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1. SAMMANFATTNING 
Det som föregår detta arbete är två arbeten inom ramen för denna kurs. Dels ett utkast till vetenskapligt 
konferensbidrag, där jag gjort en kartläggning av ALMI Företagspartners uppföljning inom 
affärsområdet ”Innovatörer” – se bilaga 1 och dels ett utkast till en vetenskaplig artikel där jag gjort en 
litteraturstudie kring uppföljning och utvärdering av statlig finansiering (Sverige) – se bilaga 2. Jag har 
även nyttjat den erfarenhet och kunskap jag samlat på mig under ca 7 år som innovationsrådgivare på 
ALMI Företagspartner. 
 
Själva arbetet bygger på ett begränsat antal intervjuer av företag/ privatpersoner som fått riskvillig 
finansiering i form av ALMI Företagspartners villkorslån1 under 2006. Syftet med arbetet är att få 
indikationer på mönster, kring rådgivningens betydelse, i samband med riskvillig finansiering från 
staten för att, på sikt, leda rådgivarrollen framåt.  
 
Jag skiljer på effekter och konsekvenser i detta arbete där effekter är mätbara parametrar, som på ett 
objektivt kan följas upp, medan konsekvenser är mer subjektiva värderingar från de intervjuade.  
I mina frågeställningar har jag försökt hitta parametrar kring själva rådgivningen som kan ha betydelse 
för om innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt eller inte.  
 
Av totalt 304 personer/företag som fått villkorslån år 2006, är 37 intervjuer genomförda och ytterligare 
28 privatpersoner/företag är uppringda, men har abonnemang som upphört (samtliga från storstadslän). 
Det begränsade antalet intervjuer gör att underlaget är svagt och orimligt att dra slutsatser ifrån, men 
jag använder de indikationer som kommit fram vid intervjuerna, ihop med min egen erfarenhet, i mitt 
resonemang.  
Några indikationer utifrån intervjuerna är att rådgivningen verkar ha större betydelse utanför 
storstadslänen (Skåne, Stockholm och Väst). Utanför dessa län anser 92% att de haft nytta av 
rådgivningen, jämfört med 47% i storstadslänen.  
Den nytta man säger sig haft av rådgivaren är att han/hon: 
• fungerat som bollplank  
• man har fått betydelsefulla kontakter.  
Några förklaringar kan vara att:  
• de intervjuade personerna/företagen i Sveriges övriga län, haft nästan dubbla antalet 

rådgivningstillfällen jämfört med storstadslänen  
• ALMI:s innovationsrådgivare arbetar olika i storstadslänen jämfört med Sveriges övriga län då 

arbetsbelastningen är olika  
• ALMI Företagspartner har en mer marknadskompletterande roll i övriga län, då utbudet av 

rådgivartjänster är tätare i storstadslänen 
 
En mätbar effekt av den statliga finansieringen är att 18 av de 37 intervjuade har sina projekt på 
marknaden efter två år. Av dessa är 56% från Sveriges övriga län medan 46% är från storstadslänen. 
Om jag skulle anta att de 28 uppringningar (samtliga i storstadslän) där abbonemanget upphört, är 
nedlagda projekt, innebär det att 21% av projekteten i storstadslänen finns på marknaden. Även ALMIs 
egna uppföljning för affärsområdet ”Innovatörer” år 2006 visar liknande mönster. Detta kan vara en 

                                                 
 
1 Innovationslån är ett villkorslån där säkerheten ligger i själva projektet, vilket kortfattat innebär att om projektet inte 
lyckas behöver låntagaren inte betala tillbaka lånet. 
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indikation att rådgivningen är viktig, men jag vill understryka att antalet intervjuer är för litet att dra 
några slutsatser ifrån.  
 
För att få bättre underlag och kunskap kring, om offentliga finansiering respektive tillhörande 
rådgivning har betydelse för om innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt eller inte, så anser 
jag att uppföljningen av dessa idéer jätteviktig, vilket även detta arbete påvisar.  
 
Intervjuerna indikerar mönster som kan användas för att göra djupare undersökningar, som i sin tur kan 
leda rådgivarrollen framåt och även skapa ny kunskap åt ALMI Företagspartner eller annan aktör som 
arbetar med riskvillig finansiering ihop med tillhörande rådgivning. 
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2. BAKGRUND OCH INLEDNING 

2.1 Introduktion 
ALMI Företagspartner är den aktör som idag har statens uppdrag att arbeta med statlig finansiering 
med tillhörande rådgivning till personer och företag med nya idéer. Därför är arbetet fokuserat kring 
dem.  
Arbetet är indelat i en introduktion med en övergripande beskrivning av hur ALMI Företagspartner 
arbetar, med fokus på innovationsrådgivning. Därefter olika sätt att mäta resultat utifrån effekter och 
konsekvenser, även det kopplat till ALMI Företagspartner. Vidare bygger arbetet på uppföljning ur ett 
rådgivarperspektiv, metod, syfte, resultat utifrån intervjuerna och slutligen diskussion och slutsats.   
 

2.2 ALMI Företagspartner 
ALMI Företagspartner ägs till 51% av staten och 49% av lokala aktörer (oftast en länsstyrelse eller 
regionförbund) och arbetar huvudsakligen med tre affärsområden, varav ett är ”Innovatörer”.  Med 
”Innovatörer” menar ALMI Företagspartner AB, personer, både enskilda och i företag, som har nya 
idéer med potential att bli kommersialiserade.2 Mitt tidigare konferensbidrag (bilaga 1) har beskrivit 
uppdraget som ALMI Företagspartner har från staten samt vad som förväntas utifrån regeringens 
proposition 2006/07:13.  
 
ALMI Företagspartner består av ett moderbolag och 19 dotterbolag som verkar i samtliga län i Sverige. 
Alla län har innovationsrådgivning i basutbudet. Totalt finns ca 50 personer delaktiga i affärsområdet 
med denna rådgivning och finansiering, vilket motsvarar ca 35 årsarbeten. I verksamheten hade man år 
2006 ca 15000 kundkontakter per år av dessa kontakter fick ca 2.000 innovationsprojekt finansiellt 
stöd. Det ALMI erbjuder, är rådgivning samt riskvillig finansiering i olika former. (Förstudiemedel 
max 15 000:- per projekt – variationer finns i länen, förstudielån upp till 75 000:- samt innovationslån - 
obegränsat belopp). En del av denna riskvilliga finansiering kommer från staten direkt och en del är 
ALMIs egna medel utifrån att man har ett avkastningskrav på affärsområdet ”Finansiering”. 
De som kan ta del av erbjudandet är personer och företag som har nya idéer med 
kommersialiseringsmöjligheter. Utöver basutbudet kan det finnas lokala erbjudanden och aktiviteter i 
länen utifrån samarbete med andra aktörer. Kravet för att få det finansiella stödet är att idén har ett 
nyhetsvärde och att det finns en kommersiell potential. 
 
ALMIs innovationsrådgivare har olika grundutbildningar och erfarenheter, men alla har en gemensam 
baskunskap utifrån en kvalitetssäkrad utbildning som de flesta av ALMIs rådgivare genomgått. ALMI 
Företagspartner har inget gemensamt arbetssätt för innovationsrådgivare, men flertalet län arbetar 
utifrån en coachande arbetsmetod, som innebär att de flesta personer med nya idéer får chansen att 
under rådgivning och ALMIs kontaktnät själva komma fram till om de har en kommersiellt gångbar 
idé eller inte. Tydligt vid samtliga rådgivningstillfällen är att fokus på idéutvecklingen är 
kommersialisering på något sätt. ALMIs rådgivare har tillgång till ett stort nätverk både i det egna länet 
(företag och aktörer som arbetar med finansiering och idéutveckling), nationellt mellan länen och i 
begränsad omfattning även internationellt.  
 
                                                 
 
2 http://www.almi.se 
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/96/26/5c0050c1.pdf 
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Människan bakom idén är viktig i utvecklingen och många gånger blir det ett kunskapsutbyte mellan 
rådgivaren och personen med den nya idén. Det är en lärandeprocess och nätverksbyggande för båda 
parter. I rådgivningssituationen sker ett möte mellan två personer och det finns ett antal faktorer som 
påverkar utkomsten av det mötet såsom förväntningar, styrmedel, inspiration, social psykologi etc. Det 
är viktigt att i rådgivarrollen känna till olikheter och faktorer som påverkar det mellanmänskliga mötet. 
Generellt kan processen för en person med en ny idé beskrivas ungefär så här: 
Personen tar kontakt med en rådgivare som lyssnar in ungefär var i idéutvecklingen en personen 
befinner sig. Om ALMI är rätt instans bokar man in ett möte och ibland förbereder rådgivaren 
personen genom att sända en självinstruerande ansökan med ett antal frågeställningar kring idén; vad är 
nytt, är det en förbättring av något som redan finns, tankar kring marknaden etc.  
 
Vid mötet går rådgivaren och personen genom idén, nyhetstänket och möjliga affärsmodeller för att 
därefter tillsammans hitta ”bästa nästa steg”. Återkommande vid rådgivningstillfällena är 
kontaktförmedling, dialog kring immateriella frågor, tillverkningsprocesser, distributionskanaler, 
lagen/avtalet om arbetstagares uppfinningar och affärsmodeller. ALMIs förstudiemedel används ofta 
till att verifiera, tydliggöra och förbättra idén på olika sätt t.ex. genom teknik- eller marknadsöversikt, 
konstruktions- eller designinsats, prototyptillverkning, kompetenspåbyggnad eller något annat.  
En avstämning mellan rådgivaren och ”uppfinnaren” görs när ”bästa nästa steg” tagits för att se hur 
man härifrån kan gå vidare ett steg till. Ser det bra ut, så finns villkorslån för att ytterligare finansiera 
idéutvecklingen. En dialog med initiativ både från rådgivaren och ”uppfinnaren” är igång så länge 
projektet är ”aktivt”. 
 
Utifrån min erfarenhet är en av de första frågorna: Hur ska jag göra för att gå vidare med min idé? 
snarare än: Jag ska göra det här med min idé - kan jag få pengar till det. 
 
ALMIs moderbolag bistår affärsområdet ”innovatörer” med bl.a. enhetliga ansökningsblanketter, 
kunddatabassystem, webbaserade informationsverktyg, interna mailsystem (konferenser) viss 
marknadsföring etc. På moderbolaget finns en ledning som arbetar med statistik och lobbyverksamhet 
gentemot bl.a. näringsdepartement och andra utomstående aktörer samt en låneadministration som 
hanterar förstudie- och innovationslån. Förstudiemedel hanteras i varje län. Minst en gång per år träffas 
samtliga ALMIs innovationsrådgivare för ett erfarenhetsutbyte med olika teman.  
 
Totalt under 2006 beviljades 304 förstudie- och innovationslån på totalt drygt 51 Mkr. De tre 
storstadslänen Stockholm, Skåne och Väst har tillsammans 201 lån (66%), varav Stockholm i särklass 
har flest lån, 148 stycken. Övriga län har totalt 103 lån (34%).  
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Nedan följer en sammanställning i procent av totala antalet lån år 2006 (304 stycken). 
 
Totalt antal innovationslån på ALMI Företagspartner år 2006 
Län Andel  

lån 
Andel 
beviljat 

Genomsnitt
belopp 

Blekinge 3,6 2 93182 
Dalarna 1,6 3,3 334000 
Gotland 1 1 177833 
Gävleborg 1 0,4 70000 
Halland 1,6 2,6 270000 
ALMI Mitt AB 
Jämtland/ Västernorrland 

2,6 4,1 263750 

Jönköping 2,6 4 257375 
Kalmar 1 1 165333 
Kronoberg 1 0,5 82333 
ALMI Nord AB 
Västerbotten/ Norrbotten 

2,6 2,1 132500 

Skåne 7,6 14,8 328471 
Stockholm 48,7 31,4 108693 
Sörmland 3 1,6 93333 
Uppsala 2 2,6 225000 
Värmland 2,3 3 220714 
ALMI Väst AB 10 18 306708 
Västmanland 1,6 1,7 173000 
Örebro 1,6 1,3 134000 
Östergötland 4,6 4,5 164821 
Totalt % 100 99,9  

                      Tabell 14       
 
Detta arbete är baserat på 37 intervjuer via telefon och tagit hänsyn till antalet lån i storstadslän och 
övriga län. Ytterligare 28 personer/företag (samtliga i storstadslänen) är uppringda, men har 
abonnemang som upphört. Samtliga intervjuer har genomförts under våren 2008.  
 
 

2.3 Effekter och konsekvenser 
Staten har länge ansett det viktigt att satsa riskvillig finansiering på idéer i tidigt skede ”riskvilliga 
finansieringen” har levererats ihop med ”rådgivning” i olika former. Det finns en grundläggande 
hypotes hos staten att dessa medel på sikt skapar tillväxt i samhället. I ett utkast till vetenskapligt 
konferensbidrag jag tidigare skrivit, visar historien på att statliga system för finansiellt stöd och 
rådgivning i tidiga skeden är ofullständigt uppföljda och utvärderade (bilaga 1).  
Det finns det få metoder som tar hänsyn till den ”tillhörande rådgivningen” vid ”statlig finansiering”, 
vilket jag konstaterar i ett utkast till en vetenskaplig artikel (bilaga 2). 
 

                                                 
 
4 ALMI Företagspartner – intern statistik 
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Rogers5 ”Diffusion of Innovation” handlar om spridning av innovationer på olika sätt och han kritiserar 
spridningsforskningen för att oftast stanna vid att analysera själva beslutsfattandet när man ”adopterar” 
(tar till sig) något nytt, medan konsekvenserna av att man gjort det sällan mäts. Rogers exemplifierar 
detta i sin bok genom att beskriva en studie av renskötare som levde av, och med sina renar, där varje 
familj hade varsin mindre hjord av renar. Det började tidigt med att barnen fick en ren när de fick sin 
första tand och därefter en ren vid namnsdagar, födelsedagar etc. och de hade då en mindre hjord när 
de själva satte bo – det var en livsstil.  
När snöskotern gjorde inträde i renskötseln så tog ofta renskötaren beslutet att köpa in en sådan för att 
det var en hjälp eftersom man på mycket kortare tid kunde nå sin hjord och hålla ordning på djuren – 
detta var effekter som lätt kunde mätas i form av sparad tid. Att den kostade många renar att köpa var 
ett strategiskt beslut att ta och man kunde räkna effekten av denna investering. Att den förde oväsen 
och luktade illa, var inget som man fäste särskilt stor vikt vid då. Detta visade sig senare få 
konsekvenser då renarna inte gärna kom nära oljudet och lukten, vilket i sin tur gjorde renarna något 
”förvildade”. En annan konsekvens var att renkorna blev mer stressade och födde färre kalvar och 
renhjordarna blev avsevärt mindre. På sikt ledde denna adoption av snöskotrar i rensamhället till färre 
renar, stora hjordar som drevs av några få familjer vilket ledde till en hög arbetslöshet. Detta är 
konsekvenser av adoptionen som ingen kunde förutse – det är mycket lättare att se vilka effekter det 
ger i form av tidsbesparing, återbetalningstid etc. 
 
Mayne6 beskriver svårigheterna med att hänföra insatser som gjorts i offentliga program för att nå mål 
som t.ex. bättre levnadsvillkor, fler jobb, bättre hälsa etc. (konsekvenser) till ett specifikt program. 
Utan att kunna mäta om det var programmet i sig eller något annat i omgivningen som inverkade på 
om något lyckats eller inte, blir det svårt att utvärdera programmet – var det bra eller dåligt? 
Mayne menar att frågan kvarstår: Hur kan vi veta om ett offentligt finansierat program gör skillnad? 
Mätning i offentliga miljöer handlar inte så mycket precision utan mer om att öka förståelse och 
kunskap. Han menar att det går att skaffa data och information som både ökar vår förståelse om ett 
program och dess inverkan, även om man inte kan bevisa det, och att det därför behöver integreras 
mjukare och mer kvalitativa mätningsmetoder i uppföljningskoncepten för de offentligt finansierade 
programmen. Det kan ju vara så att målet med uppföljningen är att få viss insikt och utveckla säkerhet 
kring att programmet faktiskt har en inverkan. 
 

                                                 
 
5 Everett M. Rogers (2003), ”Diffusion of Innovations”, ISBN 0-7432-2209-1 
6 Mayne John (1999), ”Adressing Attibution Through Contribution Analysis: Using Performance Measures Sensibly” 
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I en tidigare artikel (bilaga 2) har jag beskrivit Maynes teorier kring att mäta resultat utifrån två 
perspektiv ”effekter” och ”konsekvenser”. I nedanstående resultatkedja påvisar han logiken i effekter 
och konsekvenser som uppstår i en rådgivningssituation, och utifrån mitt sätt att tolka honom, har jag 
infogat ALMIs verksamhet inom affärsområdet ”Innovatörer”.  
 

Resultatkedja 
 

Aktiviteter 
Planering utifrån uppdrag 
 

Exempel 
Förhandling, rådgivning, granskning, planering, andra 
faktorer som påverkar mm 

 
 

 

Effekter 
Resultat utifrån uppdraget 
 

Exempel 
Vad har gjorts, antal rådgivningstillfällen, 
informationsflöde, återrapportering mm 

 
 

 

Direkta konsekvenser 
Konsekvenser utifrån 
mätbara effekter 

Exempel 
Förändring i mottagarens sätt att arbeta, agera mm 

 
 

 

Indirekta konsekvenser 
Fördelar och förändringar 
utifrån mätbara effekter 

Exempel 
Nöjda mottagare, bättre beslutsunderlag mm 

 
 

 

Ultimata konsekvenser 
Slutliga långsiktiga 
konsekvenser 

Exempel 
Förbättrade livsvillkor, bättre samhällssystem både ur 
ekonomisk och tillväxtsynpunkt, tryggare omvärld 

 

       Figur 17 

                                                 
 
7 Mayne, 2003, “Reporting on Outcomes: Setting Performance Expectations and Telling Performance Stories, Practioner 
Reflections, ISBN 0-89843-249-9 
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Aktiviteter 
Planering utifrån uppdrag: 
Utifrån uppdraget från staten har ALMI-koncernen fastställt tre affärsområden samt följande 
övergripande mål för respektive område. 
 
Affärsområde Övergripande mål 
Innovatörer Fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt 
Nya företag Fler livskraftiga företag startas och utvecklas 
Etablerade företag Fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt 
 
ALMI är ofta kanalen för politiska insatser med syfte att främja näringslivets tillväxt.  
De tjänster ALMI erbjuder är finansiering och affärsutveckling, som innefattar bland annat rådgivning, 
kontaktförmedling och program för företagsutveckling. ALMI har en marknadskompletterande roll 
vilket innebär att ALMI inte ska konkurrera med den privata marknadens utbud av tjänster.  
Inom respektive affärsområde har ALMI ett antal erbjudande och aktiviteter, dels ett generellt utbud 
och dels ett mer regionalt utbud. Inom affärsområdet ”Innovation” erbjuds riskvillig finansiering och 
tillhörande rådgivning i tidiga skeden. 
 

Effekter 
Resultat utifrån uppdraget: 
Den övergripande målsättningen för affärsområdet ”Innovatörer” är att ”Fler innovativa idéer 
kommersialiseras framgångsrikt”.  
 
ALMI Företagspartner har en effektmätning i affärsgruppen ”innovatörer” där följande variabler följs 
upp: omsättning, anställda, soliditet, avkastning och överlevnadsgrad. För detta affärsområde finns 
ingen kontrollgrupp (motsvarande grupp som inte tagit del av ALMIs tjänster). Denna tabell finns inte 
redovisad här.  
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Det görs även en effekt- och kundattitydmätning hos kunder som fått finansiering av ALMI 
Företagspartner. Urvalet för den mätningen görs av respektive län. 
 
Tabellen ”Effektmätning Innovatörer” nedan visar siffror från 2005. (2006 siffror ännu ej framtagna 
vid skrivandet av denna rapport). 
 
Effektmätning Innovatörer 
Omsättning och antal anställda       
            
 Omsättning, mkr Antal anställda 
 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 Antal företag

Blekinge 1 1 2 1 1 4 1 0 0 0 8 
Dalarna 11 15 18 16 17 16 17 15 18 20 14 
Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gävleborg 5 10 10 4 3 18 9 24 6 6 19 
Halland 32 35 36 39 40 14 18 21 21 20 12 
Jämtland 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 7 
Jönköping 5 6 11 14 12 7 4 8 8 12 14 
Kalmar 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 
Kronoberg 0 2 1 1 5 0 1 1 1 1 5 
Norrbotten 12 16 18 27 32 33 35 27 29 41 20 
Skåne 15 13 13 18 20 33 27 33 50 40 50 
Stockholm 42 54 69 85 127 70 110 106 107 139 188 
Södermanland 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7 
Uppsala 3 7 10 15 30 21 32 17 16 23 29 
Värmland 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 8 
Västerbotten 43 15 30 29 12 7 12 17 20 16 18 
Västernorrland 4 4 6 11 11 4 7 6 6 7 10 
Västmanland 8 9 6 2 3 26 31 9 6 5 14 
Västra Götaland 25 25 32 41 63 27 37 43 65 63 72 
Örebro 32 36 38 30 30 46 35 44 43 36 8 
Östergötland 2 3 8 8 9 3 8 15 25 16 27 
Riket 245 259 311 345 421 335 387 391 423 447 536 
                

           Tabell 28 
 
 

                                                 
 
8 ALMI Företagspartner – Intern statistik 
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Andra mätetal som ALMI Företagspartner följer upp är summa och antal förstudiemedel, förstudie- 
och innovationslån, antal patentansökningar, antal kommersialiseringar och antal kundkontakter.  
 
Mätetal för affärsområdet Innovatörer 2006 – omvandlade till procent 
Län Budget 

 
För-
studie- 
medel 

Förstudie- 
& Innova-
tionslån 

Antal 
kommers 
innovat. 

Antal 
sökta 
patent 

Antal kund-
kontakter 

Blekinge 1,8 0 2,0 3,6 2,8 2,1 
Dalarna 3,6 0 3,3 4,0 3,1 1,8 
Gotland 2,8 2,7 1,0 1,2 0,7 2,7 
Gävleborg 3,6 5,4 0,4 2,0 1,7 0,6 
Halland 5,3 9 2,6 3,8 2,4 0,8 
Jämtland 0,7 5,2 0 2,8 2,1 2,3 
Jönköping 3,6 8,9 4,0 15,1 5,5 6,9 
Kalmar 1,3 5,2 1,0 2,6 4,8 2,9 
Kronoberg 2,3 4,7 0,5 2,2 1,4 2,1 
Norrbotten 0,9 5,8 0,6 3,2 0 7,3 
Skåne 10,9 13,7 14,8 4,0 3,5 10,6 
Stockholm 31,9 29,6 32,0 24 31,3 12,8 
Sörmland 2,7 4,1 1,6 1,8 1,4 13,8 
Uppsala 5,3 0 2,6 4,6 5,2 3,9 
Värmland 2,1 0 3,0 2,0 2,4 1,6 
Väst 7,1 0 18,0 6,9 19 10 
Västerbotten 2,1 0 1,5 3,2 3,1 0,8 
Västernorrland 3,2 0 3,6 4,0 1,7 6,9 
Västmanland 2,1 2,1 1,7 4,4 1,7 3,5 
Örebro 1,4 3,6 1,3 1,4 1,0 3,4 
Östergötland 5,3 0 4,5 3,2 5,2 3,2 
Totalt % 100 100 100 100 100 100 

 Tabell 39 
 

Direkta konsekvenser 
Konsekvenser utifrån mätbara effekter: 
Vilka konsekvenser innebär dessa 100% förstudiemedel, förstudie- och innovationslån, antal 
patentansökningar, kommersialiseringar och antal kundkontakter?  
 
Det finns en del anmärkningsvärt i ovanstående tabell utifrån den uppföljning som idag görs. Ser det ut 
så här i landet, eller registrerar vi olika?  

Indirekta konsekvenser 
Fördelar och förändringar utifrån mätbara effekter: 
Utifrån min erfarenhet så sammanställs de olika mätningarna idag av moderbolaget och skickas ut till 
ALMIs dotterbolag för information. Det är sedan upp till varje bolag att reflektera och fundera över 

                                                 
 
9 ALMI Företagspartner – Intern statistik 
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åtgärder utifrån sammanställningen. En djupare borrning i sammanställningen borde vara en 
självklarhet för att dra nytta av mätningarna. En reflektion jag gör är att, om statistiken stämmer, kan 
övriga län lära sig en del av Jönköpings län när det gäller att öka antalet kommersialiseringar, som kan 
leda rådgivarrollen framåt. 

Ultimata konsekvenser 
Slutliga långsiktiga konsekvenser 
ALMIs ultimata mål med aktiviteterna för affärsområdet ”Innovatörer” är att ”fler innovativa idéer 
kommersialiseras framgångsrikt”. Utifrån den uppföljning som gjordes 2006 (tabell 3), så anser jag att 
det finns en del frågetecken, t.ex. vem/vilka lägger in dessa siffror i systemet och gör samtliga ALMI-
bolag likadant så att siffrorna går att mätas mot varandra?  
Om jag i ovanstående tabell tar hänsyn till storstadslänen i förhållande till övriga län (som jag gjort vid 
intervjuundersökningen) så är antal kommersialiserade idéer i övriga län ca 65% av totala antalet. 
Vissa län (Stockholm och Jönköping) sticker ut – vad beror detta på?  
Jag anar att ALMI kan förbättra sina mätningar och att dessa mätningar kan användas till att öka 
kunskapen inom ALMI-bolagen och hitta mönster som kan leda rådgivarrollen framåt. 
 

2.4 Mallar för lyckade projekt 
Även om det skulle gå att mäta både effekter och konsekvenser finns andra faktorer som kan påverka 
om ett projekt lyckas eller inte. Goldenberg, Lehmann och Mazursky10 har gjort en undersökning kring 
om det finns faktorer och mönster som gör att man tidigt i en utvecklingsprocess kan identifierade om 
ett projekt kommer att lyckas eller inte. De identifierar fem mallar som produktutveckling kan 
inrymmas i; igenkännande (attribute dependency), beroende av komponenter (component control), 
ersättare för annat (replacement), förskjutning (displacement) eller uppdelning (division). De kommer 
fram till att de produkter som lyckas dels passar in i en mall för utveckling och dels oftast löser ett 
kundrelaterat problem. De projekt som misslyckas utvecklas oftast i en isolerande miljö och utifrån att 
man försöker efterlikna en annan produkt som inte passar in någon av ovanstående mallar. 
 
Om ett projekt lyckas eller inte kan bero på ett antal faktorer utöver rådgivning och finansiering. 
Ovanstående författare refererar till studien i Project Sappho11, där några faktorer visat sig vara 
utmärkande för att ett projekt ska lyckas. Dessa faktorer var:  
1) Förståelse för användarens behov 
2) Uppmärksamhet på marknadsföring 
3) Effektivt utvecklingsarbete 
4) Användande av utomstående råd och teknik  
5) Nyttja erfarenhet av nyskapande i organisationen. 
 

                                                 
 
10 Goldenberg, Lehmann, Mazursky, 2001, “The Idea Itself and the Circumstances of Its Emergence as Predictors of New 
Product Success” 
11 Rothwell, Freeman, Horsley, Jervis, Robertson, Townsend, 1974, “SAPPHO updated – project SAPPHO phase II” 
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2.5 Rådgivarperspektiv 
Philliber12 har en teori om att en uppföljning bör inledas av två frågeställningar som man bör ha klart 
för sig innan man inleder en uppföljning. Jag har utgått från dessa frågor och min tolkning av henne i 
detta arbete vilket ligger till grund för min tes. De två frågeställningarna är: 
• Vad är det du egentligen gör? Tala om vad du planerar att leverera, till vem och när. 
• Vad förväntar du dig ska hända på kortare och längre sikt som ett resultat av vad du levererar? Tala 

om vem det påverkar och när.  
 
Vad är det du egentligen gör? – tala om vad du planerar att leverera, till vem och när. 
Min tolkning: Rådgivare genomför egentligen kvalificerad utbildning/coaching där erbjudandet består 
av ett smörgåsbord med kunskap kring idéutvecklingsprocessen och ett nätverk av kvalificerade 
yrkesutövare som kan vara aktuella och avgörande för idéns framgång. Därtill finns riskvillig 
finansiering för att verifiera idéerna. Jag anser att vi planerar att leverera detta till personer som vill och 
kan driva sin idé till en marknad och behöver råd och stöd på vägen. 
 
Vad förväntar du dig ska hända på kortare och längre sikt som ett resultat av vad du levererar? Tala 
om vem det påverkar och när.  
Min tolkning: En förväntan på kort sikt är att kunskapen kring idéutvecklingsprocessen ökar och de 
personer som haft kontakt med en rådgivare i landet har fått tillgång till någon/några personer ur ett 
nätverk för att komma ett steg vidare mot kommersialisering med den nya idén.  
På längre sikt kan en förväntan vara att kunskapen kring idéutvecklingsprocessen är uttalad och det 
finns en gemensam nomenklatur (i alla fall i Sverige) på vad en innovation är. Vidare finns en kunskap 
både hos enskilda och i företag om betydelsen av att hela tiden utveckla nya idéer och förnya i 
företagen. Det påverkar alla och skapar kontinuerlig tillväxt i landet.  
 
Jag har utgått från min uppfattning om vad ALMIs rådgivare gör och arbetat med tesen att staten 
egentligen erbjuder ”rådgivning” med ”tillhörande finansiering”. 
 
Utifrån mitt perspektiv som rådgivare finns det två målgrupper för resultatet av en uppföljning och 
utvärdering av ALMIs affärsområde ”innovatörer” dessa är: 
• Staten och den lokala ägaren är en målgrupp som vill ta del av hur mycket pengar 

staten/länet/regionen får tillbaka av det satsade riskvilliga kapitalet med tillhörande rådgivning. Gör 
den riskvilliga finansieringen/rådgivningen skillnad?  
Här är även ALMIs ledning en målgrupp, då de innehar uppdraget från staten. 

• Rådgivare är den andra målgruppen som vill få förståelse och kunskap om, och i så fall hur, den 
”tillhörande rådgivningen” gjort skillnad. Detta för att utvecklas i sin yrkesroll. I en förlängning 
kan det leda till att nya metoder och verktyg utvecklas som gynnar personer, både privata och i 
företag, med nya idéer.   

 
ALMI Företagspartner förespråkar en coachande arbetsmetod som inte innebär bedömning, utan att 
personen själv inser om idén kan nå framgång eller inte. Effekterna av rådgivningen mäts idag utifrån 
beviljade förstudiemedel, beviljade förstudie- och innovationslån, antal patentansökningar, antal 
kommersialiseringar och antal kundkontakter. Vidare har man en effektmätning för affärsområdet 

                                                 
 
12 Philliber, (1998) “The Virtue of Specificty in Theory of Change Evaluation: Practioner Reflections,  ISBN 0-89843-249- 9 
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”innovatörer” – se tabell 1. Offentliga program med finansiellt stöd i så kallade ”tidiga skeden” kan lätt 
medföra att man stöder "goda" projekt med låg risk istället för högriskprojekt med radikala 
innovationsdrag. Förenklade resultatkrav kan förstärka detta.13  

 

3. METOD  
Jag har, med ALMI Företagspartners tillstånd, gjort en intervjuundersökning bland personer/företag 
som beviljats ALMIs villkorslån år 2006. Syftet var att hitta indikationer och mönster för om den 
tillhörande rådgivningen haft betydelse för projektet.  
 
De intervjuade är slumpmässigt utvalda (den som svarar först). Jag har gjort en uppdelning mellan 
storstadslänen (Skåne, Stockholm och Väst) och övriga län. Storstadslänen har 66% av totala andelen 
lån och övriga län 34%. Denna fördelning har jag tagit hänsyn till vid intervjuerna.  
Samtliga intervjuerna är genomförda av en och samma person och frågeställningarna utgår ifrån raka 
ja- och nej-frågor som följs av hur- och vad- frågor, så kallade ”öppna frågor” som lämnar fritt för den 
intervjuade att subjektivt svara på frågan. Frågorna har utarbetats i samråd med Bengt-Arne Vedin, 
Lars Bager-Sjögren samt Sven Hamrefors. Frågemallen bifogas som bilaga 3.  
 
Av totalt 304 personer/företag som fått villkorslån år 2006, är 37 intervjuer genomförda och ytterligare 
28 privatpersoner/företag är uppringda, men har abonnemang som upphört (samtliga från storstadslän). 
Det begränsade antalet intervjuer gör att underlaget är svagt och orimligt att dra slutsatser ifrån, men 
jag använder underlaget ihop med min egen erfarenhet som indikationer för mina resonemang. 
 
Jag har utgått ifrån Maynes teorier kring att mäta resultat utifrån två perspektiv ”effekter” och 
”konsekvenser”. 
 
I arbetet har jag inte ställt frågor som mäter ”effekter” av rådgivningen/finansieringen i termer som 
omsättning, antal anställda, patentansökningar etc. Ingen hänsyn har tagits till vilken typ av 
innovationer som lånet använts till – inkrementella eller radikala. Traditionellt indelas innovationer i 
inkrementella och radikala innovationer där den radikala ofta bygger på forskningsmässiga och 
tekniska framsteg medan inkrementella innovationer är små förbättringar av befintliga produkter (varor 
och tjänster), enligt bl.a. Tidd m.fl.14. 
 
 

4. SYFTE 
Syftet med detta arbete är att hitta mönster för rådgivningens betydelse i samband med riskvillig 
finansiering från staten. Frågorna som ställts vid intervjuerna är syftade till att hitta konsekvenser 
(orsak/samband) av den ”tillhörande rådgivningen” för att eventuellt hitta mönster som kan ge ny 
kunskap och leda rådgivarrollen framåt. 
 

                                                 
 
13 Bager-Sjögren, 2005, ”Med oddsen emot sig – En rapport om uppfinnare och fria innovatörer och det offentliga 
stödsystemet som är riktat till dessa” 
14 Tidd, Bessant, Pavitt, 1997, ”Managing Innovation”, ISBN 0-47197076-X 
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5. RESULTAT 
Arbetet syftar till att se indikationer på mönster utifrån dessa intervjuer, vilket jag gjorde efter ett antal 
intervjuer. Jag har sammanställt frågorna i sin helhet i bilaga 4. Ett mönster som ”stack ut” var att det 
fanns skillnader mellan storstadslänen (Skåne, Stockholm och Väst) och Sveriges övriga län.  
 
De två största skillnaden är: 
1. En klart större andel (92%), av de intervjuade i Sveriges övriga län anser att de haft nytta av 

rådgivningen, motsvarande siffra i storstadslänen är 47%. Den nytta man anser sig haft är att 
rådgivaren fungerat som bollplank och man har fått kontakter som varit betydelsefulla för projektet. 

2. En klart större andel (92%) av de intervjuade i Sveriges övriga län anser att de fått betydelsefulla 
kontakter, motsvarande siffra för storstadslänen är 54%.  

 
De intervjuade har fått satt ett betyg för vilken betydelse rådgivningen kontra finansieringen haft för 
projektet. Totalt i Sveriges län ligger medelbetyget för rådgivningen på 3,9 och för finansieringen 4,4 
på en skala mellan 1 och 5. Även här skiljer sig storstadslänen från länen i övrigt.  
De intervjuade i storstadslänen uppskattar betydelsen av rådgivningen till 2,8 medan den siffran ligger 
på 3,7 i Sveriges övriga län.  
 
Indikationer på mönster som skiljer storstadslänen och övriga län är (förutom ovanstående) att:  
en större andel av de intervjuade i övriga län anser att:  
- idéutvecklingen påverkats av de råd de fått 
- sättet att tänka kring idéutveckling förändrats utifrån rådgivningen 
- rådgivaren medverkat i deras idéutveckling 
- de utifrån ALMIs rådgivare lärt sig om idéutvecklingsprocessen  
 
en större andel av de intervjuade i storstadslänen anser att: 
- de skulle kommit vidare utan ALMIs rådgivning 
- andra företag har haft nytta av idéutvecklingen 
 
En av förklaringarna till den stora skillnaden kan vara att de intervjuade personerna/företagen i 
Sveriges övriga län haft nästan dubbla antalet rådgivningstillfällen (12,5 ggr jämfört med 6,5 ggr).  
 
Jag skiljer på effekter och konsekvenser i arbetet där effekterna är de mätbara parametrarna som kan 
mätas i bl.a. antal kommersialiseringar. D.v.s. hur många av de idéer som fått statlig finansiering med 
tillhörande rådgivning har kommit ut på marknaden. Det jag kan ser utifrån mina intervjuer är att 18 
projekt av totalt 37 finns på marknaden efter två år, av dessa är 46% från storstadslänen och 54% från 
Sveriges övriga län. Om jag skulle anta att de 28 uppringningar (samtliga i storstadsregioner) där 
abbonemanget upphört, är nedlagda projekt innebär det att 21% av projekteten i storstadslänen finns på 
marknaden. Även den mätning som ALMI Företagspartner gjorde år 2006, för antal kommersialiserade 
idéer för ALMIs förstudiemedel, visar att en lägre procentandel kommersialiseras i storstadslänen.  
 
I detta arbete har jag försökt hitta andra parametrar som kan ha betydelse för det övergripande målet 
”Fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt” och indikationer utifrån intervjuerna visar att 
rådgivningen har betydelse för utfallet av idén. 
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På frågan ”Kan något göras bättre i rådgivningen” kan jag se några återkommande svar hos de 
intervjuade: 
- man vill ha kortare handläggningstider,  
- bättre uppföljning från rådgivaren  
- bättre broar till kontakter  
 
Många synpunkter dyker upp under frågan ”Hur skulle du förändra rådgivningen om du var rådgivare”, 
några som återkommer är;  
- samordna aktörer och finansiärer  
- bättre support och uppföljning  
- använd ett stort nätverk. 
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6. DISKUSSION 
Vid intervjuerna fanns ett mönster som ”stack ut”, som indikerar på skillnader mellan storstadslänen 
och övriga län när det gäller hur man upplever nyttan av rådgivningen.  
 
De två största skillnaden är: 
1. En klart större andel (92%), av de intervjuade i Sveriges övriga län anser att de haft nytta av 

rådgivningen, motsvarande siffra i storstadslänen är 47%. Den nytta man anser sig haft är att 
rådgivaren fungerat som bollplank och man har fått kontakter som varit betydelsefulla för projektet. 

2. En klart större andel (92%) av de intervjuade i Sveriges övriga län anser att de fått betydelsefulla 
kontakter, motsvarande siffra för storstadslänen är 54%.  

 
Vad är det som gör att man upplever betydelsen av ALMIs rådgivning olika i storstadslänen jämfört 
med övriga län? 
Möjligen är detta en slump eftersom ett mycket begränsat antal har intervjuats, det kan även tyda på att 
det behövs fler rådgivningstillfällen för att rådgivningen skall upplevas som betydelsefull. En annan 
förklaring kan vara att storstadslänen kan ha ett större utbud av rådgivartjänster vilket gör att ALMI 
Företagspartners marknadskompletterande roll fyller en mindre funktion i storstadslänen. I 
intervjuundersökningen finns indikationer på att fler rådgivningstillfällen leder till fler 
kommersialiserade innovationer. Dessa indikationer anser jag är intressanta, men underlaget är för litet 
för att dra några slutsatser ifrån.  
 
En viktig fråga i sammanhanget är om det finns några samband mellan om projektet lyckas på 
marknaden och rådgivarens insats, kontaktförmedling och tätare rådgivningstillfällen.  
Utifrån statens uppdrag har ALMI Företagspartners satt ett övergripande mål för affärsområdet 
”Innovatörer” - ”Fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt”.  
Utifrån det begränsade antalet intervjuer jag gjort finns ett mönster som visar att något fler idéer (54% 
jämfört med 46%) från sveriges övriga län finns på marknaden efter två år. Om jag skulle anta att de 28 
uppringningar (samtliga i storstadsregioner) där abbonemanget upphört, är nedlagda projekt innebär 
det att 21% av projekteten i storstadslänen finns på marknaden. Även den mätning som ALMI 
Företagspartner gör när det gäller antal kommersialiserade idéer visar att en lägre procentandel 
kommersialiseras i storstadslänen.  
Är detta en slump eller en indikation på att rådgivningen har betydelse för kommersialiseringen? 
 
För att få en bättre kunskap om vad som har betydelse för om ett projekt lyckas eller inte anser jag att 
de aktörer som hanterar statlig finansiering med tillhörande rådgivning behöver kvalitetssäkra 
uppföljningen och använda den i syfte att få kunskap och utvecklas.  
 
Utifrån min roll som rådgivare på ALMI Företagspartner har jag inblick i hur uppföljning och 
registrering i kundregister görs och jag vet att det finns skillnader som gör att ALMIs mätning inte är 
tillförlitlig och jämförbar mellan länen. Jag ser här en tydlig förbättringspotential som skulle ge bättre 
kunskap och underlag för att föra rådgivarrollen framåt. 
 
Kanske finns liknande mätsystem hos andra offentliga aktörer som hanterar statens riskvilliga 
finansiering med tillhörande rådgivning, när det gäller uppföljning av personer/företag som får del av 
både finansieringen och rådgivningen. Idag finns en tendens att mäta effekterna av själva 
finansieringen i form av omsättning, antal anställda etc., där man vet hur mycket pengar som 
personen/företaget har fått ur den riskvilliga kassan och relaterar det till hur mycket man idag omsätter 
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i förhållande till kontrollgrupper (som inte fått del av den riskvilliga kassan) med liknande 
förutsättningar. De subjektiva frågeställningarna som berör rådgivningens betydelse för om projekten 
lyckas eller inte är svårare att mäta men, sett ur ett rådgivarperspektiv, anser jag att de är jätteviktiga!! 
 
Om aktörerna hanterar både finansiering och rådgivning, anser jag att uppföljningen bör innehålla 
frågeställningar kring rådgivningens betydelse för projektet. Jag anser att det kan få finnas subjektiva 
inslag i en uppföljning då dessa kan leda utvecklingen och rådgivarrollen framåt. Hur ska 
uppdragsgivarna, ägarna och rådgivarna själva annars kunna veta om rådgivningen är viktig?  
 
Behöver vi veta vad som är effekter och konsekvenser och behöver vi mäta detta? Utifrån Rogers 
exempel med renhjordar kan det vara klokt att staten tänker långsiktigt när de satsar ”riskvillig 
finansiering” med ”tillhörande rådgivning”. 
 
Idag erbjuder ALMI Företagspartner både rådgivning och finansiering till personer/företag med nya 
idéer. De indikationer jag kan se, utifrån ovanstående intervjuer, är att en enhetlig och kontinuerlig 
uppföljning av både rådgivningens och finansieringens betydelse för projekten skulle kunna tillföra 
kunskap till ALMI Företagspartners affärsområde ”Innovatörer” och även leda rådgivarrollen framåt. 
De måltal som följs upp i ALMIs kundsystem idag är: om idén är patentsökt, antal kundkontakter samt 
antal kommersialiseringar. ALMIs moderbolag har lämnat direktiv till dotterbolagen att alla skall 
använda kundsystemet, men det är upp till varje bolag att göra det och några av Sveriges län har valt att 
inte använda systemet. I länen finns även skillnader i hur man använder systemet, vilket gör att det blir 
olikheter i utfallet. Den uppföljning som presenteras från moderbolaget till dotterbolagen blir därför 
inte jämförbar för ALMI-bolagen i landet. På sikt hoppas jag att ALMI kommer att ha ett system som 
alla använder på likartat sätt, dels för att behålla och utveckla rådgivarrollen för personer som arbetar 
med innovationsrådgivning och dels för att jag tror det är en styrka att arbeta kvalitetsmedvetet, både 
för näringsdepartementet, ALMI och rådgivarna 
 
Under 2005/2006 övergick ALMI Företagspartner till ett nytt kundsystem (CRM) som användes på 
olika sätt i länen under igångkörningsperioden, olikheterna kan till vissa delar bero på att systemet 
används olika i länen även idag. Något som självklart bör finnas är en samsyn i hur nyckeltalen 
registreras, som sedan sammanställs och blir en ”sanning” i landet. Jag anser att denna information inte 
är värd mycket om den inte är jämförbar. Varför gör t.ex. ALMI Företagspartner dessa mätningar 
länsvis? Enligt mitt sätt att se det så är det för att vi ska få kännedom om hur det ser ut i samtliga län 
och förhoppningsvis hitta framgångsrika metoder och modeller. Idag finns det både system och 
resurser som hanteras olika – jag menar att en samordning av dessa kan leda till mer kvalificerade 
rådgivare och mer tillförlitlig statistik. Detta i sin tur leder till en lärandeprocess där rådgivare i alla län 
hittar indikationer och mönster som leder rådgivarrollen framåt. Det skulle även öka trovärdigheten 
gentemot uppdragsgivare och ägare. Om ALMI vill mäta konsekvenser behöver vårt kundsystem 
användas mer effektivt och framför allt lika, så alla får samma referensram och kan lära av varandra.  
 
För att få en trovärdighet i uppföljningen är det önskvärt att alla som får del av statens riskvilliga 
finansiering med tillhörande rådgivning, följs upp. På ALMI finns inget enhetligt system för hur länen 
gör idag, utan varje län följer upp sina egna kunder på olika sätt, vissa län registrerar sedan detta i 
ALMIs kundsystem. Att arbeta fram och kvalitetssäkra uppföljningen anser jag vara nödvändigt för att 
behålla uppdraget från näringsdepartementet och vårda varumärket ALMI. Det är en process att 
implementera en sådan uppföljning, men ALMI Företagspartner har goda förutsättningar och bra 
verktyg för att lyckas med det.  
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Vilken uppföljning behöver göras för att veta vad som leder till ett lyckat resultat för ALMIs 
övergripande mål för affärsområdet ”Innovatörer”: Fler kommersialiserade idéer 
 
Om man ser det från min synvinkel, ett rådgivarperspektiv, kan det kännas tillfredsställande att ha en 
återkommande kontakt (både coachning och uppföljning) med en person/företag som har en ny idé, 
tills det tar stopp eller tills att produkten kommer ut på marknaden. Detta kan ta ett antal timmar för 
varje enskilt projekt. Ur ett arbetsgivarperspektiv kostar detta pengar då det kräver personella resurser. 
Detta är en arbetsgivarfråga och idag har ALMIs rådgivare olika arbetssätt i länen, vilket till viss del 
kan bero på olika efterfrågan. Storstadslänen har en högre efterfrågan och högre arbetsbelastning, 
vilket gör att de personella resurserna inte räcker till lika mycket rådgivning som i övriga län.  
Utifrån intervjuerna finns indikationer på att det fungerar olika i länen när det gäller både tillgång till 
rådgivare och hur dessa förmedlar kontakter – inget är rätt eller fel, men intervjuerna indikerar på att 
dessa faktorer kan ha betydelse för om ett projekt lyckas eller inte. 
 
En fundering jag fått, utifrån intervjuerna, är varför så många fler personer/företag, i Sveriges övriga 
län jämfört med storstadslänen, upplever att de fått betydelsefulla kontakter. Hur ser nätverken ut i 
Sverige och framför allt – hur kan rådgivarna dra nytta av de betydelsefulla kontakter som finns i hela 
landet? 
Vissa rådgivare arbetar utifrån att de betydelsefulla kontakterna kommer ur nätverk som är personliga, 
och menar då att de själva behöver ha en etablerad kontakt för att ”mäkla” ihop kunden och kontakten. 
Andra rådgivare arbetar med att bygga upp ”listor” med kontaktpersoner/företag som har kompetens 
inom olika områden och utifrån listan sedan hitta personer som kan vara bra för projektet.  
Det finns säkert inga rätt eller fel kring hur man bygger nätverk, men vi kan konstatera att vi gör olika. 
När det gäller nätverksbyggande så anser jag att detta byggs om och byggs ut hela tiden, så jag hör till 
dem som anser att nätverken finns runt varje person. Jag tycker det är jätteviktigt att ta tillvara 
varandras andras nätverk för att kunna ”mäkla” bästa möjliga kontakt i rådgivarrollen. Inom ALMI 
finns en ”mailkonferens” där samtliga rådgivare kan ställa frågor till varandra – t.ex. kring nätverk för 
specifika önskemål/kopplingar. Denna konferens används sporadiskt av samtliga län i Sverige. Tanken 
kring denna konferens tycker jag är bra, kanske bör den används mer. Intressant kunde vara att göra en 
undersökning på hur rådgivaren arbetat med nätverk/kontaktförmedling hos de personer/företag som 
upplever att de fått betydelsefulla kontakter för sina projekt. Skiljer det sig här mellan hur man gör i 
storstadslänen och övriga län? 
 
Det finns många indikationer i dessa intervjuer som leder till funderingar och ämnen som skulle kunna 
utredas vidare… förutom ovanstående kan man ju fråga sig om man ska jämföra länen i Sverige över 
huvud taget? I så fall – ska man utforma uppföljningar och mätmetoder enhetligt?  
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7. SLUTSATS 
Detta arbete hade som syfte att få indikationer på mönster kring rådgivningens betydelse i samband 
med riskvillig finansiering från staten. Ett begränsat antal intervjuer har gjorts 37 +(28) av totalt 304, 
så underlaget är för litet att dra slutsatser ifrån, men jag tycker mig urskilja några indikationer på 
mönster.  
 
De tydligaste indikationerna på mönster, utifrån intervjuerna, är att: 
1. rådgivaren fyller en funktion – främst som bollplank och kontaktmäklare 
2. det finnas skillnader mellan storstadslänen och övriga län  
3. rådgivningen kan ha betydelse för om innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt eller inte. 
 
I det här arbetet skulle det möjligen bli andra indikatorer och mönster om fler eller andra 
personer/företag intervjuats, så jag inser att detta är ett för tunt underlag för att dra slutsatser och 
jämförelser ifrån, men jag använder resultaten av intervjuerna ihop med min erfarenhet i mina 
resonemang. Som rådgivare har jag ca 200 nya kontakter/år med personer/företag, på ett år har jag 
totalt ca 800 kundkontakter. 
 
Utifrån intervjuerna finns förbättringspotential inom ett antal områden i rådgivningen.  
Kan ALMI Företagspartner ta till sig dessa och i så fall hur kommer de rådgivarna tillgodo?  
De indikationer jag kan se utifrån ovanstående intervjuer är att en enhetlig och kontinuerlig uppföljning 
av både rådgivningens och finansieringens betydelse för projekten skulle kunna tillföra kunskap till 
ALMI Företagspartners affärsområde ”Innovatörer” vilket skulle leda rådgivarrollen framåt. Jag anser 
även att en sådan uppföljning skulle skapa en kvalitetsstämpel på ALMI Företagspartner som kan vara 
intressant vid dialoger med näringsdepartementet kring fortsatt uppdrag för detta affärsområde. 
 
Idag erbjuder ALMI Företagspartner både rådgivning och finansiering till personer/företag med nya 
idéer. De görs ett antal mätningar varje år inom affärsområdet ”Innovatörer” varav de flesta mäter 
effekter (omsättning, anställda, soliditet, avkastning och överlevnadsgrad, antal sökta patent, antal 
kommersialiserade innovationer, antal kundkontakter). Genom att föra in en mer subjektiv dimension i 
uppföljningen kanske ALMI Företagspartner kan hitta mönster som leder rådgivarrollen framåt vilket i 
en förlängning kan ha betydelse för om ett projekt lyckas eller inte.  
Jag anser att ALMI Företagspartner har bra uppföljning i vissa län idag, men har potential att bli ännu 
bättre. Eftersom varje ALMI-bolag är egna AB, så är det ju inte säkert att de vill ha en samsyn kring 
rådgivning eller uppföljning, men enligt min mening skulle det skapa en styrka och flexibilitet både 
kvalitetsmässigt och kompetensmässigt. 
 
En mycket viktig del - för att få kunskap om vad som har betydelse för om projekt kommersialiseras 
framgångsrikt eller inte – är just en kvalitetssäkrad uppföljning med enhetliga mätmetoder. 
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Några svagheter i arbetet är att intervjuunderlaget är för tunt att dra slutsatser ifrån, det kan användas 
som indikationer på mönster som bör utredas djupare. Även det faktum att jag själv är anställd som 
innovationsrådgivare hos ALMI Företagspartner kan vara en svaghet… och en styrka. Jag är färgad av 
min övertygelse att ”tillhörande rådgivning” gör skillnad och jag kan blanda teori med empiri.  
 
En annan svaghet kan vara tidsfaktorn. Utifrån tidigare artikel (bilaga 2) där jag studerat teorier kring 
uppföljning av statlig finansiering med tillhörande rådgivning är det rimligt att följa upp en idé som fått 
statlig finansiering efter 2-3 år – i alla fall om man vill mäta ”effekter” av finansieringen. Det är 
möjligt att denna tid inte är densamma för ”konsekvenser”, dels för att personen glömmer vad som 
hände i rådgivningen, det kan även vara för kort tid då konsekvenserna visar sig på längre sikt än 2-3 
år. Jag anser att de personer jag intervjuat ändå kunnat svara relativt väl på om de anser rådgivningen 
haft betydelse eller inte.  
 
För övrigt så leder arbetet till ett antal nya frågeställningar som skulle behöva utredas mer för att få 
kunskap om vad som har betydelse för om ett projekt lyckas eller inte vid offentlig finansiering med 
tillhörande rådgivning. 
 
Min förhoppning är att detta arbete leda till ny kunskap och leda rådgivarrollen framåt. 
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3. Frågemall 
 
4. Sammanställning av intervjuerna 
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