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Abstract och nyckelord 
Syftet med denna studie är att finna teorier och metoder på om och hur man kan mäta betydelsen av statlig 
finansiering med tillhörande rådgivning till personer med nya idéer, både enskilt och i företag. Frågeställningar 
jag har är om det finns metoder för att mäta konsekvenser av tillhörande rådgivning och om det i så fall görs. 
Konsekvenser av tillhörande rådgivning skulle kunna vara samhällsnytta, inspiration, teknikspridning, 
kompetenshöjning, kontaktförmedling och stärkt självförtroende etc. Med samhällsnytta menar jag både 
ekonomisk och social välfärd för nationens medborgare. 
 
Jag har använt mig av ett antal artiklar, diverse litteratur inom Innovationsteknikens område samt den empiri 
jag har samlat på mig under 5-6 år som innovationsrådgivare på ALMI Företagspartner, som är en organisa-
tion som erbjuder finansiering med tillhörande rådgivning för personer med nya idéer, både i enskilt och i 
företag.  
 
Det jag kommer fram till i studien är att det är relativt vanligt att mäta de effekter som fås av den statliga 
finansieringen i termer av omsättning, antal anställda etc., Att göra mätningar för att se om och, i så fall, hur 
”tillhörande rådgivning” haft inverkan på idéns utveckling synes betydligt svårare – eller i alla fall inte lika 
vanligt. Uppföljningsstrategier är ofta inte uttalade. Detta kan göra att det blir stor variation på hur tillhörande 
rådgivning tolkas och om den gör skillnad eller inte för personer med nya idéer, både enskilt och i företag. 
Slutsatser jag drar av denna studie är att den statliga finansieringens effekter och den tillhörande rådgivningens 
konsekvenser bör mätas var för sig.  

 
Nyckelord: Uppföljning, effekter, konsekvenser, innovation, kvalitetssäkring  
 

 
 

Metod 
Metoden jag valt är en teoretisk ansats där jag 
studerat litteratur och artiklar och funnit teorier och 
metoder att göra uppföljningar utifrån olika sätt att 
mäta resultat. Jag har därefter gjort vissa kopplingar 

till min arbetsgivare – ALMI Företagspartner 
Sörmland AB.  
Bakgrund 
Bager-Sjögren, ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska 
studier) har studerat Stiftelsen Innovationscentrums 
riskvilliga finansiering under åren 1994-2003 och 
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sammanställt resultatet i en rapport ”Med oddsen 
emot sig”. Där framgår att det statliga systemet för 
finansiellt stöd och rådgivning i tidiga skeden är 
ofullständigt uppföljt och utvärderat. Det är ITPS 
mening att givet att staten har ett system för 
finansiering i tidiga skeden bör det finnas en 
utvärderingsstrategi för detta system, till stöd för 
både aktörer och regeringen.1 
 
Svensson2 har gjort en utvärdering av olika strategier 
och faktorer som kan ha påverkat om ett patent som 
fått statlig finansiering blir kommersialiserat. De 
faktorer han tittar på är om kommersialiseringen 
misslyckas på grund av dåliga finansieringsvillkor 
från staten respektive om staten gör dåliga urval av 
projekt för finansiering. Han påvisar i sin artikel att 
de projekt som fått statlig finansiering i ut-
vecklingsskedet har sämre chans att bli lönsamma än 
projekt som inte fått finansiering alls. Om projektet 
däremot fått statlig finansiering i kommer-
sialiseringsfasen så är chansen att lyckas lika stort 
som om man inte fått finansiering. En slutsats han 
drar är att orsaken till att projekt som finansieras 
med statliga medel i utvecklingsskedet misslyckas på 
grund av dåliga finansieringsvillkor snarare än dåliga 
urval av projekt. I en tidigare artikel3 menar 
Svensson att ju mer statlig finansiering (utan 
återbetalningskrav) ett projekt fått i utvecklingsfasen, 
ju större är sannolikheten att projektet aldrig 
kommersialiseras. 
 
Vedin skriver i en innovationsutredning han gjorde 
för näringsdepartementet 1992 att ”Innovationer är 
lönsamma för företag men än mer för samhället”. 
Med detta menar han att innovationer bör ses i ett 
större sammanhang som en strategi för en nations 
ekonomiska tillväxt och välfärd. Utifrån att ha 
granskat forskning, diverse utredningar och teorier 
om innovationsverksamhet från olika perspektiv då 
(1993) anser han att ”uppfinnare behöver mer 
rådgivning än pengar” och ”visar man tydligt att 
idéer är välkomna kommer det många fler idéer och 
fler blir uppfinnare”.4  

                                                 
1 Bager-Sjögren, (2005) ”Med oddsen emot sig” ITPS,  
ISSN 1652-0483 
2 Svensson, (2006), ”Innovation Performance and Government 
Intervention” Research Institute of Industrial Economics 
3 Svensson, (2004), ”Commercialization of Patents and 
External Financing During the R&D-Phase” 
4 Vedin, (1993), ”Innovationer för Sverige”,  

 
Där uppföljningar gjorts har fokus varit att mäta 
effekterna av riskvillig finansiering i form av om-
sättning, antal anställda, antal patentsökningar etc. 
medan konsekvenserna av tillhörande rådgivning, 
såsom samhällsnytta, inspiration, teknikspridning, 
kompetenshöjning, kontaktförmedling och stärkt 
självförtroende har varit, och är, subjektiva upp-
levelser hos de personer och företag som tar del av 
den, därför är det svårare att mäta konsekvenserna 
av ”tillhörande rådgivning” på ett objektivt sätt. Det 
är olika människor som söker finansiering och 
tillhörande rådgivning och det är olika människor 
som arbetar med rådgivning – den personliga 
matchningen kan göras oändlig. Behöver det vara 
objektivt kan man fråga sig? Eftersom det fungerar 
så här så kan det vara svårt att avgöra om de 
organisationer som får stöd för att främja innova-
tioner gör rätt saker och ifall det som görs för att 
främja innovationer gör skillnad mot om man inte 
gjort något alls. Utifrån Klas Melanders bok ”Länge 
Leve Lärandet” kan vi mäta konsekvenserna utifrån 
att bevisbördan ligger hos de personer/företag som 
får del av den. ”Kunskapens värde kan bara 
bedömas av den som äger den”5. 
 
 
ALMI Företagspartner AB 
Staten satsar alltså pengar i området ”innovation” på 
olika sätt. En av de aktörer som idag får pengar från 
staten för att främja innovationer är ALMI 
Företagspartner AB. De arbetar huvudsakligen med 
tre affärsområden varav det ena är ”Innovatörer”.  
Med ”Innovatörer” menar ALMI Företagspartner 
AB, personer, både enskilda och i företag, som har 
nya idéer med potential att bli kommersialiserade. 
För denna affärsgrupp finns både ”riskvillig 
finansiering” och ”innovationsrådgivning”.  
 
Den riskvilliga finansieringen består av bidragsmedel 
upp till 15.000:- som har syftet att föra idén framåt. 
Kraven som ställs för att erhålla dessa medel är att 
idén är ny, att man tror det finns en marknad samt 
att det finns en drivkraft hos den person som ”äger” 
idén. Därutöver finns riskvilliga lån i olika former.  
 

                                                                                   
ISBN 91-38-13435-7 
5  Mellander (1991), ”Länge leve lärandet”,                         
ISBN 91-971773-4-2 
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Innovationsrådgivningen innefattar rådgivning för 
att föra idén framåt. Det handlar ofta om 
immaterialrättsliga frågor (patent, varumärke, 
designskydd, upphovsrätt), avtalsfrågor, tillverkning 
av prototyper, frågor kring tillverkningsprocess, 
produktionsekonomi, design, materialval, lagstift-
ning kring arbetstagares rätt till uppfinningar etc. 
Det handlar även om att stödja och inspirera per-
sonen som driver idén genom att förmedla kon-
takter, följa upp och vara engagerad. 
 
I tidigare konferensbidrag har jag kartlagt vad ALMI 
Företagspartner har för övergripande mål för affärs-
området ”Innovatörer” samt hur man hanterar 
uppföljning av finansiering och rådgivning idag..6 
 
 
Teorier kring uppföljning och utvärdering 
Vedung menar att det finns två huvudformer av 
utvärdering, dessa är kvalificerad uppföljning och 
effektmätning. Han räknar inte enbart datafångst, 
om de inte relateras till insatser eller värdekriterier, 
som utvärdering. Han ser kvalificerad uppföljning 
som en femstegsoperation; 
1. Programteorin utarbetas som utgörs av uppfatt-

ningarna om vad man ville uppnå med de 
åtgärder som vidtas samt hur man tänkte sig att 
med hjälp av åtgärderna kunna förverkliga dessa. 

2. Uppföljaren väljer ut vissa led i programteorin 
för undersökning 

3. Datainsamling och analys 
4. Det empiriska undersökningsresultatet jämförs 

med mål eller andra värdekriterier 
5. Eventuella reflektioner kring styrningens 

karaktär7 
 
Utifrån min tolkning så gör ALMI Företagspartner 
idag en effektmätning där man huvudsakligen 
arbetar med steg 3 och 4. 
 
Philliber skriver att en uttalad teori om vad som ska 
hända är bra, men inte tillräckligt. Att se en teori ”bli 
sann” är övertygande, men hon menar att det inte 
går att kontrollera faktorer utanför teorin, vilket gör 
att oberäkneliga och omätbara variabler inträffar 
som kan ha inverkan på det uppnådda resultatet. 
                                                 
6 Åckander, (2007), ”Studie av ALMI Företagspartners uppföljning i 
affärsområdet ”Innovatörer” 
7 Vedung (1997), “Utvärdering I politik och förvaltning”, 
ISBN10: 9144342624 

Hon vill att man istället planerar en utvärdering 
genom att ställa två inledande frågor: 
• 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. 

Dessa frågor frambringar vad utvärderare kallar 
programmets ”process” och programmets ”resul-
tat”.8 Utifrån ALMI:s verklighet så ser jag det som 
att Susans teori finns i ALMI:s verksamhetsplan, en 
frågeställning är – hur förankrat är denna bland den 
egna personalen? 
 
Utifrån ITPS –Bager-Sjögren är några frågeställ-
ningar, som uppföljning och utvärdering bör be-
handla och förhålla sig till, följande: 
• Vilka resultat bör projekt finansierade av offentligt  
 stöd uppvisa? 
• Vilka problem finns att följa upp dessa resultat?  

Hur fångar exempelvis utvärderingar effekter i 
form av spin-off, inspiration och teknikspridning? 

• Hur förhåller sig dessa resultat till samhällsnyttan? 
• Inom vilka tidsperspektiv bör man förvänta att de  
 lika resultaten dyker upp? 
• Hur kan man arbeta för att minska den så kallad  
 dödviktseffekten, det vill säga risken att  projektet  
 skulle ha genomförts även utan statligt stöd? 
• Vilket stödobjekt bör utvärderingar rikta in sig på? 
 Företaget, individen eller idén? 9 
 
Inom ALMI finns ett förhållningssätt till uppföljning 
generellt, med mätetal som följs upp utifrån krav 
från våra finansiärer.  
 
Mayne skriver om att mäta resultat utifrån två 
perspektiv – ”effekter” och ”konsekvenser”. Han 
beskriver detta i en resultatkedja, där starten är 
aktiviteter som planeras utifrån ett givet uppdrag. 
Han menar att det är både lättare och vanligare att 
mäta resultat i effekt eftersom dessa är direkt 
mätbara utifrån de aktiviteter som beslutats. Betyd-
ligt svårare och ovanligare är att mäta konsekvenser 
av de aktiviteter som planerats och utförts utifrån 
                                                 
8 Philliber, (1998) “The Virtue of Specificty in Theory of 
Change Evaluation: Practioner Reflections,  
ISBN 0-89843-249- 9  
9 Bager-Sjögren, ”Med oddsen emot sig – En rapport om 
uppfinnare och fria innovatörer och det offentliga stödsystem 
som är riktat till dessa” 
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uppdraget, då dessa inte går att kontrollera eftersom 
fler faktorer då inverkat.  
 
Han pekar vidare på fördelarna med att göra upp en 
resultatkedja där förväntningarna på uppdraget tyd-
ligt förs fram och därmed får man ett underlag där 
man kan påvisa 
• i vilken grad resultaten har uppnåtts 
• om och hur aktiviteterna har påverkat eller 

bidragit till uppdraget och i vilken grad det har 
gjort skillnad. 

• vad man lärt sig  
• om medlen använts på rätt sätt10 
 
 
När kan man förvänta sig resultat? 
I en artikel av Åstebro beräknas den genomsnittliga 
projekttiden för nya idéer från det tillfälle CIC 
(Canadian Innovation Centre) fått bedöma idén. 
Utvecklingstiden fram till kommersialisering var i 
genomsnitt två år och den genomsnittliga livs-
längden för innovationen var fem år för de fram-
gångsrika innovationerna. För dessa innovationer 
var de genomsnittliga utvecklingskostnaderna 78 000 
kanadensiska dollar vilket motsvarar cirka 400 000 
svenska kronor.11 
 
Temaplan har vid fyra tillfällen fått uppdraget att 
följa upp samtliga projekt som finansierats av SIC. 
År 2002 gick man ut till 1 432 identifierade projekt 
som erhållit villkorslån. 1 139 svar inkom (81 
procents svarsfrekvens). Temaplans uppföljning an-
ger att den tänkta projekttiden på två till tre år för 
SIC-projekt verkar rimlig. Den uppmätta genom-
snittliga tiden till lansering var cirka 35 månader. 
 
Norrman och Bager-Sjögren har skrivit ett ”Work-
ing paper” som är inlämnat och tänkt att bli en pub-
licerad artikel mars 2007, där de gjort en genomgång 
av SIC (Stiftelsen Innovations Centrum:s) lån från 
1994 till 2003. Utifrån dessa studier av SIC visar det 
sig att majoriteten av projekten som ger avkastning, 
gör det efter i genomsnitt 3,5 år. Klofsten menar i 
sin bok ”Affärsplattformen” att en utvecklings-
process från idé till att nå en affärsplattform bör ske 

                                                 
10 Mayne, (2003), ”Reporting on Outcomes: Setting 
Performance Expectations and Telling Performance Stories, 
11 Åstebro, (1998), “Basic statistics on the success rate and 
profits for independent invetors" 

efter 2-3 år.12 Utifrån detta kan det tolkas som att 
man inte bör följa upp idéers utveckling förrän efter 
2-3 år och då med resultat mätt i effekter såsom, har 
idén kommersialiserats, hur mycket omsätter den, 
hur många är sysselsatta, utifrån att man fått 
finansiering.  
 
Efter hur lång tid går konsekvenser utifrån den 
rådgivning man fått mätas? Faktorer såsom sam-
hällsnytta, inspiration, teknikspridning, kompetens-
höjning, kontaktförmedling och stärkt självför-
troende mätas? Går de att mäta över huvud taget?  
Vedin konstaterar i sitt betänkande ”Innovationer 
för Sverige” bl.a. att ”det är ingen stor skillnad på 
misslyckade och lyckade projekt, de förra ingår i den 
process som skapar de senare.” 13 
 
 
Diskussion 
Det som framkommer i mitt arbete är att det har 
gjorts en del uppföljning av statlig finansiering med 
tillhörande rådgivning. Utifrån mitt sätt att se, så har 
de flesta uppföljningar fokus på vilka effekter den 
statliga finansieringen haft. För att få validitet i dessa 
uppföljningar finns ofta en kontrollgrupp som då 
inte fått statlig finansiering. Det jag inte tar upp är 
att det visar sig vara mycket marginella skillnader 
mellan dessa kontrollgrupper och de grupper som 
fått finansiering.   

I denna artikel har jag studerat olika teorier och 
metoder för att göra uppföljningar och det jag 
kommit fram till är att väldigt lite är gjort i 
uppföljningssyfte kring ”tillhörande rådgivning”. 
Har den någon inverkan över huvud taget – och vad 
är det i så fall som påverkas – är det människan eller 
utkomsten av idén i ekonomiska termer? Här finns 
utrymme att göra mer och kanske tillåta subjektiva 
utvärderingar för att höja kunskap och kompetens 
inom området innovationsrådgivning.  

Idag ligger mycket fokus på att ge avkastning dem 
som föder dig, gärna så snabbt det går, det gäller 
aktieägare, staten, företagsledare m.fl. vilket är själv-
klart i den privata sektorn. När det gäller statliga 

                                                 
12 Klofsten, (2002). ”Affärsplattformen Entreprenören och 
företagets första år, Kristianstad, ISBN: 9789171508706 
13 Vedin, (1993), ”Innovationer för Sverige”,  
ISBN 91-38-13435-7 
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medel för att stödja idéutveckling så finns det, 
utifrån mitt sätt att se, en mer långsiktig målsättning 
där nya idéer har ett stort värde för välfärden, 
tillväxten och samhället i stort och den snabba 
återbetalningen är inte lika viktig. Här finns andra 
parametrar som också kan ha betydelse för statens 
övergripande målsättning som t.ex. kompetenshöj-
ning,  förståelse för idéutvecklingsprocessen, sprid-
ning av statens erbjudande, gemensam nomenklatur, 
idéklimat etc. Utifrån denna artikel där uppföljning 
på statliga medel och tillhörande rådgivning varit i 
fokus kan jag se en tydlig trend att det är de eko-
nomiska resultaten som räknas. Är det där tillväxt 
uppstår?  
 
Att satsa pengar på idéutveckling i tidigt skede med 
statliga medel är en politisk fråga som jag anser 
borde få ett större fokus än den idag har. Både 
uppfinnarens, entreprenörens och innovatörens roll 
bör lyftas fram i samhället för att skapa en samsyn 
och förståelse för deras betydelse för samhället i 
stort.   
 
Svaga och starka sidor i min artikel är min 
anställning som innovationsrådgivare på ALMI 
Företagspartner. Det som påverkar är mitt 
subjektiva sätt att se på den ”tillhörande rådgiv-
ningen” eftersom jag är övertygad och har tydliga 
bevis på att rådgivningen gör skillnad i de kon-
takter jag har med ”idéägare”. Möjligen kan denna 
övertygelse även påverka mitt urval av teorier och 
metoder för att mäta resultat.   
Annat som påverkar är att jag har en närhet till 
empirin och har stöd från ledningen för ALMIs 
affärsområde ”Innovatörer” att få insyn och 
tillgång till det material som underbygger detta 
arbete. Vidare är jag väl insatt i hur uppföljning 
och utvärdering idag görs på ALMI Företags-
partner.  
 
När det inte finns en uttalad utvärderings- och 
uppföljningsstrategi som är lika för alla, blir kvali-
teten på uppföljningen ständigt ifrågasatt – man 
gör olika och är inte konsekvent.  
I rollen som rådgivare finns ibland en känsla av att 
bli ifrågasatt, både av staten (gör finansieringen 
skillnad), och arbetsgivaren (mäter effekter av den 
riskvilliga finansieringen). Även detta kan påverka 
mitt sätt att samla teorier och metoder som kan 
fungera som ”bevis” för att den ”tillhörande 

rådgivningen” är lika viktig som den riskvilliga 
finansieringen – om inte viktigare…. 
 
 
Slutsatser 
Genom denna studie har jag fått en insikt i att en 
uppföljning behöver ha ett tydligt syfte – varför görs 
uppföljningen och för vem. Vidare har jag väckt en 
tanke som går ut på att dela in uppföljningar av 
statlig finansiering med tillhörande rådgivning i två 
delar med målsättningen att tillfredsställa både 
finansiärer, genom att mäta ekonomiska ”effekter” 
av den riskvilliga finansieringen och rådgivare, 
genom att mäta ”konsekvenser” av tillhörande 
rådgivning. Detta kan bli föremål för ett senare D-
arbete. 
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