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Förord 
Kunskap för tillväxt presenterar Tillväxtanalys plan för de analys-, utvärderings- och 
metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra under perioden 2022–2024. 

Innehållet i planen formas i samverkan mellan myndighetens medarbetare samt 
representanter från Regeringskansliet, vårt vetenskapliga råd och relevanta myndigheter.  

Vår drivkraft är att utarbeta projektresultat som kan användas för att effektivisera, 
ompröva och utveckla politikens utformning och genomförande.  

Ett varmt tack till alla som har bidragit med värdefulla inspel till årets upplaga av 
Tillväxtanalys analys- och utvärderingsplan.  

Beslut om planen fattades i januari 2022 men reviderades i april samma år. 
Effektutvärderingen av FoU-avdragets påverkan på företagens kompetensutveckling 
utgick och två effektutvärderingar lyftes in: regionalt investeringsstöd och 
transportbidraget. 

Östersund april 2022 

Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys 
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1. Tillväxtanalys roll och inriktning 
Regeringen sätter ramarna för verksamheten genom instruktion, årliga regleringsbrev 
och särskilda regeringsuppdrag. Våra egeninitierade analyser, utvärderingar och 
metodutvecklingsprojekt presenterar vi i en årligt uppdaterad analys- och 
utvärderingsplan. 

1.1 Vårt uppdrag 
Enligt vår instruktion ska vi utvärdera, analysera och redovisa effekterna av statens 
insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. I rollen som 
brygga mellan politik och vetenskap tar vi fram beslutsunderlag och rekommendationer 
för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder. Där det är relevant 
lyfter vi fram viktigare målkonflikter. Unika data och medarbetare med god sak- och 
metodkunskap är våra mest värdefulla tillgångar. 

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

Utgångspunkten är att Sverige är en liten öppen ekonomi som befinner sig på den 
vetenskapliga och teknologiska fronten. Forskning visar att tillväxten i sådana ekonomier 
framför allt drivs av landets innovationsförmåga och investeringar i fysiskt och 
immateriellt kapital samt strukturomvandling. 

Identifierade områden för politiken att adressera är: 

• Sveriges innovationsförmåga 
• Sveriges strukturomvandling 
• Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik 
• Sveriges internationalisering 
• Näringslivets kapitalförsörjning 
• Näringslivets gröna omställning 

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

Kvalitet: Våra beslutsunderlag och rekommendationer grundar sig på det aktuella 
kunskapsläget. För att säkra policyrelevans och kvalitet har vi löpande dialog med 
Näringsdepartementet och andra delar av Regeringskansliet, referensgrupper, forskare 
och experter och andra relevanta myndigheter. I dialog med vetenskapliga rådets 
representanter förstärker vi vår kompetens i frågor om metod och kvalitet. Att ständigt 
utveckla medarbetares sak- och metodkunskap är högt prioriterat. Likaså att utveckla 
kvaliteten i våra databaser och tillvägagångssätt. 

Relevans: Vi gör omvärldsanalyser och har en systematiserad process för att inhämta 
synpunkter från de som primärt ska använda våra beslutsunderlag. I dialog med 
användarna säkerställer vi att egeninitierade analyser, utvärderingar och 
metodutvecklingsprojekt omfattar relevanta frågeställningar. 
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Integritet: Våra beslutsunderlag belyser frågeställningar utifrån ett sakligt och opartiskt 
perspektiv där vi fokuserar på de samlade effekterna av statens insatser för hållbar 
tillväxt och näringslivsutveckling i hela landet. I relevanta fall uppmärksammar vi 
eventuella målkonflikter. 

1.4 Våra arbetssätt 
Våra analys-, utvärderings- och metodutvecklingsprojekt designar vi med utgångspunkt 
från de mest relevanta utmaningarna för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling. 

I enlighet med uppdraget ska våra analyser och utvärderingar fokusera på effekterna av 
statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Vi 
ska särskilt belysa effekterna för kvinnor respektive män och i övrigt utforma 
beslutsunderlagen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska även analysera hur 
näringslivets miljöarbete påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet för miljöarbetet. 

Sammantaget innebär det att vi ska sträva efter att belysa studerade frågeställningar 
utifrån de horisontella perspektiven geografi, jämställdhet och miljö. 

Vi delar in våra egeninitierade analyser, utvärderingar och metodutvecklingsprojekt i: 

1.4.1 Ramprojekt 
Våra ramprojekt belyser en huvudfrågeställning utifrån olika perspektiv. Inom varje 
ramprojekt publicerar vi löpande delstudier samt en avslutande ramrapport. 
Ramprojekten pågår i upp till två år. 

1.4.2 Enskilda projekt 
I våra enskilda projekt genomför vi analyser och utvärderingar av specifika insatsers 
måluppfyllelse och effektivitet.  

1.4.3 Metodutvecklingsprojekt 
Förutom att använda vetenskapligt befästa metoder i vårt analys- och utvärderingsarbete 
arbetar vi med övergripande metodutveckling. Syftet är dels att utveckla vårt eget arbete, 
dels att bidra till andras lärande.  
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2. Identifierade tillväxtutmaningar 
Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Delmålen är: 

• stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse 
• stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt och diversifierat näringsliv 
• ramvillkor och väl fungerande marknader som stärker företags konkurrenskraft. 

Sverige har också formulerat en politisk vision om ett fossilfritt samhälle där 
nettoutsläppen av växthusgaser skall vara noll år 2045 för att därefter bli negativa. Enligt 
Sveriges klimatlag ska regeringen vart fjärde år lägga fram en klimatpolitisk 
handlingsplan. Tillväxtanalys har för närvarande i uppdrag att bidra med underlag till 
denna.  

Miljöpolitiken utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det av riksdagen 
beslutade generationsmålet för miljöarbetet. 

De övergripande målen i EU:s gröna giv ska leda till att EU ställer om till en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi via åtta olika områden. Sveriges nationella 
mål ligger i linje med EU:s nya inriktning: Klimatåtgärder, Energi, Miljö och haven, 
Transporter, Jordbruk, Finansiering och regionalisering, Industri samt Forskning och 
utveckling. 

Utmaningarna för att nå målen är flera. Den bristande kompetensförsörjningen inom 
viktiga strategiska områden och flera regioner är bekymmersam. Den riskerar bland 
annat att hämma digitaliseringen av svenskt näringsliv och företagens möjligheter att 
nyttja fördelarna med artificiell intelligens (AI) och omställningen till ett hållbart 
näringsliv. Vi ser också att urbaniseringen riskerar att leda till stora skillnader i tillväxt i 
olika delar av landet. Ytterligare en utmaning är att åstadkomma omfattande 
innovationer och strukturomvandling för att skapa hållbar tillväxt och leva upp till de 
globala hållbarhets- och klimatmålen. Klimatförändringarna är en global utmaning som 
fortsatt kommer att påverka såväl världshandeln som migrations- och 
produktionsmönstren. 

Den pågående coronapandemin har fått stora konsekvenser för svenskt näringsliv. De 
globala värdekedjornas roll och sårbarhet diskuteras i än högre grad inom såväl företag 
som överstatliga organisationer. Hur kommer detta att interagera med avtagande 
internationalisering vi såg redan före pandemin? Det är en utveckling som kan bli 
bekymmersam för en liten öppen ekonomi som Sverige. Pandemin har även lett till 
ändrade konsumtions- och produktionsmönster där nya flaskhalsar i världsekonomin har 
uppstått, vilket lett till ändrade relativpriser, i vissa fall kraftiga förändringar. Den 
pågående, och i vissa fall accelererande strukturomvandlingen, erbjuder nya möjligheter 
och svårigheter för individer, företag och i förlängningen även regioner.   
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3. Ramprojekt 
Våra ramprojekt belyser en huvudfrågeställning utifrån olika perspektiv. Inom varje 
ramprojekt publicerar vi löpande delstudier samt en avslutande ramrapport. 
Ramprojekten pågår i upp till två år. 

Vi presenterar våra ramprojekt uppdelade efter de områden som vi har identifierat som 
centrala att i huvudsak studera, se avsnitt 1.2. 

3.1 Sveriges innovationsförmåga 
Svensk ekonomi präglas av en hög teknologisk nivå och en, internationellt sett, god 
innovationsförmåga. Den globala ekonomin förändras dock kontinuerligt och 
banbrytande teknik, som exempelvis AI och 3D-printing, sprids snabbt. Snabb 
strukturomvandling och nya sätt att producera såväl varor som tjänster utmanar vilka 
styrmedel, eller kombinationer av styrmedel, som är de mest effektiva för att påverka 
utvecklingen. När ny teknik introduceras är olika typer av regleringar ofta inte anpassade 
till denna. Detta ställer stora krav på beslutsfattare och reglerande myndigheter att 
uppdatera och utveckla nya regleringar i takt med utvecklingen på olika marknader. I ett 
pågående ramprojekt analyserar vi den ”taktproblematik” som uppstår mellan 
regleringar och innovation.  

3.1.1 Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft 
Slutrapport: Q2 2023 

Regleringar är en viktig del av tillväxtpolitiken då syftet är att minska risken för negativa 
externa effekter för samhället och dess medborgare.  

Ny teknik sätter dock befintliga regelverk på prov på grund av svårigheterna att förutse 
de eventuella negativa externa effekterna av den snabba utvecklingen. Befintliga 
regelverk kan visa sig vara otillräckliga eller till och med hindra samhällsviktiga 
innovationer. 

Just nu pågår många teknikskiften där ”general-purpose technology” (GPT) utmanar och 
förändrar befintliga branscher och regelverk. Exempel på teknikskiften är artificiell 
intelligens, genteknik, blockkedja, molntjänster, nanomaterial och elektrifiering. Många 
hävdar att innovationstakten har ökat. Samtidigt råder det en bred konsensus bland 
forskare att utformningen av adekvat reglering har allt svårare att hinna med den snabba 
teknikutvecklingen1. Dessa trendmässiga motsatta utvecklingarna rymmer flera risker. Å 
ena sidan riskerar innovationers oönskade konsekvenser att drabba människor, 
marknadsaktörer och miljö. Å andra riskerar regulatoriska hinder att hämma viktiga 
innovationer från att utvecklas och spridas. En hämmande innovationstakt ter sig kritiskt 
både ur ett miljö- och konkurrensperspektiv. 

För att hantera diskrepansen mellan teknikutveckling och regleringar har olika former av 
alternativa mjuka (frivilliga) regleringar använts liksom initiativ som policylabs där ny 
reglering testas innan den implementeras. Tyskland har en större sektoröverskridande 

 
1 Kaal, 2016 
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satsning på så kallade regulatoriska sandlådor. Vi ser också satsningar inom EU på detta 
område, se EU:s industristrategi som presenterades i mars 20202.  

I Sverige genomförs bland annat testbäddar och demonstrationsmiljöer i samverkan 
mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, se Testbed Sweden3. Finansinspektionen 
har lanserat ett Innovationscentrum som ska underlätta förståelsen för hur ny teknik 
påverkas av befintliga regleringar. Regeringen har också tillsatt en statlig kommitté, 
KOMET, för att lansera olika förslag kring regleringar och innovation och för att hantera 
de målkonflikter som uppstår. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En forskningsöversikt av studier som adresserar det så kallade taktproblemet mellan 
reglering och innovation samt olika sätt att bemöta problematiken på. 

• En omvärldsanalys av hur olika länder arbetar med taktproblematiken för att 
proaktivt hantera teknikinnovation. Analysen genomförs i samråd med KOMET. 

• En analys av hur staten hanterar teknikinnovation i utformningen av regleringar. Vi 
analyserar processen i samband med regleringsförändringar och hur initiativ för att 
bemöta taktproblem mellan innovation och reglering ter sig i en svensk kontext. 
Analysen omfattar minst två fallstudier över lanserade teknikinnovationer. Inom 
ramen för fallstudierna analyserar vi bland annat målkonflikter mellan transformativ 
innovationspolitik och regleringar och hur dessa hanteras.  

Horisontella perspektiv: Ramprojektet kommer att lyfta fram aspekter kring hur regleringar 
påverkar grön omställning.  

 
2 Europeiska kommissionen kommunikation COM/2020/102 om A new Industrial Strategy for Europe 
3 https://www.testbedsweden.se/en/ 
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3.2 Sveriges strukturomvandling 
Flera stora globala trender påverkar strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. 
Exempel på trender är den snabba teknologiska utvecklingen, förändrade demografiska 
mönster, klimatförändringar, avtagande internationalisering och pandemier. Relaterat till 
dessa uppstår nya möjligheter och utmaningar. 

I kommande ramprojekt fortsätter vi att analysera digitaliseringen av svenskt näringsliv 
och statens roll i denna breda och snabba strukturomvandling. Vi lägger särskilt fokus på 
AI utifrån dess påverkan på svenskt näringsliv och statens roll. Vi kommer även att 
analysera näringslivets hantering av stora datamängder och vilken roll staten kan ha för 
att främja företagens arbete. 

På lång sikt är produktivitet helt avgörande för ett samhälle med höga 
välfärdsambitioner. Den avtagande internationella produktivitetstillväxten ser vi även i 
Sverige. Vad den beror på, vilka sektorer och företag som särskilt drabbas och vilka 
effekter de statliga satsningarna har haft för att vända utvecklingen är frågor som vi 
belyser i ett pågående ramprojekt. 

Branschorganisationer har flera viktiga funktioner för såväl samhällsekonomin som de 
egna medlemmarna. I ett nytt ramprojekt analyserar vi hur staten och dessa 
organisationer kan samarbeta för att uppnå de näringspolitiska målen. 

3.2.1 Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken 
utvecklas? 

Slutrapport: Q1 2023 

AI4 ställer nya frågor kring strukturomvandling och ekonomisk tillväxt och är ett område 
som ligger högt på den politiska agendan. Flera länder har de senaste två åren publicerat 
nationella AI-strategier med ambitionen att skapa ett försprång när det gäller att utveckla 
och använda AI. 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur AI påverkar utvecklingen av svenskt 
näringsliv och sättet att skapa tillväxt. Vi studerar huruvida det finns ett samband mellan 
AI och produktivitet/lönsamhet och huruvida AI-politiken kan omprövas, utvecklas och 
effektiviseras. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• AI-politik för konkurrenskraft5 
• En litteraturöversikt för att öka förståelsen för vad vi vet idag om hur AI omdanar 

näringslivet och sättet att skapa tillväxt samt vilken roll staten bör ta. 
• En kvantitativ analys av hur AI används av företag i olika sektorer, storlekar och 

regioner. Frågor som analyseras är vilka företag som använder AI, om det finns något 
samband mellan AI och produktivitet/lönsamhet och om det föreligger hinder för 
företag att implementera AI. I den mån det är möjligt undersöker vi också vilka 
effekter AI får på jobb och löner. 

 
4 Artificiell Intelligens (AI) är intelligens som kommer från system (maskiner) i stället för människor. Systemet 

kan ta in data och självständigt fatta beslut baserade på dessa. Besluten är av sådan kvalitet att de åtminstone 
efterliknar intelligent mänskligt beteende. 

5 Rapport AU 2022:02:01 
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• Ett antal fallstudier där vi analyserar företagens förmåga att omvandla delar av sin 
verksamhet till aktiviteter som AI kan lösa i syfte att bibehålla företagets 
konkurrenskraft. Vi ser att det sällan är hela företagsprocesser som automatiseras. 
Anställda blir i stället ofta en del av en halvautomatiserad process. 

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

3.2.2 Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt? 
Slutrapport: Q1 2023 

Sverige har haft en likartad utveckling i BNP som övriga OECD-länder. Utvecklingen i 
BNP per capita har dock visat sig vara lägre i genomförda svenska studier.  

I projektet vill vi belysa produktivitetsutvecklingen i Sverige, potentiella orsaker till att 
utvecklingen inte har varit högre, hur Sverige presterar i jämförelse med andra likartade 
länder samt på vilket sätt staten kan bidra till ökad produktivitetstillväxt. Specifikt 
fokuserar vi på teknologi och avvikelser från dess maximala kapacitet i förhållande till 
produktivitetstillväxten. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En omvärldsanalys för att öka kunskapen om Sveriges totala 
faktorproduktivitetsutveckling. Vi analyserar vilka företag som avviker i 
produktivitet och hur förändringen har sett ut över tid, humankapitalets roll och 
företagsstödens effekter på produktivitet. Vi skattar också produktivitet och 
analyserar huruvida det kan göras på ett tillförlitligt sätt. I relevanta fall gör vi 
jämförelser med andra länder.6 

• En analys av teknikutvecklingens påverkan och avvikelser från företagens maximala 
kapacitet, det vill säga produktivitetsskillnaderna. Vi tittar också på skillnader mellan 
branscher, hur de har utvecklats över tid och företagens egenskaper. 

• En analys av sammansättningen av humankapital med utgångspunkt från bland 
annat utbildning men också mångfald avseende kön, ålder och ursprung. Analysen 
fokuserar på Sverige men kommer till stora delar att designas på samma sätt som 
OECD:s kommande studie. Detta för att möjliggöra jämförelser mellan de svenska 
resultaten och övriga OECD-länder. 

Horisontella perspektiv: Vi kommer att belysa eventuella geografiska- och könsmässiga 
skillnader i produktivitet och humankapitalets bidrag till produktivitet. 

3.2.3 Näringslivsfrämjande aktörers roll i politikens utformning 
Slutrapport: Q2 2023 

Näringslivsfrämjande aktörer är vanligt förekommande i Sverige. Aktörerna företräder 
ett stort antal företag och intressen som är aktuella för näringslivets utveckling. Exempel 
är branschorganisationer eller organisationer som företräder ett visst politiskt mål eller 
en särskild teknologi. Deras samlade ekonomiska betydelse är stor och de har ett 
betydande inflytande över politikens utformning och genomförande. 

 
6 Rapport 2021:09 
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Syftet med projektet är dels att belysa och problematisera de näringslivsfrämjande 
aktörernas roll i tillväxt- och näringspolitikens utveckling och genomförande. Dels hur 
samverkan med dessa aktörer kan påverka näringslivets förnyelse och 
strukturomvandling. Ytterst handlar det om att ge beslutsfattare och statliga tjänstemän 
en ökad kunskap om dessa aktörer och ge dem verktyg för att interagera med aktörerna 
på ett för staten ändamålsenligt sätt.  

Inom projektet planerar vi att publicera en litteraturstudie om de näringslivsfrämjande 
aktörernas roll i politikutformningen: Vilka typer av aktörer finns? Vilka agendor har 
olika typer av aktörer och på vilka sätt försöker de påverka politiken? Hur kan dessa 
aktörer kategoriseras? Vilka är de teoretiska perspektiven på dessa aktörers roll i 
politikutformningen och hur väl underbyggda är dessa teorier? 

Med utgångspunkt i litteraturen problematiserar vi frågan om näringslivsfrämjande 
aktörers roll i politikens utformning och genomförande: Vilka uppgifter lämpar sig att 
näringslivsfrämjande aktörer själva löser? Vilka uppgifter kräver samverkan med statliga 
aktörer? Vilka uppgifter bör staten lösa utan att involvera näringslivsfrämjande aktörer? 
Hur kan man lösa potentiella målkonflikter mellan ”insiders” och ”outsiders”. 

I en omvärldsanalys beskriver vi hur statliga aktörer i andra länder samverkar med 
näringslivsfrämjande aktörer kring förnyelse av näringslivet och om det finns regelverk 
eller andra aspekter som kan vara intressant för Sverige att lära från.  

Horisontella perspektiv: Projektet belyser hur näringslivsfrämjande aktörer är 
representerade i olika samarbeten ur ett jämställdhetsperspektiv. 

3.2.4 Stora datamängder och datadriven tillväxt – vad är statens 
roll? 

Slutrapport: Q1 2024 

Den pågående strukturomvandlingen mot en kunskaps- och tjänstebaserad ekonomi 
innebär en omvandling av produktions- och marknadsföringsprocesser. Företag och 
konsumenter ingår i alltmer komplexa nätverk. Nätverken genererar i sin tur allt större 
mängder strukturerade och ostrukturerade data. 

Vid internationella jämförelser av hur väl företag hävdar sig vad gäller användandet av 
stora datamängder så hamnar Sverige under genomsnittet i såväl EU som OECD. 
Samtidigt finns det andra data som visar på ett relativt sett stort bidrag av databaser till 
tillväxten, se KLEMS tillväxtbokföring (2019).  

Syftet med projektet är analysera möjligheten till och betydelsen av att öka svenska 
företags förmåga att nyttja potentialen med stora datamängder för svenskt tillväxt och 
näringslivsutveckling.  

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av hur stora datamängder används i Sverige, dels ur ett internationellt 
perspektiv, dels uppdelat på bransch och region.  

• En analys av om staten kan och bör främja användandet av stora data. Hur ser 
främjandet ut i omvärlden? 
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• En analys av hur staten kan främja delning av data mellan företag. Vilka är 
erfarenheterna av såväl marknadsbaserade lösningar som tvingande åtgärder? 
 

Horisontella perspektiv: Det regionala perspektivet ingår i den empiriska undersökningen.   
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3.3 Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och 
näringslivsdynamik 

Lagar, regler, riskkapital och skatter utgör tillsammans viktiga ramvillkor för företag och 
företagande. De kan underlätta eller hindra innovation, entreprenörskap och 
strukturomvandling. Det är därför relevant att analysera på vilket sätt förändrade regler 
för att starta aktiebolag har påverkat entreprenörer och entreprenörskapet. I takt med 
teknikutvecklingen, omställningen till ett hållbart företagande och pandemin som har 
påverkat omvandlingstrycket, hamnar näringslivets kompetensförsörjning i fokus. En del 
frågor belyser vi i det pågående ramprojektet ”Hur kan statens underlätta för 
näringslivets framtida kompetensförsörjning?”. Det är även relevant att utvärdera om 
expertskatten och FoU-avdraget har haft betydelse för företagens kompetensförsörjning 
och prestationer. 

Coronapandemin utlöste en global ekonomisk kris som har påverkat branscher och 
regioner på olika sätt. Krispolitik har övergått till återhämtningspolitik. Hur detta 
påverkar näringslivsdynamik, produktivitet, migration och arbetsmarknad är ännu för 
tidigt att säga. Det är därför betydelsefullt att analysera den regionala ekonomins 
utveckling, vilka mekanismer som styr återhämtning och vad statens roll kan vara. Det är 
även relevant att analysera hur pandemin har påverkat bosättningsmönster, näringslivets 
lokalisering och arbetskraftens produktivitet.  

En pålitlig, fossilfri och konkurrenskraftig prisbild lockar elintensiva företag till Sverige. 
En del av dessa företag lockas även med nedsatt energiskatt. Genom att analysera 
aktuella policyfrågor som spänner över flera politikområden ökar vi förståelsen för 
drivkrafter och hinder kopplade till utvecklingen av elintensiva företagsetableringar. 

3.3.1 Hur kan staten underlätta näringslivets framtida 
kompetensförsörjning  

Slutrapport: februari 2022 

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur offentliga styrmedel kan underlätta 
näringslivets framtida kompetensförsörjning.  

Arbetsmarknaden befinner sig under ett starkt omvandlingstryck. Detta som en följd av 
bland annat digitalisering och automatisering, värdekedjornas globalisering, 
demografiska trender, migration och urbanisering. Omvandlingstrycket ställer nya krav 
på arbetstagarnas förmåga att anpassa sin kompetens liksom på näringslivet och 
samhällets institutioner beredskap att hantera kompetensförsörjningsfrågorna proaktivt 
och strategiskt.  

Företag har i flera tidigare undersökningar uppgett att kompetensbristen är ett av de 
största tillväxthindren7. Strategier för att tillvarata och utveckla humankapitalet i syfte att 
matcha näringslivets befintliga och framtida efterfrågan, inte minst med inriktning på det 
livslånga lärandet, är viktiga näringspolitiska frågor.  

Företagens kompetensförsörjning tillgodoses på olika sätt genom nyanställningar och 
kompetensutveckling av befintlig personal. Ansvaret för kompetensförsörjningen är delat 
mellan det offentliga, företagen och individen. Ansvarsfördelningen är dock inte 
självklar.  
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Inom ramen för projektet som slutrapporteras i februari 2022 har vi publicerat: 

En omvärldsanalys där vi fokuserar på ansvars- och kostnadsfördelningen mellan staten 
respektive arbetsgivare och individ, samt deras parts- och branschorganisationer. Vi 
analyserar hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien använder offentliga 
insatser för att underlätta i huvudsak små och medelstora företags strategiska arbete 
inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

En kartläggande analys av de ekonomiska effekterna av formell och icke-formell 
utbildning inom företagen. Vi synliggör effekterna av personalutbildning på företagens 
produktivitet.   

Fallstudier där vi via företagsintervjuer analyserar företagens syn på behoven av 
kompetensförsörjning. Vi analyserar hur företagen organiserar de anställdas 
kompetensutveckling och hur företagens behov av statliga åtgärder ser ut.  

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

Horisontella perspektiv: I relevanta fall redovisar vi tillgängliga data utifrån geografiska- 
och könsmässiga perspektiv.   

3.3.2 Ekonomiska effekter av elintensiv industri 
Slutrapport: Q2 2023 

Tillgången till relativt säker och billig el kombinerat med ett gynnsamt företagsklimat har 
möjliggjort exploatering av naturtillgångar som malm, skog och vatten. Exploateringen 
har starkt bidragit till framväxten av en exportorienterad elintensiv industri i Sverige och 
gjort Sverige attraktivt för andra typer av elintensiva anläggningar såsom storskaliga 
dataserverhallar, batteritillverkning. Den har även bidragit till en omställning mot ökad 
elektrifiering av industriella processer.  

Staten har drivit på utvecklingen genom olika subventioner och stöd. De elintensiva 
företagens användning av el påverkar elpriset vilket kan fungera som en inträdesbarriär 
eller hinder för andra företag som behöver el. Ett subventionerat elpris kan leda till att el 
inte används där den värderas som högst. I sin tur kan detta påverka Sverige ekonomiska 
utveckling och tillväxt. 

Syftet med projektet är att undersöka den elintensiva företagssektorns ekonomiska 
betydelse utifrån två frågeställningar: (i) Ska staten främja utvecklingen av hela eller 
delar av den elintensiva företagssektorn i framtiden?; (ii) Om staten ska främja den 
elintensiva företagssektorn, vilka insatser skulle då kunna förbättra såväl sektorns 
ekonomiska betydelse som ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av 
elförsörjningssystemet och samtidigt bidra till det övergripande målet om en hållbar 
ekonomisk tillväxt. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av de samhällsekonomiska effekterna av den elintensiva företagssektorn. 
• En analys av den elintensiva företagssektorns ekonomiska struktur och utveckling 

samt ekonomiska effekter av ett subventionerat elpris.  
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• En policyanalys av hur styrmedelsmixen i Sverige är utformad för att stödja och 
främja den elintensiva företagssektorn. Vi jämför Sveriges utformning med några 
jämförbara länder. 

Horisontella perspektiv: Geografi och miljö. 

3.3.3 Vad kan staten göra för att underlätta för regioners 
omställningsförmåga? 

Slutrapport: Q4 2023 

Urbanisering och avfolkning i gles- och landsbygd bidrar till demografiska utmaningar 
och växande regionala inkomstskillnader. I samband med ekonomiska kriser tilltar den 
regionala sårbarheten. I den aktuella akademiska litteraturen diskuteras om politiken bör 
vara people-based, place-based eller kanske place-sensitive och hur avvägningar mellan 
rättvisa och effektivitet bör hanteras7. 

I spåren av coronapandemin vill vi analyser regionernas8 förmåga till omställning i 
situationer med starkt omvandlingstryck och betydelsen av regionalpolitiska insatser för 
att främja omställningsförmågan. Vi kommer även att studera de tilltagande regionala 
skillnadernas påverkan på omställnings- och återhämtningsförmågan. r 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av våra nordiska grannländers regionalpolitiska insatser med fokus på 
specifika insatser för att stärka regioners omställningsförmåga i situationer med 
starkt omvandlingstryck9.  

• En analys av vad som kännetecknar regioner med god återhämtningsförmåga. 
Studien tar sin utgångspunkt i 90-talskrisen och följer regionerna fram till den 
pågående coronapandemin.  

• En analys av den regionala tillväxten/utvecklingen under coronapandemins första fas 
utifrån hur den har drabbat regionerna. Vi följer den regionala ekonomin brett 
avseende näringslivsstruktur och arbetsmarknad med en fördjupad analys av 
besöksnäringen.  

• En analys där vi fördjupar kunskapen om de policyinitiativ som hittills har använts 
för att stimulera regional återhämtning ligger i linje med vad som behövs för en 
regional återhämtning vid ekonomiska kriser.  

• En eventuell utvärdering av en specifik policyinsats. 

Horisontella perspektiv: Geografi 

  

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

al (2018) “Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications”; Kline & Moretti (2016) 
“People, places, and public policy: Some simple welfare economics of local economic development 
programs”. 

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

nordiska länderna 
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3.3.4 Coronapandemin och arbetets framtida geografi 
Slutrapport: Första halvåret 2024 

Under det gångna året har coronapandemin lett till att kartan över arbetets geografi har 
ritats om radikalt. Genomförda större amerikanska surveyundersökningar visar att 
hälften eller drygt hälften av alla sysselsatta arbetade helt eller delvis hemifrån under 
våren/hösten 202010.  

Det kraftigt ökade distansarbetet har lett till en så kallad ”doughnut effect”. Effekten 
uppstår när efterfrågan på kontorslokaler och bostäder minskar i urbana centra och ökar i 
dess utkanter och omland. 

Aktuell svensk statistik visar att det till synes växande intresset för boendemiljöer utanför 
landets urbana centra sammanfaller med en ökad utflyttning från framför allt 
Stockholmsregionen11. 

Med det här projektet vill vi öka kunskapen om hur coronapandemin kan tänkas påverka 
bosättningsmönster, näringslivets lokalisering och arbetskraftens produktivitet. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av hur det ökade distansarbetet påverkar människors bosättningsmönster 
på olika geografiska nivåer och eventuella variationer beroende på exempelvis ålder, 
kön, familjesituation, utbildning och yrke/bransch. Vi studerar också vilken roll 
fritidshusägande har för arbetets lokalisering i tid och rum. 

• En analys av hur näringslivets lokalisering har påverkats som en följd av 
coronapandemin och ett ökat inslag av distansarbete. Vi fokuserar på företag inom 
lokalt orienterad tjänste- och varuproduktion samt kunskapsintensiv 
tjänsteproduktion.  

• En analys av hur ett ökat distansarbete påverkar arbetskraftens produktivitet.  

Horisontella perspektiv: Projektet har en tydlig koppling till det geografiska perspektivet. I 
relevanta fall presenteras och analyseras individbaserad statistik könsuppdelat. Projektet 
kan därmed också komma att ha en koppling till de jämställdhetspolitiska målen.  

 
10 Bick et al. 2020, Brynjolfsson et al. 2020, Barrero et al. 2021. 
11 Under 2020 ökade utflyttningen från Stockholms län betydligt och resulterade i ett negativt inrikes flyttnetto 

på -5 596 personer. Det var tredje året i rad som Stockholm uppvisade ett negativt flyttnetto. Tappet under 
2020 var dock markant högre än under de två föregående åren. Data för 2021 visar att utflyttningen från 
Stockholms län fortsatt i samma takt under innevarande år. Fram till och med juni månad redovisar länet ett 
negativt inrikes flyttnetto på -2,672 personer. För att få perspektiv på utvecklingen under de senaste arton 
månaderna kan det vara värt att påminna om att Stockholms län efter 1990-talskrisen haft ett genomsnittligt 
årligt inrikes flyttningsöverskott på drygt 2100 personer (1992-2019). 
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3.4 Sveriges internationalisering 
Internationalisering bidrar till ett ökat utbud av varor och tjänster och höjer ofta 
produktiviteten i de företag som deltar. Den bidrar också till ett generellt ökat välstånd i 
samhället. Vi startade två ramprojekt under 2021. Den ena fokuserar på vad det är som 
styr var FoU i multinationella företag hamnar. Det andra fokuserar på näringslivets 
anpassning till risker i den globala ekonomin.  

3.4.1 Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten 
bidra till att den hamnar i Sverige? 

Slutrapport: Q3 2023 

FoU ökar tillgången till ny kunskap och teknologi i ett land. Trots den snabbt ökande 
globaliseringsutvecklingen tillhör FoU de delar av värdekedjan som idag är minst 
internationaliserade. I vilken utsträckning FoU även fortsättningsvis kommer att 
lokaliseras till Sverige är därmed en väsentlig fråga då FoU antas främja tillväxt och 
sysselsättning av kvalificerad arbetskraft.  

Den FoU som genomförs i Sverige är starkt koncentrerad till ett mindre antal företag som 
i de flesta fall ingår i multinationella koncerner, svenska såväl som utlandsägda. Genom 
vår goda datatillgång har vi en unik möjlighet att närmare studera vilka faktorer som är 
viktiga för att attrahera multinationella företag att förlägga sin FoU i Sverige. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av huruvida det finns anledning att oroa sig över att det främst är i andra 
länder som svenska multinationella företag (MNF) ökar sin FoU. 

• En analys av hur den regionala spridningen av FoU-verksamheten har utvecklats. 
• En analys av olika faktorers betydelse för lokaliseringen av FoU, ur såväl ett 

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

Horisontella perspektiv: Vi studerar såväl nationella som regionala förändringar i FOU. 

3.4.2 Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till 
risker i den globala ekonomin. Vilken roll har 
näringspolitiken? 

Slutrapport: Q4 2023 

Den globala ekonomin erbjuder fantastiska möjligheter till handel och välstånd. Den 
medför även risker som företagen måste hantera. Riskerna är företagsspecifika men det 
finns även systemrisker som inte går att diversifiera bort genom exempelvis fler aktörer. 
För såväl svenskt näringsliv som det svenska samhället är det viktigt att se över båda 
dessa typer av risker. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• Coronapandemins effekter på försörjningen av importerade insatsvaror och åtgärder 
för att minska sårbarheten. En enkätundersökning i samarbete med Svenskt 
Näringsliv12  

 
12 PM 2021:05 
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• En analys där vi studerar de bakomliggande orsakerna till den avtagande 
globaliseringen med hjälp av OECD:s globala input-output-databas.  

• En analys av vilka lärdomar näringslivet har tagit till sig av efter finanskrisen 2008–
09. Med hjälp av vår tillgång till anonymiserade mikrodata följer vi de anpassningar 
som företagen har gjort och analyserar om dessa är optimala ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.  

Horisontella perspektiv: Vi studerar om det föreligger geografiska skillnader mellan 
vidtagna åtgärder för att säkra leverantörskedjor. 
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3.5 Näringslivets kapitalförsörjning 
Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna starta, växa och 
kommersialisera innovativa idéer. Staten bedriver kapitalförsörjningsinsatser riktade till 
företag i syfte att kompensera för potentiella marknadsmisslyckanden. Politikområdet får 
också alltmer uppmärksamhet på EU-nivå. För att utforma en effektiv politik inom detta 
område är det viktigt att skapa en förståelse för hur tillgången till riskkapital ser ut och 
vilka hinder växande företag möter. I ett pågående ramprojekt analyserar vi hur 
förutsättningarna för företag att växa snabbt ser ut i EU och i Sverige samt vilken roll 
politiska interventioner kan ha. 

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

Slutrapport: Första halvåret 2024 

Fenomenet snabbväxande företag anses ofta vara en central komponent i den kreativa 
förstörelse som driver utvecklingen i ekonomin som helhet. Statens rådighet över hur 
många, och vilka, företag som går in i en snabbväxande fas är mångfacetterad.  

Staten sätter ramvillkor som företagen har att förhålla sig till. Exempel är villkoren på 
arbetsmarknaden och möjligheten att attrahera personal, villkoren på kapitalmarknaden 
och möjligheten att attrahera kapital samt konkurrensregler. Staten har därutöver en 
viktig roll i att skapa, reglera och avreglera marknader, inklusive EU:s inre marknad. 
Detta skapar villkor för nya affärsidéer att slå igenom.  

Staten kan även ge direkta, selektiva stöd i olika faser av företagets tillväxtresa. Den 
framväxande europeiska politiken lägger stor vikt vid stora offentliga investeringar i 
enskilda företag. Statens roll när det kommer till att stötta snabbväxande företag är 
sammanfattningsvis oklar, omstridd och omgärdad av potentiella målkonflikter för 
staten att beakta. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En litteraturstudie om hur en gynnsam miljö för snabbväxande företag bör definieras 
och förstås ur ett policyperspektiv. 

• En omvärldsanalys av hur policymixen ser ut för snabbväxande företag i olika länder 
och vad vi redan vet om politikens effekter.  

• En statistisk analys av hur definitionen av snabbväxande företag påverkar 
policyrelevanta slutsatser och bilden av populationen. 

• En statistisk analys där vi kategoriserar snabbväxande företag i Sverige utifrån deras 
bidrag till produktiviteten och deras tillväxtbanor. 

• En analys av om olika typer av svenska snabbväxande företag tagit del av riktade 
företagsstöd, baserad på vår unika databas om företagsstöd. 

• En effektutvärdering av införandet av personaloptioner 

Horisontella perspektiv: Projektet undersöker den geografiska fördelningen av 
snabbväxande företag samt i vilken grad kvinnor och män är representerade bland 
affärsänglar och företagsledare. Vi kartlägger också insatser som syftar till att skapa 
snabbväxande företag inom miljöteknik och angränsande områden.  
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3.6 Näringslivets gröna omställning 
Stora delar av näringslivet ställer nu om sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Staten 
påverkar denna gröna omställning på flera olika sätt. Regleringar, skatter och avgifter 
tvingar, eller ger, företagen incitament till en mer miljövänlig produktion. Staten fyller 
också en viktig roll när det gäller att underlätta och påskynda gröna 
omställningsprocesser. Detta då tekniker som behövs för omställningen ofta är 
kapitalintensiva och har en lång teknisk livslängd. Omställningen förstärker redan höga 
marknadsrisker vid investeringar i hållbar miljöteknik, inte minst i den för Sverige 
viktiga basindustrin. 

I ett pågående ramprojekt analyserar vi statens roll i omställningen till en basindustri 
med cirkulära och resurseffektiva materielsystem. Vi påbörjar också två nya ramprojekt. 
Det ena behandlar ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken och vilka effekter dessa har 
på företagens tillväxt och konkurrensförmåga. Det andra utgår från det faktum att 
hållbarhet har blivit en central del av många svenska företags affärsmodell. Vi studerar 
och analyserar företagens strategiska arbete med att minska sin klimat- och 
miljöpåverkan. 

3.6.1 Hur kan staten bidra till processindustrins gröna 
omställning genom att främja resurseffektiva system för 
material och metaller? 

Slutrapport: december 2022 

Sedan tidigt 1970-tal har många länder, inklusive Sverige, vidtagit genomgripande 
åtgärder för att öka materialåtervinningen i samhället. Det pågår för närvarande ett 
flertal policyprocesser nationellt och på EU-nivå. Exempel är EU:s arbete med en 
åtgärdsplan för en cirkulär ekonomi samt de reviderade eller nya EU-direktiven rörande 
design, insamling och återvinning av olika material som förväntas få betydande effekter 
för återvinningsindustrin och processindustrin i allmänhet.  

Samtidigt sker stora statliga och privata investeringar i koldioxideffektiva 
produktionsprocesser av råmaterial som också kommer att påverka marknaden för 
hållbara material. Det är angeläget att förstå hur dessa gröna processer samspelar och 
vilken ekonomisk betydelse det kan komma att få för svensk processindustri och svensk 
ekonomi.  

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av hur välfungerande marknaden för återvunnet, sekundärt, material är 
och hur välfungerande slutmarknaden där de primära och sekundära materialen 
konkurrerar är. 

• En analys av vilken ekonomisk signifikans återvinningsindustrin har för Sverige och 
vilka konkurrensfördelar respektive nackdelar svensk återvinningsindustri har 
relativt andra länder. 

• En analys av vilken policy och vilka styrmedel som påverkar den sekundära och 
primära marknaden och om styrmedlen är kongruenta med varandra.  

• En analys av skillnaden i hur marknaden och policyimplikationerna ser ut för ett 
bulkmaterial och ett innovationskritiskt material. 
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Horisontella perspektiv: Det regionala perspektivet är av stor vikt i analysen av primära och 
återvunna material. Eftersom processindustrin står för en stor andel av Sveriges utsläpp 
av avfallsmängder är miljöperspektivet i centrum för projektet. 

3.6.2 Företagens strategiska arbete för en grön omställning – 
näringspolitiska implikationer och statens roll 

Slutrapport: Q3 2023 

Uppdaterad kunskap om företagens strategiska och långsiktiga klimatarbete ger viktiga 
inspel i utformandet av en effektiv och kombinerad närings- och klimatpolitik. 

En grön omställning som sker topp-down, där staten sätter ramar och använder 
styrmedel och regleringar, har tydliga begränsningar i en öppen ekonomi som är utsatt 
för internationell konkurrens. En omställning som drivs av företagens egna strategiska 
långsiktiga bedömningar har större chans att ske med bibehållen eller ökad 
konkurrenskraft. En risk med den senare är att omställningen inte går i den takt som 
behövs för att nå de politiska satta målen. En annan är att de stora företagen formar 
regelverk och marknader på ett sådant sätt att de säkrar monopolvinster (eller oligopol) 
och hämmar konkurrensen. 

Resultatet från ramprojektet kommer att öka kunskapen om och hur de företag som har 
antagit ambitiösa frivilliga hållbarhetsmål bidrar till en grön omställning av näringslivet. 
Vi kommer att analysera effekterna på företagens hållbarhetsarbete utifrån 
utsläppsminskningar och ekonomisk utveckling. 

En särskilt intressant grupp att analysera är företag som har anslutit sig till Science Based 
Targets Initiative (SBTi) och/eller Carbon Disclosure Project (CDP).   

Vår ambition är att testa miljöekonomiska hypoteser kring varför företag planerar och 
sätter utsläppsmål samt målens effekter på verksamhetens miljömässiga och ekonomiska 
utveckling. 

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En analys av hur SBT- och CDP-företagen hittills har presterat ekonomiskt relativt 
sina målsättningar i jämförelse med övriga näringslivet.  

• En analys där vi testar hypotesen att den gröna strukturomvandlingen sker snabbare 
i de företag som planerar för omställningen än för de som inte gör det. 

• En omvärldsanalys av hur andra länder och EU hanterar och reglerar den gröna 
omställningens potentiellt konkurrenshämmande effekter till följd av cirkulära 
materialflöden.  

Horisontella perspektiv: Miljö. 
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3.6.3 Klimatpolitik via ekonomiska styrmedel – hur påverkar den 
industrins konkurrenskraft? 

Slutrapport: Första halvåret 2024 

I december 2019 presenterade EU sin färdplan för en hållbar ekonomi, den europeiska 
gröna given. I paketet ”Fit for 55” som lanserades i juli 2021 konkretiseras färdplanen 
inom klimatområdet. Den innehåller förslag på åtgärder som i huvudsak ska genomföras 
via ekonomiska styrmedel. Bland annat en revision och utvidgning av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter (EU ETS), stora klimatinvesteringar och klimattull på 
koldioxidintensiv import. Förslagen indikerar att det europeiska koldioxidpriset kommer 
att påverkas och därmed även den svenska industrins förutsättningar att bedriva en 
konkurrenskraftig verksamhet. 

I ljuset av ett allt starkare fokus på prismekanismer för att minska koldioxidutsläpp är 
det angeläget att förstå hur koldioxidprissättningen påverkar företagens faktiska beslut. 
Inte minst i relation till de svenska klimatpolitiska instrumenten. De ger allt färre företag 
nedsättningar från koldioxidskatten och inkluderar allt fler företag i det europeiska 
handelssystemet.  

Den långa tidsserien och de unika data som finns över svenska företags utsläpp och 
inbetalningar av koldioxidskatt har gett upphov till en aktuell forskningslitteratur13 och 
pågående forskningsprojekt14. 

Med det här projektet vill vi bidra till en ökad kunskap om hur de klimatpolitiska 
styrmedlen påverkar företagens konkurrenskraft  

Inom projektet planerar vi att publicera: 

• En omvärldsanalys där vi undersöker hur olika länder använder ekonomiska 
styrmedel i syfte att skapa ett pris på koldioxid och hur strategin har förändrats över 
tid. 

• En översikt av den empiriska litteraturen om hur koldioxidbeskattning och handel 
med utsläppsrätter påverkar företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Vi 
identifierar eventuella kunskapsluckor som kan bli föremål för vidare studier inom 
ramprojektet  

• En mikrodataanalys över effekter av koldioxidpriset på svenska företags 
konkurrenskraft.  

Horisontella perspektiv: Vi ser stora möjligheter att knyta an till det regionala perspektivet. 
Kända problem med att regionalfördela ekonomisk statistik kan påverka möjligheterna. 
Redovisning av sysselsättningsstatistik görs könsuppdelad.  

 
13 Strömberg och Martinsson 2020; Brännlund et al 2014; Hammar och Åkerfeldt 2011; Andersson 2019, Harrison 

och Kriström 1999. 
14 SHof-KTH, Göteborgs universitet. 
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4. Enskilda projekt 
I syfte att ge kvalificerade underlag för att utveckla, ompröva och effektivisera statliga 
insatser för tillväxt och näringslivsutveckling genomför vi oberoende analyser och 
utvärderingar av specifika insatsers måluppfyllelse och effektivitet.  

4.1 Utvärdering av expertskatten 
Slutrapport: december 2023 

Den så kallade expertskatten innebär att arbetstagare från utlandet som klassificeras som 
experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner kan beviljas skattelättnad. För 
arbetsgivaren medför skattelättnaden reducerade arbetsgivaravgifter. 

Expertskatten syftar till att skapa incitament för företag och organisationer att attrahera 
företagsledare, nyckelpersoner, experter och forskare till Sverige för att därigenom stärka 
den svenska konkurrenskraften.  

Ur incitamentssynpunkt har expertskatten två viktiga begränsningar. Den ena är 
svårigheten för arbetstagaren att i förväg veta om de kommer att beviljas skattelättnader. 
Den andra är skattelättnadens tidsbegränsning om fem år. 

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av expertskatten med fokus på den 
reform i systemet som skedde 2012. Reformen medförde att utländska experter som 
tjänade över två prisbasbelopp berättigades skattelättnader. Vi kommer dels att 
utvärdera i vilken utsträckning expertskatten har influerat migrationen till Sverige och 
vistelsens varaktighet, dels hur expertskatten påverkar företagens prestationer. 

Metodvalet är Bunching Estimations15. Metoden innebär att grupperingar skapas kring 
punkter som innehåller diskontinuiteter för att exempelvis undersöka beteenden hos 
individer och företag. 

Horisontella perspektiv: Data kommer att redovisas geografiskt i tillämpliga fall. 

4.2 Har sänkningen av aktiekapital i privata aktiebolag 
påverkat företagsstrukturen? 

Slutrapport: Q1 2023 

I syfte att göra det lättare att starta och driva företag har staten i omgångar sänkt kravet 
på aktiekapital. Den 1 januari 2021 sänktes kravet till 25 000 kronor16.  

Marknadsregleringar kan ses utifrån två olika kontrasterande teorier: public interest 
theory och public choice theory. Enligt public interest theory kan staten åtgärda 
marknadsmisslyckanden genom regler för att skydda allmänhetens intresse. Public 
choice theory argumenterar i stället för att regler är negativa ur konkurrenssynpunkt 
eftersom de riskerar att skydda befintliga företags intressen. Medan Public choice theory 
förespråkar färre regler förespråkar public interest theory mer reglering. 

 
15 Se exempelvis Kleven (2015) Bunching. London School of Economics September 2015. 
16 2010 sänktes kravet från 100 000 till 50 000 kr. 
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Tidigare genomförda internationella forskningsstudier har visat att det finns ett starkt 
samband mellan reglering av marknadsinträde och entreprenörskapsaktivitet17. En studie 
visar att reformen av aktiekapital i Sverige har lett till skillnader mellan olika 
befolkningssegment. Störst effekt tycks den ha haft för utrikes födda män från länder i 
Mellanöstern18.  

När det gäller regleringarnas effekter på företagens utveckling och prestation är 
kunskapsläget sämre. En studie19 visar att en sänkning av avgifter och förenkling av 
registrering av företag i Portugal har haft positiva effekter på antal nystartade företag och 
sysselsättning. Reformen har samtidigt haft en negativ effekt på företagens 
överlevnadsgrad. 

Syftet med projektet är att utvärdera hur den succesiva sänkningen av kravet på 
aktiekapital har påverkat: 

• inflödet av nya aktiebolag utifrån exempelvis bransch, storlek, ägarnas kön, ålder och 
födelseland 

• befintliga företag som sänkt aktiekapitalet under 100 000 kronor 
• aktiebolagens prestation utifrån exempelvis sysselsättningstillväxt, omsättning, 

produktivitet och överlevnadsgrad 

Metodvalet är en jämförande difference-in-difference (DID) i kombination med 
registerdata från egna registerdata. Eventuellt kan kompletteringar behöva göras med 
data från Bolagsverket. 

Horisontella perspektiv: Vi kommer att undersöka om kapitalkravsförändringen har haft 
olika effekter på mäns och kvinnors företagande. 

4.3 Är koldioxidläckaget ett hot mot klimatpolitiken? 
Slutrapport: maj 2022  

Länder som går före i klimatarbetet riskerar att förlora en del av sin koldioxidintensiva 
industri om kostnadsnackdelarna blir alltför stora. En sådan strukturomvandling kan 
vara svår att upptäcka i data om den sker gradvis genom att nyinvesteringarna förläggs 
utomlands i stället för inom landet. Hur stort problemet med ”koldioxidläckage” är 
varierar mellan olika länder och över tiden. Oavsett svaret kan själva ängslan för att 
produktionen och jobben ska försvinna ur landet vara en återhållande faktor för 
klimatpolitiken. 

I det här projektet analyserar vi om det finns några empiriska belägg för att 
koldioxidintensiv produktion har flyttats till länder med lägre utsläppskrav, och i vilken 
utsträckning det beror på skillnader i klimatpolitiken. 

Metodvalet är modellberäkningar gjorda utifrån OECDs uppdaterade input-output 
databas för åren 1995 till 2018 och IEA:s databas ”global energy-related CO2 emissions by 
sector” databas. Vi kommer även att göra olika ”scenarios” där vi hypotetiskt flyttar 

 
17 Djankov m.fl., 2002; Klapper m.fl., 2006; Barseghyan; 2008. 
18 Aldén m.fl., 2020. 
19 Branstetter m.fl. 2014 
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produktionen i världen för att se vilka effekter det skulle få på de globala utsläppen, 
givet dagens skillnader i utsläppskoefficienter. 

Horisontella perspektiv: Miljö. 

4.4 Utvärdering av FoU-avdraget 
Slutrapport: september 2022 

För att främja de innovativa och snabbväxande företagen använder regeringar runt om i 
världen styrmedel som bidrag, lånegarantier, pristävlingar och skattesubventioner. I det 
här projektet studerar vi FoU-avdraget. Det är ett statligt indirekt stöd till forskning och 
utveckling i näringslivet som är allokerat via skatteincitament. FoU-avdraget infördes i 
Sverige 2014 (SOU 2012:66). Det innebär att personal som jobbar med FoU får sänkta 
arbetsgivaravgifter motsvarande tio procent av bruttolönen, men i begränsad omfattning 
per koncern (max 230 000 kr per månad). Motivet är i första hand att stimulera FoU i de 
mindre företagen (Prop. 2013/14:1). De har störst svårigheter att finansiera FoU och 
investerar därför mindre i FoU än vad som skulle vara samhällsekonomiskt optimalt. 

Syftet med projektet är att utvärdera om FoU-avdraget har genererat avsedda effekter. 
Förutom en deskriptiv analys av de företag som har utnyttjat FoU-avdraget sedan start, 
gör vi en ekonometrisk utvärdering. Vi tittar på FoU-avdragets effekter på företagens 
FoU-kostnader och andra utfallsvariabler såsom omsättning, förädlingsvärde, patent och 
sysselsättning. Vi utgår från företagens arbetsgivardeklarationer samt myndighetens 
databaser IFDB och MISS. 

Horisontella perspektiv: I relevanta fall redovisas data utifrån geografiska perspektiv 

4.5 Utvärdering av investeraravdraget 
Slutrapport: juni 2022 

I detta projekt studeras investeraravdraget, ett styrmedel som innebär att privatpersoner 
får ett skatteavdrag upp till ett visst belopp oavsett investeringens utfall. Det svenska 
investeraravdraget infördes den 1 december 2013 och innebär specifikt att fysiska 
personer, skattskyldiga i Sverige, som vill satsa pengar i mindre tillväxtbolag i samband 
med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av 
betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Investeraravdraget motiverades med 
att det ska leda till fler investeringar, till större investeringsbelopp, till färre konkurser 
samt till ytterligare finansiering för företaget (Prop. 2012/13:134).  

Syftet med studien är att utvärdera om investeraravdraget har genererat de effekter som 
avsågs när reformen introducerades. Projektet ämnar dels att utmynna i en deskriptiv 
analys av de affärsänglar och de företag som har utnyttjat investeraravdraget sedan start. 
Huvuddelen av analysen är dock en ekonometrisk utvärdering av investeraravdragets 
effekter på investeringar och andra utfallsvariabler. Analysen bygger på företagens 
kontrolluppgifter över avdragsgill finansiering från privatpersoner, nyinköpt 
nyemissionsdata samt myndighetens databaser IFDB, MISS samt MIRK. 

Horisontella perspektiv: I relevanta fall redovisar vi data utifrån geografiska perspektiv. 
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4.6 Effektutvärdering av regionalt investeringsstöd 
Slutrapport: Q1 2024 

Syftet med investeringsstödet är att främja en hållbar tillväxt och öka företagens 
konkurrenskraft. Stödet är indelat i olika insatstyper. De två största är regionalt 
investeringsstöd, som 2019 beviljade cirka 320 mkr, och särskilt investeringsstöd till små 
och medelstora företag som samma år beviljade cirka 160 mkr. De övriga insatstyperna är 
volymmässigt små, från 10 mkr till knappa 40 mkr.  

Att förstå stödens effekter på företagen är viktigt ur ett policyperspektiv. Trots det saknas 
det effektutvärderingar under en lång tidsperiod, särskilt för perioden efter 2010. 
Tillväxtanalys utvärderade stöden för perioderna 1990–1999 och 2000–2007. Den första 
visade inga effekter på vare sig sysselsättning eller avkastning på kapital. Den andra 
visade positiva effekter på sysselsättning och investeringar och överlevnad.  

2016 pekade vi på behovet av ytterligare effektutvärdering av regionalt företagsstöd. 2021 
pekade Regeringskansliet ut vikten av att ha ett jämställdhetsperspektiv i studier av 
regionala företagsstöd. 

Vår avsikt är att genomföra effektutvärderingen med data från Tillväxtanalys databaser 
MISS och IFDB. Vi genomför den som en matchningsstudie på grund av att det inte är 
möjligt att skapa potentiella jämförelsegrupper eftersom det inte har skett någon 
regelförändring. Studien fokuserar på perioden 2010–2019 och ska studera effekter 
kopplade till exempelvis omsättning, sysselsättning och produktivitet.  

Horisontella perspektiv: Geografi och jämställdhet 

4.7 Effektutvärdering av Transportbidraget 
Slutrapport: Q4 2023 

Transportbidraget infördes 1971 och omfattar de fyra nordliga länen. Beviljat stöd har 
under lång tid uppgått till mellan 350 och 450 mkr per år. Syftet med stödet är att dels 
kompensera för kostnadsnackdelar på grund av långa avstånd, dels att stimulera till 
förhöjd förädlingsgrad. Stödets förordning ändrades 2007 från att ha utgått från olika 
transportbidragzoner till att utgå från i vilken kommun företaget har sin 
produktionsverksamhet. 

Utvärderingar och analyser av transportbidraget har genomförts i form av 
intervjustudier och analyser av data från stödprocessen och stöddata kombinerat med 
mikrodata om företagsvariabler. 2012 gjorde Tillväxtanalys ett försök att identifiera 
stödets kausala effekter för perioden 2000–2008. Resultatet visade på en positiv 
korrelation mellan bidraget och utfallsvariablerna. Det var däremot svårt att tolka om 
sambanden var kausala. Riksrevisionen har påtalat att klimataspekten har varit 
försummad i tidigare studier.  

Vår avsikt är att genomföra en kvasiexperimentell utvärdering av transportbidraget för 
perioden 2000–2019 med fokus på företagsförädlingsvärde och utifrån data från våra 
databaser MISS och IFDB. Förordningsändringen som gjordes 2007 gör det möjligt att 
skapa behandlings- och kontrollgrupper.  

Horisontella perspektiv: Geografi 
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5. Metodutvecklingsprojekt 
Förutom att använda vetenskapligt befästa metoder i vårt analys- och utvärderingsarbete 
arbetar vi med övergripande metodutveckling. Syftet är dels att utveckla vårt eget arbete, 
dels att bidra till andras lärande.  

5.1 Att mäta innovation 
Slutrapport: Q2 2023 

Tillgång till relevant innovationsstatistik är en förutsättning för att analysera och 
utvärdera Sveriges innovationsförmåga. 2019 upphandlade Tillväxtanalys en 
patentdatabas för att möjliggöra utvärdering av olika innovationsinriktade stödprogram. 
Den har hittills använts för att utvärdera effekterna av Vinnovas samverkansstöd på 
stödföretagens patentering20 samt på regioners tekniska diversifiering21.  

Utöver en allmän översikt av innovationsindikatorer och statistik är syftet med 
metodprojektet att utreda myndighetens behov av patent, annan upphovsrättsstatistik 
och andra innovationsindikatorer. Vi vill också följa upp om den patentdatabas som 
myndigheten har köpt in löpande bör uppdateras och hur variablerna i sådant fall kan 
utvecklas.  

Specifikt kommer följande frågeställningar att utredas: 

• vilka svenska innovationsindikatorer producerar SCB och andra aktörer  
• vilka innovationsindikatorer har myndigheten behov av 
• vilken innovationsstatistik har eller bör myndigheten ha tillgång till 
• hur kan statistiken utvecklas. 

5.2 Användning av RCT i svensk tillväxtpolitik 
Slutrapport: december 2022 

Intresset för randomiserade kontrollstudier ökar inom allt fler politikområden. Orsaken 
är framför allt att metoden på ett enkelt och intuitivt sätt ger en mycket hög tillförlitlighet 
när det gäller att mäta effekter.  

Vi har under tre år medverkat i Nestas RCT-nätverk22 där erfarenheter av olika metoder 
och RCT- experiment i en rad olika länder har dokumenterats och diskuterats. 
Erfarenheterna kan tjäna som inspiration och lärande för likande studier i Sverige23. 

Ett förslag som vi diskuterar med Tillväxtverket är att använda metoden för att utvärdera 
ett av deras program för nystartade företag. Metoden skulle kunna ge goda 
förutsättningar att skilja på vad som är programmets påverkan och vad som exempelvis 
beror på en allmän trend. 

 
20 WP 2020:04 
21 WP 2020:02 
22 https://www.nesta.org.uk/ 
23 I PM 2016:03 ”Hur randomiserade kontrollstudier kan utveckla tillväxtpolitiken – erfarenheter och förslag på 

tillämpning” har vi utvecklat hur metoden skulle kunna användas 

http://www.nesta.org.uk/
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5.3 Metod för kartläggning av tillväxtpolitiska insatser 
Slutrapport: augusti 2022 

Ett egeninitierat projekt för att ge en överblick av den svenska tillväxtpolitiken genom en 
lång serie analyser och utvärderingar. Situationen med ett stort antal aktörer och många 
små, icke koordinerade insatser gör det svårt att få en överblick vilket är problematisk ur 
ett styrningsperspektiv. Överblicken är viktig för att kunna styra insatserna till de 
områden där de gör mest nytta. 

Inom metodutvecklingsprojektet har vi publicerat en rapport som belyser 
dokumentationsläget hos Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten24. Vi har också 
utvecklat en fungerande prototyp av ett kartläggningsverktyg som bygger på 
automatiserad textanalys.  

Nästa steg i projektet är att demonstrera prototypen för befintliga och nya intressenter. 
Detta i syfte att identifiera vad som återstår att göra innan vi kan sjösätta verktyget och 
eventuellt applicera det på ytterligare myndigheters programdokumentation. Vi ska 
också titta på rutinbeskrivningar som kan förenkla framtagning och tillgängliggörande 
av programdokumentation bland relevanta myndigheter. Myndigheternas 
programdokumentation utgör viktiga underlag för löpande och utvidgade 
kartläggningar. 

5.4 Att bättre följa näringslivets gröna omställning – 
ett test av ramverk och indikatorer  

Slutrapport: oktober 2022 

Enligt instruktion ansvar vi för uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och 
hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling25. Vi ska 
även bidra med statistiskt material och aktivt sprida kunskap och erfarenheter från, samt 
resultat av, våra utvärderingar och analyser till myndigheter och andra intressenter26.  

I metodutvecklingsprojektet ”Att bättre följa näringslivets gröna omställning med 
existerande statistik”27 har vi identifierat kunskapsluckor i uppföljningen av näringslivets 
gröna omställning. I rapporten ”Från miljöstatistik till insikt” lämnade vi förslag till 
ramverk och indikatorer28. Vi ser att det saknas ett samlat dataunderlag för djupare 
analyser som baseras på ekonomisk- och miljö/klimatstatistik och att behovet av kunskap 
om hur politiken på ett effektivt sätt kan bidra till en effektiv omställning är stort. Bland 
annat har regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning 
efterfrågat sådan information. 

Inom projektet planerar vi att:  

• samla in och sammanställa data samt genom bearbetningar ta fram de indikatorer 
som vi förslog i vår rapport29 

 
24 Rapport AU 2021:01 
25 Förordning (2016:1048) § 7 
26 Förordning (2016:1048) § 14 
27 dnr 2020/163 
28 Rapport AU 2021:02 
29 Rapport AU 2021:01 
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• undersöka om det föreslagna ramverket går att använda i praktiken 
• utveckla ett förslag till webbverktyg som möjliggör egna bearbetningar och utökade 

analyser på ett lättillgängligt sätt. 

5.5 Politikområdesövergripande lägesbedömningar 
Slutrapport: december 2022  

Vårt uppdrag är att utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av 
statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Enligt 
vår instruktion ska vi särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- och 
näringspolitiska insatser. I ramprojekten bidrar vi till en helhetssyn genom fördjupade 
analyser inom delområden eller teman. I enskilda projekt fokuserar vi på specifika 
politiska insatser/åtgärder eller mer avgränsade frågeställningar. 

För att också kunna bidra till bedömning av tillväxt- och näringspolitikens samlade 
effekter ser vi behov av övergripande lägesbedömningar som spänner över flera 
politik/utgiftsområden. Utöver en lägesbedömning, möjligen i relation till 
näringspolitiska mål och delmål, ser vi möjligheter att lyfta fram mer grundläggande 
målkonflikter och spänningar mellan politikområden och styrmedel. Vi ser att 
lägesbedömningarna fyller en funktion, exempelvis i samband med regeringens 
återrapportering till Riksdagen och som grund för näringspolitisk debatt under en 
mandatperiod. Periodiciteten för lägesbedömningarna kan vara vart tredje till fjärde år. 

Metodutvecklingsprojektet syftar till att pröva genomförbarheten av 
politikområdesövergripande lägesbedömningar och att utveckla en möjlig struktur för 
dessa. Vi kommer att belysa alternativa avgränsningar, möjliga indikatorer och 
datakällor. Vi kommer också att göra en översikt av eventuellt tidigare genomförda 
lägesbedömningar och skatta resursåtgången. 
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6. Sammanställning 
Löpande information om våra ramprojekt, enskilda projekt och metodutvecklingsprojekt 
finns på www.tillvaxtanalys.se 

Ramprojekt Leverans 

Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas? Q12023 

Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt? Q1 2023 

Hur kan staten bidra till processindustrins gröna omställning genom att 
främja resurseffektiva system för material och metaller? 

december 2022 

Ekonomiska effekter av elintensiv industri Q2 2023 

Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den 
hamnar i Sverige? 

Q1 2023 

Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till risker i den globala 
ekonomin. Vilken roll har näringspolitiken? 

Q4 2023 

Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft Q2 2023 

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga? Q4 2023 

Främjandeaktörers roll i politikens utformning Q2 2023 

Stora datamängder och datadriven tillväxt – vad är statens roll?  Andra halvåret 
2024 

Företagens strategiska arbete för en grön omställning – näringspolitiska 
implikationer och statens roll 

Q3 2023 

Är Sverige och EU en (o)gynnsam miljö för snabbväxande företag? Första halvåret 2024 

Coronapandemin och arbetets framtida geografi Första halvåret 2024 

Klimatpolitik via ekonomiska styrmedel – hur påverkar den industrins 
konkurrenskraft? 

Första halvåret 2024 

Enskilda projekt Leverans 

Är koldioxidläckaget ett hot mot klimatpolitiken? maj 2022 

Utvärdering av investeraravdraget juni 2022 

Utvärdering av FoU-avdraget  september 2022 

Har sänkningen av aktiekapital i privata aktiebolag påverkat 
företagsstrukturen? 

Q2 2023 

Utvärdering av expertskatten Q4 2023 

Effektutvärdering av Transportbidraget Q4 2023 

Effektutvärdering av regionalt investeringsstöd Q1 2024 

Metodutvecklingsprojekt Leverans 

Metod för kartläggning av tillväxtpolitiska insatser augusti 2022 

Att mäta innovation Q2 2023 

Att bättre följa näringslivets gröna omställning – ett test av ramverk och 
indikatorer 

oktober 2022 

Användning av RCT i svensk tillväxtpolitik december 2022 

Politikområdesövergripande lägesbedömningar december 2022 

 

http://www.tillvaxtanalys.se/


   

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

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

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

Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

Tillväxtanalys 
Studentplan 3, 831 40 Östersund 

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

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