande. Vi har 
dessutom tagit fram ett flertal rapporter och utvärderat Energimyndighetens 
genomförande som huvudman av detta regeringsuppdrag. Det andra uppdraget är 
”Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag” (Dnr 
2018/035, N2018/00533) som ska avslutas den 30 mars 2022. Myndigheten har i detta 
projekt haft en löpande dialog med Tillväxtverket kring genomförandet i syfte att 
möjliggöra ett lärande. 
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Tabell 6 Antal regeringsuppdrag (kostnad i tkr) 

Regeringsuppdrag Antal  
2021 

Antal  
2020 

Antal 2019 

Uppdrag från föregående år 10* 10 16 

Nya uppdrag under året 4 5 2 

Summa hanterade uppdrag under året 14 15 18 

Avslutade uppdrag under året 7 7 8 

Pågående uppdrag vid årets slut 10 8 10 

- Därav uppdrag i samverkan 3 4 7 

*vid 2020 års utgång räknades inte två sent inkommande regeringsuppdrag med i beräkningen 
(2020/245 och 2020/256) då uppdragen gäller åren 2021-2023. Därav står det 8 pågående uppdrag 
vid årets slut för 2020 men 10 uppdrag från föregående år för 2021. 
 

3.3 Analys och bedömning av verksamhetsgren 
Analyser och utvärderingar 

Myndigheten har under 2020 och 2021 fått ett antal nya regeringsuppdrag. Storlek och 
omfattning av myndighetens regeringsuppdrag påverkar tydligt övrig verksamhet. 
Antalet timmar som läggs på regeringsuppdrag har tidigare år legat runt ca 6 000 timmar 
vilket motsvarar knappt 4 årsarbetskrafter. Under 2021 har myndigheten lagt drygt 
11 000 timmar på att genomföra regeringsuppdrag viket motsvarar drygt 6 
årsarbetskrafter. Publikationer som hör till regeringsuppdrag har ökat i andel i 
förhållande till det totala antalet publikationer för året. Anpassningar av övrigt analys- 
och utvärderingsarbete inom ramen för analys- och utvärderingsplanen har varit 
nödvändigt för att kunna leverera regeringsuppdragen i tid, något som avspeglas i 
resultatredovisningen. Andelen projekt som inte levererat i tid ökat under 2021 i 
förhållande till tidigare år. Myndigheten för en intern och extern diskussion för att både 
uppmärksamma samt vidta lämpliga åtgärder. 

Att arbeta mer över avdelningsgränserna är något som efterfrågas av myndighetens 
medarbetare. Under året har antalet samarbeten ökat vilket är bra för att kunna sprida 
kunskap inom organisationen samt kunna skapa bättre rapporter genom bredare 
kunskap. Det anges i myndighetens instruktion att vi särskilt ska fokusera på ett samlat 
perspektiv av näringspolitiken. Myndigheten har identifierat att vi hittills inte har gjort 
tillräckligt för denna samlade typ av utvärderingar och analyser. I oktober 2021 
inrättades därför en ny befattning som chefsekonom med ansvar för övergripande 
lägesbedömningar, internt stöd för analytiker och chefer, ansvar för processen kring 
framtagandet av den årliga analys- och utvärderingsplanen samt utveckling av 
samarbete med akademin och OECD. Chefsekonomen förväntas också bidra till att 
myndigheten lever upp till värdeorden relevans, kvalitet och integritet samt att 
prioriteringsgrunderna policyrelevans och genomförbarhet beaktas i urval av studier att 
genomföra. 
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Att ha en hög grad av omvärldskontakter med hjälp av digitala möten ställer 
myndigheten inför nya utmaningar och möjligheter, vid sidan om teknisk utrustning. Att 
kunna ansluta till möten från distans har förutom en del uppenbara nackdelar även 
fördelarna att det är möjligt att spara in restid samt att fler kan delta från olika delar av 
landet. Detta märks i seminarieverksamheten där det nu är enklare att delta i ett möte 
oavsett geografisk ort. Detta är en demokratisering av seminarier som bidrar till att göra 
det enklare att sprida kunskap utanför de gängse kanalerna och platserna. En klar 
nackdel med de digitala mötena är dock den ökade svårigheten att etablera nya kontakter 
och nätverk. 

4. Verksamhetsområde Statistik 
Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. Vårt ansvar omfattar statistik för nystartade företag, internationella 
företag samt konkurser och offentliga ackord.  

4.1 Prestationer och resultatindikatorer 
Den officiella statistik Tillväxtanalys ansvarar för har levererats med hög kvalitet. Arbetet 
med statistikportalen för att öka tillgängligheten har inte slutförts på grund av att det 
kräver en större arbetsinsats än vad som initialt beräknades. Arbetet kommer att fortsätta 
under 2022 med ambitionen att göra det möjligt för utomstående att kunna söka i vår 
officiella statistik med den indelning och upplösning som efterfrågas. 

Tabell 7 Prestationer inom verksamhetsgren Statistik 

Prestationer 2021 2020 2019 

Antal publicerade 
statistikrapporter 

5 5 5 

Antal publiceringar av 
periodisk statistik på 
www.tillvaxtanalys.se 
 

16 16 17 

 

Myndighetens statistikrapporter och publiceringar av periodisk statistik på webbsidan 
har publicerats enligt plan. 
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Tabell 8 Resultatindikatorer inom verksamhetsgren Statistik 

Resultatindikator 2021 2020 2019 

Andel publicerade 
statistikrapporter som 
redovisats enligt plan 
med en marginal på +/- 
en månad 

100% 100% 80% 

Andel publiceringar av 
periodisk statistik på 
www-tillvaxtanalys.se 
som redovisats enligt 
plan med en marginal på 
+/- en månad 

100% 100% 100% 

 

4.2 Analys och bedömning av verksamhetsgren 
Statistik 

Den officiella statistiken som myndigheten är ansvarig för har levererats med hög 
kvalitet och i utsatt tid. Arbetet med statistikportalen för att öka tillgängligheten har inte 
slutförts på grund av att det kräver en större arbetsinsats än vad som initialt beräknades. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2022. 

Vi har under året arbetat för att minska sårbarheten kring produktionen av vår statistik. 
Dokumentationen kring kodning, instruktioner, mallar och övrigt handhavande kring 
framtagande av den officiella statistiken har stärkts under året. Det är ett viktigt arbete 
för att säkerställa hög kvalitet i våra statistikleveranser. Vi har också valt att göra en 
intern omorganisation som innebär att samtliga statistiker samlas vid en avdelning och 
bildar en stark statistikfunktion. 

Under året har vi analyserat och inlett ett arbete utifrån ett förslag från SCB till 
regeringen om ändrad indelning av statistikområdena. Den preliminära planen är att de 
föreslagna förändringarna ska träda i kraft från och med halvårsskiftet 2022. Förslagen 
som avser vår verksamhet är dels att ämnesområdet som våra statiskområden är en del 
av ska byta namn från Näringsverksamhet till Näringsverksamhet och Utrikeshandel. Vi 
bedömer att den förändringen inte kommer att ha någon reeell påverkan på 
verksamheten. 

Den stora förändringen för Tillväxtanalys är att vi kommer att bli statistikansvarig 
myndighet för ett nytt statistikområde Företagens demografi (FD). Våra statiskområden 
Nystartade företag respektive Konkurser och offentliga ackord är till relativt stor omfattning 
överlappande med statistikprodukter inom nuvarande definition av FD. SCB föreslår 
därför att Tillväxtanalys nuvarande statistikområden Nystartade företag respektive 
Konkurser och offentliga ackord framöver ska upphöra. Som grund för förslaget att FD ska 
bli officiell statisk i Sverige ligger SCB:s riktlinjer om att EU-reglerad statistik även ska 
vara officiell statistik i Sverige. Myndighetens statistikutbud förväntas öka genom denna 
förändring och därmed kommer resursbehovet för att genomföra uppdraget också att 
öka. Myndigheten bedömer dock att förändringen möjliggör framtagande av en stor 
mängd nya statistikprodukter. 
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Leveransen av Riskkapitalrapporten 2021 flyttades från december 2021 till januari 2022 
på grund av resursbrist. Det merarbete som uppstod med att importera data till 
Tillväxtanalys regeringsuppdrag; ”Uppföljning av stöd till näringslivet med anledning av den 
pågående pandemin” (N2020/03083, N2020/03061 (delvis), N2020/00505 ) medförde att våra 
personella resurser inte räckte till och vi valde då att prioritera regeringsuppdraget. 
Riskkapitalrapportens format har varit detsamma under flera år samtidigt som 
utvecklingen av data som Tillväxtanalys upphandlar från Swedish Venture Capital 
Association har utvecklats. Det föranleder ett behov av att utveckla rapporten, något som 
kommer att ske under 2022. 

5. Övrig resultatrapportering 
I september 2020 fick Tillväxtanalys ett regeringsuppdrag om att fortsätta att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen (skr 2016/17:10, N2020/02141) och att senast 1 september 
2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 
2022-2025. Uppdraget redovisas i PM 2021:13, Inriktning för Jämställdhetsintegrering vid 
Tillväxtanalys 2022-2025. 

Tillväxtanalys har i sin instruktion uppdraget att administrera den rapportering och det 
offentliggörande som följer av den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. 
Uppdraget är tidsstyrt och innebär en intensiv arbetsinsats under perioden mars-maj 
varje år. Myndigheten tillhandahåller en övergripande webbplats för offentliggörande 
som också omfattar stöd till uppgiftslämnarna. Under 2021 blev en ny version av 
rapporteringsverktyget försenat från EU-kommissionen vilket nästan halverade 
Tillväxtanalys tid att utföra uppdraget. Totalt användes 616 timmar för uppdraget vilket 
motsvarar ungefär 1,5 årsarbetskraft under den avgränsade perioden. 

Myndigheten bistår Regeringskansliet i arbetet i ett flertal arbetsgrupper inom OECD. 
Avdelningen för Internationalisering och strukturomvandling deltar i arbetsgrupperna 
för ,.Global Forum on Productivity, Measurement and Analysis of the Digital Economy 
och Industrial Analysis. Avdelningen bistår även OECD med beräkningar i en av dessa 
arbetsgrupper. Avdelningen för innovation och grön omställning deltar kommittéerna 
Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship (CIIE) och Committee for 
Scientific and Technological Policy (CSTP). 

Vi bistår även Regeringskansliet i arbetet med entreprenörskapsfrågor inom OECD. Den 
tidigare arbetsgruppen WPSMEE har under 2021 omvandlats till permanent kommitté. 
Under året har Tillväxtanalys deltagit på 16 möten kopplat till entreprenörskapsfrågorna 
och bidragit till två publikationer; OECD SMEE Outlook och OECD SMEE Scoreboard. 
Totalt användes 255 timmar för uppdraget. 

5.1 Prestationer och resultatindikatorer 
Tillväxtanalys har under 2021 hanterat 65 remisser. 55 av dem har inkommit under året 
och 10 inkom i slutet av 2020. 58 remisser kom från Regeringskansliet och resterande 7 
kom från andra organisationer. 15 remisser har ett svarsdatum i början av 2022 och 
kommer att besvaras inom utsatt tid. 
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Tabell 9 Prestationer Övrig resultatredovisning 

Prestationer Antal  
2021 

Antal 
Tim 
2021 

Kostnad 
2021 

Antal  
2020 

Antal 
Tim 
2020 

Kostnad 
2020 

Antal  
2019 

Antal 
Tim 
2019 

Kostnad 
2019 

Totalt hanterade 
remisser  

65 507 695 67 524 722 46 474 721 

 

Vi har under året besvarat 22 av remisserna från Regeringskansliet och avstått från att 
svara på remisser från övriga organisationer. Det kan jämföras med 2020 då vi totalt 
besvarade 33 remisser, 27 från Regeringskansliet och 6 från övriga organisationer. Antalet 
hanterade remisser är ungefär på samma nivå som för 2020 och en ökning om man 
jämför med tidigare år. Till grund för hantering av remisserna ligger ställningstagandet 
att myndigheten endast besvarar de remisser som omfattas av våra kunskapsområden, 
därav har vi besvarat ett något lägre antal remisser i år. 

5.2 Analys och bedömning av övrig 
resultatrapportering 

Myndighetens instruktionsuppdrag att administrera statsstödsrapporteringen påverkar 
resursanvändningen för analyser och utvärderingar eftersom analytiker används för 
uppdraget. Uppdraget är administrativt i sin karaktär och kräver inte en analytikers 
kompetens. Tillväxtanalys för en dialog med Näringsdepartementet om detta uppdrag då 
vi menar att det är ett apart uppdrag i förhållande till vår övriga verksamhet och vårt 
kompetensområde. 

6. Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen har under året skett med befintlig personal, nyanställningar, 
tidsbegränsat anställda för vikariat eller förstärkning, tjänsteköp av forskare och privata 
konsulter. Totalt sett har kompetensförsörjningen fungerat väl. 

Under året har organisationen utökats med dels tre analytikerbefattningar för att öka vår 
förmåga att leverera effektutvärderingar, dels en befattning som chefsekonom som är 
direkt underställd generaldirektören. Med fokus att stärka vår interna effektivitet har vi 
fördelat om arbetsuppgifter och stärkt digitala arbetssätt och på så sätt minskat 
resurserna för administration och registratur från två årsarbetskrafter till en. Vi har också 
anställt en ekonom med ansvar för ekonomi, uppföljning och upphandlingsfrågor. Vi 
bedömer att den här omstruktureringen kommer att ge myndigheten bättre 
förutsättningar för ökad effektivitet, bättre uppföljning och ett internt lärande. 

6.1 Personalomsättning 
Under 2021 uppgick personalomsättningen till 15 procent, vilket är något lägre än 
föregående års 18 procent. Av den totala personalomsättningen utgjorde 4 procent 
omsättning av personal med tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar 
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används som ersättning för tjänstlediga medarbetare eller för komplettering av särskild 
kompetens under en viss period. Beräknat enbart på tillsvidareanställd personal var 
personalomsättningen 11 procent vilket är oförändrat från 2020. Tillväxtanalys har under 
året gjort sju anställningar. Av dessa var fem tillsvidareanställningar; fyra till 
Östersundskontoret och en till Stockholmskontoret. Resterande två anställningar avsåg 
tidsbegränsade anställningar. Tre tillsvidareanställda medarbetare har under året valt att 
avsluta sin anställning. 

Tabell 10 Personalomsättning 

Personalomsättning 2021 2020 2019 

Totalt  15 % 18 % 10 % 

- Tillsvidareanställda 11 % 11 % 6 % 

- Tidsbegränsat anställda 4 % 7 % 4 % 
 
Under 2021 hade Tillväxtanalys 40 årsarbetskrafter fördelat på 14,8 kvinnor och 25,2 män 
i jämförelse med 2020 då siffrorna var 37,9 årsarbetskrafter fördelat på 16,6 kvinnor och 
21,2 män). 

Vid utgången av 2021 var andelen kvinnor 35 procent och män 65 procent. Under 
föregående år var fördelningen något mer jämn med 45 procent kvinnor och 55 procent 
män. Medelåldern 2021 var 47,7 år vilket är något högre än föregående års 47,4 år. 

6.2 Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingen är till stor del en fortlöpande, verksamhetsnära process som sker 
genom löpande arbete och samarbete med kollegor och externa forskare. I en stor del av 
projekten arbetar vi med referensgrupper samt har en dialog med både svenska och 
internationella universitet samt andra myndigheter och organisationer. 

Medarbetare har deltagit på såväl nationella som internationella konferenser och 
seminarier, bland annat Entreprenörskapsforums konferenser Global entrepreneurship 
monitor 2021 och Swedish Schumpeter lecture 2021, statistikseminarier vid SCB, SIEPS 
seminarium om EU:S industriella strategi samt COP26. 

Flera medarbetare har deltagit i arbetsgrupper i OECD6 och en medarbetare har haft 
rollen som vice ordförande i en av OECDs arbetsgrupper. Som en konsekvens av Corona-
pandemin har en mängd av både OECD:s och andra organisationers seminarier 
genomförts digitalt, vilket möjliggjort ett brett deltagande från myndigheten. 

För att stärka organisationen inför ett förändrat arbetssätt med distansarbete, 
hybridkontor och hybridmöten har flera medarbetare deltagit på en mängd seminarier 
och samverkansmöten med andra myndigheter. Flera utvecklingsinsatser har gjorts för 
att övergå från fysiska seminarier till digitala webbinarier samt för att kunna spela in 
föredragningar. 

Vi har internt arrangerat myndighetsövergripande utbildningar i bland annat SQL, 
presentationsteknik, medieträning, dokumenthantering och projektledning samt 
kommunikation och normkritiskt tänkande riktat till chefer. Skrivandet är en central del 

 
6 Se vidare kapitel 5 Övrig resultatrapportering 
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av arbetet och vår kommunikationsfunktion har anordnat skrivarstuga för att utveckla 
förmågan att skriva lättillgängligt. 

6.3 Extern kompetensförsörjning 
Extern kompetensförsörjning inom kärnverksamheten har under året bestått av 
samverkan med och köp av tjänster från universitet och forskare, samt av 
konsultinsatser. Kostnaden för tjänsteköp uppgick under året till 5 700 tkr varav 2 100 tkr 
utgörs av köp av tjänster från akademin. Det kan jämföras med en kostnad för köpta 
tjänster på 3 400 tkr under 2020. 

Inom verksamhetsstöd var konsultkostnaden 400 tkr för 2021, vilket bland annat avsåg 
utbildning i projektledning och presentationsteknik till samtliga medarbetare och 
kommunikationsstöd till chefer. Löpande tjänsteköp som ekonomi- och 
löneadministration via Statens servicecenter, IT-support och bevakningstjänster uppgick 
till 2 700 tkr vilket är något lägre än 2020 års 2 800 tkr. 

6.4 Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning 
Arbetet med att utveckla kunskaper och metoder pågår kontinuerligt för att skapa 
förutsättningar att kunna leverera kvalificerade kunskapsunderlag. Under året togs 
beslut om att minska mängden konsultköp till fördel för fler anställda medarbetare för att 
på så sätt bygga en större egen kunskapsbas. Att utveckla den lärande kulturen med 
bland annat effektivare kunskapsdelning internt samt att effektivisera arbetssätt är 
prioriterade områden närmaste året. Tillväxtanalys kompetenta medarbetare, samarbete 
med akademin samt god kommunikation med uppdragsgivare och samverkansaktörer 
utgör grunden för förmågan att bedriva bra verksamhet och nå goda resultat. 
Myndigheten kommer att arbeta för att vidmakthålla och utveckla detta. 

7. Kommunikation 
Under året fortsatte myndighetens utvecklingsarbete med att öka tillgängligheten till och 
kvaliteten på de digitala seminarier vi genomför. En inspelningsstudio för webbinarier 
och filmer byggdes vid vårt kontor i Stockholm där vi genomförde flera seminarier och 
inspelningar av hög kvalitet under senare delen av året. I början av 2022 planerar vi att 
bygga en motsvarande studio vid myndighetens huvudkontor i Östersund. På grund av 
pandemin genomfördes Almedalsveckan digitalt och vi deltog med tre välbesökta 
digitala seminarier med teman som klimatanpassning i leverantörskedjan, AI-politik och 
hållbar omställning7 Under hösten påbörjade vi ett projekt för att utveckla vårt intranät. 
Utvecklingsarbetet inom ramen för DOS-lagen (2018:1937) fortsatte enligt plan. 

7.1 Prestationer och resultatindikatorer 
Under året har vi givit ut 9 nyhetsbrev till nästan 1 400 prenumeranter. I slutet av året 
gjorde vi en mindre undersökning bland prenumeranterna om vad de tyckte om 

 
7 ”Klimatanpassning i leverantörskedjan – statens eller företagens roll?”, ”Leder Sveriges AI-politik till ökad 

konkurrenskraft?” Samt ”Vad krävs för att styra och leda hållbar omställning i ett gränslöst politiskt 
landskap?” 
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innehållet i vårt nyhetsbrev. Vi fick enbart positiv respons och fortsätter därför på den 
inslagna vägen att kort presentera axplock av våra intressanta projekt. 

Tillväxtanalys har gjort ett medvetet val att fokusera på LinkedIn bland floran av sociala 
medier. Under året presenterade vi både intressanta rapporter, bjöd in till webbinarier 
och gjorde reklam för lediga jobb via vår LinkedIn-sida. 

Antalet pressmeddelanden följer i stort de publikationer vi vill nå ut med och därför 
varierar antalet mellan åren. 

Tabell 11 Prestationer inom området kommunikation 

Prestationer 2021 2020 2019 

Antal nyhetsbrev 9  5 - 

Antal inlägg på 
LinkedIn 

67 Ingen uppgift Ingen uppgift 

Antal publicerade 
pressmeddelanden 

21 27 31 

 

Såväl antal följare på LinkedIn, antal prenumeranter på vårt nyhetsbrev och antal 
besökare på vår webbplats ökade under 2021 i jämförelse med föregående år. 

 

 

Tabell 12 Resultatindikatorer för vårt kommunikationsarbete 

Resultatindikator 2021 2020 2019 

Antal nedladdningar av 
rapporter publicerade 
under året 

9 984 8 511 6 886 

Antal följare på LinkedIn 3 207 2 979 Ingen uppgift 

Antal prenumeranter på 
nyhetsbrev 

1 389 1 210 - 

Visade 
pressmeddelanden 

1 277 1 487 Ingen uppgift 

Antal besökare på 
webbplatsen 

74 739 59 029 61 851 

 

Antal nedladdade publikationer från vår webbplats ökar stadigt år från år. I totalsiffran 
ingår alla nedladdningar under året och det kan därmed röra sig om allt från PM till 
rapporter och andra dokument som kan vara publicerade både under det aktuella året 
och tidigare år. Av de publikationer som har publicerats på vår webbsida under 2021 
ligger följande på tio i topplistan när det gäller nedladdningar: 

1. PM 2020:20 Svensk fintech (289 nedladdningar) 
2. Statistik 2021:05 Nystartade företag 2020 (216 nedladdningar) 
3. Statistik 2020:06 Riskkapitalstatistik 2019 – venture capital (211 nedladdningar) 
4. Rapport 2014:04 Bättre statistik för bättre regional- och landsbygdspolitik (192 

nedladdningar) 
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5. Rapport 2016:05 Sverige i en sammanlänkad värld – slutrapport från uppdraget 
”Sverige i globala värdekedjor” (189 nedladdningar) 

6. Kunskap för tillväxt 2021 (181 nedladdningar) 
7. PM 2021:06 Politik för hållbar omställning (170 nedladdningar) 
8. Rapport 2021:05 Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga (160 

nedladdningar) 
9. PM 2021:01 “We are in the business of trust” – erfarenheter från fyra 

investeringsprocesser (159 nedladdningar) 
10. Nystartade företag fjärde kvartalet 2020 (147 nedladdningar) 

 
Listan visar att vår statistik är intressant för många liksom att vår analys- och 
utvärderingsplan ”Kunskap för tillväxt” väcker intresse. Vårt nya försök med en 
kortversion av en längre ramrapport i form av ”We are in the business of trust” finns också 
med på listan. 

7.2 Analys och bedömning av kommunikationsarbetet 
Både 2020 och 2021 präglades av restriktioner på grund av coronapandemin. För oss 
innebar dessa ett omfattande utvecklingsarbete för att ställa om från fysiska till digitala 
seminarier. Vi lade också stora resurser på det fortsatta utvecklingsarbetet för att möta 
tillgänglighetskraven inom ramen för DOS-lagen (2018:1937). Även om nämnda 
utvecklingsarbeten krävde stora resurser breddade vi vår förmåga att nå ut till fler som 
tidigare upplevt sig vara begränsade av exempelvis geografiska, tidsmässiga eller 
tillgänglighetsmässiga hinder. Det ökade antalet besökare på vår webbplats, följare på 
LinkedIn och prenumeranter på nyhetsbrevet tolkar vi som att det vi levererar är relevant 
och efterfrågat. Vi bedömer att de kommunikationsinsatser vi på olika sätt genomförde 
under året var väl motiverade och planerade och att de har stärkt Tillväxtanalys 
varumärke som en trovärdig analysmyndighet samtidigt som de har spridit kunskap till 
fler intressenter. 

8. Organisationsutveckling 
I Tillväxtanalys verksamhetsplan för 2021 pekade ledningen ut områdena stärkt kvalitet 
och kompetens när det gäller effektutvärderingar, kompetensförsörjning, ökad 
leveranssäkerhet, utvecklad kommunikation, driftsäker IT-miljö och 
ledningsgruppsutveckling som utvecklingsområden för året. Vi har arbetat aktivt inom 
samtliga områden och bedömer att vi har tagit kliv framåt på alla fronter. 

Organisationen har justerats för att öka myndighetens flexibilitet och för att samordna 
resurser på ett effektivt sätt. Statistikarbetet har samlats till en avdelning och 
kommunikation har placerats inom avdelningen för verksamhetsstöd. En ny tjänst, 
chefsekonom, har inrättats i syfte att driva särskilda myndighetsövergripande projekt och 
vara ett analysstöd för hela myndigheten. 

Under året har myndigheten drivit ett utvecklingsarbete med målet att i början av 2022 
kunna fatta beslut om en ny verksamhetsstrategi. Arbetet har gjorts i bred förankring 
med såväl ledningsgruppen som med samtliga medarbetare och fokuserar flera områden 
som vi kommande år vill värna och utveckla. Det handlar om omvärldsanalys, statistisk 
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infrastruktur, samverkan med andra myndigheter samt klimatomställningens 
konsekvenser. Det handlar också om våra interna arbetssätt och lärande kultur. 

Inför 2021 fick Tillväxtanalys ökade anslagsresurser för att utveckla effektutvärderingar 
inom tillväxt- och näringspolitiken. Arbetet har drivits med långsiktig kvalitetsutveckling 
och ökad volym av effektutvärderingar som målsättningar. Under 2021 har ett 
kapacitetsprojekt inletts med fokus på utvecklad statistisk infrastruktur, höjd 
effektutvärderingskompetens samt bevakning av effektutvärderingsforskning och 
nätverk. Vår analys- och utvärderingsplan har kompletterats med effektutvärderingar 
och antalet effektutvärderingar kommer att öka under perioden fram till och med 2023. 

För en analysmyndighet som Tillväxtanalys är medarbetarnas kompetenser och löpande 
kompetensutveckling avgörande för vårt uppdrag. I kapitel 6 redogjorde vi för 
rekrytering och kompetensutveckling under året. Vi konstaterade också att 
personalomsättningen var lägre än under föregående år. Att behålla kompetenta 
medarbetare under längre tid bidrar positivt till kompetensförsörjningen. 
Ledningsgruppen fattade under året också ett strategiskt beslut om att i högre 
utsträckning än tidigare utöka andelen anställda och i stället minska inköp av 
konsulttimmar. Med egen personal i stället för konsulttjänster för uppgifter som vi själva 
har kometens för stärker vi långsiktigt myndighetens samlade kompetens och det interna 
lärandet. 

Vi har under året påbörjat flera utvecklingsåtgärder inom området kommunikation, 
några har slutrapporterats medan andra fortsätter in i 2022. Vi har startat upp ett internt 
projekt för att utveckla vårt intranät och vi har tagit fram ett utkast till reviderad 
kommunikationsstrategi som kommer att beslutas i början av 2022. Utvecklingsarbetet av 
vår externa webbplats har fortsatt genom mindre förbättringsåtgärder som fortsätter 
under 2022 exempelvis med en utvecklad sökfunktion. Vi har startat upp en ny rutin med 
att komplettera våra rapporter med sammanfattande presentationer i Powerpoint och vi 
har också prövat att ta fram en kortversion av längre rapporter. Vi har under 2021 
förstärkt vår tekniska kapacitet att genomföra webbinarier med hög kvalitet. 

IT-miljön är vårt viktigaste verktyg och för att öka driftsäkerhet och utveckla digitala 
arbetssätt har vi under året påbörjat en flytt av våra servrar till en svensk leverantör. Det 
arbetet kommer att fortsätta under 2022 liksom arbetet med att implementera smarta IT-
verktyg för att underlätta vårt arbete. 

Myndigheten har även sedan flera år identifierat ett behov av såväl individuell 
ledarskapsutveckling hos enskilda chefer som kompetensutveckling hos ledningen som 
grupp. Detta fanns med i myndighetens verksamhetsplan för både 2019 och 2020. Under 
året har ledningen prioriterat området och genomfört utbildningar i grupp om 
normkritiskt tänkande och svåra samtal men också enskilda samtalstimmar för 
respektive chef. Insatserna har bidragit till en väl fungerande ledningsgrupp och en 
positiv utvecklingsanda. 
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DEL 2 – FINANSIELL REDOVISNING 

9. Resultaträkning 
 

 

(tkr) Not 2021 2020     

Verksamhetens intäkter 
   

Intäkter av anslag 1 63 802 60 508 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 30 16 
Intäkter av bidrag 3 3 156 435 
Finansiella intäkter 4 0 0 
Summa 

 
66 988 60 959     

Verksamhetens kostnader 
   

Kostnader för personal 5 -45 407 -42 046 
Kostnader för lokaler 

 
-4 562 -4 484 

Övriga driftkostnader 6 -16 564 -14 150 
Finansiella kostnader 7 -19 -5 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
-435 -274 

Summa 
 

-66 988 -60 959     

Verksamhetsutfall 
 

0 0     

Årets kapitalförändring 
 

0 0 
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10. Balansräkning 
 

 

(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR 

   

Immateriella anläggningstillgångar 
   

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 191 372 
Summa 

 
191 372     

Materiella anläggningstillgångar 
   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 0 0 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 889 554 
Summa 

 
889 554     

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar 
 

12 2 
Fordringar hos andra myndigheter 11 1 139 647 
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 7 
Summa 

 
1 151 657     

Periodavgränsningsposter 
   

Förutbetalda kostnader 13 1 632 1 769 
Summa 

 
1 632 1 769     

Avräkning med statsverket 
   

Avräkning med statsverket 14 -3 417 -2 904 
Summa 

 
-3 417 -2 904     

Kassa och bank 
   

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 15 768 13 280 
Summa 

 
15 768 13 280     

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

16 214 13 728     

KAPITAL OCH SKULDER 
   

Myndighetskapital 16 
  

Balanserad kapitalförändring 
 

0 0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 

 
0 0 

Summa 
 

0 0     

Avsättningar 
   

Övriga avsättningar 17 691 611 
Summa 

 
691 611     
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Skulder m.m. 
   

Lån i Riksgäldskontoret 18 1 080 320 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 2 328 2 273 
Leverantörsskulder 

 
3 366 1 841 

Övriga kortfristiga skulder 20 820 674 
Summa 

 
7 595 5 108     

Periodavgränsningsposter 
   

Upplupna kostnader 21 3 970 4 367 
Oförbrukade bidrag 22 3 958 3 642 
Summa 

 
7 928 8 009     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

16 214 13 728 
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11. Anslagsredovisning 
 

 

 

Anslag (tkr) Not Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning 

enl. 
reglerings-

brev 

Indragning Totalt 
dispo-
nibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 

                
Uo 24 1:6  Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag) 

 

ap.1 
Myndigheten 
för 
tillväxtpolitiska 
utvärderingar 
och analyser 

23 2 904 65 342 -1 027 67 219 -63 802 3 417 

        
        

Summa   2 904 65 342 -1 027 67 219 -63 802 3 417 
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12. Tilläggsupplysningar 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma. 

12.1 Redovisningsprinciper 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers bokföring följer god 
redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt 
Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna 
förordning.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) 
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år var den 5 
januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts som 
periodavgränsningsposter. 

Under 2021 har beslut om förändrad periodiseringsgräns fattats. Beslutet innebar en 
förändrad periodiseringsgräns från 20 tkr till 50 tkr.  

Nettoeffekten av denna ändring har varit att kostnader om 155 tkr belastar 2021 års 
räkenskaper i stället för att periodiseras som förutbetalda kostnader som avser 2022. 
Motsvarande effekt på periodiseringsposter i 2020 års räkenskaper är 212 tkr. Ändrad 
beloppsgräns påverkar inte posten upplupna kostnader i 2021 eller jämförelse år. 

12.2 Värderingsprinciper 

12.2.1 Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser 
och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 
tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Som förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas kostnader som inte bedöms 
utgöra löpande underhåll. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 
50 tkr. 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den 
återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret 
sker från den månad tillgången tas i bruk.  

12.2.2 Tillämpade avskrivningstider 
3 år datorer, maskiner och andra tekniska anläggningar 

5 år egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter, maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

10 år inredningsinventarier 
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Bärbara datorer, mobiltelefoner, läsplattor och datortillbehör anses ha en kortare 
livslängd än tre år och kostnadsförs därför direkt om fakturan understiger 50 tkr 
(exklusive moms). 

12.2.3 Omsättningstillgångar rubrik 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

12.2.4 Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

12.3 Ersättningar och andra förmåner 
 

Ledande befattningshavare     
    Lön  i tkr   
Generaldirektör  Sverker Härd 1 284  
Annan förmån 78  

 

12.4 Anställdas sjukfrånvaro 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till 
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro   2021 2020 
Totalt  0,4 2,8 
Andel 60 dagar eller mer 0,0 38,9 
Kvinnor  0,7 5,7 
Män  0,3 0,3 
Anställda   - 29 år - - 
Anställda 30 år - 49 år 0,2 4,1 
Anställda 50 år - 0,8 2,1 

 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre presenteras inte eftersom antalet 
anställda i gruppen är under tre personer. Myndighetens sjukfrånvaro är mycket låg i 
förhållande till 2020 och även i förhållande till statsförvaltningen totalt (i genomsnitt 3,9% 
2020). 
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13. Noter 
 

Resultaträkning 
  

     

Not 1 Intäkter av anslag 2021 2020      
  

Intäkter av anslag 63 802 60 508   
Summa 63 802 60 508      

  
Utgifter i anslagsredovisningen -63 802 -60 512   
Saldo 0 -4      

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020      
  

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen 10 15   
Övriga intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 

20 1 

  
Summa 30 16      

Not 3 Intäkter av bidrag 2021 2020      
  

Bidrag från statliga myndigheter 3582 435   
Återbetalning av bidrag till statliga 
myndigheter 

-426 0 

  
Summa 3 156 435      

  
Varav bidrag från myndigheter 

  
  

Energimarknadinspektionen 375 375   
Kammarkollegiet 684 0   
Naturvårdsverket 2 074 0   
Lönebidrag (Kompensation för höga 
sjuklönekostnader) 

23 60 

  
Summa 3 156 435      

  
Myndigheten erhållit bidrag från 
Naturvårdsverket 2,5 mnkr för att klara av 
regeringsuppdrag. Bidragsmedel har 
använts till stora del för att anlita 
konsulttjänster. Oförbrukade medel 426 tkr 
återbetalades till Naturvårdsverket under 
december 2021 enligt villkor. 
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Myndigheten rekvirerade 1 mnkr från 
Kammarkollegiet för regeringsuppdraget, 
medel har till stor del använts för att 
finansiera köp av tjänster. Resterande 
medel kommer att nyttjas under första 
kvartal 2022. 

  

     

Not 4 Finansiella intäkter 2021 2020      
  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos 
Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll 

  

     

Not 5 Kostnader för personal 2021 2020      
  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt 
lag och avtal) 

26 821 24 837 

  
Varav lönekostnader ej anställd personal 183 211   
Sociala avgifter 17 716 16 772   
Övriga kostnader för personal 871 436   
Summa 45 407 42 046      

  
Årsarbetskrafter ökade med 5% under 2021 
samt lönerevision och ökade 
premieavgifter från SPV är främsta orsaker 
till kostnadsökning i jämförelse med 2020. 

  

     

Not 6 Övriga driftkostnader 2021 2020      
  

Reparationer och underhåll  4 0   
Reaförlust vid avyttring av 
anläggningstillgång 

50 0 

  
Offentligträttsliga avgifter, skatter, 
kundförluster 

28 21 

  
Resor, representation, information 735 681   
Köp av varor 597 754   
Köp av tjänster 15 150 12 694   
Summa 16 564 14 150      

  
Myndigheten har under 2021 ökat inköp av 
konsulttjänster för att inhämta 
kompetensen för att klara av 
regeringsuppdraget. 

  

     
  

      
Not 7 Finansiella kostnader 2021 2020 
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Övriga finansiella kostnader 19 5   
Summa 19 5      

  
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos 
Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll 
därav inga räntekostnader från Riksgälden. 

  

     

Balansräkning 
  

     

Not 8 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2021-12-31 2020-12-31 

     
  

Ingående anskaffningsvärde 480 195   
Årets anskaffningar 0 285   
Årets försäljningar/utrangeringar, 
anskaffningsvärde  

-113 0 

  
Summa anskaffningsvärde 367 480   
Ingående ackumulerade avskrivningar -108 -26   
Årets försäljningar/utrangeringar, 
avskrivningar  

63 0 

  
Årets avskrivningar -131 -82   
Summa ackumulerade avskrivningar -176 -108   
Utgående bokfört värde 191 372      

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31      
  

Ingående anskaffningsvärde 110 110   
Summa anskaffningsvärde 110 110   
Ingående ackumulerade avskrivningar -110 -110   
Summa ackumulerade avskrivningar -110 -110   
Utgående bokfört värde 0 0      

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2021-12-31 2020-12-31      
  

Ingående anskaffningsvärde 3 731 7 206   
Årets anskaffningar 779 452   
Årets försäljningar/utrangeringar, 
anskaffningsvärde 

-1 229 -3 928 

  
Summa anskaffningsvärde 3 281 3 731   
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 177 -6 913   
Årets avskrivningar -304 -192   
Årets försäljningar/utrangeringar, 
avskrivningar 

1 089 3 928 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -2 392 -3 177 
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Utgående bokfört värde 889 554      

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31      
  

Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 1   
Fordran ingående mervärdesskatt 1 139 647   
Summa 1 139 647      

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31      
  

Kreditfakturor hos leverantör 0 7   
Summa 0 7      

Not 13 Förutbetalda kostnader  2021-12-31 2020-12-31      
  

Förutbetalda hyreskostnader 1 080 1 055   
Övriga förutbetalda kostnader 551 714   
Summa 1 632 1 769      

  
Myndigheten har ändrat beloppsgräns 
gällande upplupna kostnader i år. Ändrad 
beloppsgräns har inneburit att posten 
övriga förutbetalda kostnader minskat med 
155 tkr. 

  

     

Not 14 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31      
  

Anslag i räntebärande flöde 
  

  
Ingående balans -2 904 -849   
Redovisat mot anslag 63 802 60 512   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -65 342 -62 567   
Återbetalning av anslagsmedel  1 027 

 
  

Skulder avseende anslag i räntebärande 
flöde 

-3 417 -2 904 

     
  

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag 

  

  
Ingående balans 0 4   
Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln 

0 -4 

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag 

0 0 

     
  

Summa Avräkning med statsverket -3 417 -2 904      
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Not 15 Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret 

2021-12-31 2020-12-31 

     
  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 768 13 280    
15 768 13 280      

  
Beviljad kredit enligt regleringsbrev 4 500 4 500   
Maximalt utnyttjad kredit 0 0      

Not 16 Myndighetskapital 2021-12-31 2020-12-31      
  

Myndighetskapital saknas och därför 
redovisas inte 

  

  
någon specifikationstabell. 

  
     
     

Not 17 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31      
  

Avsättning för lokalt omställningsarbete 
  

  
Ingående balans 611 537   
Årets förändring 80 74   
Utgående balans 691 611      

     
     

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31      
  

Avser lån för investeringar i 
anläggningstillgångar. 

  

     
  

Ingående balans 320 462   
Under året nyupptagna lån 1 386 -180   
Årets amorteringar -626 37   
Utgående balans 1 080 320      

  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 400 3 000      

  
Årets nya anskaffningar är 779 tkr. 
Resterande nyupptagning av lån avser 
reglering av lån gällande anskaffningar 
gjorda under 2020. 

  

  
Årets avskrivningskostnader är 435 tkr. 
Resterande amorteringar avser reglering av 
avskrivningar från år 2020. 
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Not 19 Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 

2021-12-31 2020-12-31 

     
  

Utgående mervärdesskatt 131 137   
Arbetsgivaravgifter 756 665   
Leverantörsskulder andra myndigheter 1 441 1 471   
Summa 2 328 2 273      

Not 20 Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31      
  

Personalens källskatt 820 674   
Summa 820 674      

Not 21 Upplupna kostnader 2021-12-31 2020-12-31      
  

Upplupna semesterlöner inklusive sociala 
avgifter* 

3 530 2 950 

  
Övriga upplupna löner inklusive sociala 
avgifter 

97 537 

  
Övriga upplupna kostnader 344 879   
Summa 3 970 4 367      

  
*Jämförelsetal justerat efter ny uppställning 
av noten. 

  

  
Upplupna löner har minskat jämfört med 
året innan eftersom nya löner betalades ut 
redan under innevarande år. 

  

  
Myndigheten har ändrat beloppsgräns 
gällande upplupna kostnader i år men 
ändrade beloppsgränsen påverkar inte 
posten i jämförelse med föregående år. 

  

     

Not 22 Oförbrukade bidrag 2021-12-31 2020-12-31      
  

Bidrag som erhållits från annan statlig 
myndighet 

316 0 

  
Bidrag som erhållits från icke-statliga 
organisationer eller privatpersoner (STATT 
mm)* 

3 642 3 642 

  
Summa 3 958 3 642   
Varav bidrag från statlig myndighet som 
förväntas tas i anspråk 

  

  
inom tre månader enligt specifikation nedan; 

  
  

Kammarkollegiet 316 0   
Summa 316 0      
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*STATT, Stiftelsen Sveriges Tekniska 
Attachéer upplöstes 2002. Kvarvarande 
tillgångar 

  

  
överfördes till ITPS, Institutet för 
tillväxtpolitiska studier. Vid bildandet av 
Myndigheten för 

  

  
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
överfördes från ITPS återstående medel. 

  

     
  

STATT-medel har inte använts under året. 
  

     

Anslagsredovisning 
  

     

Not 23 Uo 24 1:6 ap.1 Myndigheten för     
    tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser 
    

     
  

Enligt regleringsbrevet disponerar 
myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser en 
anslagskredit på 1 960 tkr. Under året har 
myndigheten inte utnyttjat krediten. 

  

  
Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser får disponera 1 
877 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet från föregående års 
tilldelning       62 567 tkr enligt 
regleringsbrevet. 

  

  
Anslaget får användas för att finansiera 
MTUA;s förvaltningsutgifter. 

  

  
Anslaget är räntebärande.  
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14. Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 

 

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Låneram Riksgäldskontoret 

     

Beviljad 1 400 3 000 3 000 3 000 3 000 
Utnyttjad 1 080 320 462 434 407       

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
     

Beviljad  4 500 4 500 4 500 4 500 7 000 
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0       

Räntekonto Riksgäldskontoret 
     

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader 0 0 25 58 60       

Avgiftsintäkter 
     

Avgiftsintäkter som disponeras 
     

Övriga avgiftsintäkter 30 16 514 1 064 -466       

Anslagskredit 
     

Beviljad 1 960 1 877 1 859 1 792 1 739 
Utnyttjad 0 0 0 0 0       

Anslag 
     

Ramanslag 
     

Anslagssparande 3 417 2 904 849 1 092 1 111       

Bemyndiganden Ej tillämpligt 
Personal 

     

Antalet årsarbetskrafter (st) 40 38 37 37 32 
Medelantalet anställda (st)* 46 44 48 52 43       

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 663 1 597 1 694 1 661 1 765       

Kapitalförändring 
     

Årets 0 0 0 0 0 
Balanserad 0 0 0 0 0 

* I beräkningen av medelantalet anställda 2019 är inte eventuellt 
tjänstledig personal frånräknad. 
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15. Fastställande av årsredovisning  
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) avger 
härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 i enlighet med förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag.  

De lokala arbetstagarorganisationerna har fått information om årsredovisningen och haft 
möjlighet att lämna synpunkter på dess innehåll den 18 februari 2022.  

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Östersund, 22 februari 2022 

 

 

 

Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys 

 

 



 

 

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

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

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

Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

Tillväxtanalys 
Studentplan 3, 831 40 Östersund 

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


