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Förord 

Ett av målen med näringspolitiken är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag. Statligt finansierad företagsrådgivning är en viktig komponent i ett antal 
företagsfrämjande politiska program. Tillväxtanalys har därför haft i uppdrag av 
regeringen att utvärdera effekten av statliga insatser för företagsrådgivning. 

De enskilda utvärderingarna är del av ett övergripande uppdrag med syfte att föreslå en 
metod för att utvärdera statligt finansierad företagsrådgivning och tillämpa metoden på ett 
antal olika insatser. Fyra olika insatser har utvärderats: Konsultcheckar inom ramen för 
Regionalt bidrag för företagsutveckling, Nyföretagarcentrums rådgivning till blivande 
företagare, Almis rådgivningsverksamhet till etablerade företag, samt rådgivningsinsatser 
inom ramen för Tillväxtverkets program Företagare med utländsk bakgrund. De olika 
insatserna representerar olika former inom vilka statligt finansierad företagsrådgivning 
förekommer. 

Utvärderingsmetoden som användes lämpar sig bäst för insatser där företagen får ta del av 
relativt omfattande stöd, som exempelvis konsultcheckar. Det är även viktigt att insatsen 
har en tydlig logisk koppling mellan innehåll och det utfall som insatsen utvärderas mot. 
Små insatser till breda målgrupper är inte lämpliga för effektutvärdering mot relativt 
övergripande policymål. Slutligen bör data vara av god kvalitet och innehålla information 
om deltagare i form av organisationsnummer, program, tidpunkt och storlek på insatsen. 

Även om en effektutvärdering inte kan ge svar på frågan om en insats har effekt eller inte, 
kan den ändå ge värdefull information om hur förberedande arbete, datainsamling och 
uppföljning kan förbättras. Ett sådant grundarbete är en förutsättning för meningsfulla 
effektutvärderingar som ska söka besvara frågan om insatsen var värd pengarna. 

Rapporten har författats av Barbro Widerstedt, som också varit projektledare för uppdraget 
på Tillväxtanalys. Arbetet i projektet har följts av en referensgrupp bestående av Marika 
Kurlberg, Näringsdepartementet, Åsa Olli Segendorf, Konjunkturinstitutet, Anders W 
Johansson, Linnéuniversitetet, Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket och Jonas 
Månsson, Linnéuniversitetet. 

 

Östersund, november 2014 

 

Dan Hjalmarsson 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Uppdraget 
Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en metod för att effektutvärdera 
insatser för statligt finansierad företagsrådgivning och applicera metoden på ett antal olika 
insatser. 

Företagsrådgivning är en central del i regeringens företagsfrämjande politik. Samtidigt 
finns få effektutvärderingar av företagsrådgivning av hög vetenskaplig kvalitet. Syftet med 
uppdraget är att föreslå en metod för att effektutvärdera statliga företagsfrämjande insatser, 
och som ett led i detta även göra ett antal empiriska effektutvärderingar av statligt 
finansierade rådgivningsinsatser. 

Rapporten riktar sig till den som är intresserad av hur man kan effektutvärdera olika typer 
av företagsfrämjande insatser. Vidare beskrivs vilka förutsättningar som är nödvändiga för 
att kunna genomföra en effektutvärdering. Rapporten diskuterar även i vilken mån dessa 
förutsättningar funnits för olika rådgivningsinsatser. Utifrån detta drar vi slutsatser om 
vilken typ av insatser som är lämpliga att utvärdera med den föreslagna metoden. 

Resultaten kan användas för att formulera tydligare mål, mer precisa förändringsteorier 
och bättre uppföljningsinstrument, för att i framtiden kunna göra bättre effektutvärdering 
av olika typer av företagsfrämjande insatser. Sådana utvärderingar är en nödvändig 
förutsättning för att kunna dra slutsatser om effektiviteten i olika insatser. 

Resultat 
Utvärderingen tillämpade den utarbetade utvärderingsmetoden på fyra insatser av statligt 
finansierad företagsrådgivning: Konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag för 
företagsutveckling, Nyföretagarcentrums rådgivning till blivande företagare, delar av 
Almis rådgivningsverksamhet, samt rådgivningsinsatser inom ramen för Tillväxtverkets 
program Företagare med utländsk bakgrund. De olika insatserna representerar olika 
former av statligt finansierad företagsrådgivning. Uppgifterna om deltagare i olika 
rådgivningsinsatser samlades in speciellt för detta uppdrag och ingår nu i Tillväxtanalys 
mikrodatabas över statliga stöd till näringslivet (MISS), som en särskild typ av statligt 
stöd. 

Företag som ingår i studien och som har deltagit i de här studerade statligt finansierade 
rådgivningsinsatserna under den studerade perioden har högre tillväxt i förädlingsvärde 
(det vill säga summan av löner och vinster), sysselsättning och överlevnad två år efter 
insatsen än liknande företag i jämförelsegruppen. Möjligheten att generalisera utifrån dessa 
resultat varierar dock mellan insatserna. 

Relativt omfattande insatser där syftet med insatsen är tydligt i relation till effektmålen, har 
en positiv inverkan på företagens tillväxt i förädlingsvärde och sysselsättning. 
Konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag till företagsutveckling exemplifierar 
denna typ av insats i studien. Även små insatser, som är riktade till väl avgränsade grupper 
och med en relativt tydlig förändringsteori och samstämmighet mellan deltagarnas mål och 
policymålen, har en positiv effekt på förädlingsvärde och överlevnad. Denna typ av insats 
exemplifieras av Nyföretagarcentrums rådgivning. 

Det går inte att dra några generella slutsatser vad gäller övriga insatser med den använda 
metoden. Rådgivningsinsatser inom Tillväxtverkets program Företagare med utländsk 



UTVÄRDERING AV STATLIGT FINANSIERAD FÖRETAGSRÅDGIVNING 

8 

bakgrund hade få deltagare i den avsedda målgruppen, vilket gör det svårt att få statistiskt 
säkerställda resultat. Almis rådgivningsverksamhet är exempel på en insats som riktar sig 
till en bred målgrupp och som är av relativ liten omfattning för det enskilda företaget. 
Syftet med rådgivning kan variera mycket mellan olika företag. Till exempel kan syftet 
med rådgivningen för företagets del lika gärna gälla expansion som konsolidering. Den 
stora variationen i tillväxt mellan företag som fått rådgivning innebär att de genomsnittliga 
effekterna inte blir statistiskt säkerställda. 

Slutsatser 
Det finns få effektutvärderingar av hög kvalitet inom området företagsrådgivning. Ett av 
bidragen med de utvärderingar som genomfördes inom ramen för uppdraget är att ge en 
grov uppskattning av den förväntade effekten av insatser inom företagsrådgivning. När vi 
nu har en uppfattning om effektstorleken, är det lättare att på förhand bedöma vilka 
insatser som kan vara meningsfulla att utvärdera med den metod som använts inom 
uppdraget. 

Utvärderingsmetoden lämpar sig bäst för insatser där företagen får ta del av relativt 
omfattande stöd. Det är även viktigt att insatsen har en tydlig logisk koppling mellan 
insatsens innehåll och det utfall som insatsen utvärderas mot (förändringsteori). Små 
insatser till breda målgrupper är inte lämpliga för effektutvärdering mot relativt 
övergripande policymål, utan bör utvärderas mot relativt konkreta resultatmål. Det bör 
även finnas ett relativt stort antal deltagare i den insats som ska utvärderas. Data bör vara 
av god kvalitet och innehålla information om deltagare, typ av insats, tidpunkt och storlek 
på insats i monetära termer eller tidsåtgång. 

Metoden inte är lämplig för att utvärdera mindre omfattande insatser med få deltagare, där 
syftet med insatsen för den enskilda deltagaren är oklart och möjligen skiljer sig från 
utvärderingsmålen. Den förväntade effekten av insatsen torde vara liten, vilket gör det 
svårt att dra några generella slutsatser. 

Även om en effektutvärdering inte alltid kan ge svar på frågan om en insats har effekt eller 
inte, kan den ändå fylla en funktion. Arbetet med effektutvärderingen ger i sådana fall 
värdefull information om hur förberedande arbete och uppföljning av insatsen kan 
förbättras, för att i framtiden ge bättre förutsättning för att göra en meningsfull 
effektutvärdering. En sådan effektutvärdering är en nödvändig förutsättning för att kunna 
avgöra om en insats är kostnadseffektiv. 

Förslag och rekommendationer 
Tillväxtanalys föreslår att regeringen fastslår riktlinjer för hur uppföljning av 
företagsfrämjande insatser ska vara utformade. Sådana riktlinjer bör innehålla nödvändiga 
deltagaruppgifter och grundkrav på data samt en tydlig förändringsteori för insatsen. 
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Summary 

The Assignment 
Growth Analysis has been commissioned by the government to develop a method of 
assessing the impact of initiatives for state-funded business counselling and applying the 
method to a number of different initiatives. 

Business counselling forms a central part of the government's policy of promoting business 
activity. The purpose of the assignment is to propose a method for evaluating the impact of 
state initiatives for the promotion of business activities, and as part of this also to perform a 
number of empirical evaluations of the impact of state-funded counselling initiatives. 

The report is intended for people who are interested in how to evaluate the impact of 
various kinds of initiative for the promotion of businesses. It also describes the conditions 
necessary to enable such an impact assessment to be conducted. The report also discusses 
the extent to which such conditions were present for different counselling initiatives. Based 
on this, we are able to draw conclusions about the type of initiatives that are suitable for 
analysis using the proposed method. 

The results can be used to formulate clearer objectives, more accurate theories of change 
and improved monitoring tools to allow better future impact evaluations of the various 
types of business promotion activities. Such evaluations are necessary for the ability to 
draw conclusions about the relative economic value of various initiatives. 

Results 
The evaluation applied the developed evaluation method to four instances of state-funded 
business counselling initiatives: consultancy subsidies under Regional Grants for Business 
Development, Enterprise Agencies' counselling to prospective entrepreneurs, parts of 
Almi's counselling operations and counselling initiatives under the Swedish Agency for 
Economic and Regional Growth’s program ‘Entrepreneurs with Foreign Background’. The 
various initiatives represent different forms of state-funded business counselling. 
Information about participants in different counselling initiatives was gathered especially 
for this assignment and now forms part of Growth Analysis' microdatabase (MISS) 
covering state funded business counselling services to industry and commerce as a special 
type of state support. 

Enterprises included in the study which participated in those state-funded counselling 
initiatives analyzed during the period studied, have higher growth in value added (i.e. the 
sum of remunerations and profits), employment rate and survival two years after the 
initiative than similar enterprises in the comparison group. However, the ability to 
generalize based on these results varies among the initiatives. 

Relatively comprehensive initiatives whose purpose was clear in relation to the impact 
objective have a positive impact on a firms's growth in value added and employment rate. 
Consultancy subsidies under Regional Grants for Business Development provide examples 
of this type of initiative in the study. Even minor initiatives targeted at well-delineated 
groups with a relatively clear theory of change and concordance between the participants' 
objectives and policy goals have a positive impact on value added and survival. This type 
of initiative is exemplified by Enterprise Agencies' counselling. 
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It is not possible to draw any general conclusions in regard to other initiatives with the 
method used. Counselling initiatives under the Swedish Agency for Economic and 
Regional Growth’s program ‘Entrepreneurs with a Foreign Background had few 
participants in the intended target group which makes it difficult to obtain statistically 
significant results. Almi's counselling service operation is one example of an initiative that 
is relatively limited in scope for an individual company but which is aimed at a broad 
target group. The counselling objective can vary greatly from company to company. For 
example, the counselling objective on the part of a company might apply equally well to 
expansion as consolidation. The great variation in growth between companies in receipt of 
counselling means that average impacts are not statistically significant. 

Conclusions 
There are few impact evaluations of high quality regarding business counselling. One of 
the contributions from the assessments performed under this assignment is the provision of 
rough estimates of the anticipated impact of initiatives within business counselling. 
Because we now have an idea of the size of the impact, it is easier to assess in advance 
which initiatives can be worth evaluating with the method used in this assignment. 

The evaluation method is best suited for initiatives in which an enterprise receives 
relatively comprehensive support. It is also important that the initiative has a clear logical 
link between its content and the outcome against which the initiative is being evaluated 
(theory of change). Small initiatives to broad target groups are not suitable for impact 
evaluations towards general policy objectives. They should preferably be evaluated 
towards relatively concrete outcome goals. There should also be a relatively large number 
of participants in the initiative. Data should be of good quality and contain information 
about participants, the type of the initiative, date and the size of the initiative in terms of 
money or time required for the participants. 

The method is not suitable for evaluating initiatives that are limit in scope for the 
individual participating firm, where there are few participants and where the objective of 
the initiative for the individual participant is unclear and possibly differs from the 
evaluation objective. The anticipated impact of the initiative would probably be small, 
which makes it difficult to draw any general conclusions. 

Even if an impact assessment cannot always provide the answers to the question of 
whether it was effective or not, it can still fulfil a function. In such cases, impact 
evaluations provide valuable information on how preparatory work and monitoring of the 
initiative can be improved, to create better conditions in the future for conducting 
worthwhile impact evaluations. Such evaluations are a necessary condition for the ability 
to determine whether an initiative is cost-effective. 

Proposals and recommendations 
Growth Analysis proposes that the government establish guidelines for how monitoring of 
initiatives for business promotion should be structured. Such guidelines should contain 
necessary participant information and basic requirements for data and a clear theory of 
change for the initiative. 
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1 Inledning 

Näringsdepartementet har gett i uppdrag åt Tillväxtanalys att ta fram en metod för att 
utvärdera insatser i det företagsfrämjande systemet och med hjälp av denna utvärdera 
effekter av statliga insatser för företagsrådgivning. Detta är slutrapporten i uppdraget. 

Ett av de övergripande policymålen i näringspolitiken är att skapa förutsättningar för fler 
jobb i fler och växande företag. Statligt finansierad företagsrådgivning är en viktig 
komponent i ett antal företagsfrämjande politiska program. Offentlig finansiering av 
företagsrådgivning motiveras med att marknaden för rådgivning till små och medelstora 
företag är relativt begränsad, till följd av att den kommersiella marknadens volym är 
relativt liten.1 Syftet med företagsrådgivning är att företaget skall få kunskap och redskap 
för att förbättra företagets konkurrensläge och därigenom få en bättre chans att överleva 
och växa. 

1.1 Uppdragets omfattning 
I uppdragstexten framgår att utvärderingen avser rådgivningens effekter på företagens 
tillväxt, lönsamhet och överlevnad. Frågor man önskar besvarade är om offentligt 
finansierade rådgivningsinsatser haft avsedd effekt på deltagande företag jämfört med 
företag som inte deltagit i sådana offentligt finansierade rådgivningsinsatser. Man önskar 
även en jämförelse av effekter mellan olika rådgivningsverktyg. Utvärderingen gäller i 
första hand effekterna på etablerade företag. 

Uppdraget har preciserats i dialog med Näringsdepartementet. En tydlig ambition har varit 
att göra en effektutvärdering där man i möjligaste mån väljer en jämförelsegrupp bestående 
av företag som inte deltagit, men som liknar de företag som deltagit i så många 
dimensioner som är möjligt. Önskan har även varit att göra separata utvärderingar av flera 
olika insatser med liknande metod, för att kunna jämföra lämpligheten i att använda 
utvärderingsmetoden mellan olika insatser. Ambitionen var även att studera effekter på 
längre sikt. Två år efter avslutad rådgivning valdes som en lämplig uppföljningsperiod. 

I uppdragstexten nämns ett antal insatser som var aktuella för utvärdering. Tillväxtverkets 
program Företagare med utländsk bakgrund och Främja kvinnors företagande, samt 
Almis rådgivningsinsatser pekades ut som att de bör ingå i utvärderingen. Utöver detta 
kunde branschspecifika satsningar eller insatser hos enskild aktör vara aktuella för 
utvärdering. 

I Tillväxtanalys (2011a) gjordes en genomlysning av datatillgången i olika statligt 
finansierade insatser för företagsrådgivning. Fyra insatser pekades ut som lämpliga 
utvärderingsobjekt, utifrån tillgång på data och tidpunkten för de olika programmens 
genomförande. Dessa var konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag till 
företagsutveckling (f.d. Landsbygdsstöd), Nyföretagarcentrums rådgivning till nystartade 
företag, Almis rådgivningsverksamhet och rådgivningsprojekten inom ramen för 
Tillväxtverkets program Företagare med utländsk bakgrund. 

Om en insats skulle inkluderas eller inte diskuterades i projektets referensgrupp och med 
Näringsdepartementet. Konsultcheckar inom branschsatsningarna på vård och omsorg samt 
kulturella och kreativa näringar kunde inte bli aktuella för utvärdering, eftersom 

                                                 
1 Proposition 2009/10:148, s24. 
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programmet inte hade funnits tillräckligt länge för att företagen skulle kunna följas upp 
inom uppdragstiden. Främja kvinnors företagande kunde inte utvärderas på grund av 
otillräckliga uppgifter om vilka som deltagit i insatsen och ett selektivt bortfall av hela 
projekt och regioner.2 Utvärdering av Coompanions rådgivningsinsatser till ekonomiska 
föreningar uteslöts eftersom de inte kunde tillhandahålla önskade uppgifter avseende 
deltagande föreningars identitet. Det bedömdes även som tveksamt om de utpekade 
målvariablerna var relevanta för verksamhetsmodellen i ekonomiska föreningar. 
Rådgivningsinsatser inom ramen för Almis verksamhet inkluderades trots låg datakvalitet, 
eftersom bortfallet inte var systematiskt avseende branscher, regioner eller andra insamlade 
uppgifter. De identifierade företagen bedömdes vara ett representativt urval av etablerade 
företag som tagit del av rådgivningsinsatserna. 

På grund av ett lågt antal som fått del av rådgivningsinsatser inom Tillväxtverkets program 
Företagare med utländsk bakgrund under det första programåret 2008/2009, förlängdes 
uppdragstiden i projektet med ett år under våren 2013. Detta gjorde det möjligt att även 
inkludera företag som deltagit under programåret 2009/2010. 

1.2 Uppdragets disposition 
Studien omfattar sex underlagsrapporter, samt denna slutrapport. I den första rapporten. 
Tillväxtanalys (2011a) diskuteras formen och metoden för att genomföra uppdraget, samt 
vilka förutsättningar som fanns för att utvärdera namngivna insatser inom uppdragets 
tidsram. Den andra underlagsrapporten, Tillväxtanalys (2011b) var en forskningsöversikt 
över tidigare utvärderingar av företagsrådgivning, med ett särskilt fokus på 
effektutvärderingar av offentlig finansierad rådgivning. Övriga underlagsrapporter är 
kvantitativa (försök till) effektutvärderingar. Tillväxtanalys (2012a) är en effektutvärdering 
av konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag för företagsutveckling. I den fjärde 
delrapporten, Tillväxtanalys (2012b) utvärderas Nyföretagarcentrums rådgivning till 
nystartade företag. Den femte delrapporten, Tillväxtanalys (2014a) är en utvärdering av 
Almis rådgivningsverksamhet och i den sjätte delrapporten (2014b) utvärderas 
rådgivningsinsatser inom ramen för Tillväxtverkets program Företagare med utländsk 
bakgrund. Insatserna är exempel på olika typer av statligt finansierad företagsrådgivning, 
som varierar med avseende på omfattning, innehåll och målgrupp. Metoden har även 
använts för att utvärdera Vinnovas innovationsstöd, se Tillväxtanalys (2014c). 

Syntesrapporten är disponerad på följande sätt: I avsnitt 2 diskuteras företagsrådgivningen 
i ett tillväxtpolitiskt sammanhang och den policylogik som ligger till grunden för 
insatserna. I avsnittet finns även en kortare sammanfattning av tidigare forskning med 
liknande ambitioner som denna studie. Avsnitt 3 diskuterar utvärderingsproblemet, de 
förutsättningar som krävs för att göra en utvärdering och den metod vi använder i de 
empiriska studierna. Utvärderingens design och slutsatser från de empiriska studierna 
återfinns i avsnitt 4. En sammanfattning av resultaten i enskilda underlagsstudier återfinns i 
avsnitt 4.2. Rapporten avslutas i avsnitt 5 med en diskussion om lärdomar av projektet, 
både avseende effekter av statligt finansierad företagsrådgivning och lärdomar för att 
utforma framtida effektutvärderingar. 

                                                 
2 Se Tillväxtanalys (2011a) för en diskussion om databehov och tidseftersläpningar vid effektutvärderingar. 
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2 Bakgrund och policylogik 

En omfattande litteratur bekräftar att entreprenörskap är av betydelse för den ekonomiska 
tillväxten.3 Utifrån denna observation är det inte oväntat att politiken riktar in sig på 
området och ställer sig frågan ”hur kan vi hjälpa till”? 

I allmänhet betonas vikten av bra generella ramvillkor för företagande. Den institutionella 
skolan betonar att kvaliteten på ett lands institutioner är av stor betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen.4 Den politiska miljön och de demokratiska institutionernas 
kvalitet, frånvaro av korruption och ett förutsägbart företagsklimat är viktiga 
förutsättningar för entreprenörskap. Länder med goda institutioner tenderar att ha mycket 
entreprenöriell verksamhet och länder med goda institutioner tenderar att ha högre BNP.5 
Reglerna kring företagande och vad som allmänt kallas ”företagsklimat” är ett annat 
område av offentlig styrning som ådragit sig intresse.6 

Förutom de generella ramvillkoren finns ofta även statligt finansierade selektiva insatser 
för enskilda företag. De statliga selektiva insatserna för att främja företagsutveckling 
formuleras från en ambition att kompensera för brister i marknadens funktionssätt som kan 
”hämma näringslivets utvecklingsmöjligheter och därmed konkurrenskraften”.7 De 
selektiva insatserna har främst fokuserat på två områden: tillgång till finansiellt kapital och 
tillgång till olika former av immateriellt och entreprenöriellt kapital, till exempel nätverk 
för företagare och olika typer av kunskapsuppbyggnad, främst olika typer av offentligt 
finansierad företagsrådgivning.8 

2.1 Rådgivningsbegreppet 
Rådgivning kan definieras som en process som syftar till att granska och värdera olika 
handlingsalternativ för att uppnå ett speciellt mål. Professionell rådgivning förväntas 
innebära att rådgivaren har särskild kunskap som kan öka antalet handlingsalternativ, eller 
bidra till bättre bedömningar av värdet och konsekvenserna av olika handlingsalternativ 
utifrån klientens speciella förhållanden och förutsättningar.9 

Företagsrådgivning är ett begrepp som används om flera olika typer av insatser. Storey 
(2004) skiljer på utbildning (training) och konsultverksamhet (consultancy), som fokuserar 
på formen för rådgivning. Utbildning är inriktad på att öka kompetensen generellt, medan 
konsultverksamhet är inriktad på att applicera kunskap i en specifik kontext. Hjalmarsson 
och Johansson (2003) delar upp rådgivning i operationell och strategisk rådgivning. Denna 
uppdelning utgår från rådgivningens innehåll. Operationell rådgivning är objektiv, 
kommunicerbar, statisk och omfattar känd information. Strategisk rådgivning är subjektiv, 
underförstådd, dynamisk och handlar om att skapa ny information. Dessa indelningar 
liknar den indelning i generell och specifik rådgivning som används i Tillväxtanalys 
(2009). Utgångspunkten i denna uppdelning avser formen: specifik rådgivning utgår från 

                                                 
3 Wennekers och Thurik (1999), Acs m.fl. (2005), Audretsch m.fl. (2006). 
4 Williamson (1985), North (1990, 2005). 
5 Méndez-Picazo m.fl. (2012). 
6 Se Tillväxtanalys (2012b), Johansson och Falkenhall (2013) för en översikt och diskussion av olika mått på 
företagsklimat i ett svenskt perspektiv. 
7 Proposition 2009/10:148, sid 1. 
8 De svenska insatserna för kapitalförsörjning omfattar bland annat Almis låneverksamhet, ett antal 
riskkapitalfonder med offentligt insatskapital, och olika typer av riktade investeringsstöd. 
9 Jämför t.ex. med definitionen på finansiell rådgivning, SOU (2002:41). 
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situationen i ett speciellt företag, och kan vara både operationell och strategisk, samt 
innehålla både inslag av utbildning och konsultverksamhet. Konsultation med en revisor 
och att granska och utveckla affärsplaner, strategier och handlingsplaner är exempel på 
specifik rådgivning. 

I vissa sammanhang räknas generell information och upplysning som rådgivning. För att 
avgränsa rådgivning från information kan man utgå från att (särskilt specifik) rådgivning 
kräver personlig kontakt och är mer omfattande och mer kontextberoende än information.10 

2.2 Aktörer inom företagsrådgivning 
Det finns många privata aktörer på marknaden för rådgivningstjänster. Som framgår av 
tabell 1 fanns år 2013 knappt 75 000 företag verksamma inom den vad som brett kan 
betecknas som företagsrådgivning. Företag i branschen finns representerade i alla 
kommuner, från 6 företag i Munkfors till drygt 18 000 företag i Stockholm.11 Flest företag 
återfinns inom branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation. Branschen 
omfattar verksamheter som tillhandahåller råd, ledning och operationellt stöd till företag 
och andra organisationer avseende ledningsfrågor.12 Omsättningen i denna bransch 
uppgick till knappt 77 miljarder kronor år 2012.13 
Tabell 1: Antalet aktörer inom verksamhetsområdet företagsrådgivning 2013 

Beskrivning  Antal företag Antal anställda 

69.203 Skatterådgivningsbyråer 335 259 

69.201 Redovisnings- och bokföringsbyråer  17 950 16 462 

70.220 Konsultbyråer avseende företags organisation 50 708 44 662 

74.900 Övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5 941 6 386 

Totalt 74 934 67 769 

Anm.: Branscherna identifieras genom en sökning bland SNI-koder (SNI07) med orden rådgivning och 
företag i beskrivningen  
Källa: Företagsdatabasen, SCB. 

Myndigheter lämnar generell information och upplysning om att starta företag inom 
myndighetens sakområde. Informationen kan gälla frågor om skatter, registreringar, 
marknadslagstiftning, konsumentlagstiftning, eller annat som faller inom myndigheternas 
sakområde. Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket driver tillsammans webbplatsen 
verksamt.se, en samlingsplats för myndighetsinformation som är viktigt för företagare. 
Myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förenkla och förbättra informationen till 
företagare. 

Generell rådgivning, som här definieras som utbildningsliknande verksamhet, ges av bland 
annat Almi, men även av regionala aktörer, universitet, Yrkeshögskolan, Folkuniversitetet, 
folkhögskolor samt bildningsförbunden. I ett flertal av dessa utbildningar ingår specifik 
rådgivning. Flera av utbildningarna är problembaserade och utgår från individens egen 
affärsidé eller affärsverksamhet. Denna typ av insats utvärderas inte inom ramen för detta 
uppdrag. 

                                                 
10 Tillväxtanalys (2009) 
11 År 2012, Företagens ekonomi, SCB. 
12 SCB(2007). 
13 Företagens ekonomi, SCB. 



UTVÄRDERING AV STATLIGT FINANSIERAD FÖRETAGSRÅDGIVNING 

15 

Specifik rådgivning riktar sig till den speciella situationen i ett visst företag. Denna typ av 
rådgivning bedrivs av en stor mängd privata aktörer, till exempel revisorer, olika typer av 
företagskonsulter och banker. Almi företagspartner, Innovationsbron och Nystartskontoren 
är exempel på statligt finansierade aktörer som erbjuder specifik rådgivning. 

Den statligt finansierade företagsrådgivningen kan sägas omfatta alla typer av specifik 
rådgivning. Almi företagspartner är den största aktören på området, med många olika typer 
av insatser till en brett definierad målgrupp. Exportrådet erbjuder specifik rådgivning till 
företag angående internationalisering och inträde på nya marknader. Tillväxtverket driver 
ett antal program inom vilka rådgivning kan ingå, även om Tillväxtverket inte är primär 
utförare av rådgivningen. Program som Främja kvinnors företagande och Företagare med 
utländsk bakgrund innefattar ett antal affärsutvecklingsprojekt där företagsrådgivning är en 
central del. Företag kan även få konsultcheckar för olika typer av affärs- och 
innovationsutvecklingsprogram. Nystartskontoren ger stöd till potentiella och nyblivna 
företagare. Nyföretagarcentrum ger rådgivning till blivande företagare, och finansieras 
huvudsakligen av näringslivet, men även av organisationer och myndigheter.14 

2.3 Företag som söker rådgivning 
Man kan se företagarens efterfrågan på företagsrådgivning som en led i 
affärsutvecklingsprocessen. Företagaren får signaler i form av feedback från omgivningen, 
till exempel en ökad efterfrågan eller en minskad lönsamhet. Utifrån signalen formuleras 
en ambition, till exempel att nå ut på den nya marknaden, minska kostnaderna eller 
återvinna förlorade kunder. För att åstadkomma detta bör en åtgärdsplan formuleras och 
åtgärderna genomföras. Vilken effekt åtgärderna haft återkommer sedan i form av en ny 
signal från marknaden. Rådgivning kan vara relevant både vad gäller att tolka och 
analysera signalen från marknaden och när man utvärderar olika tillvägagångssätt för att 
uppnå företagets ambition. 

Johnson m.fl. (2007) studerar vilka små och medelstora företag som använder 
företagsrådgivning, och vilka typer av rådgivning som de använder. De finner att det 
främst är i två typer av företag som vänder sig till professionell rådgivning: (1) företag som 
har planer på att expandera verksamheten, särskilt med avseende på antalet sysselsatta, och 
(2) företag som har finansiella problem. Företagsrådgivningen kan bidra till företagens 
utveckling genom att applicera kunskap om företagande och om marknaden på det 
specifika företaget och utveckla en strategi för utvecklingen i företaget. 

Det finns argument även varför en blivande eller nybliven företagare har nytta av 
rådgivning. Generellt sett är överlevnadssannolikheten låg i nya företag. Knappt 70 procent 
av de företag som startade 2008, var fortfarande aktiva tre år efter start.15 Företagaren själv 
har ofullständig kunskap om kvaliteten på företagets verksamhetsidé. Eftersom kvaliteten 
på idén är okänd, måste den prövas på marknaden, vilket förklarar en betydligt lägre 
överlevnadsgrad bland nyblivna företag jämfört med äldre företag.16 En engagerad 

                                                 
14 Detta är inte en heltäckande kartläggning av offentliga aktörer. FBA (2009) gjorde en översyn av aktörerna 
inom området företagsrådgivning, som har varit en utgångspunkt i förändringsarbetet. Översikten är inaktuell, 
men det finns mig veterligen ingen nyare kartläggning. 
15 Tillväxtanalys (2012c). 
16 Jovanovic (1982), Audretsch (1991), Mata och Portugal (1995), Audretch och Mahmod (1995). 
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företagare kan också ha en tendens att överskatta idéns kvalitet.17 Samtidigt tycks 
förhållandena i företag vid starten vara av betydelse för företagets överlevnad.18 

Syftet med rådgivningen kan alltså variera mellan företag, vilket innebär att varje företag 
har en egen uppsättning målvariabler. Vissa företag kan ha som ambition att öka 
inkomsten för de sysselsatta, utan att öka sysselsättningen i företaget. Andra företag kan ha 
ambitionen att växa, även om det inte innebär en inkomstökning per sysselsatt. Åter andra 
företag kan ha ambitionen att verksamheten överlever, genom att stoppa förluster i 
företaget. Vissa företag kan önska göra en ordnad avveckling eller försäljning av 
verksamheten på grund av att företagsledaren önskar gå i pension eller har annan alternativ 
sysselsättning. Sannolikt finns lika många mål som det finns företag och företagare. 

Företagaren har motiv att söka rådgivning om hen tror att det förbättrar företagets 
konkurrensläge, eller på annat sätt förbättrar situationen för företaget eller företagaren. 
Rådgivning är kostsam, även om den tillhandahålls gratis, eftersom rådgivningen kräver tid 
och resurser. Om det inte finns ett inslag av privat nytta för det enskilda företaget eller 
företagaren finns inget motiv för företaget att lägga ner resurser på rådgivning. 

2.4 Policylogik 
Statligt finansierad företagsrådgivning motiveras i proposition 2009/10:148 utifrån dels ett 
marknadsmisslyckande dels en allmän tillväxtambition. 

I propositionen står att läsa: 

Utgångspunkten [i småföretagspolitiken] är att företagen själva ska stå för kostnaderna 
för företagsutveckling. De mindre företagen anses dock ha en begränsad möjlighet att 
utnyttja externa tjänster. Detta kan ses som ett marknadsmisslyckande som kan 
begränsa tillväxten i ekonomin, vilket gör att det ur samhällets synvinkel kan finnas 
skäl att bidra till en viss del av företagens kostnader. (s6) 

Jämfört med stora företag har små företag mindre resurser att köpa in och tillgodogöra 
sig kunskap. Det är heller inte säkert att den efterfrågade kunskapen finns tillgänglig 
på den privata marknaden. (s19) 

En förutsättning för statens agerande är att det inte finns ett utbud på den privata 
marknaden som tillgodoser företagens behov och betalningsförmåga. (s20) 

Statens inblandning motiveras alltså ur ett fördelningsperspektiv, att vissa företag inte har 
råd med rådgivning eller andra affärsutvecklande tjänster. Ett annat motiv är att den privata 
marknaden inte har ett utbud som är relevant för företagens behov och betalningsförmåga. 

Att en viss grupp inte har råd med en vara eller tjänst är i normalfallet inte ett 
marknadsmisslyckande, utan en naturlig följd av marknadens funktionssätt. Att 
affärsutvecklingsinsatser i första hand ska bekostas av företagen själva är en naturlig 
utgångspunkt, då de eventuella vinster som uppstår till stor del tillfaller det enskilda 
företaget. Företagen kan även finna rådgivning på flera olika håll. Lundström och Kremel 
(2011) finner att cirka 15 procent av svenska små och medelstora företag uttrycker ett 
behov av offentligt finansierad företagsrådgivning. 

År 2013 fanns närmare 75 000 företag som sysslar med företagsrådgivning i vid mening 
(se tabell 1). Det är möjligen från detta perspektiv som regeringen i proposition 

                                                 
17 Kahneman och Lovallo (1993), Simon m.fl. (2000). 
18 Se till exempel Geroski (2010). 
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2009/10:148 skissar på en utveckling där betoningen ligger på främjandesystemets roll 
som mäklare och genom att betona vikten av att skapa mötesplatser där rådgivning sker 
mellan företagare. De insatser som utvärderas i denna utvärdering avser dock perioden 
innan den nya inriktningen.19 

En annan funktion hos statligt finansierad företagsrådgivning är att skapa utbud av 
specialiserade rådgivningstjänster där det saknas kommersiella aktörer. Exempel på 
statliga insatser inom detta område kan gälla tjänster riktade mot speciella grupper, till 
exempel företagare med utländsk bakgrund (IFS), eller företagsformer, till exempel 
ekonomiska föreningar (Coompanion). 

2.4.1 Koppling mellan effekt- och policymål 
En utgångspunkt för politiken är att fördelningen av företagsrådgivning mellan företag inte 
uppfyller det samhälleliga målet. Bedömningen är att marknadslösningen kan vara statiskt 
effektiv, i det att företagsrådgivning används av de som värderar den högst, men dynamiskt 
ineffektiv. Tillväxten skulle vara högre över tid om företagsrådgivningen fördelades på ett 
annat sätt mellan företag. 

Ett möjligt antagande som motiverar denna utgångspunkt är att höga kostnader för 
företagsrådgivning kan fungera som etableringshinder som minskar det potentiella 
konkurrenshotet från små och nya företag. För att marknaden ska fungera väl krävs ett 
trovärdigt hot om konkurrens. Att alla företag som så önskar, kan får företagsrådgivning 
till en låg kostnad har alltså också som effekt att konkurrensen fungerar bättre. En annan 
hypotes kan vara att nya idéer, innovationer och utveckling förs till marknad av främst små 
och nya företag, eller åtminstone att stora företag manas till innovation och 
produktutveckling genom hotet om konkurrens från små och nya aktörer. Wennekers och 
Thurik (1999) drar slutsatsen att både företagande och entreprenörskap på olika sätt bidrar 
till ekonomisk tillväxt genom att skapa konkurrens, variation och utrymme för ett 
ekonomiskt evolutionärt urval. Företagsrådgivning inverkar på tillväxten indirekt, genom 
att konkurrensen fungerar bättre med kunniga entreprenörer och företagare. 

2.4.2 Målvariabler 
Rådgivning är en privat vara, i meningen att råden är anpassade för det specifika företaget 
som tar del av den. Det är alltså i första hand hos detta företag vi bör förvänta oss att råden 
ska ge effekt på de mål och ambitioner företaget har med sitt deltagande i rådgivning. 
Diskussioner om bredare samhällsekonomiska effekter av insatsen bygger på att insatsen 
påverkar de företag som deltog i insatsen. 

I uppdraget till Tillväxtanalys utpekas tre primära utfallsvariabler: tillväxt, lönsamhet och 
överlevnad. För etablerade företag innebär målet att rådgivningsinsatsen ska leda till att 

1. Företag som deltar vinner marknadsandelar och växer mer än konkurrenterna 

2. Företag som deltar ökar produktiviteten mer än konkurrenterna och har därför större 
möjlighet att konkurrera med pris eller kvalitet än tidigare. 

Begreppet lönsamhet avser i företagsekonomisk mening avkastning på insatt kapital. Det 
är dock ett problematiskt begrepp för våra syften. Avkastning på kapital är inte 
skattemässigt neutralt med inkomst av tjänst, vilket innebär att för den enskilda företagaren 

                                                 
19 Det stora antalet företag som besöker Almi endast en gång, antyder att mäklarfunktionen stod för en 
betydande del av verksamheten redan under den studerade perioden. 
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kan det finnas argument att i redovisningen välja nivån på avkastning på kapital. I 
samhällelig mening är det kanske mer meningsfullt att tolka lönsamhet som tillskottet av 
värde givet insatsen av både arbete och kapital; det vi här kallar produktiviteten. 

För nya företag blir målvariablerna annorlunda. Nya företag konkurrerar inte direkt med 
andra nya företag, utan med etablerade företag. Målet blir därför att företag som startas 
efter att företagaren fått rådgivning har ett bättre konkurrensläge än andra nya företag. 
Målet med insatsen är därför mätt i relation till andra nya företag. De samhällsekonomiska 
vinster som uppstår består till stor del av att kostnaderna förknippade med dåligt 
förberedda företagsstarter blir mindre. Syftet med insatsen definieras därför som att 

1. Företag som startat efter att företagaren fått rådgivning skapar högre löner och vinster 
under tredje verksamhetsåret (dvs. två år efter start) jämfört med företag som startades 
samtidigt, men som drivs av företagare som inte fått rådgivning. 

2. Sannolikheten att ett företag överlever två år efter start är högre för företag som startats 
av företagare som fått rådgivning. 

En ökad (eller minskad) överlevnad bland företag som fått rådgivning är inte entydigt i 
förhållande till de näringspolitiska ambitionerna. Företag som inte är konkurrenskraftiga 
borde falla bort från marknaden så fort som möjligt om det inte är möjligt att göra dem 
konkurrenskraftiga och lönsamma. Detta gör det möjligt för de resurser som är bundna i 
företaget att användas mer produktivt i en alternativ verksamhet. Tolkningen av variabeln 
blir entydig bara om alternativet till företagande är att resurserna inte kommer till 
användning om företaget läggs ned, och att de anställda i företaget inte skulle ha alternativ 
sysselsättning. För det enskilda företaget är det kanske en ambition att företaget ska 
överleva, men om företaget inte är konkurrenskraftigt och generellt genererar betydligt 
lägre inkomster för företagare och anställda än inkomsten i alternativ sysselsättning, är det 
samhällsekonomiskt önskvärt att överföra resurserna till dess alternativa användning så 
snabbt som möjligt. Om det däremot finns potential i företaget, bör det överleva. 

En högre överlevnadsgrad bland företag som fått rådgivning kan lika gärna betyda att 
mindre lönsamma verksamheter med dåliga framtidsutsikter hålls under armarna, som att 
långsiktigt lovande verksamheter får chans att överleva trots tillfälliga svårigheter. Det är 
inte möjligt att i data särskilja dessa två möjligheter, vilket gör att målet om en ökad 
överlevnad bland företag som fått rådgivning är svårtolkat. 

2.5 Tidigare effektutvärderingar av rådgivningsinsatser 
En av de första delstudierna i denna utvärdering var en forskningsöversikt över 
utvärderingar av offentligt finansierad företagsrådgivning, Tillväxtanalys (2011b). 
Rapporten fann få effekt- och utvärderingsstudier som genomförts med omsorgsfullt valda 
kontrollgrupper och där hänsyn tagits till snedvridningar i urval. Andra typer av 
utvärderingsstudier fanns i större mängd, till exempel uppföljningar utan jämförelsegrupp 
eller fallstudier av enstaka program och noggranna studier av insatsernas utformning. 

Studierna från Storbritannien visar att effekten av rådgivning genomgående är 
förhållandevis liten och att insatserna inte har varit samhällsekonomiskt motiverade. 
Enskilda studier pekar dock i motsatt riktning. De amerikanska studierna pekar på en 
tydligt positiv effekt av rådgivningen. Det finns ett mönster i studierna som visar att 
rådgivning som levereras direkt av offentliga institutioner har en sämre effekt än när 
rådgivningen levereras genom privata aktörer, vilket kan vara en förklaring till att 
erfarenheterna från Storbritannien och USA skiljer sig åt. Några studier pekar direkt och 
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andra indirekt på att den intermediära eller förmedlande funktionen kan ha en avgörande 
betydelse för effekten av rådgivning. Den intermediära funktionen kan innehas av såväl 
offentliga institutioner som intresseorganisationer och privata företag. 

Sedan 2011 har inte mycket förändrats. Det finns fortfarande relativt få effektutvärderingar 
med användning av jämförelsegrupp. Litteraturen domineras även fortsättningsvis av 
typologiseringar, diskussioner av innehåll och form, samt monitoring av 
rådgivningsprogram på olika nivåer.20 De utvärderingar som ändå finns, tycks ha skiftat 
fokus mot entreprenörskapsutbildningar, det vill säga mer generella insatser, till exempel 
Chrisman m.fl. (2012). 

López-Acevedo och Tinajero-Bravo (2013) studerar effekten av fyra olika typer av 
företagsstödjande program i Mexiko med hjälp av en kontrollgrupp. Utfallsvariablerna är 
”objektiva” uppgifter avseende företagets aktivitet, det vill säga inte egenrapporterade av 
de företag som deltagit i insatsen. Resultaten är blandade. Ett av programmen har till syfte 
att stimulera företagen till ökad miljömedvetenhet och i slutändan uppfylla kraven för 
stringent miljöcertifiering. Programmet har en positiv inverkan på förädlingsvärde, 
omsättning och löner. Ett annat program syftade till att öka de anställdas löner genom att 
öka produktiviteten och konkurrenskraften i företagen. Insatsen tog formen av hjälp till 
planering och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser i företagen. Programmet 
hade ingen inverkan på förädlingsvärde och löner och ledde till minskad omsättning och 
sysselsättning i företagen. 

Det förekommer några nya studier som använder variationer i insatsintensitet för att 
studera effekter av företagsrådgivning. Jämförelsegruppen utgörs då av företag som fått 
begränsad rådgivning och är ett sätt att kontrollera för olika typer av selektion. 

Seo m.fl. (2012) utvärderar den relativa effektiviteten av Entrepreneurial Development 
Program, ett program som drevs av Small Business Administration i USA. Utvärderingen 
saknar kontrollgrupp, utan jämför utfallet mellan grupper. Utfallsvariabeln är vidare en 
egenrapporterad uppgift om försäljning. Författarna finner att den typ av rådgivning som 
erbjuds påverkar försäljningen olika beroende på utgångssituationen i företaget, till 
exempel om företaget hade finansiella svårigheter eller stod inför en expansionsfas. 

Cumming och Fischer (2012) utvärderar rådgivningsinsatsen vid kanadensiska Innovation 
Synergy Centre. Verksamheten är riktad till företag i utvecklingsfas, antingen att de är nya 
eller står inför en innovationsperiod. Centren fungerar som en mäklare som förmedlar 
kontakter som kan vara till nytta för företaget i utvecklingsprocessen. I utvärderingen 
utnyttjas att det finns uppgifter om både en grupp företag som deltagit i programmets 
insatser och andra företag som kommit i kontakt med centret, men inte deltagit i insatserna. 
Studien finner positiva effekter av rådgivning på företagens försäljning och sannolikheten 
att få finansiering från en affärsängel, och att dessa effekter ökar med omfattningen på 
rådgivningsinsatsen. 

                                                 
20 Saarila (2014), Ahmad och Latif (2012), Viljamaa (2011). 
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3 Effektutvärderingar 

Uppdraget innebar att Tillväxtanalys skulle ta fram en metod för att genomföra 
effektutvärderingar. Denna metod används sedan för att genomföra effektutvärderingar på 
ett urval insatser för statligt finansierad företagsrådgivning. Ambitionen har även varit att 
utvärdera utvärderingsmetodens lämplighet för utvärdering av olika typer av insatser. 

Syftet med en effektutvärdering är att besvara frågan hur en viss insats påverkar utfallet av 
en önskad målvariabel och i princip avgöra hur stor inverkan insatsen har på den 
utfallsvariabel vi är intresserade av. Frågan är (1) har målet med insatsen uppnåtts och i så 
fall (2) hur mycket av utfallet beror på insatsen? 

I detta avsnitt beskrivs de centrala utvärderingsproblem som är förknippade med att göra 
effektutvärderingar och den metod vi föreslår för att effektutvärdera företagsfrämjande 
insatser. Beskrivningen av metoden är översiktlig. En fylligare och mer teknisk 
beskrivning finns i respektive empiriska studie, främst i Tillväxtanalys (2012a). 

Avsnittet inleds med en diskussion om syftet med effektutvärderingar. Därefter följer en 
beskrivning av det grundläggande problemet med utvärdering, hur detta brukar hanteras 
och vilka problem som är förknippade med detta. Därefter följer ett avsnitt som beskriver 
de praktiska förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska gå att genomföra en 
effektutvärdering. 

3.1 Syftet med effektutvärderingar 
Syftet med effektutvärdering kan sägas vara att utvärdera om en teoretisk idé om hur det 
går att påverka ett önskat utfall genom de redskap som är tillgängliga. Effektutvärderingar 
kan sägas testa den logiska kedjan i ett resonemang för att identifiera svaga punkter, där 
det finns utrymme för förbättringar. Exempel på ett logiskt resonemang inom 
näringspolitiken kan förenklat sammanfattas som i Figur 1, vilken är en sammanfattning av 
resonemangen i avsnitt 2. 

 
Figur 1: Exempel på policylogik: en logisk resonemangskedja. 

Effektutvärderingar kan genomföras på flera nivåer. Effektutvärderingar som testar 
resultatmålen är mest meningsfulla när det råder osäkerhet om insatsens effektivitet i att nå 
resultatmålet. Effektutvärdering på denna nivå kan ses som verksamhetsutvecklande. Syftet 
är att finna verksamhetsformer som bättre når det mål man har med insatsen. Detta kan 
handla om olika typer av pedagogik, eller att bättre kunna hitta de som främst gynnas av en 
viss pedagogik. 

Effektutvärderingar på effektnivå är mest meningsfulla när det råder osäkerhet om 
kopplingen mellan resultatmålet och det överliggande policymålet. Effektutvärdering på 
denna nivå kan ses som policyutvecklande. Här testas inte om de som gjort insatsen har 
gjort ett bra arbete, utan om ett bra arbete ger utväxling på det utfall man önskar uppnå. 

Resultatmål 

•Förändringsteori: 
Rådgivning gör 
företagare bättre på 
att värdera 
handlingsalternativ 

Effektmål 

•Företag som fått 
rådgivning blir mer 
lönsamma, eftersom 
de är bättre på att 
värdera 
handlingsalternativ 

Policymål 

•Mer trovärdig 
konkurrens från små 
och nya företag 
stimulerar 
konkurrensen och 
ökar tillväxten 
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Effektutvärderingar är ofta svåra att relatera till policymål på hög nivå. Påverkan av en 
enskild insats kan vara mycket liten i förhållande till det övergripande policymålet. Det 
kan även finnas samhällsekonomiska effekter som gör att slutsatserna inte är giltiga om de 
generaliseras brett. Både utbuds- och efterfrågesidan måste beaktas. Policymål på hög nivå 
lämpar sig mer för generell analys än effektutvärdering av enskilda insatser. 

Om syftet med effektutvärdering är lärande, är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan olika aktörer. Då det saknas en tydlig ansvarsfördelning kan det uppstå 
styrningskonflikter mellan aktörerna. Om utförande aktör blir ansvarig för effektmålen kan 
detta påverka beteendet och ansvarsfördelningen mellan deltagare och den som genomför 
insatsen.21 Det kan även leda till en ovilja att formulera en tydlig förändringsteori på 
insatsnivå, eller andra åtgärder som försvårar oberoende, utomstående granskning. Om 
effektutvärderaren blir ansvarig för resultat- eller effektmålen kan utvärderarens 
trovärdighet och oberoende ifrågasättas. I slutändan påverkar detta möjligheten till lärande 
och den policyutveckling utvärderingen syftade till. 

3.2 Utvärderingsproblemet 
En effektutvärdering innebär att försöka uppskatta hur insatsen påverkar utfallet. Det 
betyder att vi försöker kontrollera för så många andra faktorer som möjligt som kan 
påverka utfallet och det som är kvar tolkas som insatsens effekt. 

En effektutvärdering går i princip ut på att jämföra ett utfall efter en insats, med vad som 
skulle ha hänt om insatsen inte ägt rum. Detta är inte möjligt att observera, eftersom vi inte 
kan låta samma företag samtidigt delta och inte delta i en insats och sedan jämföra utfallet. 
Vi måste således uppskatta ett kontrafaktiskt tillstånd, vad som hade hänt om företag som 
deltagit i insatsen inte hade deltagit. Ett vanligt sätt att uppskatta det kontrafaktiska 
tillståndet är att använda en jämförelsegrupp: företag som liknar de som deltagit i så stor 
utsträckning som möjligt, men som inte deltagit i insatsen. Sedan antas att utvecklingen i 
de företag som deltagit, om de inte hade deltagit (det kontrafaktiska tillståndet), liknar 
utfallet bland i de företag som inte deltog i insatsen. Företag i jämförelsegruppen bör likna 
de företag som deltagit i så stor utsträckning som möjligt. Detta både med avseende på 
sådant som vi som utvärderare har information om (observerbar likhet) och sådant som inte 
går att observera i data. 

Storey (1999) har satt upp ett ofta använt ramverk för att utvärdera utvärderingar. 
Utvärderingar beskrivs som en trappa med sex steg. Detta ramverk används nedan för att 
klassificera olika typer av utvärderingar. 

De första tre stegen rör uppföljning av insatsen. Där används ingen jämförelsegrupp, eller 
annat sätt att uppskatta det kontrafaktiska tillståndet. I stället studeras insatsen som 
företeelse. Uppföljning av verksamheten är av stor betydelse för en väl genomförd 
effektutvärdering. En väl genomförd uppföljning bör generera goda data för 
effektutvärderaren att analysera. Dessutom utgör en uppföljning och utvärdering av 
processen värdefull information och kontext för att förstå resultaten i effektutvärderingen. 
Denna typ av utvärderingar faller dock utanför ramen för denna studie. 

Steg 4 till 6 i Storeys ramverk gäller försök till effektutvärderingar. De olika stegen 
beskriver olika ambitionsnivå avseende försöken att fastställa orsakssambanden mellan 
företagsfrämjande insats och det uppmätta utfallet. Utan jämförelsegrupp finns inget sätt 
att se om utfallet är bättre eller sämre än om insatsen inte hade genomförts. I steg 4 till 6 
                                                 
21 Detta diskuteras i t.ex. Hjalmarsson och Johansson (2003). 
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beskrivs olika typer av jämförelsegrupper, med stigande ambition avseende att finna ett 
orsakssamband mellan insats och resultat. 

Steg 4 i Storeys ramverk är att jämföra utvecklingen bland de företag som deltagit med den 
genomsnittliga utvecklingen i samtliga företag. Då inför vi ett visst mått av jämförbarhet i 
utvärderingen i det att vi får en skala att jämföra med. I samband med detta bör man också 
kontrollera för andra potentiella orsaker till utfallet, till exempel politiska beslut som kan 
påverka företagens beteende. 

Steg 5 i Storeys ramverk gäller likheten mellan företag som fått stöd och 
jämförelseföretagen. Att jämföra med utvecklingen i hela företagsstocken är inte alltid så 
lyckat. Många gånger är deltagarna i en insats inte ett slumpmässigt representativt urval av 
företag, utan utgör en speciell grupp, till exempel småföretag, nya företag eller företag i 
speciella branscher. Utvecklingen i sådana undergrupper kan se annorlunda ut än 
utvecklingen bland alla företag. Om vi vill se effekten av en insats på företagens 
överlevnad blir det inte rättvisande att jämföra överlevnaden bland företag som deltagit 
med den genomsnittliga överlevnaden i alla företag. Om samma faktorer är korrelerade 
både med chansen att delta i insatsen och det utfall vi är intresserade av kan den skattade 
effekten av att delta över- eller underskattas. Om till exempel nya företag har större risk att 
lägga ned, kommer vi troligen att underskatta effekten av programmet om vi inte 
kontrollerar för företagets ålder när vi mäter effekten. Det uppstår vad som i 
utvärderingslitteraturen kallas urvalsselektion på observerbara variabler. I denna studie 
använder vi både en matchad jämförelsegrupp, där vi reducerar olikheten mellan företag 
som deltagit och företag som inte deltagit, och linjär regression för att kontrollera för 
återstående olikheter mellan företag som deltagit och jämförelseföretagen. 

Steg 6 i Storeys ramverk gäller jämförbarheten mellan företag som deltagit i en insats och 
jämförelseföretagen avseende sådant som inte kan observeras i data. En uppenbar sådan 
dimension i denna studie är företagens tillväxtambition. Företag som har ambitionen att 
växa har en högre sannolikhet att söka stöd, rådgivning och hjälp.22 Det är även sannolikt 
att företag som har ambitionen att växa, faktiskt realiserar denna tillväxt i större 
utsträckning än företag som inte har som ambition att växa. I en effektutvärdering av hög 
kvalitet är det viktigt att på något sätt beakta de icke observerbara skillnaderna mellan 
företag som deltagit och de företag som inte deltagit. Det är på grund av den icke 
observerbara heterogeniteten mellan företag som deltagit och andra företag som man talar 
om behovet av randomiserade experiment (Random Control Trials eller RCT), som utgör 
en gold standard inom utvärdering. I ett randomiserat experiment fördelas insatsen 
slumpmässigt mellan företag, vilket gör att problemet med selektion på icke observerbara 
skillnader i valet att delta i insatsen inte utgör ett problem för utvärderingen. 

I de empiriska studierna som ingår i denna utvärdering har vi använt flera olika metoder 
för att kontrollera för denna typ av selektion. Det innebär att även om ambitionen i varje 
enskild studie varit att uppnå en utvärdering på steg 6, så kan jämförelsen mellan 
utvärderingarna endast ske på steg 5. 

3.3 Förutsättningar för effektutvärdering 
Effektutvärderingar är många gånger både tids- och informationskrävande. I detta avsnitt 
beskrivs vilka förutsättningar och vilken typ av data som måste finnas för att en 
effektutvärdering ska vara möjlig att genomföra. 

                                                 
22 Johnson m.fl. (2007). 
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3.3.1 Uppgifter om de som deltagit i insatsen 
Effektutvärdering går ut på att se ”vad som hänt” med deltagaren en tid efter insatsen, och 
därför är det nödvändigt att veta vem det är som deltagit, det vill säga företaget måste vara 
spårbart relativt lång tid efter projektets avslut. Ju längre efter projektets avslut företaget 
skall kunna identifieras, desto bättre måste kvaliteten i kontaktuppgiften vara. ”Namn och 
adress” eller ”namn och företag” är inte tillräckligt. Det kan finnas liknande företagsnamn, 
eller samma företagsnamn i olika regioner. Uppgiften kanske kan bedömas vara aktuella i 
ett eller två år efter den lämnades. Efter denna period kan det vara svårt att få kontakt med 
tillräckligt många deltagare för att genomföra en enkätuppföljning av hög kvalitet. I sådana 
fall torde uppföljning via administrativa register vara den mest framkomliga vägen. Det 
förutsätter tillgång till person- eller organisationsnummer, som gör det möjligt att även 
lokalisera företagaren om en enkätuppföljning är önskvärd. 

För att utvärdera effekten av en åtgärd är det nödvändigt att tid löper mellan deltagande i 
åtgärden och när ”effekten” kan mätas. Om uppföljningstiden är för kort kanske inte 
deltagarna hinner implementera den kunskap de fått eller genomföra de åtgärder som 
bedömts som gynnsamma. Det är också möjligt att det finns en eftersläpning i hur en 
eventuell förändring bedöms av marknaden. En lång uppföljningstid leder dock även till att 
de åtgärder som tagits till följd av företagsrådgivning blandas upp med andra åtgärder och 
förändringar i företagets strategi. Det är även möjligt att effekten av rådgivning klingat av, 
till exempel till följd av att åtgärderna inte längre är relevanta. Många företag (i praktiken 
organisationsnummer) har också på papperet en kort livslängd, och över tiden kan antalet 
organisatoriska förändringar, övertaganden och överlåtanden göra en enkätuppföljning i 
praktiken omöjlig. Det är därför viktigt att information samlas in om deltagarna så att de är 
spårbara i administrativa register. 

En annan viktig förutsättning är att de register som förs över deltagare är så fullständigt 
som möjligt. Register där mindre än hälften av deltagarna kan identifieras är inte 
tillfredsställande. När många deltagare inte är identifierbara, bör det finnas kompletterande 
uppgifter i register som gör det möjligt att göra en bortfallsanalys för att se om de deltagare 
man har uppgifter om är representativa deltagare, eller om bortfallet är koncentrerat till 
vissa grupper. Om det inte finns uppgifter som gör en bortfallsanalys möjlig, bör en 
effektutvärdering baserad på registerdata inte genomföras. Om en bortfallsanalys är möjlig, 
bör denna ligga till grund för en bedömning av för vilken grupp eller typ av insats 
slutsatserna kan generaliseras. Om bortfallsanalysen visar att de identifierade deltagarna 
tycks utgöra ett observerbart representativt urval av alla deltagare, kan resultaten 
fortfarande sägas representera gruppen som helhet. 

3.3.2 Antalet deltagare och statistisk styrka 
Det är även av betydelse att det finns tillräckligt många deltagare i insatsen, för att det ska 
vara meningsfullt att göra en kvantitativ utvärdering. Däremot finns inget enkelt sätt att 
bedöma vad som utgör tillräckligt många. I insatser som från början utformats för att 
möjliggöra en utvärdering, med tydliga målgrupper, slumpmässiga urval och när det finns 
ett uppenbart samband mellan insatsen och det utfall som ska mätas, kan ett hundratal 
deltagare vara tillräckligt. I insatser med breda målgrupper, där deltagarna själva väljer att 
delta, där det saknas tydliga administrativa urvalskriterier och där utfallet är otydligt 
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kopplat till insatsen, kan det behövas mer än tusen deltagare för att det ska vara möjligt att 
dra några säkra slutsatser.23 

Det finns två typer av felaktiga slutsatser vi kan dra. Vi kan säga att det finns en skillnad 
mellan de som deltagit och de vi jämför med, trots att det inte är någon skillnad (typ I-fel). 
Vi kan också säga att det inte finns någon skillnad mellan grupperna, när det faktiskt finns 
en skillnad (typ II-fel). Om resultatet av insatsen varierar mycket mellan deltagare måste 
insatsen ha en stor genomsnittlig effekt på utfallet för att vi ska kunna undvika den andra 
typen av fel: att vi felaktigt säger att det inte finns någon effekt, när det faktiskt finns 
effekt. Om antalet deltagare är få och det är stor variation i effekten mellan olika deltagare 
kan effektstorleken behöva vara orimligt hög i relation till insatsens omfattning för att 
resultatet ska kunna säkerställas.24 

Ibland önskas att resultaten bryts ned på olika grupper, till exempel kvinnor och män eller 
regionalt. Andra gånger kan man vara intresserad av att se sambandet mellan insatsens 
omfattning och effekten, till exempel för att studera om mer insats leder till ett bättre 
resultat, eller om insatsen kan hållas relativt begränsad. I dessa sammanhang gäller kravet 
på antalet deltagare varje delgrupp. Dessa typer av analyser är därför främst lämpliga när 
utvärderingen utformas samtidigt som insatsen, så att deltagarna kan väljas på ett sätt som 
gör nedbrytningar möjliga. 

3.3.3 Effektivitetsutvärdering 
I slutändan handlar effektutvärderingar om en ambition att kunna genomföra 
effektivitetsutvärderingar eller kostnads- och intäktsanalyser. Målet är att kunna bedöma 
om insatsen är värd kostnaden, för att kunna jämföra olika typer av insatser och ställa dem 
mot varandra. En förutsättning för att kunna göra en effektivitetsutvärdering är att det finns 
ett gemensamt och rimligt sätt att jämföra kostnaden mellan olika insatser. En annan viktig 
förutsättning är att de olika insatserna är inriktade mot samma mål. 

Det är i detta perspektiv vi åter vänder blicken till den monitoring och de 
processutvärderingar som utgör de första tre stegen i Storeys ramverk. För att kunna göra 
en effektivitetsutvärdering behövs kunskap om de kostnader som insatsen innebär för alla 
inblandade parter. Vi behöver förstå hur insatsen fungerar (insatslogiken) inom en enskild 
insats, men genomförd på ett sätt som kan jämföras mellan insatser. För en 
effektivitetsutvärdering är det därför viktigt att uppföljningarna är systematiska och 
jämförbara mellan olika insatser. Kostnader, såväl administrativa, monetära som icke-
monetära kostnader hos alla inblandade bör mätas systematiskt och enhetligt mellan olika 
insatser. En ärlig bedömning av hur väl implementeringen av insatsen lyckades är viktig 
för att kunna tolka resultaten av effektutvärderingen. Detta avser hur omfattande insatsen 
blivit för deltagarna, hur väl man lyckats nå målgruppen och hur väl man uppnått syftet 
med insatsen. På så sätt samverkar process- och effektutvärderingar för att skapa goda 
effektivitetsutvärderingar. 

                                                 
23 Beräknad på en effektstorlek på tio procent, signifikansnivå typ för både typ I (förkasta sann nollhypotes) 
och typ II-fel (förkasta sann alternativhypotes) <10 %. Ellis (2010). 
24 Se till exempel Ellis (2010) för en diskussion om statistisk styrka och sambandet mellan signifikansnivå, 
effekt- och populationsstorlek. 
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4 Utvärderingsdesign 

Tillväxtanalys fick uppdraget att föreslå en metod för effektutvärderingar i det 
företagsfrämjande systemet, som särskilt skulle appliceras på statligt finansierade 
rådgivningsinsatser. Metoden som föreslås innebär utvärdering i efterhand. De program 
som pekades ut som aktuella för utvärdering var antingen pågående eller avslutade. Detta 
innebär att en jämförelsegrupp måste tas fram från administrativa register. De långa 
eftersläpningarna i administrativa registerdata innebär att utvärderingen fokuserar på 
rådgivning som skett relativt långt tillbaka i tiden. Att mäta effekter av pågående insatser 
skulle ha inneburit så långa eftersläpningar att det inte skulle vara möjligt att uttala sig om 
effekter inom projektets tidsram 

Tillväxtanalys har god tillgång till administrativa registerdata, som är av stor betydelse vid 
effektutvärderingar i efterhand. Effektutvärderingar kräver objektiva uppgifter om olika 
utfall, inte bara bland de som deltagit utan även i en jämförelsegrupp av liknande företag. 
Att i efterhand samla in sådana uppgifter genom självrapportering av såväl deltagare som 
en jämförelsegrupp torde vara omöjligt. Administrativa data är även nödvändiga för att ens 
finna en relevant jämförelsegrupp. 

Individs- och företagsdatabasen (IFDB) är en stor databas konstruerad ifrån flera 
administrativa källor. Den innehåller balans- och resultaträkningsuppgifter för samtliga 
icke-finansiella företag, vilka genom kontrolluppgifter kan kopplas till individer, till 
exempel operativa företagsledare eller anställda. Det finns även en stor uppsättning 
uppgifter om individer, bland annat bostadsort, utbildning och olika typer av inkomst. Det 
finns också möjlighet att koppla företagsuppgifter mot myndighetens mikrodatabas över 
statliga stöd (MISS), som innehåller uppgifter om ett urval av statliga stöd på företagsnivå. 

Uppgifterna om deltagare i olika rådgivningsinsatser samlades in speciellt för detta 
uppdrag och ingår nu i MISS som en särskild typ av statligt stöd. Deltagaruppgifter för 
Nyföretagarcentrum, Almis företagsrådgivning och rådgivningsinsatserna inom 
Tillväxtverkets program Företagare med utländsk bakgrund hämtades in från aktörerna 
speciellt för denna studie. Uppgifterna utgör numera en del av MISS och ambitionen är att 
kunna kontinuerligt uppdatera uppgifterna för framtida studier. 

4.1 Utvärderingens upplägg 
Statligt finansierad företagsrådgivning förekommer i ett flertal olika former och genomförs 
av många aktörer. Målgruppen för rådgivningen varierar mellan de olika program och 
projekt i vilka de genomförs. För att få en helhetsbild av effekterna av den statligt 
finansierade företagsrådgivningen gör vi flera separata utvärderingar av olika program. 
Tillsammans omfattar dessa program de olika former inom vilka statligt finansierad 
företagsrådgivning förekommer. Insatserna som utvärderas sammanfattas i tabell 2. 

Dessa fyra insatser kan ses som representanter för olika typer av insatser av statligt 
finansierad företagsrådgivning. Insatserna varier med avseende på omfattningen av 
rådgivning i respektive insats, precisionen i målgruppen för insatsen och precisionen 
avseende syftet med insatsen. Detta gör det möjligt att dra slutsatser om vilken typ av 
insatser som är värda att utvärdera med kvantitativa effektutvärderingar. 
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Tabell 2: Utvärderade rådgivningsinsatser 

Insats Insatsens 
omfattning 

Målgrupp Syfte (i relation till 
målvariablerna) 

Period 

Konsultcheckar inom 
ramen för Regionalt 
bidrag till 
företagsutveckling 

Stor Bred: Små och 
medelstora företag i 
gles- och landsbygd 

Tydlig: Affärsutveckling 2004-07 

Rådgivningsinsatser 
inom programmet 
Företagare med 
utländsk bakgrund 

Medel Tydlig: Etablerade 
företag som drivs av 
företagare med utländsk 
bakgrund 

Tydlig: Affärsutveckling 2008-10 

Almis 
rådgivningsinsatser 

Liten Bred: Små och 
medelstora företag 

Otydlig: Varierande 
(företagsnära) 

2005-10 

Nyföretagarcentrum Liten Tydlig: Blivande 
företagare 

Otydlig: Bättre förberedda 
företagare 

2007-08 

Källa: Egen sammanställning. 

De olika utvärderingarna genomfördes på liknande sätt, med samma metod, samma 
utfallsvariabler och samma uppföljningshorisont. Utvärderingarna skiljer sig åt på 
detaljnivå, eftersom programmen är olika vad gäller till exempel målgrupp och villkor för 
deltagande. Varken programmens olika omfattning eller skillnader i effekt mellan olika 
grupper beaktas. För att få rimliga och trovärdiga resultat, kräver sådana uppskattningar 
bättre datakvalitet än vad som var fallet för dessa insatser. Särskilt behövs bättre och mer 
jämförbar information om insatsens omfattning än vad som var fallet i de insatser som 
utvärderades inom ramen för detta projekt. 

I föreliggande studie har vi bedömt att en uppföljningsperiod på två år är rimlig. Detta kan 
anses vara tillräckligt långt för att praktiska åtgärder skall ha implementerats och gett 
effekt på företagets resultat, men inte så länge att effekten av råden ”störts” för mycket av 
andra händelser under uppföljningsperioden, eller att effekten ”klingat av”. För 
uppföljningar och utvärderingar baserade på administrativa registerdata uppstår även 
ytterligare eftersläpning till följd av det sätt data samlas in. De data som används i denna 
studie, balans- och resultaträkningar för företagen, finns tillgängliga med två års 
eftersläpning. För en åtgärd som genomfördes 2010, innebär detta att effekten av insatsen 
mäts för verksamhetsåret 2012. Deklarationen för verksamhetsåret 2012 lämnas in i 
december 2013 och de uppgifter som används i utvärderingen blir färdiga cirka sex 
månader senare. Detta innebär att en utvärdering med denna typ av data inte kan påbörjas 
förrän andra halvåret 2014.25 

4.1.1 Målgrupper och utfallsvariabler 
När målgruppen är etablerade företag mäts effekt som skillnaden i tillväxt mellan företag 
som fått rådgivning och liknande företag som inte fått rådgivning. Detta gäller 
konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag till företagsutveckling, Almis 
rådgivningsverksamhet och rådgivningsinsatser inom programmet Företagare med 
utländsk bakgrund. Målet är att tillväxten i löner och vinster (det vill säga 
förädlingsvärde), sysselsättning och produktivitet ska vara högre i företag som fått 
rådgivning jämfört med andra liknande företag. 

                                                 
25 Se Tillväxtanalys (2014c) för ytterligare diskussion om uppföljningshorisonten. 
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Målgruppen för Nyföretagarcentrums rådgivning är inte direkt jämförbar med målgruppen 
etablerade företag. Resultaten i analysen avseende Nyföretagarcentrum mäter skillnader i 
storlek mellan nystartade företag som deltagit i rådgivning och nystartade företag som inte 
fått rådgivning från Nyföretagarcentrum. Målet är att företag som fått rådgivning ska ha 
högre löner och vinster, fler sysselsatta och högre produktivitet under tredje 
verksamhetsåret (två år efter startåret) än företag som startade ungefär samtidigt, men där 
företagaren inte fått rådgivning före start. 

Överlevnad definieras på samma sätt i alla studier och kan därför direkt jämföras: ett 
företag är överlevande om produktionsvärdet är positivt under två år efter avslutad insats. 

4.1.2 Statistisk metod 
Eftersom de företag som tagit del av rådgivningsinsatser skiljer sig åt från de företag som 
inte deltagit i flera dimensioner, använder vi en matchad jämförelsegrupp. Utvecklingen i 
jämförelsegruppen antas vara den utveckling företag som deltagit skulle haft om de inte 
hade deltagit i rådgivning. Vi valde en matchning på ett fåtal variabler framför en 
matchningsprocedur med ett stort antal variabler. För matchningen användes coarsened 
exact matching (cem), där företag som deltagit matchas med jämförelseföretag utifrån på 
förhand bestämda likhetskriterier. Metoden finns beskriven i Blackwell m.fl. (2008), 
utförligt i Tillväxtanalys (2012a) och kortare i övriga underlagsrapporter. 

I andra sammanhang används ofta metoden propensity score-matchning, vilket innebär att 
man skattar en sannolikhet att delta i en insats utifrån rika bakgrundsdata, och sedan 
matchar på en skattad sannolikhet att företaget tar del av insatsen.26 Nackdelen med denna 
metod för våra syften är att man måste ha relativt god kunskap om vad som driver ett 
företag att söka rådgivning för att kunna skatta sannolikheten att företaget söker 
rådgivning. Varje ny datakälla som används för att förbättra matchningen innebär också ett 
bortfall av observationer. Fördelen med den använda metoden är att resultaten tolkas i 
relation till en jämförelsegrupp av liknande företag. Nackdelen är att information om 
selektionsprocessen – vilka företag som deltagit och vilka som inte deltagit – inte används. 

Företag som deltagit kan skilja sig från jämförelseföretagen på sätt som inte är 
observerbart i data. Vi har haft begränsade möjligheter att kontrollera för att de företag 
som deltagit i ett rådgivningsprogram systematiskt kan skilja sig från företag som inte 
deltar, till exempel med avseende på tillväxtambition. De olika studierna använder olika 
metoder för att beakta denna typ av selektion som uppstår på grund av faktorer som inte 
går att observera i data. I studien av konsultcheckar används en jämförelsegrupp som har 
sökt olika typer av investeringsstöd i ungefär samma tidsperiod. I studien av Almis 
rådgivningsverksamhet används matchning på propensity score med avseende på 
företagsledarens sannolikhet att söka rådgivning. I studien av rådgivningsinsatser inom 
programmet Företagare med utländsk bakgrund används en jämförelsegrupp som fått del 
av endast en liten rådgivningsinsats. I studien av Nyföretagarcentrums rådgivning till 
blivande företagare gör vi inga försök att kontrollera för den selektion som uppstår på 
grund av icke observerbara skillnader mellan de se söker rådgivning och andra. Det inte 
möjligt att identifiera individer som vill starta företag, men inte söker rådgivning. Det blir 
då nödvändigt att skatta selektionsprocessen i flera steg. Eftersom frågeställningen primärt 
gällde företag, inte individer, avstod vi från försök att kontrollera för den typen av 
selektion på icke-observerbara faktorer. 

                                                 
26 Rosenbaum och Rubin (1983). 
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För att mäta effekten i insatserna riktade till etablerade företag används en difference–in–
differences ansats. Detta innebär att vi kontrollerar för de skillnader mellan deltagande 
företag och jämförelsegruppen som återstår efter matchningen, samt andra variabler än 
deltagande i programmet som kan antas påverka utfallet. Skillnaden i tillväxt mellan 
företag som deltagit och jämförelseföretagen tolkas som ”effekten” av insatsen. För 
Nyföretagarcentrums rådgivning jämförs i stället skillnaden i storlek mellan företag som 
startats efter att företagaren fått rådgivning och jämförelseföretag som startats utan att 
företagaren fått rådgivning före start. Här avser effekten alltså skillnad i nivå, snarare än 
skillnad i tillväxt. 

4.2 Sammanfattning av de empiriska studierna 
I detta avsnitt sammanfattas insatsen som utvärderas i respektive empiriska delstudie. 
Insatserna presenteras med en kort beskrivning och en diskussion om insatsens 
förändringsteori i relation till de målvariabler som används i studien. Därefter följer en kort 
sammanfattning av resultaten i respektive delstudie. För mer information hänvisas till 
respektive delstudie. Resultaten som redovisas avser de resultat där självselektion inte 
beaktas. Eftersom metoden för att beakta självselektion varierar mellan studierna, är det 
lämpligare att jämföra resultat som är framtagna med samma metod.27 

4.2.1 Konsultcheckar inom Regionalt bidrag till företagsutveckling 
Konsultcheckar är en form av företagsstöd inom ramen för Regionalt bidrag till 
företagsutveckling. Stödet är ett investeringsstöd, som kan användas till såväl materiella 
som immateriella investeringar. I det fall stöd till immateriella investeringar medges, delas 
stödet ut i form av konsultcheckar. Investeringarna kan till exempel gälla 
produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling, vilka kan ses som olika 
typer av företagsrådgivning. 

Konsultcheckar är den för de deltagande företagen mest omfattande insatsen som 
utvärderas. Insatsen kan ses som exempel på en kundvalsmodell. Det intresserade företaget 
ansöker om bidrag till konsultstöd. Bidraget kan sedan användas för inköp av 
konsulttjänster hos fritt vald konsult på den öppna marknaden. Den genomsnittliga 
storleken på konsultcheckar under den studerade perioden var cirka 60 000 kronor. Om 
man antar en konsultkostnad på i genomsnitt 1 500 kronor per timme, motsvarar detta 
ungefär fyrtio rådgivningstimmar per företag. 

Insatsen har en något otydligt formulerad målgrupp: små och medelstora företag i gles- och 
landsbygd. Stödet innebär dock även en egen insats, eftersom det krävs medfinansiering 
från företaget för att erhålla en konsultcheck. Konsultchecken motsvarar i genomsnitt 47 
procent av investeringen. Det finns således en betydande medfinansiering från företaget, 
som tyder på en ambition att verksamheten ska växa. Sambandet med utfallsmålen är 
därför tydligt. 

Resultaten visar att företag som fått konsultcheck har knappt femton procent högre 
förädlingsvärde än jämförbara företag som inte fått konsultcheck. När man jämför 
förädlingsvärdet mellan företag som fått konsultcheck med liknande företag som indikerat 
en ambition att investera, så finns inga statistiskt säkerställda skillnader i förädlingsvärde 
mellan de företag som fått konsultcheck och de företag som inte fått en check. Det ökade 

                                                 
27 Detta kan ses som att jämförelser mellan studier görs på nivå 5 i Storeys (1999) ramverk, som diskuteras i 
avsnitt 3.2. 
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förädlingsvärdet bland de företag som fått konsultcheck beror snarare på en ökad insats av 
arbete och kapital, än ett teknologiskt skift eller en ökad effektivitet i företag som fått 
konsultcheck. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i sannolikheten att överleva 
mellan företag som fått konsultcheckar och företag som inte fått en check. 

4.2.2 Almis rådgivningsverksamhet 
Almi är den största aktören inom statligt finansierat företagsfrämjande. Verksamheten 
omfattar både rådgivningsverksamhet och företagsfinansiering. Almi företagspartner är 
den största aktören inom statligt finansierad företagsrådgivning, med drygt 18 000 företag 
som fått rådgivning under 2013.28 

För det enskilda företaget är den rådgivning som de tar del av exempel på en liten insats. 
Under perioden 2006 till 2011 gjorde ungefär 70 procent av företagen som besökte Almi 
endast ett besök per år. Av de knappt elva tusen identifierade företag som besökte Almi 
under perioden 2006 till 2011 gjorde knappt hälften fler än ett besök under denna period. 
Mindre än fem procent av företagen hade fler än fem rådgivningstillfällen. Omfattningen 
av varje rådgivningstillfälle är okänt, men torde bero på mötets innehåll. Det finns en 
mötestyp vid namn ”fördjupade insatser mer än fyra timmar”. Med ett antagande om att 
dessa mötestillfällen varar i genomsnitt sex timmar, och övriga insatser varar i genomsnitt 
två timmar, är den genomsnittliga insatsen per företag knappt 7 rådgivningstimmar. För att 
i någon mån beakta skillnader i insatsens storlek, genomförs analysen även separat för 
företag som fått rådgivning vid minst två tillfällen. Detta innebär att de företag som ingår i 
den delen av analysen i genomsnitt fått knappt 12 timmars rådgivning, med samma sätt att 
räkna som ovan.29 

Rådgivningen till företag är riktad till små och medelstora företag. Rådgivning finns inom 
ett antal olika insatsområden, där syftet med rådgivningen kan skilja sig åt mellan företag. 
Ambitionen med rådgivningen hos kunden är inte registrerad i de data vi haft tillgång till. 
Det begränsade antalet identifierade besök innebär även begränsningar vad gäller 
möjligheten att sortera med avseende på företagens ambition med besöken, till exempel 
genom att enbart studera en viss typ av besök, där insatsen tyder på att företaget har 
tillväxtambition. 

Resultaten visar generellt inga statistiskt säkerställda effekter på tillväxt i löner och vinster, 
sysselsättning eller produktivitet. Detta gäller både när rådgivning definieras som minst ett 
rådgivningsbesök, eller när rådgivning definieras som minst två rådgivningsbesök. De 
skillnader i tillväxt som observeras mellan företag som fått rådgivning och 
jämförelseföretagen är små och variationen i tillväxt mellan företag som tagit del av 
rådgivningen är relativt stor. 

4.2.3 Rådgivningsinsatser inom Företagare med utländsk bakgrund 
Företagare med utländsk bakgrund är ett program som drivs av Tillväxtverket. Under 
programperioden 2008 – 2010 erhöll programmet extra finansiering om cirka 60 miljoner 
kronor. Som en del av ett utökat program genomfördes ett antal rådgivningsprojekt som 
syftade till att utveckla den rådgivning som kan erbjudas etablerade företagare med 
utländsk bakgrund. Totalt fick cirka 650 företag delta i olika rådgivningsinsatser inom 
                                                 
28 Almis årsberättelse 2013. 
29 För att få i genomsnitt cirka 20 rådgivningstimmar måste gränsen sättas vid att företaget besökt Almi vid 
minst 4 tillfällen. Då återstår cirka 650 företag av knappt 6 500 identifierade företag som fått rådgivning under 
perioden. 
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ramen för programmet. Ungefär hälften av de företag som tagit del av rådgivningsinsatsen 
var etablerade företag, i meningen att de varit aktiva i minst två år före deltagande i 
programmet. 

Rådgivningsprojekten inom ramen för Tillväxtverkets program Företagare med utländsk 
bakgrund kan ses som en medelstor insats. Det finns inte heltäckande uppgifter över 
insatsernas omfattning för samtliga rådgivningsprojekt i programmet. Omfattningen torde 
dessutom variera något mellan olika projekt. Företag som valts ut för mer omfattande 
rådgivning inom Projektet Ad Acta, Almis projekt inom ramen för programmet, har i 
genomsnitt fått 20 timmar rådgivning. Vi använder detta som en guide för satsningens 
genomsnittliga omfattning. Insatserna är exempel på projektbaserad verksamhet, där 
myndigheten står för inköp och val av konsulter. 

Målet med insatsen är affärsutveckling. Detta mål står i direkt relation till målvariablerna. 
Affärsutveckling kan definieras som en ambition att få verksamheten att växa genom att 
öka konkurrenskraften och finna nya marknader. Insatsen har en tydligt utpekad målgrupp 
och det finns en teori om varför denna målgrupp kan uppleva en bristande tillgång till 
adekvat företagsrådgivning. 

Utvärderingen görs genom att jämföra utfallet för (etablerade) företag där företaget har 
deltagit i ett av rådgivningsprojekten som genomfördes inom ramen för projektet med 
utfallet i jämförbara företag som inte deltagit, och heller inte deltagit i annan statligt 
finansierad rådgivningsinsats vi har information om. Företagen har heller inte fått selektiva 
företagsstöd innan eller under programperioden. Etablerade företag som deltagit i ett 
rådgivningsprojekt har cirka 3 procents högre chans att överleva jämfört med liknande 
företag som inte deltagit. Företag som har deltagit ökar sysselsättningen 18 procent mer än 
företag som inte deltagit. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i tillväxt i 
förädlingsvärde, produktionsvärde eller produktivitet mellan företag som deltagit och 
liknande företag som inte deltagit. 

4.2.4 Nyföretagarcentrum 
Nyföretagarcentrum är en delvis statligt finansierad stiftelse, som erbjuder individuell 
rådgivning till blivande eller nyblivna företagare. Drygt 10 000 presumtiva nya företagare 
(individer eller grupper av individer) tar hjälp av Nyföretagarcentrum varje år. Syftet med 
utvärderingen är att studera effekten av Nyföretagarcentrums rådgivning på företagens 
överlevnad, lönsamhet och sysselsättning under tredje verksamhetsåret. 

Nyföretagarcentrums rådgivning är exempel på ett partnerskap mellan privata aktörer med 
statlig delfinansiering. Även denna insats kan ses som en ett exempel på en liten insats. 
Knappt 60 procent av de företag som startats efter kontakt med Nyföretagarcentrum 2007 
och 2008 hade haft endast ett rådgivningsmöte. Ungefär 86 procent av företagen hade haft 
ett eller två möten och endast fyra procent av företagen hade fler än tre möten med 
Nyföretagarcentrum i samband med företagsstarten. Det finns en tydlig målgrupp med 
verksamheten: människor som vill starta och driva företag. Det finns även ett tydligt syfte: 
att förbereda blivande företagare på de villkor som gäller för företagande. 

Eftersom målgruppen för Nyföretagarcentrums rådgivningsverksamhet är blivande och 
nystartade företagare, skiljer sig utvärderingen från övriga utvärderingar i uppdraget. 
Utvärderingen görs genom att jämföra storleken på de företag som startats efter att 
företagarna har fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum med jämförbara nystartade företag, 
där företagarna inte tagit del av sådan rådgivning. Företag anses jämförbara om de startade 
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samma år, är verksamma i samma bransch i samma kommun och startade med lika många 
anställda. 

Resultaten visar att företag som fått råd av Nyföretagarcentrum har cirka fem procents 
högre chans att överleva än företag som inte fått rådgivning. Företag som fått rådgivning 
har vidare cirka 12 procent högre förädlingsvärde två år efter start, och bidrar därför i 
större utsträckning till företagarens försörjning. Det finns inga skillnader i antalet anställda 
mellan företag som fått rådgivning och andra företag två år efter start. 

4.3 Utvärderingsmetodens användbarhet för olika insatser 
För att ge en övergripande jämförande bild av effekten i de olika insatserna, så presenteras 
resultaten sida vid sida i detta avsnitt. När man gör jämförelsen bör man dock beakta att de 
olika insatserna har inbördes olika omfattning, och kan därmed förväntas ha relativt stora 
skillnader i effektstorlek. 

En aspekt man bör ta hänsyn till när man bedömer om det är värt besväret att göra en 
kvantitativ effektutvärdering med den här använda metoden är (a) insatsens omfattning, (b) 
insatsens förväntade inverkan på det utfall som ska mätas och (c) förväntad effektstorlek. 
Insatsens omfattning kan mätas i till exempel stödets storlek (i fallet med monetära 
företagsstöd), eller någon annan omräkningsbar enhet, till exempel antalet stödtimmar. 
Insatsen förväntade inverkan på det utfall som ska mätas handlar om insatslogiken. Är 
syftet med insatsen att direkt påverka det utfall vi mäter, eller är utfallet sekundärt för 
insatsen? Detta berör vad som i avsnitt 4.1 kallas insatsens syfte i relation till utfallsmålet. 
Detta diskuteras även för respektive insats i avsnitt 4.2. I detta sammanhang blir även en 
diskussion om vilka målgrupper man når viktig. Om man inte når den målgrupp man avser 
nå, eller målgruppen inte har samma mål som policyn, är det också möjligt att insatsen inte 
ger den effekt man avsåg. Förväntad effektstorlek handlar om vilken relativ förbättring 
som förväntas av insatsen. Denna fråga bör behandlas i förändringsteorin. 

Problemet att sätta en förväntan på insatsens effekt beror mycket på att det finns mycket få 
tidigare effektutvärderingar av olika typer av rådgivningsinsatser. Det innebär att vi i 
praktiken saknar en förväntningsbild hur stor effekten kan tänkas vara. Om det inte finns 
en ambition uttryckt i förändringsteorin, så finns det lite att utgå från för att bilda sig en 
uppfattning om hur stor effekten kan tänkas vara. Detta kan kallas att ”förankra en 
förväntan”. Om man lägger ribban vid nivån att insatsen inte ska vara slöseri med 
skattepengar, blir den effekt man skall finna ofta mycket liten. Problemet med att utvärdera 
insatser med små förväntade effekter är att man behöver många som deltar för att kunna 
dra några generella slutsatser om insatsens effekt. Det är svårt att slå slumpen. 
Utvärderingarna kommer ofta att resultera i slutsatsen att det inte går att finna signifikant 
stöd för att insatsen resulterat i någonting. 

Ambitionsnivån bör således snarare formuleras i insatsens förändringsteori. I denna bör det 
framgå vad insatsen innebär, vilken målgrupp man vill nå och vad man vill påverka. 
Dessutom bör det framgå hur policymålet påverkas av att insatsmålet uppnås. Konkret 
innebär detta att upprätta en fylligare version av den förändringsteori som skissas i figur 1. 
Ju mer abstrakt resultatmålen formuleras, och ju längre fram i resonemangskedjan 
resultaten mäts, desto svårare är det att finna en effekt. Resultatmålen bör därför vara 
konkreta, stå i tydlig relation till insatsens aktiviteter, och helst även vara eller kunna göras 
mätbara. 
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Att ankra en förväntan om effekt 

Anta att en insats kostar 15 miljoner kronor. Ambitionen är att insatsen ska nå en speciell typ av 
företag, till exempel mikroföretag. Ambitionen är vidare att man önskar att insatsen ska generera ett 
större värde än insatsen kostade: minst 15 miljoner kronor. 
Om insatsen når 1000 företag, måste omsättningen i genomsnitt öka med 15 000 kronor mer bland 
företag som deltar jämfört med ett företag som inte får del av insatsen. 
Om genomsnittlig omsättning samtidigt ökar med tio procent från 10 till 11 miljoner i jämförbara 
företag som inte deltagit, måste omsättningen öka med 1 015 000 kronor i företag som deltagit för 
att insatsen ska vara lönsam. Detta motsvarar en förväntan om en ökad effekt på 1,5 procent. Att 
statistiskt säkerställa så små effekter är mycket svårt. 
 

 

De två studier med de största skillnaderna i tillväxttakt mellan de studerade företagen och 
jämförelseföretagen är de insatser som har den tydligaste kopplingen mellan insatsens 
ambition och det utfall som mäts. Konsultcheckar har ett tydligt resultatmål formulerat i 
tillväxttermer och har en statistiskt säkerställd effekt på företagens tillväxt. Stora insatser 
kan dock leda till att andra företag inom branschen konkurreras ut, eller påverkas av 
insatsen andra sätt. Innan sådana insatser skalas upp bör man göra en helhetsanalys av 
effekterna, som omfattar effekten även på företag som inte deltar i insatsen. 
Nyföretagarcentrum har ett något diffusare syfte i relation till utfallen, men har en tydlig 
målgrupp, vars ambition kan tänkas vara i linje med det utfall som mäts. Insatsernas 
tydlighet i relation till målen (kongruens), relativa storlek, antal deltagande företag som 
ingår i analysen och den skattade effekten på tillväxt i löner och vinster sammanfattas i 
tabell 3. 

De insatser som har en tydlig insatslogik, motivering till varför insatsen genomförs, och 
tillräckligt stor inverkan på utfallet får signifikant positiva resultat. Rådgivningsinsatser 
inom programmet Företagare med utländsk bakgrund har en tydlig insatslogik, men inte 
signifikant högre tillväxt än jämförbara företag som inte deltagit i rådgivning. Detta beror 
möjligen på en liten grupp deltagare, men kan även bero på att företagen har ambitionen att 
öka sysselsättningen snarare än förädlingsvärdet. 
Tabell 3: Sammanställning av kongruens, insatsens omfattning, antal deltagare och uppskattad effekt i de 
empiriska studierna. 

Insats Kongruens Insatsens 
omfattning 

Insatslogik Antal 
deltagare 

Effekt 

Konsultcheckar Tydlig Stor Tydlig 1 010 + 

FMUB Tydlig Medel Tydlig 241 (+) 

Almi 1 Otydlig Liten Varierande 6 322 (+) 

Almi 2 Otydlig Liten Varierande 740 (+) 

Nyföretagarcentrum Otydlig Liten Tydlig 1 607 + 

Anm.: [1] Kongruens avser tydligheten i samband mellan insatsens syfte och de utfall som mäts. [2] Almi 1 syftar på studien där alla 
företag som besökt Almi under den studerade perioden inkluderas, Almi 2 syftar på resultaten när endast företag med mer än ett besök 
anses ha fått rådgivning.  
Resultat som inte är statistiskt säkerställda inom parentes. 

Källa: Egen sammanställning av framställningen i avsnitt 4.2. 

Uppgifterna från Almis rådgivning är inte av tillräckligt god kvalitet under den studerade 
perioden för att det ska vara möjligt att identifiera rådgivningsinsatser som syftar till 



UTVÄRDERING AV STATLIGT FINANSIERAD FÖRETAGSRÅDGIVNING 

33 

företagstillväxt. Detta innebär att insatslogiken definieras som ”varierande” och antas bero 
på vilken ambition företagaren som söker rådgivning har. Här finns endast ett svagt stöd 
för att företagsrådgivning har en positiv effekt när all rådgivning räknas med.30 Den del av 
studien som fokuserar på de företag som gjort mer än ett besök hos Almi under en 
tvåårsperiod, visar på än svagare effekter. Även här spelar troligen variationen i vilken 
ambition företagen har med rådgivning in. 

Studien av konsultcheckar ger svaret att stora rådgivningsinsatser (med kundval) ger en 
positiv effekt på tillväxt i löner och vinster jämfört med liknande företag som inte får 
konsultcheck. De företag som har fått konsultcheck har knappt 15 procent högre tillväxt i 
löner och vinster (förädlingsvärde) än företag som inte fått konsultcheck under samma 
period. Företag som fått rådgivning från Nyföretagarcentrum har cirka 12 procent högre 
förädlingsvärde än företag som startat utan rådgivning från Nyföretagarcentrum under 
samma period. Vi letar alltså effekter i storleksordningen tio till femton procent. Denna 
förväntan kan vara lägre för mindre omfattande insatser, eller insatser som kommer vid en 
mindre central tidpunkt än före företagsstart. 

                                                 
30 Detta inkluderar företag som utnyttjat Almis mäklarfunktion, dvs. att ge råd och vägledning i att hitta 
rådgivning hos annan aktör. 
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5 Slutdiskussion och rekommendationer 

Näringsdepartementet har gett uppdraget åt Tillväxtanalys att ta fram en metod för att 
utvärdera insatser i det företagsfrämjande systemet och med hjälp av denna utvärdera 
effekterna av statliga insatser för företagsrådgivning. Utvärderingen fokuserar på insatser 
som innehåller omfattande inslag av individuell och företagsspecifik rådgivning till 
enskilda företag. Information och upplysning och olika generella utbildningsprogram med 
inriktning mot entreprenörskap och företagande ingår inte i utvärderingen. Förutom de 
empiriska studierna, innefattade även uppdraget att utvärdera den empiriska metoden. 
Detta är den huvudsakliga frågeställningen i denna slutrapport. 

Fyra separata empiriska utvärderingar genomfördes. De genomfördes, i så stor 
utsträckning som var möjligt, med gemensam metod, uppföljningshorisont och 
gemensamma målvariabler. Tre av studierna avser rådgivning till etablerade företag: 
Konsultcheckar inom ramen för Regionalt bidrag till företagsutveckling, 
rådgivningsinsatser inom ramen för Tillväxtverkets program Företagare med utländsk 
bakgrund, samt Almis rådgivning till etablerade företag. Dessa insatser representerar olika 
typer av rådgivningsinsatser riktade till etablerade företag. Utvärderingen av 
Nyföretagarcentrums rådgivningsverksamhet är riktad mot att studera skillnader mellan 
företag som startats efter rådgivning och andra nystartade företag. 

Ambitionen var att de empiriska studierna skulle vara effektutvärderingar. Detta innebär 
att vi försöker uppskatta hur företagen skulle ha utvecklats om de inte hade deltagit i 
programmet och jämför detta med hur företagen faktiskt utvecklats. Den utveckling som 
avses gäller inte direkta insatsutfall och åtgärder som genomförs till följd av rådgivningen, 
utan utveckling två år efter deltagande i termer av företagens tillväxt i förädlingsvärde, 
produktivitet, sysselsättning och överlevnad. Utvecklingen jämförs sedan med 
utvecklingen i en jämförelsegrupp av liknande företag, som fungerar som måttstock för hur 
utvecklingen skulle sett ut om företaget inte deltagit. 

Den föreslagna metoden ger oss möjlighet att dra två slutsatser på flera olika nivåer. Den 
första nivån gäller det faktiska utfallet i de studerade programmen för de företag som ingår 
i undersökningen. Den andra nivån handlar om huruvida dessa resultat håller generellt för 
programmet, det vill säga om vi förväntar oss ett liknande resultat för en liknande insats 
om utvärderingen upprepas. I de fall slutsatserna kan generaliseras, tolkar vi detta som 
effekter av rådgivningen. På en övergripande nivå är det möjligt att säga något om vilken 
typ av insatser som lämpar sig för denna typ av utvärdering. 

Företag som ingår i studien och som har deltagit i de här studerade statligt finansierade 
rådgivningsinsatserna under den studerade perioden har högre tillväxt i förädlingsvärde 
(det vill säga summan av löner och vinster), sysselsättning och överlevnad två år efter 
insatsen än liknande företag i jämförelsegruppen. Möjligheten att generalisera utifrån dessa 
resultat varierar mellan insatserna. 

På den mer generella nivån drar vi slutsatser om utvecklingen är en effekt av insatsen. Om 
skillnaderna är statistiskt säkerställda, tolkar vi detta som effekter av insatsen. Relativt 
omfattande insatser där syftet med insatsen sammanfaller med det utfall som mäts, har en 
positiv inverkan på företagens tillväxt i förädlingsvärde och sysselsättning. Konsultcheckar 
inom ramen för Regionalt bidrag till företagsutveckling exemplifierar denna typ av insats i 
denna studie. 
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Små insatser, riktade till väl avgränsade grupper och med en relativt tydlig förändringsteori 
och samstämmighet mellan deltagarnas mål och de samhälleliga målen, har en positiv 
effekt på förädlingsvärde och överlevnad. Denna typ av insats exemplifieras av 
Nyföretagarcentrums rådgivning. 

Vad gäller övriga insatser kan vi inte komma till några generella slutsatser. 
Rådgivningsinsatser inom Tillväxtverkets program Företagare med utländsk bakgrund 
representerade en medelstor insats med tydlig målbild och tydlig målgrupp. Insatsen hade 
få deltagare i den avsedda målgruppen, vilket gör det svårt att få statistiskt säkerställda 
resultat. Resultaten av utvärderingen av Almis rådgivningsverksamhet visar på en stor 
variation i resultaten och brister i data, vilket även det innebär att det är svårt att dra 
generella slutsatser. Insatsen är exempel på en liten insats, med en bred målgrupp där 
målbilden kan variera mellan företagen. 

Från detta kan vi dra slutsatsen att metoden inte är lämplig för att utvärdera mindre 
omfattande insatser med få deltagare, där syftet med insatsen för den enskilda deltagaren är 
oklart och möjligen skiljer sig från utvärderingsmålen. Den förväntade effektstorleken är 
för låg för att kunna säkerställas på rimliga nivåer. I sådana lägen är det en mer konstruktiv 
strategi att genomföra effektutvärdering på resultatmålen, som är mer direkt kopplade till 
insatsen. Konkret kan detta innebära att göra utvärderingar av hur rådgivning påverkar 
kvaliteten i företagarnas beslutsfattande. Kvaliteten i beslutsfattandet för företagens 
lönsamhet analyseras separat, utan direkt koppling till en specifik insats. Effektmålens 
betydelse för policymålet bör analyseras separat, utan att knytas till en speciell insats. Data 
kan då användas på det mest effektiva sättet, till exempel genom att kombinera flera 
liknande insatser för att få rikare datamaterial. 

Effektutvärderingar är många gånger kostsamma och tidskrävande. Få väl genomförda 
utvärderingar med hög generaliserbarhet är bättre än många dåliga utvärderingar. Det är 
tekniskt möjligt att göra utvärderingar av insatser mot effektmål, i de fall det finns noterat 
vilka som har deltagit. Däremot är det inte alltid meningsfullt att göra sådana utvärderingar 
om syftet är att fastställa effekten för en enskild insats. Antalet deltagare och den 
förväntade effekten kan vara för liten. Ett av bidragen med de utvärderingar som 
genomfördes inom ramen för detta uppdrag är att ge en grov uppskattning av den 
förväntade effekten av denna typ av insats. Det har inte funnits tillräckligt många tidigare 
studier för att skapa sig en uppfattning om hur stor effektstorleken kan tänkas vara. När vi 
nu har en uppfattning om effektstorleken, är det lättare att bedöma vilka insatser som kan 
vara meningsfulla att utvärdera på det här genomförda sättet, och vilka som bättre 
utvärderas med alternativa metoder. 

Även om effektutvärderingen inte alltid kan ge svar på frågan om en insats har effekt eller 
inte, kan den ändå fylla en funktion. Arbetet med effektutvärderingen ger i sådana fall 
värdefull information om hur förberedande arbete och uppföljning av insatsen kan 
förbättras. I sin tur leder det till bättre förutsättningar för att göra en meningsfull 
effektutvärdering i framtiden. Detta diskuteras nedan. 

5.1 Lärdomar för framtida utvärderingar 
Denna utvärdering har haft ett brett uppdrag, och stor frihet i att välja insatser som ska 
utvärderas. Utvärderingen har dock begränsats av tillgången till de data som är nödvändiga 
för att göra effektutvärderingar. En utvärdering är beroende av kvaliteten i uppföljningen 
hos utförande aktörer. Eftersom det inte finns generella riktlinjer för hur uppföljningen ska 
se ut, begränsas de insatser som är möjliga att utvärdera av tillgången till data. För framtida 
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utvärderingar är det därför viktigt att regeringen utarbetar riktlinjer för uppföljning hos 
utförande aktörer. 

En väl formulerad förändringsteori på insatsnivå och policylogik är också viktigt för 
meningsfulla effektutvärderingar. Detta avgör vilka effektmål som utvärderingen ska riktas 
mot. En väl formulerad förändringsteori bör också ge en uppfattning om vilka 
effektstorlekar som kan förväntas av insatsen. 

Vi bör även undersöka möjligheten att använda data som innebär en kortare eftersläpning 
än de data som användes i denna utvärdering. Den långa eftersläpningen innebär att 
utvärderingen avser insatser relativt långt bakåt i tiden. Insatsens utformning kan därför ha 
förändrats efter den tidpunkt vi studerar. I den mån uppföljningen av insatserna 
kontinuerligt förbättras blir förutsättningarna för effektutvärderingar bättre, särskilt om det 
dessutom är möjligt att korta tiden mellan uppföljningstidpunkten och när 
effektutvärderingen kan inledas. 

Generella riktlinjer för uppföljning 
På en aggregerad nivå bör följande information finnas för samtliga projekt som ingår i 
insatsen: 

• Insats- eller projektbeskrivningar, som även omfattar information om insatsens 
innehåll och omfattning. 

• Administrativa kostnader, både på program- och projektnivå. 

• Uppföljningsrutiner för insatserna bör leda till att det finns register över deltagarna i 
insatsen. Registret bör innehålla 

- Person- eller organisationsnummer för deltagare 

- Tidpunkt för deltagande 

- Om insatsen omfattar flera olika projekt, bör information finnas om vilket av 
projekten en enskild deltagare deltagit i. 

- Det bör finnas en uppgift om omfattningen på insatsen, till exempel stödbelopp, 
eller omfattning av stödet i antalet timmar. 

- Om deltagare inte deltar i hela insatsen bör detta framgå. 

Det är även viktigt att utvärderaren har ett tydligt mandat att få tillgång till de uppgifter 
som är nödvändiga för utvärdering. Det bör vara tydligt om och när deltagare har rätt att 
delta i en offentligt finansierad insats utan att uppge sin identitet. Det gäller även under 
vilka förutsättningar utförande aktör är skyldig att lämna uppgifter om vem som deltagit i 
en insats till en utvärderande aktör. Deltagare bör informeras om att för att få del av 
insatsen, förväntas de uppge sin identitet, och ställa upp för att svara på frågor om insatsen 
i samband med uppföljningar och utvärderingar. 

Tydliga insatsmotiveringar och förändringsteorier 
När uppdragen formuleras bör det finnas tydliga resonemang om hur insatsen motiverats. 
Om det finns flera ambitioner, bör det finnas en inbördes rangordning och en tydlig 
indikation av vilka som är primära och sekundära mål. Detta kan man göra tydligt när 
uppdraget utformas: Insatsen syftar till kan tolkas som att det avser primära mål. Om 
däremot insatsen ska bidra till avses troligen sekundära, eller mer övergripande, mål. 
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För effektutvärderaren är det viktigt att veta på vilken nivå, insatsnivå eller policynivå, 
insatsen ska utvärderas. Då kan utvärderingsmetoden, utfallsmåtten och i förekommande 
fall insatsens utformning anpassas för den aktuella utvärderingen. Det kan handla om att 
utforma insatsen på ett sätt som gör randomiserade experiment möjliga. Ett annat sätt är att 
använda tydliga administrativa urvalskriterier, baserade på observerbara data. Denna typ 
av programdesign kan bättre fånga effekter av små insatser. 

Det bör även finnas en förändringsteori som beskriver insatsen och kopplar utformningen 
av insatsen till de primära politiska målen. Det får gärna finnas hänvisningar till statistik 
eller forskning som pekar på de utgångspunkter man använt när insatsen utformades. 
Förändringsteorin bör definiera förväntade effekter av insatsen på deltagarnivå. Exempel: 
”den som har deltagit i programmet ska förbättra …” (resultatmål) och ”vi förväntar oss att 
det ska leda till X” (effektmål). Effektmålet bör även kunna kopplas till policymålet: ”om 
X ökar (eller minskar), tror vi att det påverkar policymålet, eftersom…”. 
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