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Bilaga 1 Intervju-manual EIP-Agri 
löpande lärande utvärdering
Huvudfokus och teman är initiering/information, ansökan/ansökningsprocess, 
beslutsprocess och ansvar/roller

Frågor som ställs till handläggare och centrala tjänstemän:

– Bakgrund/erfarenhet (utbildning, när i tid började du arbeta med EIP)?

– Organisation/kommunikation i stort kring satsningen, hur upplever du den? 
   (Har alla som ni velat nå med satsningen nåtts, om inte, vilka har inte 
   nåtts?)

– Organisation/stöd/rutiner internt inom JBV, fungerar det bra/mindre bra, 
   vad kan bli bättre? 

– Hur upplevs supporten fungera? (Roll/funktion/”rätt personer/ 
   kompetens”)? Kan något förbättras? Om och hur ska gemensam utbildning/ 
   kunskapsutbyte ske?)

– E-ansökan, finns enligt dig brister/förbättringspotentialer?

– Vad är den främsta orsaken till att ni begär in kompletteringar? (Vad är den  
   vanligaste bristen? Hur skulle detta kunna åtgärdas/föregripas? Tydligare  
   instruktioner/länkar till innovationssupporten? Annat?)

– Tidsaspekten – från ansökan till besked är den rimlig/motiverad? (Vad har  
   påverkat, kan och ska något göras för att korta handläggningstiden?  
   Förväntningarna rimliga?)

– Om, och isf var/av vem görs fördelning/prioritering mellan sektorer? (Styrs 
    det av europeiska/nationella policys?)

– Hur stor andel går vidare från grupp till projekt ansökan – hur ser  
   kopplingen ut? 

– Urvalskriterierna, synpunkter? (Både för projekt och grupp, ev. något om 
    CV/Budget? Uppdatering av urvalskriterier och viktningar mellan de olika  
   kriterierna, som för övrigt skiljer sig något mellan de två olika stödformerna,  
   gruppstöd respektive projektstöd, kan du beskriva bakgrund, förändring  
   och effekterna av förändringen?) Kalibrerar innovationsgraden 200/300.

– Din syn på/definition av ”innovation”? (Hur påverkar det genomförandet?)

– Hur upplevs RÅK fungera? (Roll/funktion/”rätt personer/kompetens”? Kan  
   något förbättras? Hur ser interaktionen mellan dig/er och RÅK ut?)

– Uppföljning av projekt som beviljas? Hur ser det ut/fungerar? (Bidraget till  
   andra progammålsättningar, konkurrenskraft, klimat/miljö mål?)
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– Praktiska/formella aspekter (I nuläget kan projekten komma med fler ggr  
   med olika nr tex. borde ej möjliggöras av Jordbruksverkets e-tjänst – om/hur  
   kan den förbättras? Annat som påverkar handläggningen?)

– Annat/övrigt?

Frågor som ställs till medlemmar i Rådgivande kommittén: 

– Deras bakgrund/kompetens – varför ville du vara med i RÅK? (Hur  
   kompetensen i rådgivande kommittén svarar mot de olika områden som  
   EIP-Agri riktar sig mot trädgård, jordbruk och rennäring)

– Organisation/kommunikation i stort kring satsningen, hur upplever du den?

– Hur upplever du att dina uppgifter/roll kommuniceras, vet du vad du  
   förväntas göra till varje möte (Sist verkade infon inte gått fram att de skulle  
   dra/presentera ärendena för varandra?) Kan något ändras/förbättras i ert  
   arbete/uppdrag?

– Upplever du att du har nog med tid att gå igenom och lämna utlåtanden, 
   får du handlingarna i tid? Är underlaget tillfredställande, eller brister det  
   så du måste göra egna efterforskningar/sök?

– Brukar du ta kontakt med någon/ra ämneskunniga i supporten (eller någon  
   annan, vem isf?) innan kommittémötena? 

– Hur ser fördelningen/skillnaden mellan trädgård, jordbruk och rennäring?  
   (I söktryck, kvalité på ansökningarna, prioritering?)

– Kan du beskriva hur arbetet med urvalskriterier och viktning fungerat?  
   (Poäng/färgsättningen fungerar den? Vad är bra/mindre bra? Om/hur har  
   ni justerat detta över tid? Uppdatering av urvalskriterier och viktningar mel- 
   lan de olika kriterierna, som för övrigt skiljer sig något mellan de två olika  
   stödformerna (gruppstöd respektive projektstöd – kan du beskriva bak- 
   grund, förändring och effekterna av förändringen? Är någon av aspekterna/ 
   kriterierna svårare än de andra att bedöma? Varför? Krävs förtydliganden?)  
   Från 200 till 300 poäng?

– Samarbetsformen att först göra individuella bedömningar och sedan  
   diskuteras till samsyn, hur upplevs detta förfarande (brister/förtjänster/kan  
   det effektiviseras)?

– Hur fattas den slutliga rekommendationen från RÅK? (Hur hanteras  
   oenighet? Formaliserat? Röstar? Hur vägs betygen samman?)

– Många kompletteringar – vad beror det på enligt dig? (Otydlighet i instruk- 
   tioner, ogenomtänkt idé, annat? Vad är den vanligaste/tydligaste bristen/ 
   svagheten i ansökningarna, skiljer det sig åt mellan de tre områdena? Vi vet  
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   nu att det ofta rör det unika i innovationen + marknaden, då detta är åter- 
   kommande i kompletteringarna)

– Definitionen av ”innovation” – enligt dig?

– Kan man se varifrån ansökan/idéerna kommer – finns det ”fröskolor”?  
   (t.ex. i form av Horizion 2020, LEADER, SLU, Chalmers, innovationskontor  
   vid universiteten etc.?)

– Om/hur kan arbetet/informationen om EIP-Agri förbättras? (Supportens  
   roll, Hemsidan etc.)

– Följer slutliga beslutet era rekommendationer? Får ni återkoppling? Hur?

– Uppföljning av projekt som beviljas? Hur ser det ut/fungerar?

– Annat/övrigt?

Frågor som ställs till Jordbruksverkets interna beslutsgrupp:

– Din bakgrund/roll?

– Hur upplever du att EIP-Agri har ”riggats”, hur info spridits osv.? (Roller  
   och ansvar i stort, behövs justeringar?)

– Hur upplevs supportens roll i ansökningsprocessen? 

– Hur upplevs handläggningen av inkomna ansökningar generellt? (Tid,  
   prioritering etc.)

– Uppdatering av urvalskriterier och viktningar mellan de olika kriterierna,  
   som för övrigt skiljer sig något mellan de två olika stödformerna (gruppstöd  
   respektive projektstöd – kan du beskriva bakgrund, förändring och effek- 
   terna av förändringen? (Om och hur urvalskriterierna har/bör förfinas och  
   justeras kräver fortsatt uppföljning, vilka förbättringsmöjligheter ser man?)

– Hanteringen av gruppbildningsstöd beslutas av er, men hur ser beredning  
   av gruppbildningsstöden ut? Görs det av handläggare/tjänstemän? 

– Har den interna beslutsgruppen varit tvungen att göra prioriteringar, eller 
   får alla ansökningar som ”håller” formellt bifall? (Skillnader mellan grupp/ 
   projektstöd? Finns en avsatt/vikt summa att förhålla sig till? SKA medlen  
   fördelas, eller kan de skjutas fram till om ansökningar ej anses stå sig?  
   Generellt ganska låga poäng på projekten. 240-300 vanligast… Verkar sällan  
   behöva prioritera och att de utses i konkurrens med varandra, finns en risk  
   att mindre ”bra” slinker igenom pga låg konkurrens? Inget projekt med ”full  
   pott”? Finns en pott vardera för de tre områdena jordbruk, renskötsel och  
   trädgård eller konkurrerar de med varandra – för/nackdelar?)

– Är det jämnt/ojämnt tryck mellan de tre områdena, tankar kring detta? Krävs  
   riktade insatser? Om/på vilket sätt?
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– Innovation – definition?

– Hur ser de på kvalitén över lag? (Vad lägger de in i begreppet kvalité –  
   formella kriterier, innovationshöjd, kompetensen hos sökande etc. – skiljer  
   det sig åt mellan grupp/projekt). Upplever de skillnader mellan trädgård,  
   jordbruk, rennäring? På vilket sätt? Hur kan kvalitén höjas på sikt?)

– Formella/praktiska aspekter – e-ansökan över lag/databaser, om/hur kan  
   de justeras och/eller förbättras?

– Annat/övrigt?

Frågor som ställs till medlemmar i innovationssupporten:

– Bakgrund/erfarenhet? (Hur hamnade hen här?)

– Allmänna synpunkter på uppstart/riggning/info om EIP-Agri?

– Hur skulle du beskriva supportens resp din roll/uppdrag? (hur omfattande  
   i % etc. – interaktionen med övriga i supporten, hur sker den?)

– Din vanligaste syssla under en arbetsdag i relation till EIP-Agri? (Skillnad  
   grupp/genomförande)

– Vad är den vanligaste typen av frågor? (Vad är ”svårast” och mest otydligt)

– Vilken aktör är det som oftast kontaktar er? (en målgrupp är ju de som inte  
   ens sökt, men som ”borde söka”).

– Om/hur skiljer sig frågorna åt för grupp- resp. projektstöd?

– Är det jämnt/ojämnt tryck mellan de tre områdena (jordbruk, renskötsel och  
   trädgård), alternativ kring geografisk hemvist, inriktning/storlek etc. tankar  
   kring detta? Krävs riktade insatser? Om/på vilket sätt?

– Synpunkter på urvalskriterierna – om/hur har ni kunnat påverka?

– Vad är en innovation, definiera? (Stämmer kriterierna för innovation,  
   reflektera kring brister/förtjänster/finns en samsyn/trygghet)

– Kompletteringar, era tankar reflektioner kring dessa?

– Skulle det behövas ändringar i e-ansökan/ansökningsförfarandet? (Vilka, 
   hur?)

– Har ni möjlighet utifrån de frågor/erfarenheter ni samlar på er att påverka  
   hur utformningen av ansökan kan justeras/förbättras?

– Återkoppling, för att kunna anpassa/justera era insatser, om/hur får ni det  
   från JBV/RÅK vad gäller vilka ansökningar som beviljas/avslås, vanliga  
   brister/kompletteringar?
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– Brukar medlemmar i RÅK kontakta er för stöd i ämnesfrågor? (Interna  
   beslutsgruppen?)

– Hur ser kontakterna med handläggarna ut? (Om och hur ska gemensam  
   utbildning/kunskapsutbyte ske?)

– Innovationsnätverket/internationellt?

– Annat/övrigt?
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet
Den här enkäten riktar sig till dig som sökt gruppbildningsstöd och/eller
genomförandestöd inom ramen för Landsbygdsprogrammets satsning EIP-Agri. Den genomförs av
en grupp statsvetare från Umeå universitet, på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
Vi är intresserade av dina erfarenheter av det stöd och den rådgivning som erbjudits, hur det
elektroniska ansökningssystemet samt handläggningen fungerar.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i statistiskt bearbetad form, vilket
innebär att inga individer kommer att kunna identifieras eller namnges.

Som ansvarig för enkäten tackar jag för din medverkan och uppmuntrar dig att höra av dig till mig om
du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Anna Zachrisson, docent i statsvetenskap
Umeå universitet
090-786 6185
anna.zachrisson@umu.se

Observera att enkäten har flera sidor med frågor på olika tema. Du bläddrar framåt genom att trycka
på ”nästa” knappen. Det går inte att skicka in enkätsvaren förrän samtliga obligatoriska frågor är
ifyllda.

 = Frågan är obligatorisk
 = Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar

1. Vilken typ av stöd har du sökt?

Möjligt att kryssa bägge alternativen.

Gruppstöd Genomförandestöd/projekt

2. Har du skickat in en eller flera ansökningar?

Om du skickat in ansökningar för både grupp- och genomförandestöd/projekt ber vi dig att i resten av enkäten främst
svara utifrån din första ansökan om genomförandestöd, och har du enbart ansökt om gruppstöd men flera gånger så vill
vi att du svarar utifrån din första ansökan.

1 ansökan om gruppstöd 1 ansökan om genomförandestöd/projekt
2-5 ansökningar om gruppstöd 2-5 ansökningar om genomförandestöd/projekt
6-9 ansökningar om gruppstöd 6-9 ansökningar om genomförandestöd/projekt
Fler än 10 ansökningar om gruppstöd Fler än 10 ansökningar om genomförandestöd/projekt

3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in?
Ansökan

År

Månad

4. I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?

(flera svar är möjliga)
Hela landet Blekinge län Dalarnas län Gotlands län

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...

1 av 2 2018-03-28 10:43

Bilaga 2 Webbenkät

Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län
Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län
Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län
Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län
Örebro län Östergötlands län

5. Vilken sektor gäller din ansökan i huvudsak?

(flera svar är möjliga)
Växtodling Köttproduktion
Mjölkproduktion Renskötsel
Trädgårdsnäring Energi
Livsmedelsförädling

Annan

6. Vilket huvudsakligt fokusområde har du valt för projektet i din ansökan?
Konkurrenskraft Korta livsmedelskedjor
Miljö Energi

7. Har beslut fattats rörande din ansökan?

Ja, den har beviljats Nej, inga besked har kommit än, den har inte
behandlats i rådgivande kommittén ännu

Ja, den har avslagits Nej, inga besked har kommit än

8. När fick du beskedet?
Besked

År

Månad

Denna enkät innehåller flera teman 

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...

2 av 2 2018-03-28 10:43

En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet
Den här enkäten riktar sig till dig som sökt gruppbildningsstöd och/eller
genomförandestöd inom ramen för Landsbygdsprogrammets satsning EIP-Agri. Den genomförs av
en grupp statsvetare från Umeå universitet, på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
Vi är intresserade av dina erfarenheter av det stöd och den rådgivning som erbjudits, hur det
elektroniska ansökningssystemet samt handläggningen fungerar.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i statistiskt bearbetad form, vilket
innebär att inga individer kommer att kunna identifieras eller namnges.

Som ansvarig för enkäten tackar jag för din medverkan och uppmuntrar dig att höra av dig till mig om
du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Anna Zachrisson, docent i statsvetenskap
Umeå universitet
090-786 6185
anna.zachrisson@umu.se

Observera att enkäten har flera sidor med frågor på olika tema. Du bläddrar framåt genom att trycka
på ”nästa” knappen. Det går inte att skicka in enkätsvaren förrän samtliga obligatoriska frågor är
ifyllda.

 = Frågan är obligatorisk
 = Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar

1. Vilken typ av stöd har du sökt?

Möjligt att kryssa bägge alternativen.

Gruppstöd Genomförandestöd/projekt

2. Har du skickat in en eller flera ansökningar?

Om du skickat in ansökningar för både grupp- och genomförandestöd/projekt ber vi dig att i resten av enkäten främst
svara utifrån din första ansökan om genomförandestöd, och har du enbart ansökt om gruppstöd men flera gånger så vill
vi att du svarar utifrån din första ansökan.

1 ansökan om gruppstöd 1 ansökan om genomförandestöd/projekt
2-5 ansökningar om gruppstöd 2-5 ansökningar om genomförandestöd/projekt
6-9 ansökningar om gruppstöd 6-9 ansökningar om genomförandestöd/projekt
Fler än 10 ansökningar om gruppstöd Fler än 10 ansökningar om genomförandestöd/projekt

3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in?
Ansökan

År

Månad

4. I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?

(flera svar är möjliga)
Hela landet Blekinge län Dalarnas län Gotlands län

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...

1 av 2 2018-03-28 10:43

En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

9. Nu följer några frågor om hur du uppfattar det digitala ansökningssystemet.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av påståendena nedan (markera det
alternativ som bäst svarar mot din uppfattning).

Tar helt
avstånd

från
1 2 3 4

Instämmer
helt
5

Det var enkelt att fylla i ansökan
Ansökan tog rimlig tid att fylla i
Informationen i e-tjänsten var tillräcklig
Informationen på Jordbruksverkets hemsida var bra
Allt jag ville få med i ansökan gick att mata in
Det var lätt att få fram uppgifterna som krävdes till ansökan
Ansökningssystemet var tekniskt lätt att hantera

10. Hur kan ansökningssystemet göras bättre?

Denna enkät innehåller flera teman 

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php

1 av 1 2018-03-28 10:44
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet
Den här enkäten riktar sig till dig som sökt gruppbildningsstöd och/eller
genomförandestöd inom ramen för Landsbygdsprogrammets satsning EIP-Agri. Den genomförs av
en grupp statsvetare från Umeå universitet, på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
Vi är intresserade av dina erfarenheter av det stöd och den rådgivning som erbjudits, hur det
elektroniska ansökningssystemet samt handläggningen fungerar.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i statistiskt bearbetad form, vilket
innebär att inga individer kommer att kunna identifieras eller namnges.

Som ansvarig för enkäten tackar jag för din medverkan och uppmuntrar dig att höra av dig till mig om
du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Anna Zachrisson, docent i statsvetenskap
Umeå universitet
090-786 6185
anna.zachrisson@umu.se

Observera att enkäten har flera sidor med frågor på olika tema. Du bläddrar framåt genom att trycka
på ”nästa” knappen. Det går inte att skicka in enkätsvaren förrän samtliga obligatoriska frågor är
ifyllda.

 = Frågan är obligatorisk
 = Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar

1. Vilken typ av stöd har du sökt?

Möjligt att kryssa bägge alternativen.

Gruppstöd Genomförandestöd/projekt

2. Har du skickat in en eller flera ansökningar?

Om du skickat in ansökningar för både grupp- och genomförandestöd/projekt ber vi dig att i resten av enkäten främst
svara utifrån din första ansökan om genomförandestöd, och har du enbart ansökt om gruppstöd men flera gånger så vill
vi att du svarar utifrån din första ansökan.

1 ansökan om gruppstöd 1 ansökan om genomförandestöd/projekt
2-5 ansökningar om gruppstöd 2-5 ansökningar om genomförandestöd/projekt
6-9 ansökningar om gruppstöd 6-9 ansökningar om genomförandestöd/projekt
Fler än 10 ansökningar om gruppstöd Fler än 10 ansökningar om genomförandestöd/projekt

3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in?
Ansökan

År

Månad

4. I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?

(flera svar är möjliga)
Hela landet Blekinge län Dalarnas län Gotlands län

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...

1 av 2 2018-03-28 10:43

Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län
Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län
Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län
Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län
Örebro län Östergötlands län

5. Vilken sektor gäller din ansökan i huvudsak?

(flera svar är möjliga)
Växtodling Köttproduktion
Mjölkproduktion Renskötsel
Trädgårdsnäring Energi
Livsmedelsförädling

Annan

6. Vilket huvudsakligt fokusområde har du valt för projektet i din ansökan?
Konkurrenskraft Korta livsmedelskedjor
Miljö Energi

7. Har beslut fattats rörande din ansökan?

Ja, den har beviljats Nej, inga besked har kommit än, den har inte
behandlats i rådgivande kommittén ännu

Ja, den har avslagits Nej, inga besked har kommit än

8. När fick du beskedet?
Besked

År

Månad

Denna enkät innehåller flera teman 

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...

2 av 2 2018-03-28 10:43

En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet
Den här enkäten riktar sig till dig som sökt gruppbildningsstöd och/eller
genomförandestöd inom ramen för Landsbygdsprogrammets satsning EIP-Agri. Den genomförs av
en grupp statsvetare från Umeå universitet, på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
Vi är intresserade av dina erfarenheter av det stöd och den rådgivning som erbjudits, hur det
elektroniska ansökningssystemet samt handläggningen fungerar.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i statistiskt bearbetad form, vilket
innebär att inga individer kommer att kunna identifieras eller namnges.

Som ansvarig för enkäten tackar jag för din medverkan och uppmuntrar dig att höra av dig till mig om
du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Anna Zachrisson, docent i statsvetenskap
Umeå universitet
090-786 6185
anna.zachrisson@umu.se

Observera att enkäten har flera sidor med frågor på olika tema. Du bläddrar framåt genom att trycka
på ”nästa” knappen. Det går inte att skicka in enkätsvaren förrän samtliga obligatoriska frågor är
ifyllda.

 = Frågan är obligatorisk
 = Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar

1. Vilken typ av stöd har du sökt?

Möjligt att kryssa bägge alternativen.

Gruppstöd Genomförandestöd/projekt

2. Har du skickat in en eller flera ansökningar?

Om du skickat in ansökningar för både grupp- och genomförandestöd/projekt ber vi dig att i resten av enkäten främst
svara utifrån din första ansökan om genomförandestöd, och har du enbart ansökt om gruppstöd men flera gånger så vill
vi att du svarar utifrån din första ansökan.

1 ansökan om gruppstöd 1 ansökan om genomförandestöd/projekt
2-5 ansökningar om gruppstöd 2-5 ansökningar om genomförandestöd/projekt
6-9 ansökningar om gruppstöd 6-9 ansökningar om genomförandestöd/projekt
Fler än 10 ansökningar om gruppstöd Fler än 10 ansökningar om genomförandestöd/projekt

3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in?
Ansökan

År

Månad

4. I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?

(flera svar är möjliga)
Hela landet Blekinge län Dalarnas län Gotlands län

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=112323&i...
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

9. Nu följer några frågor om hur du uppfattar det digitala ansökningssystemet.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av påståendena nedan (markera det
alternativ som bäst svarar mot din uppfattning).

Tar helt
avstånd

från
1 2 3 4

Instämmer
helt
5

Det var enkelt att fylla i ansökan
Ansökan tog rimlig tid att fylla i
Informationen i e-tjänsten var tillräcklig
Informationen på Jordbruksverkets hemsida var bra
Allt jag ville få med i ansökan gick att mata in
Det var lätt att få fram uppgifterna som krävdes till ansökan
Ansökningssystemet var tekniskt lätt att hantera

10. Hur kan ansökningssystemet göras bättre?

Denna enkät innehåller flera teman 

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk
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Denna enkät innehåller flera teman 
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

11. Hur fick du kännedom om EIP-Agri?

(flera alternativ kan kryssas)

Landsbygdsnätverkets
hemsida

Landsbygdsnätverkets
nyhetsbrev

Information vid
branschaktivitet

Jordbruksverkets
hemsida Forskare/universitet Länsstyrelsen

Media/branschmedia Kollega Rådgivare

Annat

12. Känner du till innovationssupporten?

(om nej, gå vidare till fråga 14)

Ja Nej

13. Hur fick du kännedom om innovationssupporten?
Landsbygdsnätverkets hemsida Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev
Information vid branschaktivitet Jordbruksverkets hemsida
Forskare/universitet Länsstyrelsen
Media/branschmedia Kollega
Jordbruksrådgivare

Annat

14. Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med följande aktörer?

Kryssa i dem du kontaktat och ange på vilket sätt.

Epost Telefon Fysisk träff Nej
Handläggare på Jordbruksverket
Innovationssupporten
Medlemmar i rådgivande kommittén
Forskare
Konsulter
Innovationskontor
Jag föredrar generellt att kommunicera via...

15. Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med andra aktörer? Vilka...

16. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på din kommunikation med innovationssupporten och
EIP-handläggarna.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.

Tar helt 2 3 4 Instämmer Har ej

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php

1 av 2 2018-03-28 10:44

avstånd
från

1
helt
5

varit i
kontakt

med
Jag fick tillräcklig information och svar på mina frågor om
EIP-Agri i mina kontakter med innovationssupporten
Det har varit lätt att komma i kontakt med
innovationssupporten
Personerna i innovationssupporten hade rätt kompetens
för att svara på frågor om vårt tänkta projekt
Feedback från innovationssupporten gjorde att vi
utvecklade vår idé
Jag fick tillräcklig information och svar på mina frågor om
EIP-Agri i mina kontakter med handläggare
Det har varit lätt att komma i kontakt med handläggare
Handläggarna hade rätt kompetens för att svara på våra
frågor om formella regler och handläggare för stödet
Jag har fått samstämmiga uppgifter om från olika aktörer
såsom innovationssupporten och handläggare

17. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på handläggningen av din ansökan och EIP-Agri i stort.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.

Tar helt
avstånd

från
1 2 3 4

Instämmer
helt
5

Har inte
fått

besked
än

Jag anser att handläggningen varit effektiv och
ändamålsenlig
Jag anser att handläggningen tagit rimlig tid
Återkopplingen av beslutet om beviljande/avslag var
konstruktivt och välmotiverat

Denna enkät innehåller flera teman 

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

11. Hur fick du kännedom om EIP-Agri?

(flera alternativ kan kryssas)

Landsbygdsnätverkets
hemsida

Landsbygdsnätverkets
nyhetsbrev

Information vid
branschaktivitet

Jordbruksverkets
hemsida Forskare/universitet Länsstyrelsen

Media/branschmedia Kollega Rådgivare

Annat

12. Känner du till innovationssupporten?

(om nej, gå vidare till fråga 14)

Ja Nej

13. Hur fick du kännedom om innovationssupporten?
Landsbygdsnätverkets hemsida Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev
Information vid branschaktivitet Jordbruksverkets hemsida
Forskare/universitet Länsstyrelsen
Media/branschmedia Kollega
Jordbruksrådgivare

Annat

14. Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med följande aktörer?

Kryssa i dem du kontaktat och ange på vilket sätt.

Epost Telefon Fysisk träff Nej
Handläggare på Jordbruksverket
Innovationssupporten
Medlemmar i rådgivande kommittén
Forskare
Konsulter
Innovationskontor
Jag föredrar generellt att kommunicera via...

15. Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med andra aktörer? Vilka...

16. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på din kommunikation med innovationssupporten och
EIP-handläggarna.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.

Tar helt 2 3 4 Instämmer Har ej
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avstånd
från

1
helt
5

varit i
kontakt

med
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17. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på handläggningen av din ansökan och EIP-Agri i stort.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.

Tar helt
avstånd

från
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

18. Ange hur mycket medel som sökts för genomförandestöd?

(Alternativen avser svenska kronor)

Mindre än 500 000 500 000 – 1 milj.
2 - 3 milj. 4 - 5 milj.
6 -10 milj. 11 – 15 milj.
16 – 20 milj. Mer än 20 milj.

19. Har du behövt komplettera ansökan?

(flera svar är möjliga)

Nej Ja, angående budgeten
Ja, angående beskrivningen av innovationen Ja, angående marknadsplanen
Ja, angående samarbetsavtal

Ja, annat

20. Om du behövde komplettera din ansökan, fick du tillräcklig information om vad du behövde
komplettera?

Ja Nej

21. Har informationen varit tillräcklig om hur man ansöker om utbetalning?

Ja Nej Ej ansökt om
utbetalning

22. Hur lång tid tog det mellan att du ansökt om utbetalning och att du fick pengarna?

Mindre än 1 månad 2 - 3 månader
4 - 6 månader Mer än 6 månader
Ej relevant

23. Ställde tiden till utbetalning till några problem, om ja hur?

Nej Ej relevant

Ja, 

24. Hur uppfattar du tilldelningen av medel i stort inom EIP-Agri?
Rättvis Rimlig Skev Vet ej

25. Om projektet har kommit igång, går utvecklandet av innovationen som planerat?
Ja Nej
Projektet har inte kommit igång

26. Om nej, varför inte?

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk
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27. Vem eller vilka anser du ska ansvara för en systematiskt uppföljning av genomförandestödet och se
att projektet fortskrider enligt plan?

(flera svar är möjliga)

Jordbruksverkets handläggare Innovationssupporten Utbetalningsenheten

Annan

Denna enkät innehåller flera teman 
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

34. Hur många ingår i projektgruppen?

2-3 personer 4-6 personer 7-10 personer Fler än 10
personer

35. Vilka olika slags aktörer ingår i din ansökan?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Praktiker/företagare Konsulter Tillverkningsindustri
Forskare Rådgivare Ideella organisationer
Ekonomiska föreningar Myndigheter

Annan

36. Vem/vilka tog initiativet till att skriva ansökan?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Praktiker/företagare Konsulter Tillverkningsindustri
Forskare Rådgivare Ideella organisationer
Ekonomiska föreningar Myndigheter

Annan

37. Kunde någon av följande aktörer hjälpa till med att skapa kontakter för att utvidga din
samarbetsgrupp?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Behövde inte hjälp att skapa nya
kontakter Innovationssupporten Branschorganisation

Innovationskontor Rådgivare Konsulter

Annan

38. Nu följer några frågor om hur projektgruppens nätverk ser ut och fungerar.

Ja Nej Vet ej
Läser du EIP-Agri Nyhetsbrev
Projektet är kopplat till ett svenskt forskningsprojekt
Projektet är kopplat till ett Horizon 2020-projekt
Vi har kontakter med praktiker i andra EU-länder
Vi har kontakter med EIP-Agri Service Point
Vi har fått vägledning via ett innovationskontor
Projektet är kopplat till en branschorganisation
Annat, ange nedan (fråga 39)

39. Ange eventuellt annat nätverk

Denna enkät innehåller flera teman 
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

28. Vilken typ av innovation är det som du ansökt om stöd för?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Teknisk Social Organisatorisk

Annan

29. Nu följer två påståenden om vilken vägledning du fått om vad som räknas som en innovation från olika
aktörer.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från nedanstående påståenden.

Tar helt
avstånd

från
1 2 3 4

Instämmer
helt
5

Vet ej/ej
varit i

kontakt
Innovationssupporten och handläggare har givit en
samstämmig beskrivning av vad som utgör en innovation
Jag/vi anser att innovationssupporten tydligt gav ”grönt eller
rött ljus” för att idén kan räknas som en innovation

30. Om du anser att Innovationssupporten och handläggare har olika tolkningar av begreppet innovation, på
vilket sätt skiljer sig tolkningarna åt?

31. Har du tidigare varit med och tagit fram en innovation?

Ja, en gång tidigare Ja, flera gånger tidigare Nej

32. Vilka samhällseffekter förväntar du dig av projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Bättre miljö Mindre klimatutsläpp Mer ekologiskt hållbara produkter

Bidrag till bioekonomi Bidrag till cirkulär ekonomi Bättre socialt klimat och mindre
konflikter

Ökar Sveriges konkurrenskraft

33. Vilka effekter förväntar du dig för egen del av projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Ökad produktion Ökad konkurrenskraft
Ökad effektivitet Förbättrad kvalitet

Denna enkät innehåller flera teman 
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

34. Hur många ingår i projektgruppen?

2-3 personer 4-6 personer 7-10 personer Fler än 10
personer

35. Vilka olika slags aktörer ingår i din ansökan?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Praktiker/företagare Konsulter Tillverkningsindustri
Forskare Rådgivare Ideella organisationer
Ekonomiska föreningar Myndigheter

Annan

36. Vem/vilka tog initiativet till att skriva ansökan?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Praktiker/företagare Konsulter Tillverkningsindustri
Forskare Rådgivare Ideella organisationer
Ekonomiska föreningar Myndigheter

Annan

37. Kunde någon av följande aktörer hjälpa till med att skapa kontakter för att utvidga din
samarbetsgrupp?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Behövde inte hjälp att skapa nya
kontakter Innovationssupporten Branschorganisation

Innovationskontor Rådgivare Konsulter

Annan

38. Nu följer några frågor om hur projektgruppens nätverk ser ut och fungerar.

Ja Nej Vet ej
Läser du EIP-Agri Nyhetsbrev
Projektet är kopplat till ett svenskt forskningsprojekt
Projektet är kopplat till ett Horizon 2020-projekt
Vi har kontakter med praktiker i andra EU-länder
Vi har kontakter med EIP-Agri Service Point
Vi har fått vägledning via ett innovationskontor
Projektet är kopplat till en branschorganisation
Annat, ange nedan (fråga 39)

39. Ange eventuellt annat nätverk

Denna enkät innehåller flera teman 
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet

 = Frågan är obligatorisk

40. Vilken roll har du i projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Initiativtagare Projektledare Projektägare Deltagare i
projektgruppen Extern konsult

41. Vilket år är du född?

42. Vilket kön har du?
Kvinna Man Annat

43. Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp?

På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000 - 10 000 invånare Ort med 10 001 - 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare Annat land i Norden
Annat land i Europa Land utanför Europa

44. Var bor du idag?

På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000-10 000 invånare Ort med 10 001 – 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare Utanför Sverige

45. Var växte dina föräldrar upp?
Min mor växte upp

Min far växte upp

46. Vilken är din högsta utbildning?

Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du
genomgår för närvarande.

Grundskoleutbildning Gymnasie-/folkhögskoleutbildning
Högskole-/universitetsutbildning Forskarutbildning

47. Har du en betydande del av din utkomst från en naturbaserad näring?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)

Ja, från trädgårdsnäring Ja, från jordbruk
Ja, från rennäring Nej, det har jag inte

Ja, från annan naturbaserad näring, nämligen:

48. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)
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Arbetar inom jordbruk Arbetar inom rennäring
Arbetar inom trädgårdsnäring Jordbruksrådgivare
Konsult Forskare/utvecklare
Företagare/entreprenör

Annan

49. Har Du några ytterligare kommentarer, eller synpunkter EIP-Agri eller på denna undersökning, kan Du
lämna dessa här:
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En enkät om att ansöka om innovationsstöd inom
EIP-Agri-satsningen från Landsbygdsprogrammet
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personer
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FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

  

 1. Vilken typ av stöd har du sökt?

Möjligt att kryssa bägge alternativen. 
  

Gruppstöd   Genomförandestöd/projekt

 
 2. Har du skickat in en eller flera ansökningar?

Om du skickat in ansökningar för både grupp- och genomförandestöd/projekt ber vi dig att i resten av enkäten främst
svara utifrån din första ansökan om genomförandestöd, och har du enbart ansökt om gruppstöd men flera gånger så vill
vi att du svarar utifrån din första ansökan. 

  
1 ansökan om gruppstöd   1 ansökan om genomförandestöd/projekt

2-5 ansökningar om gruppstöd   2-5 ansökningar om genomförandestöd/projekt

6-9 ansökningar om gruppstöd   6-9 ansökningar om genomförandestöd/projekt

Fler än 10 ansökningar om gruppstöd   Fler än 10 ansökningar om genomförandestöd/projekt

 
  3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in?

 Ansökan

År

Månad

 4. I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?

(flera svar är möjliga)
Hela landet   Blekinge län   Dalarnas län   Gotlands län

Gävleborgs län   Hallands län   Jämtlands län   Jönköpings län

Kalmar län   Kronobergs län   Norrbottens län   Skåne län

Stockholms län   Södermanlands län   Uppsala län   Värmlands län

Västerbottens län   Västernorrlands län   Västmanlands län   Västra Götalands län

Örebro län   Östergötlands län

 
 5. Vilken sektor gäller din ansökan i huvudsak?

(flera svar är möjliga)
Växtodling   Köttproduktion

Mjölkproduktion   Renskötsel

Trädgårdsnäring   Energi

Livsmedelsförädling

 
 Annan 

 
 6. Har beslut fattats rörande din ansökan?

Ja, den har beviljats   Nej, inga besked har kommit än, den har inte
behandlats i rådgivande kommittén ännu

Bilaga 3 Telefonenkät



17

2018-09-04 Websurvey by Textalk

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=115623&init=1&admin=1&sepWindow=1&response=MTs1NDkxYTU1YjBhNWYzMG… 2/2

Ja, den har avslagits   Nej, inga besked har kommit än

 
  7. När fick du beskedet?

 Besked

År

Månad

Denna enkät innehåller flera teman Nästa tema
 

Spara svaren  
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FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

 

 8. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på din kommunikation med innovationssupporten och EIP-
handläggarna.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.

 

Tar helt
avstånd

från
 1 2 3 4

Instämmer
helt

 5

Har ej
varit i

kontakt
med

Jag fick tillräcklig information och svar på mina frågor om
EIP-Agri i mina kontakter med innovationssupporten
Det har varit lätt att komma i kontakt med
innovationssupporten
Personerna i innovationssupporten hade rätt kompetens
för att svara på frågor om vårt tänkta projekt
Feedback från innovationssupporten gjorde att vi
utvecklade vår idé
Jag fick tillräcklig information och svar på mina frågor om
EIP-Agri i mina kontakter med handläggare
Det har varit lätt att komma i kontakt med handläggare
Handläggarna hade rätt kompetens för att svara på våra
frågor om formella regler och handläggare för stödet
Jag har fått samstämmiga uppgifter om från olika aktörer
såsom innovationssupporten och handläggare

 
 9. Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på handläggningen av din ansökan och EIP-Agri i stort.

Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av nedanstående påståenden.
  

 

Tar helt
avstånd

från
 1 2 3 4

Instämmer
helt

 5

Har inte
fått

besked
än

Jag anser att handläggningen varit effektiv och
ändamålsenlig
Jag anser att handläggningen tagit rimlig tid

Återkopplingen av beslutet om beviljande/avslag var
konstruktivt och välmotiverat

 Föregående tema Denna enkät innehåller flera teman Nästa tema
 

Spara svaren  
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FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

 

 10. Vilka olika slags aktörer ingår i din ansökan?
 

(flera alternativ är möjliga att kryssa)
  

Praktiker/företagare   Konsulter   Tillverkningsindustri

Forskare   Rådgivare   Ideella organisationer

Ekonomiska föreningar   Myndigheter

 
 Annan 

 Föregående tema Denna enkät innehåller flera teman Nästa tema
 

Spara svaren  
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FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

 

 11. Vilken roll har du i projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)
  

Initiativtagare   Projektledare   Projektägare   Deltagare i
projektgruppen   Extern konsult

 
 12. Vilket år är du född?

1940   1941   1942   1943   1944   1945
1946   1947   1948   1949   1950   1951
1952   1953   1954   1955   1956   1957
1958   1959   1960   1961   1962   1963
1964   1965   1966   1967   1968   1969
1970   1971   1972   1973   1974   1975
1976   1977   1978   1979   1980   1981
1982   1983   1984   1985   1986   1987
1988   1989   1990   1991   1992   1993
1994   1995   1996   1997   1998   1999
2000

 
 Ålder 

 
 13. Vilket kön har du?

Kvinna   Man   Annat

 
 14. Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000 - 10 000 invånare   Ort med 10 001 - 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Annat land i Norden
Annat land i Europa   Land utanför Europa

 
 15. Var bor du idag? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000-10 000 invånare   Ort med 10 001 – 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Utanför Sverige

 
 16. Var växte dina föräldrar upp?

Min mor växte upp --Inget svar--

Min far växte upp --Inget svar--

 
 17. Vilken är din högsta utbildning?
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FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

 

 11. Vilken roll har du i projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)
  

Initiativtagare   Projektledare   Projektägare   Deltagare i
projektgruppen   Extern konsult

 
 12. Vilket år är du född?

1940   1941   1942   1943   1944   1945
1946   1947   1948   1949   1950   1951
1952   1953   1954   1955   1956   1957
1958   1959   1960   1961   1962   1963
1964   1965   1966   1967   1968   1969
1970   1971   1972   1973   1974   1975
1976   1977   1978   1979   1980   1981
1982   1983   1984   1985   1986   1987
1988   1989   1990   1991   1992   1993
1994   1995   1996   1997   1998   1999
2000

 
 Ålder 

 
 13. Vilket kön har du?

Kvinna   Man   Annat

 
 14. Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000 - 10 000 invånare   Ort med 10 001 - 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Annat land i Norden
Annat land i Europa   Land utanför Europa

 
 15. Var bor du idag? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000-10 000 invånare   Ort med 10 001 – 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Utanför Sverige

 
 16. Var växte dina föräldrar upp?

Min mor växte upp --Inget svar--

Min far växte upp --Inget svar--

 
 17. Vilken är din högsta utbildning?

2018-09-04 Websurvey by Textalk
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Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du
genomgår för närvarande.

Grundskoleutbildning   Gymnasie-/folkhögskoleutbildning
Högskole-/universitetsutbildning   Forskarutbildning

 
 18. Har du en betydande del av din utkomst från en naturbaserad näring? 

 
(flera alternativ är möjliga att kryssa) 

  
Ja, från trädgårdsnäring   Ja, från jordbruk

Ja, från rennäring   Nej, det har jag inte

 

 Ja, från annan naturbaserad näring, nämligen: 

 
 19. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

(flera alternativ är möjliga att kryssa) 
  

Arbetar inom jordbruk   Arbetar inom rennäring

Arbetar inom trädgårdsnäring   Jordbruksrådgivare

Konsult   Forskare/utvecklare

Företagare/entreprenör

 
 Annan 

 
 20. Har Du några ytterligare kommentarer, eller synpunkter EIP-Agri eller på denna undersökning, kan Du

lämna dessa här:

 Föregående tema  Svara
 

Spara svaren  

2018-09-04 Websurvey by Textalk

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php 1/2

FÖRKORTAD Enkät om innovationsstöd inom
EIP-Agri

 

 11. Vilken roll har du i projektet?

(flera alternativ är möjliga att kryssa)
  

Initiativtagare   Projektledare   Projektägare   Deltagare i
projektgruppen   Extern konsult

 
 12. Vilket år är du född?

1940   1941   1942   1943   1944   1945
1946   1947   1948   1949   1950   1951
1952   1953   1954   1955   1956   1957
1958   1959   1960   1961   1962   1963
1964   1965   1966   1967   1968   1969
1970   1971   1972   1973   1974   1975
1976   1977   1978   1979   1980   1981
1982   1983   1984   1985   1986   1987
1988   1989   1990   1991   1992   1993
1994   1995   1996   1997   1998   1999
2000

 
 Ålder 

 
 13. Vilket kön har du?

Kvinna   Man   Annat

 
 14. Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000 - 10 000 invånare   Ort med 10 001 - 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Annat land i Norden
Annat land i Europa   Land utanför Europa

 
 15. Var bor du idag? 

  
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare   Ort med färre än 2 000 invånare
Ort med 2 000-10 000 invånare   Ort med 10 001 – 200 000 invånare
Stad med över 200 000 invånare   Utanför Sverige

 
 16. Var växte dina föräldrar upp?

Min mor växte upp --Inget svar--

Min far växte upp --Inget svar--

 
 17. Vilken är din högsta utbildning?
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Bilaga 4 Tabeller 
Tabellerna är numrerade på samma sätt här i bilagan som i rapporten. Frekvens 
betecknas med F och procent med %.

Utlysningens utformning

Relationen mellan grupp och genomförandestöd 

Tabell 1. Fördelning mellan de som enbart sökt gruppstöd, enbart genomförandestöd eller 
båda formerna

Sökta stödformer

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data

F % F % F % F %

Gruppstöd 14 25 10 50 24 32 289 59

Genomförandestöd 14 25 2 10 16 21 201 41

Grupp+genomförande 28 50 8 40 36 47 - -

Totalt 56 100,0 20 100,0 76 100 490 100

Källor: totalenkäten (Fråga 1 - Vilken typ av stöd har du sökt?) och Jordbruksverket. Vilka som sökt 
både grupp- och genomförandestöd är mycket svårt att utläsa ur Jordbruksverkets statistik så den 
posten har endast data från webb- och telefonenkäten.

Tabell 2. Antal och kombinationer av ansökningar

Antal ansökningar av olika typ

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data

F % F % F % F %

En gruppstöd 11 19,6 11 55,0 22 28,9 - -

En genomförande, 2-5 grupp 1 1,8 1 5,0 2 2,6 - -

2-5 grupp, 2-5 genomförande 5 8,9 3 15,0 8 10,5 - -

1 grupp, 2-5 genomförande 1 1,8 1 5,0 2 2,6 - -

En genomförande 8 14,3 2 10,0 10 13,2 - -

2-5 grupp 3 5,4 1 5,0 4 5,3 - -

2-5 genomförande 4 7,1 - - 4 5,3 - -

1 grupp, 1 genomförande 22 39,3 1 5,0 23 30,3 - -

Missing value 1 1,8 0 0 1 1,3 - -

Totalt 56 100 20 100 76 100,0 - -

Källa: totalenkäten (Fråga 2 - Har du skickat in en eller flera ansökningar?).
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Tabell 3. Sysselsättning hos sökande av gruppstöd, genomförandestöd eller både gruppstöd och genomförandestöd

Sysselsättning  
och stödtyp

Jordbruk Renskötsel Trädgård Rådgivare Konsult Forskare/ 
Utvecklare

Entreprenör Annan Natur- 
baserad  
näring

Forskare/ 
Företagare  
inom jordbruk

Samtliga

Grupp 5/21 0 2 /8,3 2/8,3 3/13 2/8,3 2/8,3 6/25 2/8,3 0 24

Genomförande 3/20 2/13 0 0 1/6,7 3/20 3/20 1/6,7 1/6,7 1/6,7 15

Båda 2/5.9 0 2/5.9 0 7/21 7/21 9/27 3/8,8 1/2.9 3/8.8 34

Samtliga 10/14 2/2,7 4/5,5 2/2,7 11/15 12/16 14/19 10/14 4/5,5 4/5,5 73

Källa: totalenkäten. Efter snedstrecket redovisas %-andelen av de som svarat på frågan om stödtyp. Ett oberoende chi 2-test visar inget  
signifikant samband mellan sysselsättning och sökt stödtyp, χ2 (n = 73) = 27.4, p = 0.072.  För att eventuellt få ett mer signifikant  
resultat som uppfyller Chi 2-villkoren slogs kategorier ihop (t ex jordbruk, renskötsel, trädgård, naturbaserad näring samt forskare/ 
företagare inom jordbruk som en kategori, rådgivare och konsult som en annan), men detta försämrade snarare resultatet.

Tabell 4. Kön hos sökande av gruppstöd, genomförandestöd eller både gruppstöd och 
genomförandestöd

Kön och stödtyp Man Kvinna Samtliga

Gruppstöd 16 (67 %) 8 (33 %) 24

Genomförandestöd 15 (94 %) 1 (6,3 %) 16

Grupp- och genomförandestöd 17 (47 %) 19 (53 %) 36

Samtliga 48 28 76

Källa: totalenkäten. I parentes redovisas %-andelen av de som svarat på frågan om stödtyp. Ett 
oberoende chi 2-test visar ett signifikant medelstarkt samband mellan kön och sökt stödtyp,  
χ2 (n = 76) = 10.5, p = .005.

Tabell 5. Utbildningsnivåer hos sökande av gruppstöd, genomförandestöd eller både gruppstöd 
och genomförandestöd

Utbildningsnivå och stödtyp Grundskola/
gymnasium

Högskola/
universitet

Forskar- 
utbildning

Samtliga

Gruppstöd 2 (8,3) 17 (70,8) 5 (20,8) 24

Genomförandestöd 5 (31,3) 6 (37,5) 5 (31,3) 16

Grupp- och genomförandestöd 0 (0) 28 (77,8) 8 (22,2) 36

Samtliga 7 51 18 76

Källa: totalenkäten. I parentes redovisas utbildningsnivåns %-andel inom stödtypsgruppen. Ett 
oberoende chi 2-test visar ett signifikant medelstarkt samband mellan utbildningsnivå och sökt 
stödtyp, χ2 (n = 76) = 15.0, p = .005.

Tabell 6. Erfarenheter av att ha varit med och tagit fram en innovation tidigare bland sökande 
av gruppstöd, genomförandestöd eller både gruppstöd och genomförandestöd

Tidigare innovationer 
och stödtyp

Aldrig tagit  
fram innovation

Varit med en gång om 
att ta fram innovation

Varit med flera gånger om 
att ta fram innovation

Samtliga

Gruppstöd 8 (57 %) 1 (7,1 %) 5 (36 %) 14

Genomförandestöd 9 (64 %) 2 (14 %) 3 (21 %) 14

Grupp- och 
genomförandestöd

11 (39 %) 6 (21 %) 11 (39 %) 28

Samtliga 28 (50 %) 9 (16 %) 19 (34 %) 56

Källa: webbenkäten. I parentes redovisas %-andelen av de som svarat på frågan om stödtyp.  
Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan tidigare innovationer och sökt 
stödtyp, χ2 (n = 56) = 3.47, p = .48.
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Tabell 7. Beviljade och ej beviljade ansökningar

Ansökningarnas beslutsstatus Gruppstöd
Genomförande- 
stöd

Genomförande- 
stöd (har även  
sökt grupp)

Webbenkät Ej beviljade 4 7 6

Beviljade 9 4 18

Ej ännu beslutade 1 3 4

Totalt 14 14 28

Beviljandegrad 69 % 36 % 75 %

Telefonenkät Ej beviljade 0 0 0

Beviljade 8 2 8

Ej ännu beslutade 2 0 0

Totalt 10 2 8

Beviljandegrad 100 % 100 % 100 %

Totalenkät Ej beviljade 4 7 6

Beviljade 17 6 26

Ej ännu beslutade 3 3 4

Totalt 24 16 36

Beviljandegrad 81 % 46 % 81 %

SJV data Ej beviljade 91 113 -

Beviljade 190 66 -

Ej ännu beslutade 281 179 -

Totalt 562 358 -

Beviljandegrad 68 % 37 % -

Källor: totalenkäten (Fråga 1 - Vilken typ av stöd har du sökt och fråga 7 - Har beslut fattats  
rörande din ansökan) och Jordbruksverket. Beviljandegraden är uträknad på beslutade  
ansökningar. ”Ej beviljade” utgörs av ansökningar som avskrivits, avslagits eller avvisats,  
och ”Beviljade” av ansökningar som fått bifall. 

Fördelningen mellan fokusområden

Tabell 8. Fördelningen av ansökningar i olika fokusområden

Fokusområden Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data SJV 2018

F % F % F % F % F %

Konkurrenskraft 35 63 - - - - 271 56 28 42

Miljö 8 14 - - - - 62 13 16 24

Korta livsmedelskedjor 8 14 - - - - 105 21 15 23

Energi 5 9 - - - - 50 10 7 11

Totalt 56 100 - - - - - - - -

Källor: webbenkäten (Fråga 6 - Vilket huvudsakligt fokusområde har du valt för projektet i din 
*ansökan?) och Jordbruksverket. För att göra tolkningen av vilka fokusområden som sökts  
jämförbar med formuleringen i enkätfråga 6 så har flera fokusområden slagits ihop.

”Biologisk mångfald”, ”Bättre vattenkvalitet”, ”Förebygga markerosion och för-
bättra markskötseln” och ”Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak” har 
kategoriserats som ”Miljö”. ”Energieffektivisering” och ”Förnybar energi” har 
fått samlingsnamnet ”Energi”. De övriga två fokusområdena kvarstår (”Konkur-
renskraft, omstrukturering och diversifiering” benämns i rapporten Konkurrens-
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kraft och ”Djurvälfärd och korta livsmedelskedjor” ofta som ”Korta livsmedels-
kedjor”.

Det digitala ansökningssystemet

Tabell 9. Uppfattningar om det digitala ansökningssystemet

Digitala ansökningssystemet (n=56)

Tar helt av- 
stånd från (1) 2 3 4

Instämmer 
helt (5)

F % F % F % F % F %

Enkelt att fylla i ansökan 5 9,1 17 31 19 35 11 20 3 5,5

Ansökan tog rimlig tid att fylla i 10 18 22 40 12 22 6 11 5 9,1

Informationen i e-tjänsten var 
tillräcklig

11 20 16 29 18 33 7 13 3 5,5

Informationen på Jordbruksverkets 
hemsida var bra

17 31 16 29 11 20 10 18 1 1,8

Allt jag ville få med i ansökan gick att 
mata in

7 13 10 18 16 29 15 27 7 13

Det var lätt att få fram uppgifterna som 
krävdes till ansökan

10 18 21 38 13 24 8 15 3 5,5

Ansökningssystemet var tekniskt lätt 
att hantera

12 22 8 15 20 36 9 16 6 11

Källa: webbenkäten (Fråga 9 – Nu följer några frågor om hur du uppfattar det digitala ansöknings-
systemet. Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av påståen-
dena nedan (markera det alternativ som bäst svarar mot din uppfattning).)

Tabell 10. Graden av kompletteringar 

Har du behövt komplettera ansökan? F %

Nej 4 9,8

Ja, angående budgeten 28 68

Ja, angående beskrivningen av innovationen 24 59

Ja, angående marknadsplanen 16 39

Ja, angående samarbetsavtal 27 66

Ja, annat 8 20

Ja, jag fick tillräckligt med information om vad jag 
behövde komplettera

23 56

Nej, jag fick inte tillräckligt med information om 
vad jag behövde komplettera

13 32

Källa: webbenkäten (Fråga 19 – Har du behövt komplettera ansökan?  
och 20 – Om du behövde komplettera din ansökan, fick du då tillräckligt  
med information om vad du behövde komplettera?).
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Handläggningen av ansökningar

Tabell 11. Antal ansökningar per år

Ansökningar/
år

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data SJV tot

F % F % F % F % F %

2015 7 12,5 7 36,8 14 18,7 74 17 74 15

2016 25 44,6 7 36,8 32 42,7 211 49 211 43

2017 23 41,1 5 26,3 28 37,3 138 33 33 28

2018 1 1,8 - - 1 1,3 4 1 66 13

Totalt 56 100 19 100 75 100 427 100 489

Källor: totalenkäten (Fråga 3. När skickades din första ansökan till EIP-Agri in? Om genomföran-
destöd sökts gäller uppgiften den första sådana ansökan) och Jordbruksverket. Kolumnen ”SJV 
data” innehåller de 427 ansökningar som kom in till och med den 2/2 2018, vilket var stoppdatum 
för de ansökningar som kan ha ingått i webbenkäten. Kolumnen ”SJV tot” innehåller samtliga an-
sökningar i datamaterialet.

Diagram 1. Väntetid mellan ansökan och beslut för gruppstödsbidrag

Källa: totalenkäten (n = 11; av 24 svarande som enbart sökt gruppstöd ). Y-axeln visar hur  
många procent av ansökningarna det året som hamnar i de olika tidskategorierna som  
återfinns på X-axeln.
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Tabell 12. Uppfattningar om handläggningens kvalitet

Handlägg-ningens 
kvalitet (n=76)

Tar helt av- 
stånd från (1)

2 3 4 Instämmer 
helt (5)

Ej svar

F % F % F % F % F % F %

Information 10 13,2 9 11,8 21 27,6 15 19,7 10 13,2 11 14,5

Lätt att kontakta 8 10,5 6 7,9 17 22,4 21 27,6 13 17,1 11 14,5

Kompetens 8 10,5 12 15,8 24 31,6 11 14,5 9 11,8 12 15,8

Effektivitet 25 32,9 23 30,3 15 19,7 7 9,2 4 5,3 2 2,6

Rimlig tid 29 38,2 23 30,3 11 14,5 6 7,9 6 7,9 1 1,3

Återkoppling 
beslut

17 22,4 14 18,4 18 23,7 13 17,1 7 9,2 7 9,2

Källa: totalenkäten (de tre påståendena som handlar om handläggarna i fråga 16/8 (Nu följer ett 
antal påståenden om hur du ser på din kommunikation med (innovationssupporten) och EIP-
handläggarna) samt samtliga tre påståendena i fråga 17/9 (Nu följer ett antal påståenden om hur 
du ser på handläggningen av din ansökan och EIP-Agri i stort)). 

Tabell 13. Nöjdhetsindex

Påstående Medelvärde

Tillräcklig information och svar på mina frågor 3,1

Lätt att komma i kontakt med handläggare 3,4

Handläggarna hade rätt kompetens 3,0

Samstämmiga uppgifter 2,9

Handläggningen har varit effektiv och ändamålsenlig 2,2

Handläggningen har tagit rimlig tid 2,1

Återkopplingen av beslut var konstruktivt och välmotiverat 2,7

Källa: totalenkäten (delar av fråga 16 och hela 17 – se kommentar ovan till tabell 12). För att kon-
struera ett ”nöjdhetsindex” gällande handläggningen användes de sex olika påståendena från  
tabell 12 samt ytterligare ett från fråga 16 (Jag har fått samstämmiga uppgifter från olika aktörer 
såsom innovationssupporten och handläggare). Då Cronbachs Alpha-värdet är 0.88 är dessa på-
ståenden relaterade till varandra. Indexet togs fram genom att ett medelvärde för de sju påstå-
endena per svarande räknades fram. Högsta (max) värde är 5 = Instämmer helt, och lägsta (min) 
värde 1 = Tar helt avstånd ifrån. När någon svarat ’har ej varit kontakt med’ eller inte svarat alls 
exkluderades det påståendet ur medelvärdet, enligt följande exempel: om en person har angett 
svaren 2, 4, 5, ej varit i kontakt med, 2,3,2 så blir medelvärdet (2+4+5+2+3+2)/6 och inte delat i 7. 

Tabell 14. Vilka aktörer den sökande tagit direkta kontakter med

Direkta kontakter F %

Handläggare 51 91

Innovationssupporten 31 41

Rådgivande kommittén 21 28

Forskare 40 53

Konsulter 35 46

Innovationskontor 7 9

Totalt antal svarande 56 -

Källa: webbenkäten (Fråga 14 - Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med 
följande aktörer?).
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Tabell 15. Hur den sökande föredrar att kommunicera sin projektidé

Kontaktpreferenser F (tot 56) %

Epost 23 41

Fysisk träff 6 11

Telefon 18 32

Nej 9 16

Källa: webbenkäten (Fråga 14. Har du tagit direkta kontakter angående EIP-Agri/projektidén med 
följande aktörer?, påstående ” Jag föredrar generellt att kommunicera via...”).

Rutiner för utbetalning

Tabell 16. Uppfattningar om lång utbetalningstid orsakat problem

Ställde tiden till utbetalning  
till några problem 

Tillräcklig 
information

F % % av ja/
nej-svar F %

Ej svar 2 4,8 - - -

Ej relevant/ej ansökt om utbetalning 18 43 - 17 40

Ja 13 31 59 18 43

Nej 9 21 41 7 17

Totalt 42 100 100 42 100

Källa: webbenkäten; de som sökt genomförandestöd, n = 42 (Fråga 23 - Ställde tiden till ut- 
betalning till några problem? och fråga 21 - Har informationen om utbetalning varit tillräcklig?).

Tabell 17. Tid mellan ansökan om och faktisk utbetalning

Tid mellan ansökan om 
och faktisk utbetalning

F % % av de som ansökt om 
utbetalning

Ej relevant 26 62 -

Mindre än 1 månad 2 4,9 13

2-3 månader 7 17 44

4-6 månader 5 12 31

Mer än 6 månader 2 4,9 13

Totalt 42 100 100

Källa: webbenkäten; de som sökt genomförandestöd, n = 42 (Fråga 22 - Hur lång tid tog det mellan 
att du ansökt om utbetalning och att du fick pengarna?).

Uppföljning av projekt

Tabell 18. Uppfattningar om vem som ska ansvara för uppföljning

Systematisk uppföljning: vem? F %

Ej svar 14 33

Jordbruksverkets handläggare 25 60

Innovationssupporten 11 26

Utbetalningsenheten 5 12

Annan 6 14

Källa: webbenkäten; de som ansökt om genomförandestöd, n = 42 (Fråga 27 – Vem eller vilka 
anser du ska ansvara för en systematisk uppföljning av genomförandestödet och se att projektet 
fortskrider enligt plan? Flera alternativ kunde kryssas.)
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Genomförandestödet

Tabell 19. Storlek på sökta stödbelopp (för genomförandestöd) i kategorier

Storlek stödbelopp Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data

F % F % F % F %

Mindre än 500 000 5 11,9 - - - - 27 13

500 000 – 1 milj. 7 16,7 - - - - 26 13

2-3 milj. 16 38,1 - - - - 59 29

4-5 milj. 8 19,0 - - - - 52 26

6-10 milj. 6 14,3 - - - - 23 11

11-15 milj. - - - - - - 4 2,0

16-20 milj. - - - - - - 5 2,5

Mer än 20 milj. - - - - - - 3 1,5

Ej svar - - - - - - 2 1,0

Total 42 100,0 - - - - 201 100,0

Källor: webbenkäten; de som ansökt om genomförandestöd, n = 42 (Fråga 18 - Ange hur mycket 
medel som sökts för genomförandestöd) och Jordbruksverket.

Vilka slags innovationer, inom vilka sektorer och var ska de genomföras?

Tabell 20. Typ av innovation som projektidén gäller

Typ av innovation F %

Teknisk 38 67,9

Social 1 1,8

Organisatorisk 4 7,1

Annan 8 14,3

Teknisk annan 2 3,6

Teknisk & organisatorisk 2 3,6

Social & annan 1 1,8

Totalt 56 100,0

Källa: webbenkäten (Fråga 28 – Vilken typ av innovation är det som du ansökt om stöd för?)

Tabell 21. Tidigare erfarenheter av innovationer

Erfarenhet av innovationer F %

Nej 28 50,0

Ja, en gång tidigare 9 16

Ja, flera gånger tidigare 19 34

Totalt 56 100

Källa: webbenkäten (Fråga 31: Har du tidigare varit med och tagit fram en innovation?) 
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Tabell 22. Fördelning av ansökningar i kategorier eller sektorer

Kategorier (SJV) / sektorer (enkät)

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät SJV data

F % F % F % F %

Jordbruk - - - - - - 394 80,6

Rennäring 4 7,1 1 5 5 6,6 20 4,1

Trädgård 6 10,7 3 15 9 11,8 75 15,3

Energi 5 8,9 2 10 7 9,2 - -

Köttproduktion 4 7,1 3 15 10 13,2 -

Livsmedelsförädling 10 18 - - 10 13,2 - -

Mjölkproduktion 7 12,5 - - 7 9,2 - -

Växtodling 9 16,1 3 15 12 15,8 - -

Annan 11 19,6 8 40

Total 56 1005 20 100 76 100,0 489 100,0

Källa: totalenkäten (Fråga 5: Vilken sektor gäller din ansökan i huvudsak?) och Jordbruksverket. 
På fråga 5 i enkäten gällande vilka sektorer ansökan gäller var det möjligt att kryssa i flera olika 
alternativ, vilket gjorde att antalet möjliga kombinationer blev stort. För att underlätta analysen 
utifrån det frågan egentligen efterlyste, nämligen vilken sektor som ansökan huvudsakligen 
gäller, så kodades alla svar där flera olika sektorer kryssats i om. Vissa svar där en förklaring getts 
under ”Annan” (där en själv kunde fylla i relevant sektor) kunde då kodas till endast en sektor. 
Övriga svar med flera sektorer kodades helt enkelt om till ”Annan”. Den kategorin är följaktligen 
störst, och innehåller alltså i stor utsträckning projekt som riktar sig mot flera sektorer. Begreppet 
”sektor” i enkäten motsvaras i den officiella statistiken av begreppet ”kategori” med endast tre 
alternativ: jordbruk, trädgård och rennäring. 
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Tabell 23. Geografisk fördelning av ansökningar (per län)

Antal ansökningar/län Webbenkät Telefonenkät Totalenkäten

Frek- 
vens

% Frek- 
vens

% Frek- 
vens

%

Mer än fem län (18 angivna) - - 1 5,0 1 1,3

Dalarnas län, Stockholms län 1 1,8 1 1,3

Gotlands län 1 1,8 1 1,3

Gotlands län, Skåne län, Södermanlands län, 
Västmanlands län, Västra Götalands län

1 1,8 1 1,3

Gotlands län, Uppsala län, Västra Götalands län - - 1 5,0 1 1,3

Hela landet 19 33,9 5 25,0 24 31,6

Hela landet, Gotlands län - - 1 5,0 1 1,3

Hela landet, Hallands län - - 1 5,0 1 1,3

Jämtlands län 2 3,6 - - 2 2,6

Jämtlands län, Södermanlands län 1 1,8 - - 1 1,3

Jönköpings län 1 1,8 - - 1 1,3

Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne län 1 1,8 - - 1 1,3

Jönköpings län, Skåne län 1 1,8 - - 1 1,3

Jönköpings län, Skåne län, Uppsala län 1 1,8 - - 1 1,3

Kalmar län - - 1 5,0 1 1,3

Kronobergs län - - 1 5,0 1 1,3

Norrbottens län 3 5,4 1 5,0 4 5,3

Norrbottens län, Västerbottens län 1 1,8 - - 1 1,3

Norrbottens län, Västernorrlands län 1 1,8 - - 1 1,3

Skåne län 5 8,9 2 10,0 7 9,2

Skåne län, Stockholms län, Uppsala län - - 1 5,0 1 1,3

Skåne län, Östergötlands län - - 1 5,0 1 1,3

Stockholms län 3 5,4 1 5,0 4 5,3

Stockholms län, Södermanlands län 1 1,8 - - 1 1,3

Stockholms län, Östergötlands län 1 1,8 - - 1 1,3

Uppsala län 2 3,6 - - 2 2,6

Västerbottens län 2 3,6 - - 2 2,6

Västernorrlands län 1 1,8 - - 1 1,3

Västra Götalands län 5 8,9 3 15,0 8 10,5

Örebro län 2 3,6 2 2,6

Total 56 100 20 100 76 100,0

Källa: totalenkäten (Fråga 4: I vilket/a län kommer gruppen/projektet genomföras?).

Tabell 24. Projektets förväntade samhällseffekter

Samhällseffekter F/svar %

Bättre miljö 42 76

Mindre klimatutsläpp 26 47

Mer ekologiskt hållbara produkter 27 49

Bidrag till bioekonomi 20 36

Bidrag till cirkulär ekonomi 21 38

Bättre socialt klimat och mindre konflikter 14 26

Öka Sveriges konkurrenskraft 44 80

Källa: webbenkäten, n = 56 (Fråga 32 – Vilka samhällseffekter förväntar du dig av projektet? Flera 
svar var möjliga att kryssa).



30

Tabell 25. Kombinationer av förväntade samhällseffekter

Kombinationer av förväntade samhällseffekter F %

Bättre miljö 1 1,8

Bättre miljö, Bidrag till bioekonomi, Bidrag till cirkulär ekonomi 1 1,8

Bättre miljö, Bidrag till bioekonomi, Bidrag till cirkulär ekonomi, Ökar Sveriges konkurrenskraft 2 3,6

Bättre miljö, Bidrag till bioekonomi, Ökar Sveriges konkurrenskraft 2 3,6

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter 3 5,4

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till bioekonomi, Bidrag till cirkulär 
ekonomi, Bättre socialt klimat och mindre konflikter, Ökar Sveriges konkurrenskraft

1 1,8

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till bioekonomi, Bättre socialt klimat 
och mindre konflikter

1 1,8

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär ekonomi, Bättre socialt 
klimat och mindre konflikter

1 1,8

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär ekonomi, Ökar Sveriges 
konkurrenskraft

1 1,8

Bättre miljö, Mer ekologiskt hållbara produkter, Ökar Sveriges konkurrenskraft 4 7,1

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp 1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Bidrag till bioekonomi, Bidrag till cirkulär ekonomi, Ökar 
Sveriges konkurrenskraft

2 3,6

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Bidrag till bioekonomi, Bättre socialt klimat och mindre 
konflikter, Ökar Sveriges konkurrenskraft

2 3,6

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Bidrag till cirkulär ekonomi, Ökar Sveriges konkurrenskraft 1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Bättre socialt klimat och mindre konflikter, Ökar Sveriges 
konkurrenskraft

1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till bioekonomi, 
Bidrag till cirkulär ekonomi, Bättre socialt klimat och mindre konflikter, Ökar Sveriges 
konkurrenskraft

6 11

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till bioekonomi, 
Bidrag till cirkulär ekonomi, Ökar Sveriges konkurrenskraft

2 3,6

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär 
ekonomi, Bättre socialt klimat och mindre konflikter

1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär 
ekonomi, Bättre socialt klimat och mindre konflikter, Ökar Sveriges konkurrenskraft

1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär 
ekonomi, Ökar Sveriges konkurrenskraft

2 3,6

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Ökar Sveriges 
konkurrenskraft

1 1,8

Bättre miljö, Mindre klimatutsläpp, Ökar Sveriges konkurrenskraft 5 8,9

Bättre miljö, Ökar Sveriges konkurrenskraft 1 1,8

Bättre socialt klimat och mindre konflikter 1 1,8

Mer ekologiskt hållbara produkter 1 1,8

Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till cirkulär ekonomi 1 1,8

Mer ekologiskt hållbara produkter, Ökar Sveriges konkurrenskraft 1 1,8

Mindre klimatutsläpp, Mer ekologiskt hållbara produkter, Bidrag till bioekonomi, Ökar 
Sveriges konkurrenskraft

1 1,8

Mindre klimatutsläpp, Ökar Sveriges konkurrenskraft 1 1,8

Ökar Sveriges konkurrenskraft 7 13

Total 56 100,0

Källa: webbenkäten (Fråga 32 - Vilka samhällseffekter förväntar du dig av projektet? Flera svar 
kunde kryssas).
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Tabell 26. Förväntade effekter för egen del

Effekter för egen del F %

Ökad produktion 37 65

Ökad konkurrenskraft 47 84

Ökad effektivitet 30 55

Förbättrad kvalitet 34 62

Antal svar 56 100

Källa: webbenkäten, n = 56 (Fråga 33 – Vilka effekter förväntar du dig för egen del av projektet? 
Flera svar kunde kryssas). 

Vilka är de sökande och hur ser sammansättningen i innovationsgrupperna ut?

Tabell 27. Fördelning av män och kvinnor bland de sökande

Kön

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Män 36 64,3 12 60,0 48 63

Kvinnor 20 35,7 8 40,0 28 37

Totalt 56 100,0 20 100,0 76 100

Källa: totalenkäten (Fråga 42/13 – Vilket kön har du?).

Tabell 28. De sökandes bostadsort

Bostadsort Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Ort med 10 001 – 200 000 invånare 12 21,4 5 25,0 17 22,4

Ort med 2 000-10 000 invånare 7 12,5 2 10,0 9 11,8

Ort med färre än 2 000 invånare 4 7,1 3 15,0 7 9,2

På landsbygden, eller ort med färre 
än 200 invånare

24 42,9 7 35,0 31 40,8

Stad med över 200 000 invånare 9 16,1 3 15,0 12 15,8

Totalt 56 100,0 20 100,0 76 100,0

Källa totalenkäten (Fråga 44/15 - Var bor du idag?)
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Tabell 29. De sökandes uppväxtort (egen och föräldrars)

Uppväxtort Mors uppväxtort Fars uppväxtort

F % F % F %

Annat land i Europa 0 0 1 1,3 1 1,3

Annat land i Norden 1 1,3 1 1,3 2 2,6

Land utanför Europa 5 6,6 3 3,9 2 2,6

Ort med 10 001–200 000 invånare 16 21,1 15 19,7 16 21,1

Ort med 2 000–10 000 invånare 14 18,4 5 6,6 5 6,6

Ort med färre än 2 000 invånare 6 7,9 8 10,5 9 11,8

På landsbygden, eller ort med färre än 
200 invånare

24 31,6 32 42,1 28 36,8

Stad med över 200 000 invånare 10 13,2 9 11,8 11 14,5

Vet ej/inget svar 0 0 2 2,6 2 2,6

Totalt 76 100,0 76 100,0 76 100,0

Källa: totalenkäten (Fråga 43/14 – Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp?, Fråga  
45/16 – Var växte dina föräldrar upp?).

Tabell 30. De sökandes utbildningsnivå

Utbildningsnivå Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Grundskola 2 3,6 - 2 2,6

Gymnasium 3 5,4 2 10,0 5 6,6

Högskola/universitet 39 69,6 12 60,0 51 67,1

Forskarutbildning 12 21,4 6 30,0 18 23,7

Total 56 100,0 20 100,0 76 100,0

Källa: totalenkäten (Fråga 46/17 - Vilken är din högsta utbildning?).

Tabell 31. Betydande inkomster från en naturbaserad näring

Betydande inkomster 
från naturbaserad 
näring

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Jordbruk 7 12,5 6 30,0 13 17

Rennäring 1 1,8 - - 1 1,2

Trädgårdsnäring 5 8,9 1 5,0 6 7,9

Jordbruk + annan 2 3,6 2 10,0 4 5,3

Trädgård + jordbruk 1 1,8 - - 1 1,2

Annan 6 10,7 3 15,0 9 16,1

Nej 32 57,1 8 40,0 40 52,6

Inget/felaktigt svar 2 1,8 - - 2 2,6

Totalt 56 100,0 20 100,0 76 100

Källa: totalenkäten (Fråga 47/18 - Har du en betydande del av din utkomst från en naturbaserad 
näring? Flera svar var möjliga att kryssa).
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Tabell 32a. De sökandes huvudsakliga sysselsättning

Huvudsaklig sysselsättning

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Arbetar inom jordbruk 10 13 5 18 15 20

Arbetar inom rennäring 3 3,9 - - 3 4

Arbetar inom trädgårdsnäring 3 3,9 - - 3 4

Jordbruksrådgivare 2 2,6 1 5 3 4

Konsult 9 12 6 30 15 20

Forskare/utvecklare 14 18 4 20 18 24

Företagare/entreprenör 25 32 1 5 26 34

Annan 11 14 11 55 22 29

Totalt 77 100 28 100 106 140

Källa: totalenkäten (Fråga 48/19 - Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Flera svar var 
möjliga att kryssa).

Tabell 32b. Kombinationer av sysselsättningar

Kombinationer av sysselsättningar F %

Ej svar 1 1,3

Annan 10 13,2

Arbetar inom jordbruk 6 7,9

Arbetar inom jordbruk, Annan 3 3,9

Arbetar inom jordbruk, Forskare/utvecklare 2 2,6

Arbetar inom jordbruk, Företagare/entreprenör 2 2,6

Arbetar inom jordbruk, Jordbruksrådgivare, Företagare/entreprenör 1 1,3

Arbetar inom jordbruk, Konsult, Företagare/entreprenör 1 1,3

Arbetar inom rennäring 2 2,6

Arbetar inom rennäring, Annan 1 1,3

Arbetar inom trädgårdsnäring 2 2,6

Arbetar inom trädgårdsnäring, Konsult, Forskare/utvecklare, Företagare/entreprenör 1 1,3

Forskare/utvecklare 9 11,8

Forskare/utvecklare, Annan 2 2,6

Forskare/utvecklare, Företagare/entreprenör 1 1,3

Företagare/entreprenör 17 22,4

Jordbruksrådgivare 2 2,6

Konsult 2 2,6

Konsult, Annan 5 6,6

Konsult, Forskare/utvecklare 2 2,6

Konsult, Forskare/utvecklare, Annan 1 1,3

Konsult, Företagare/entreprenör 3 3,9

Totalt 76 100,0

Källa: totalenkäten (Kombinationer av svar på fråga 48/19 – Vilken är din huvudsakliga 
sysselsättning?).



34

Tabell 33. De sökandes ålder indelat i kategorier

Ålderskategorier

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

21–30 år 3 5,4 1 5 4 5,3

31–40 år 6 10,7 1 5 7 9,2

41–50 år 15 26,8 4 20 19 25,0

51–60 år 18 32,1 8 40 22 28,9

61–77 år 18 32,1 6 30 24 31,6

Totalt 56 100,1 20 100 76 100,0

Källa: totalenkäten (Fråga 41/12 – Vilket år är du född?) 

Tabell 34. Den svarandes roll i projektet: hur olika roller kombineras

Den svarandes roll i projektet: kombinationen av roller F %

Enbart initiativtagare 11 15

Enbart projektledare 14 18

Enbart projektägare 7 9,2

Enbart deltagare i projektgruppen 1 1,3

Initiativtagare/Projektledare/Projektägare 11 15

Initiativtagare/Projektledare 10 13

Initiativtagare, Projektledare, Projektägare, Deltagare i projektgruppen 6 7,9

Projektledare/Projektägare 5 6,6

Projektledare/Projektägare/Deltagare i projektgruppen 3 3,9

Initiativtagare/Projektägare 2 2,6

Initiativtagare/Deltagare i projektgruppen 2 2,6

Projektledare/Deltagare i projektgruppen 2 2,6

Projektledare/Extern konsult 1 1,3

Initiativtagare/Projektägare/Deltagare i projektgruppen 1 1,3

Antal svarande 76 100

Källa: totalenkäten (Fråga 40/11 - Vilken roll har du i projektet? Flera alternativ kunde kryssas).

Tabell 35. Den svarandes roll i projektet

Den svarandes roll i projektet

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Initiativtagare 36 64,2 7 35 43 56 ,6

Projektledare 36 64,2 16 80 52 68,4 

Projektägare 29 51,8 6 30 35 46,0 

Deltagare i projektgruppen 15 26,8 0 0 15 19,7 

Extern konsult 0 0 1 5 1 1,3

Antal svarande/totalt 56 207 20 150 76 135,4

Källa: totalenkäten (Fråga 40/11 - Vilken roll har du i projektet? Flera alternativ kunde kryssas).
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Tabell 36. Projektgruppens storlek

Antal personer i projektgruppen F %

2–3 personer 4 7,1

4–6 personer 32 57

7–10 personer 15 27

Fler än 10 personer 5 8,9

Totalt 56 100

Källa: webbenkäten (Fråga 34 - Hur många ingår i projektgruppen?).

Tabell 37. Samarbetsgruppens aktörer

Deltagande aktörer

Webbenkät Telefonenkät Totalenkät

F % F % F %

Praktiker 52 92,9 16 80 68 89,5

Rådgivare 30 53,6 4 20 28 36,8

Myndigheter 5 8,9 2 10 5 6,6

Tillverkningsindustri 16 28,6 8 40 23 30,3

Konsulter 34 60,7 10 50 44 57,9

Forskare 41 73,2 16 80 51 67,1

Ideella organisationer 10 17,9 2 10 11 14,5

Ekonomiska föreningar 11 19,6 3 15 14 18,4

Annan 4 7,1 16 80 20 26,3

Antal svarande/totalt 56 362,5 20 385 76 347,4

Källa: totalenkäten (Fråga 35 (10) - Vilka olika slags aktörer ingår i din ansökan? Flera alternativ 
kunde kryssas).

Tabell 38. Hjälp med kontakter till samarbetsgruppen 

Hjälp med kontakter till 
samarbetsgruppen från...

F %

Behövde ingen hjälp 42 75

Branschorganisation 5 8,9

Innovationskontor 5 8,9

Innovationssupporten 5 8,9

Konsulter 3 5,4

Rådgivare 2 3,6

Totalt 56 100

Källa: webbenkäten (Fråga 37 - Kunde någon av följande aktörer hjälpa till med att skapa  
kontakter för att utvidga din samarbetsgrupp?).

Tabell 39. Projektets kopplingar till olika nätverk

Projektet har kopplingar till.. F %

… ett svenskt forskningsprojekt 12 21

… Horizon 2020-projekt 1 1,8

… praktiker i andra EU-länder 22 39

… till en branschorganisation 19 34

Totalt antal svarande 56

Källa: webbenkäten (Fråga 38 - Nu följer några frågor om hur projektgruppens nätverk ser ut och 
fungerar: Projektet är kopplat till… se påståendena i tabellen).
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Vilka och vems projekt prioriteras?

Tabell 40. Fokusområde och beviljande

Fokusområde och 
beviljande

Inget svar Energi Konkurrens-
kraft

Korta 
livsmedels-
kedjor

Miljö Samtliga

Avslag 0 1 (5,9 %) 12 (71 %) 2 (12 %) 2 (12 %) 17

Beviljande 18  (37 %) 3 (6,1 %) 19 (39 %) 5 (10 %) 4 (8,2 %) 49

Samtliga 18 (27 %) 4 (6,1 %) 31 (47 %) 7 (11 %) 6 (9,1 %) 66

Källa: totalenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps 
%-andel av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur stora 
grupperna med olika fokusområden är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina ansök-
ningar (frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar ett nästan signifikant samband  
mellan fokusområde och beviljande, χ2 (n = 66) = 9.18, p = .057.

Tabell 41. Sektor och beviljande 

Sektor och 
beviljande

Annan Energi Kött-
produk-
tion

Livs-
medels-
förädling

Mjölk-
produk-
tion

Ren-
skötsel

Trädgårds-
näring

Växt-
odling

Samt-
tliga

Avslag 5 (29 %) 1 (5,9 %) 0 5 (29 %) 2 (12 %)  1 (5,9 %) 1 (5,9 %) 2 (12 %) 17

Beviljad 12 (25 %) 4 (8,2 %) 7 (14 %) 4 (8,2 %) 5 (10 %) 3 (6,1 %) 7 (14 %)  7 (14 %) 49

Samtliga 17 (26 %) 5 (7,6 %) 7(11 %) 9 (14 %) 7 (11 %) 4 (6,1 %) 8 (12 %) 9 (14 %) 66

Källa: totalenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps 
%-andel av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur stora 
grupperna med olika sektorer är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina ansökningar 
(frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan sektor 
och beviljande, χ2 (n = 66) = 7.64, p = .37. 

Tabell 42. Typ av innovation och beviljande

Typ av 
innovation 

Teknisk Social Organi- 
satorisk

Annan Teknisk, 
annan

Teknisk, 
organisatorisk

Social, 
annan

Samtliga

Avslag 12 (71 %) 0 2 (12 %) 2 (12 %) 0 0 1 (5,9 %) 17

Beviljande 21 (68 %) 1 (3,2 %) 2 (6,5 %)  4 (13 %) 1 (3,2 %) 2 (6,5 %) 0 31

Samtliga 33 (69 %) 1 (2,1 %) 4 (8,3 %) 6 (13 %) 1 (2,1 %) 2 (4,2 %) 1 (2,1 %) 48

Källa: webbenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps 
%-andel av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur stora 
grupperna med olika typer av innovationer är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina 
ansökningar (frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband 
mellan typ av innovation och beviljande, χ2 (n = 48) = 4.41, p = .62.

Tabell 43. Kön och beviljande

Kön och beviljande Man Kvinna Samtliga

Avslag 13 (77 %) 4 (24 %) 17

Beviljande 26 (53 %) 23 (47 %) 49

Samtliga 39 (59 %) 27 (41 %) 66

Källa: totalenkäten. I parentes redovisas %-andelen av de som fått sina ansökningar beviljade 
respektive avslagna. Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan kön och 
beviljande, χ2 (n = 66) = 1.98, p = .16.
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Tabell 44. Bostadsort och beviljande

Bostadsort och 
beviljande

Ort med 10 001–
200 000 invånare

Ort med 2 000– 
10 000 invånare

Ort med färre än 
2 000 invånare

 Landsbygden eller ort 
med färre än 200 invånare

Stad med över  
200 000 invånare

Samtliga

Avslag 2 (12 %) 2 (12 %) 3 (18 %) 9 (53 %) 1 (5,9 %) 17

Beviljande 12 (25 %) 7 (14 %) 3 (6,1 %) 18 (37 %) 9 (18 %) 49

Samtliga 14 (21 %) 9 (14 %) 6 (9,1 %) 27 (41 %) 10 (15 %) 66

Källa: totalenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps %-an-
del av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur stora grup-
perna med olika storlek på bostadsorten är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina ansök-
ningar (frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan  
bostadsort och beviljande, χ2 (n = 66) = 4.98, p = .29.

Tabell 45. Utbildningsnivå och beviljande

Utbildningsnivå och 
beviljande

Grundskola/gymnasium Högskola/universitet/
forskarutbildning

Samtliga

Avslag 4 (23,5 %) 13 (76,5 %) 17

Beviljande 3 (6,1 %) 46 (93,9%) 49

Samtliga 7 (10,6 %) 59 (89,4 %) 66

Källa: totalenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas %-andelen av de 
som fått sina ansökningar avslagna respektive beviljade. På raden längst ner anges hur stora 
grupperna med olika utbildningsnivåer är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina ansök-
ningar (frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar ett signifikant samband mellan ut-
bildningsnivå och beviljande, χ2 (n = 66) = 4.03, p = .05.

Tabell 46. Ålder och beviljande

Ålder och 
beviljande

21-40 41-60 61-80 Samtliga

Avslag 1 (5,9 %) 10 (58,8 %) 6 (35,3 %) 17 (25,8 %)

Beviljande 9 (18,4 %) 25 (51 %) 15 (30,6 %) 49 (74,2 %)

Samtliga 10 (15,2) 35 (53 %) 21 (31,8 %) 66 (100 %)

Källa: totalenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps 
%-andel av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur 
stora de olika åldersgrupperna är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina ansökningar 
(frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan ålder 
och beviljande, χ2 (n = 66) = 1.53, p = .47.
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Län och beviljande – kommentar: Då det finns 21 antal län i Sverige samt 
många ansökningar angett att genomförandestödet kommer att genomföras i 
flera olika län blir antalet möjliga svar mycket stort, vilket gör att en läslig kors-
tabell inte kan redovisas här.

Tabell 47. Vilka aktörer ökar beviljandegraden?

Aktörer i innovations-
gruppen

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95 % C.I. for  
Odds Ration

Praktiker 20 13700 .00 1 .999 675000000 .00 .

Rådgivare .58 .99 .37 1 .57 1,786 .26 12.33

Myndigheter -.22 1.44 .02 1 .88 ,801 .05 13.46

Tillverkningsindustri 2.03 .94 4.64 1 .03 7,629 1,20 48.45

Konsulter -1.40 .88 2.55 1 .11 ,247 .04 1.37

Forskare -1.28 .97 1.73 1 .19 ,277 .04 1,871

Ideella organisationer -1.08 .96 1.27 1 .26 ,341 .05 2.22

Ekonomiska föreningar .22 .96 .05 1 .82 1,250 .19 8.27

Annan 21 8440 .00 1 .998 883000000 .00 .

Constant 1.73 1.02 2.87 1 .09 5.66

Källa: totalenkäten, n = 66 (Fråga 7 - Har beslut fattats rörande din ansökan? och 35 - Vilka olika 
slags aktörer ingår i din ansökan?). En logistisk regressionsmodell med samtliga aktörskategorier 
(och för båda stödtyperna) användes för att undersöka om det spelar roll vilka aktörer som ingår i 
projektgruppen för att få en ansökan beviljad. Den beroende variabeln utgjordes av ansökans sta-
tus där beviljade ansökningar kodades som 1 och avslagna eller avskrivna ansökningar som 0. De 
nio aktörskategorierna kodades också om till dummyvariabler där 1 står för att aktörsgruppen är 
representerad i innovationsgruppen och 0 att den inte är det. Dessa kategorier utgjorde modellens 
oberoende variabler. Modellen är signifikant (χ2 (9, N = 66) = 26.98, p = .001) och förklarar mel-
lan 34 (Cox & Snell R square) och 49 % (Nagelkerke R square) av variansen hos den beroende va-
riabeln (beviljande/avslag). Den enda signifikanta oberoende variabeln är dock tillverkningsindu-
strin, med .031 signifikansnivå och en positiv effekt. Både ”Praktiker” och ”Annan” är dock nästan 
fullständiga samband samtidigt som de är maximalt icke-signifikanta. Om dessa exkluderas från 
modellen sjunker modellens förklaringsgrad kraftigt (Cox & Snell R square = 17, Nagelkerke R 
square = 25) samtidigt som tillverkningsindustrin kvarstår som den enda signifikanta variabeln. 
Tolkningen torde vara att både praktiker och annan har stor betydelse för att få en ansökan bevil-
jad. Av 66 svar i den här analysen hade 58 svarat att praktiker ingår. Svaren på ”Annan” utgörs av t 
ex innovationsaktör, expertnätverk, återförsäljare och branschorganisationer.
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Tabell 48. Sysselsättning och beviljande

Sysselsättning 
och beviljande Jordbruk Renskötsel Trädgård Rådgivare Konsult

Forskare/
Utvecklare Entreprenör Annan

Natur- 
baserad 
näring

Forskare/ 
Företagare  
inom jordbruk Samtliga

Avslag 2 (13) 1(6,3) 1(6,3) 0 3(19) 3(19) 3(19) 0 2(13) 1(6,3) 16

Beviljad 7(15) 1(2,1) 3(6,3) 2(4,2) 8(17) 7(15) 9(19) 9(19) 0 2(4,2) 48

Samtliga 9(14) 2(3,1) 4(6,3) 2(3,1) 11(17) 10(16) 12(19) 9(14) 2(3,1) 3(4,7) 64

Källa: totalenkäten. Frekvenser och procent (i parenteserna). På raderna för avslag och beviljande 
redovisas varje grupps %-andel av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden 
längst ner anges hur stora de olika sysselsättningsgrupperna är i förhållande till alla som fått 
ett beslut på sina ansökningar. Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband mellan 
sysselsättning och beviljande, χ2 (n = 64) = 10.65, p = .30. 

Tabell 49. Tidigare erfarenheter av innovationer och beviljande

Tidigare erfarenheter av 
innovationer och beviljande Aldrig

En gång 
tidigare

Flera gånger 
tidigare Samtliga

Avslag 11 (65 %) 2 (12 %) 4 (24 %) 17

Beviljande 14 (45 %) 7 (23 %) 10 (32 %) 31

Samtliga 25 (52 %) 9 (19 %) 14 (29 %) 48

Källa: webbenkäten. I parentes på raderna för avslag och beviljande redovisas varje grupps %-an-
del av de avslagna respektive beviljade ansökningarna. På raden längst ner anges hur stora grup-
perna med olika erfarenheter av innovationer är i förhållande till alla som fått ett beslut på sina 
ansökningar (frekvenser och procent). Ett oberoende chi 2-test visar inget signifikant samband 
mellan tidigare erfarenheter av innovationer och beviljande, χ2 (n = 48) = 1.78, p = .41. För att 
eventuellt få ett signifikant resultat slogs grupperna ”En gång tidigare” och ”Flera gånger tidi-
gare” ihop, men det gjorde ingen större skillnad då problemet främst består i den allmänna oba-
lansen mellan antalet avslagna och beviljade ansökningar.

Tabell 50. Vilka kontakter med stödjande aktörer ökar chansen för en beviljad ansökan?

Kontakter med stödjande 
aktörer

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95 % C.I. for Odds 
Ration

Handläggare 
Jordbruksverket

4,898 1,789 7,494 1 ,006 133,979 4,019 4466,233

Innovationssupporten -,968 ,823 1,382 1 ,240 ,380 ,076 1,907

Medlemmar i rådgivande 
kommittén

-,907 ,773 1,376 1 ,241 ,404 ,089 1,838

Forskare -1,752 1,165 2,260 1 ,133 ,173 ,018 1,702

Konsulter -,718 ,833 ,744 1 ,388 ,488 ,095 2,494

Innovationskontor -,817 1,079 ,573 1 ,449 ,442 ,053 3,664

Constant -,977 1,164 ,704 1 ,401 ,377

Källa: webbenkäten (Fråga 7 - Har beslut fattats rörande din ansökan? och 14 - Vilka aktörer har 
du haft kontakt med?). En logistisk regressionsmodell med de aktörer de sökande kunnat kon-
takta för vägledning användes för att undersöka om det spelar roll vilka aktörer en haft kontakt 
med för att få en ansökan beviljad. Den beroende variabeln utgjordes av ansökans status där be-
viljade ansökningar kodades som 1 och avslagna eller avskrivna ansökningar som 0. De sex ak-
törskategorierna kodades också om till dummyvariabler där 1 står för att den sökande haft kontakt 
med aktören och 0 att den inte haft det. Dessa kategorier utgjorde modellens oberoende variab-
ler. Modellen är signifikant (χ2 (n = 56) = 14.31, p = .026) och förklarar mellan 26 (Cox & Snell R 
square) och 36 % (Nagelkerke R square) av variansen hos den beroende variabeln (beviljande/av-
slag). Den enda signifikanta oberoende variabeln är dock kontakter med handläggare på Jord-
bruksverket, med .006 i signifikansnivå och en mycket hög förväntad positiv effekt (Exp(B)=134). 
Att ha kontakter med handläggare ökar därmed chanserna att få en ansökan beviljade. 
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Rollfördelningen mellan aktörer

Innovationssupporten

Tabell 51. Hur den sökande fått kännedom om EIP-Agri

Hur fick du kännedom om EIP-Agri? F %

Landsbygdsnätverkets hemsida 5 9,1

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev 1 1,8 

Information vid bransch aktivitet 10 18

Jordbruksverkets hemsida 19 35

Forskare/universitet 7 13

Länsstyrelsen 2 3,6

Media/branschmedia 5 9,1

Kollega 13 24

Rådgivare 7 13

Källa: webbenkäten (Fråga 11 - Hur fick du kännedom om EIP-Agri?).

Tabell 52. Om den sökande känner till innovationssupporten

Känner du till 
innovationssupporten? F %

Ja 35 64

Nej 20 36

Källa: webbenkäten (Fråga 12 – känner du till innovationssupporten?).

Tabell 53. Hur den sökande fått kännedom om innovationssupporten

Hur fick du kännedom om innovationssupporten? F %

Landsbygdsnätverkets hemsida 6 11

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev 0 0

Information vid bransch aktivitet 5 18

Jordbruksverkets hemsida 10 18

Forskare/universitet 1 1,8

Länsstyrelsen 1 1,8

Media/branschmedia 2 3,6

Kollega 6 11

Jordbruksrådgivare 0 0

Annat 7 13

Källa: webbenkäten (Fråga 13 - Hur fick du kännedom om innovationssupporten?). ”Annat”  
angavs vara handläggare på Jordbruksverket eller ELMIA-mässan.
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Tabell 54. Uppfattningar om innovationssupporten 

Innovationssupporten

Tar helt 
avstånd 
från (1) 2 3 4

Instämmer 
helt (5)

Ej 
kontakt 

Tot ant 
svar

F % F % F % F % F % F %

Tillräcklig information 3 5,7 8 15 19 36 13 25 10 19 23 30 76

Lätt att kontakta 3 5,7 3 5,7 14 27 15 29 17 33 24 32 76

Rätt kompetens 4 7,7 9 17 16 31 12 23 11 21 24 32 76

Utvecklade idén 14 27 8 15 13 25 11 21 6 12 24 32 76

Källa: totalenkäten (Fråga 16/8 – Nu följer ett antal påståenden om hur du ser på din  
kommunikation med innovationssupporten). 

Tabell 55. Samstämmighet kring innovationsbegreppet

Samstämmighet kring 
innovationsbegreppet

Tar helt av- 
stånd från (1) 2 3 4

Instämmer 
helt (5)

Vet ej/ Ej 
kontakt 

Tot 
svar

F % F % F % F % % F %

Jag har fått samstämmiga 
uppgifter från olika aktörer 

10 18 12 21 17 30 9 16 8 14 20 26 76

Innovations-supporten och 
hand-läggare har givit en 
samstämmig beskrivning av  
vad som utgör en innovation

5 13 9 24 15 39 7 18 2 5,2 18 32 56

Jag/vi anser att innovations-
supporten tydligt gav ”grönt 
eller rött ljus” för att idén kan 
räknas som en innovation

5 14 5 14 8 23 9 26 8 23 21 38 56

Källa: Totalenkäten (Fråga 16/8) och webbenkäten (Fråga 29).
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Bilaga 5 Intervjumanual Svenska 
innovationskontor och EIP-Agri

Bakgrund:
Kan du kort berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Hur länge har du jobbat vid innovationskontoret? Vilken roll/arbetsuppgifter har du där?

Hur skulle du beskriva/definiera begreppet innovation i det sammanhang du arbetar?

Vilken typ av finansieringsmöjligheter och/eller innovationsstöd arbetar ni med på ert kontor?

• Hur kommer det sig att det är just dessa? Hur bestäms det vilka stöd ni arbetar mot?

• Vilka (ämnes/policy/sak) områden handlar det främst om?

Vilken typ av stöd/hjälp är det som vanligen efterfrågas?

Frågor som rör jordbruk (grödor så väl som djur och mejeri) trädgård och rennäring, är det något 
du arbetat med, hur/på vilket sätt, kan du ge exempel på projekt/innovation som du arbetat med?

Spår 1 om kännedom om/erfarenhet av EIP-Agri:
Har du hört talas om EIP-Agri? (om ja, i vilket sammanhang?) Om INTE fortsätt till spår 2.

Har du varit involverad i någon ansökan? (Grupp, genomförande, både och?)

Vilken sorts kompetens/stöd har du då bistått med (nätverk, kunskap kring patent/innovation, 
fakta i sakfrågan, annat…)?

Har du sett någon förändring över tid i intresset för EIP-Agri?

Hur ser du på forskningens roll i relation till EIP-Agri? (Vad anser du att forskningens roll generellt 
sett bör/ska vara i samarbeten kring innovationer?)

Har ditt innovationskontor varit engagerat i att koppla samman forskare och praktiker i 
något/några EIP-Agri projekt? Om så, hur, och vilka erfarenheter kan dras från detta? Hur ser 
kontakterna med praktiker ut? (hur arbetar ni mot samhället/näringslivet) Kan du beskriva hur 
du/ni arbetar för att skapa nätverk där olika intressenter från forskning och praktik kan mötas för 
att arbeta med innovationer?

Vilka styrkor/möjligheter ser du generellt med EIP-Agri? (grupp och/eller genomförandestöd)

Vilka svagheter/problem ser du generellt med EIP-Agri?

Finns synergier, möjligheter att länka andra typer av stöd (kanske främst Horizon2020/Vinnova 
etc.) till EIP-Agri? Framåtsyftande - Vilka möjligheter borde finnas och hur skulle dessa kunna 
skapas?

Marknadsintroduktion och marknadsöverföring som en fortsättning på EIP-Agri?

Har du/ni arbetat mot något annat av EUs innovationspartnerskap (gruvor, åldrande, smarta 
städer)? På vilket sätt? Era erfarenheter från det?

Finns det någon särskild aspekt att utveckla ytterligare inför nästa programperiod? 

Är det bra att jordbruksverket handlägger EIP-Agri? Eller ser du någon annan bättre/lämpligare 
aktör? 

Annat/övrigt att tillägga?
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Spår 2 om intervjupersonen ej arbetat med eller hört talas om EIP-Agri:
Vad tror du är orsaken till att du inte hört talas om/arbetat med EIP-Agri? (Beror det på hur 
satsningen marknadsförts kommunicerats, ej inom det fält du och de aktörer du arbetar med är 
aktiva, annat?)

Har du/ni arbetat mot något annat av EUs innovationspartnerskap (gruvor, åldrande, smarta 
städer)? På vilket sätt? Era erfarenheter från det?

Vad anser du att forskningens roll generellt sett bör/ska vara i samarbeten kring innovationer?

Kan du beskriva hur du/ni arbetar för att skapa nätverk där olika intressenter från forskning och 
praktik kan mötas för att arbeta med innovationer?

Ge exempel på hur ni jobbar föra att koppla samman forskare och praktiker i innovationsprojekt,  
och vilka erfarenheter kan dras från detta?

Vilka stödformer för att främja innovationer har ni arbetat aktivt med? Och vilka är enligt er 
erfarenhet mest effektiva? Varför?

Finns synergier, möjligheter att länka andra typer av stöd (kanske främst Horizon2020/Vinnova 
etc.) till EIP-Agri? Framåtsyftande - Vilka möjligheter borde finnas och hur skulle dessa kunna 
skapas?

Är det bra att jordbruksverket handlägger EIP-Agri? Eller ser du någon annan bättre/lämpligare 
aktör? 

Tankar och erfarenheter kring marknadsintroduktion och marknadsöverföring som en 
fortsättning på EIP-Agri?

Annat/övrigt att tillägga?
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