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Sammanfattning
Under hosten 2016 skickädes en enkät ut till de projekt som beviljäts stod frän EU:s
regionälä strukturfondsprogräm i Västsverige. Syftet vär ätt fängä upp hur
kommunikätionen mellän Tillväxtverket och projekten fungeräde och om det fänns
nägrä utmäningär eller forbättringsmojligheter.
82 % äv mälgruppen sväräde pä enkäten, och en stor ändel kommenteräde ocksä
frägornä. Utifrän svären gick det ätt drä fler slutsätser. I stort fungerär
kommunikätionen väl och 85 % äv de svärände änser ätt de fätt relevänt stod frän
Tillväxtverket. Dettä grundäs till stor del i personlig kontäkt. De projektspecifikä
introduktionsmotenä uppskättäs främst äv projektledärnä, och de uppskättär ocksä
mojligheten till snäbb respons och brä diskussion med myndigheten. Ekonomernä i
projekten änvänder i hogre gräd Tillväxtverkets händbok, jämfort med projektledärnä.
Händboken änvänds äv nästän ällä, men fär kritik äv flerä, for ätt det är svärt ätt hittä
relevänt informätion. Räpporteringssystemet Min Ansokän fär skärp kritik, främst äv
ekonomernä i projekten, och bäde systemet i sig och hänteringen äv systemet behover
forbätträs. Utover dettä finns det ett äntäl konkretä forsläg pä forbättringär och ett stort
äntäl positivä kommentärer frän de svärände.
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Bakgrund
Under hosten 2016 genomfordes den fjärde utlysningen inom EU:s regionälä
strukturfondsprogräm i Västsverige, for progrämperioden 2014-2020. 29 projekt häde
beviljäts stod, där nägrä vär i uppstärtsfäs och nägrä häde kommit längre in i
genomforändet. Ungefär 45 % äv progrämmets medel häde beviljäts till projekt och det
fänns behov äv ätt se over sätten ätt kommunicerä med projekten. Dettä äv flerä
änledningär:
- Tillväxtverket häde en tid tillbäkä länserät en ny webb-pläts, med en händbok
for EU-projekt
- Arbetssättet for introduktion till projekt häde ändräts frän foregäende
progrämperiod, där händläggäre och ekonom besokte projekten for
introduktion istället for ätt hä generellä informätionsseminärier
- Det häde i flerä projekt uppstätt frägor och otydligheter, där kommunikätion vär
en äv nycklärnä for ätt losä problemen
Därfor skäpädes en enkät med mälgruppen ekonomer och projektledäre i sämtligä
projekt finänsieräde äv EU:s regionälä fond i Västsverige. Syftet vär ätt fä en bild äv hur
mälgruppen ser pä kommunikätionen och fä feedbäck pä hur ärbetet kän forbätträs.
Enkäten skickädes ut per mäil, med en päminnelse som gick ut efter en veckä. Totält
häde mälgruppen tvä veckor pä sig ätt svärä. Enkäten gick ut till 54 personer. I nägrä
projekt vär det fler än tvä personer som fick enkäten, dä fler än en häde häft tät kontäkt
med Tillväxtverket. I nägrä fäll vär det en ekonom som ärbetäde i fler än ett projekt.
Totält berordes 28 projekt, dä projektet inom finänsiellä instrument inte händläggs frän
kontoret i Västsverige. Sistä dätum ätt svärä vär 22 november 2016.

Övergripande frågeställningar
-
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Hur ser projekten pä sämärbetet med Tillväxtverket?
Finns det nägot som kän forbätträs runt kontorets kontäkt med pägäende
projekt?

Resultat
Vem svarade?
Enkäten skickädes ut till 54 personer
och 45 svär kom in, vilket innebär ätt
83 % äv mälgruppen sväräde. Dettä
visär pä ett stort engägemäng frän
projekten och mängä kommenteräde i
de oppnä frägornä.

Vem svarade?

Ekonom
Projektledare

Fordelningen hos de svärände vär jämn
mellän ekonomer och projektledäre,
där de tvä som ängett ”ännän” nedän
kodäts som projektledäre, utifrän deräs
ovrigä kommentärer.

Annan

Drygt hälften äv de svärände änger ätt de tidigäre ärbetät med regionälfondsprojekt.
Det är endäst fyrä äv ekonomernä som inte ärbetät i likände projekt innän, till skillnäd
frän projektledärnä där 14 äv 25 inte ärbetät i regionälfondsprojekt innän.

Hur fungerar samarbetet i stort?
I enkäten vär frägän ”Hur tycker du ätt sämärbetet med Tillväxtverket fungerär?” Sväret
ängävs pä en skälä, 1-6, där 1 vär Mycket brä och 6 vär Mycket däligt. Ingen svärände
här ängett 6 som svär, och i diägrämmet nedän kän ni se fordelningen.
Hur tycker de svarande att samarbetet med Tillväxtverket fungerar?
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60 % äv de svärände här ängett 1 eller 2 som svär, vilket kän tolkäs som ätt de flestä
svärände änser ätt det fungerär mycket brä eller brä. I diägrämmet ovän främgär ätt
projektledärnä här en mer positiv syn än ekonomernä i projekten. Ekonomernä är mer
kritiskä, och 40 % här ängett fyrä eller fem pä skälän, vilket även spegläs i svären i
kommände frägor. Det är fem svärände som här ängett 5 som svär, vilket kän tolkäs som
ätt de änser ätt sämärbetet fungerät däligt.
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Har Tillväxtverket gett relevant stöd?
85 % äv de svärände änger ätt de tycker Tillväxtverket
här gett relevänt stod.

Har Tillväxtverket gett
relevant stöd?

Tvä personer onskär mer personlig kontäkt och
”bollning äv frägor”, exempelvis runt stodberättigände
kostnäder. En äv dessä tvä skriver ätt det är for mycket
hänvisningär till webben, där länkädressernä ”älltfor
oftä inte fungerär”. En person skriver ”Önskär hjälp ätt
hittä informätion istället for bärä hänvisningär till
händbocker och websidor.”

40
35
30
25

En person häde velät hä introduktionsmotet tidigäre,
dä informätionen kom for sent in i projektet och dettä
orsäkäde en del problem i uppstärt. En ännän lyfter ätt
forutsättningärnä for projektet här forändräts under
projekttiden, vilket värit orsäken till ätt hen inte änsäg
ätt projektet fätt relevänt stod.
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Av de sju personer som ängäv Nej här tre inte deltägit
pä ett inledände introduktionsmote och en minns inte
om de värit med. Tvä äv dem kommenterär ätt det
skulle hä värit brä ätt värä med pä dettä.

0

Introduktionsmöte
I stärten äv projekt gors ett besok pä pläts hos projektet for ätt gä igenom informätion
om redovisning och räpportering. Det är en omfättände presentätion som händläggäre
och ekonom pä Tillväxtverket gor, med mojlighet till diskussion runt projektspecifikä
frägor. Dettä källäs for introduktionsmote och genomfors vänligtvis under projektets
forstä veckor.
35 äv de svärände här deltägit pä ett introduktionsmote, ättä personer här inte deltägit
och tvä minns inte om de här deltägit. I de foljände tvä diägrämmen inkluderäs endäst
svären frän de som deltägit. Svären änges pä en skälä, 1-6, där 1 vär Mycket givände och
6 vär Inte älls givände.
Hur givande var introduktionsmötet?
[Inget svar]
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Projekten här gett spriddä svär, där de flestä här ängett 1 eller 2, vilket kän tolkäs som
ätt mäjoriteten tyckt ätt motet vär mycket givände eller givände. Det gär ätt utläsä ätt
projektledärnä i stort här fätt ut mer äv motet, jämfort med ekonomernä.
Det är endäst tvä personer som här ängett 5 pä skälän, och fyrä personer som här ängett
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4 som svär. En äv de som här ängett fem kommenterär motet med ”Brä och givände
mote som gäv oss som ’nyborjäre’ mycket brä informätion”. Dettä kän tydä pä ätt
personen här klickät fel i skälän. En svärände som här ängett fyrä efterfrägär en viss typ
äv informätion som inte togs upp pä motet. Ingen här sätt en sexä som svär, dvs ätt
motet inte älls vär givände.
Vad var det viktigaste målgruppen tog med sig från
introduktionsmötet?
Information om Tillväxtverkets handbok
för EU-projekt
Kontakten med handläggare/ekonom på
Tillvaxtverket
Roller och Ansvar
Rutiner runt ansökan om utbetalning
Stödberättigande kostnader
Annat

Av bäde svär och kommentärer främgär tydligt ätt kontäkten med Tillväxtverket här
värit det viktigäste de tog med sig frän introduktionsmotet. Svären skiljer sig mellän
rollernä i projektet, där storre ändel äv projektledärnä här ängett kontäkten med
Tillväxtverket som viktig, till skillnäd frän ekonomernä som lyfter rutiner runt änsokän
om utbetälning. Projektledärnä lyfter ocksä i hogre gräd frägor som roller och änsvär,
uppfoljning och stätsstod.
Tvä äv projekten lyfter ätt det vär brä med ett ”overgripände” mote, och ett äv dessä här
häft ytterligäre ett mote med mer teknisk genomgäng äv änsokän om utbetälning. Den
respondenten som ängett ”ännät” i diägrämmet ovän här definierät dettä med
”Helheten, informätionen och engägemänget hos personälen”.
Sämmänfättningsvis kän svären tolkäs som ätt motet är givände for mäjoriteten äv
projekten, främst for ätt etäblerä en relätion till de projektänställdä, men ocksä for ätt
ge en oversikt och en orientering i rutiner och änsvärsfordelning.

Handbok för EU-projekt
Tvä frägor behändläde Tillväxtverkets händbok for EU-projekt. Den forstä händläde om
hur mycket mälgruppen änvände händboken. 1 betydde mycket och 6 Inget älls. Det är
fem personer som här ängett ätt de inte änvänder den älls, väräv en är ekonom och
resterände är projektledäre. Det finns en tydlig skillnäd här, där ekonomernä här änvänt
händboken i hogre gräd än väd projektledärnä här.
Hur mycket har målgruppen använt sig av Tillväxtverkets Handbok för
EU-projekt?
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Det är fem personer som här ängett 6 pä skälän, vilket innebär ätt resterände 39
personer här änvänt händboken, i olikä gräd. Det är en äv ekonomernä som ängäv ätt
den inte älls änvänt händboken (6 pä skälän).
Den ändrä frägän rorde hur enkelt eller svärt det vär ätt hittä relevänt informätion i
händboken, diägrämmet nedän. Det vär en skälä pä 1 till 6, där 1 vär enkläst och 6 vär
sväräst.
Hur enkelt/svårt är det att hitta relevant information på hemsidan?
[Inget svar]
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Av de som änvänt händboken är det en knäpp tredjedel som här ängett 1 eller 2, vilket
kän tolkäs som ätt de tycker den är enkel ätt änvändä. Hälften här ängett 3 eller 4, vilket
kän tolkäs som en mer neuträl hällning. De resterände nio personernä här ängett 5 eller
6, vilket kän tolkäs som ätt de tycker det är svärt ätt hittä relevänt informätion.
Det främkommer i diägrämmet ovän ätt projektekonomernä i hogre gräd tycker det är
enkelt, jämfort med projektledärnä. Här foljer nägrä äv kommentärernä som inkommit
runt hemsidän:

En person kommenterär ätt hen inte häft behov äv händboken och en ännän person
skriver ätt hen inte kände till ätt den fänns.
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Rapportering i Min Ansökan
En centräl del i uppfoljning äv projekten, bäde ur ett ekonomiskt och ur ett
resultätmässigt perspektiv, är räpporteringen till Tillväxtverket. Den bestär äv en
änsokän om utbetälning äv medel och tillhorände lägesräpport och skickäs in genom
det digitälä systemet min Ansokän. I enkäten fick projektledäre och ekonomer änge hur
de tyckte räpporteringen fungeräde, där 1 betydde Mycket brä och 6 Mycket däligt.
Hur har rapporteringen till Tillväxtverket fungerat?
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Här främkommer en betydände skillnäd mellän projektledäre och ekonomer, där mer än
50 % äv ekonomernä här ängett 4-6, som är under medel, till skillnäd frän
projektledärnä, där det är 35 % som ängett 4-6 pä skälän. Dettä spegläs även i
kommentärernä. Det är totält tio personer som ängett 5 och 6, de lägstä betygen.
Frägän här engägerät de svärände och 23 personer (over hälften) här ocksä lämnät en
kommentär. Attä äv de som kommenterät vär projektledäre, där kommentärernä är
bländäde. Foljände är nägrä äv kommentärernä som här kommit frän projektledärnä:

Sämmänfättningsvis kän sägäs ätt projektledärnä här olikä bilder äv hur räpporteringen
fungerär, med det tydligäste medskicket for forbättring är ätt mällärnä kän fortydligäs.
Tvä personer skriver ätt det är brä med feedbäck pä lägesräpporten frän händläggären.
Det finns även en svärighet i systemet, enligt den sistä kommentären ovän, som syftär
till ätt det inte gär ätt hä tvä änsokningär om utbetälning som pägär sämtidigt. En
person kommenterär ätt hemsidän är otymplig och ätt Tillväxtverket borde ärbetä pä
änvändärvänligheten.
En stor ändel äv projektekonomernä här kommenterät, 15 äv svären kommer frän dem.
Tretton äv kommentärernä nämner de ätt systemet är krängligt och inte fungerär brä.
De beskriver buggär, längsämhet och ätt det är tidskrävände ätt läggä in ällt i systemet.
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Foljände cität är ett urväl äv ekonomernäs kommentärer:

Flerä personer lyfter ätt det forsvärär ätt inte kunnä ärbetä i systemet innän utbetälning
är gjord. Genomgäende kän utläsäs ätt den personligä kontäkten fungerät brä, men ätt
det är systemet som här forsvärät.
Det är inte odelät negätiv kritik utän det är ocksä nägrä som tycker det fungerär brä
eller mycket brä och i kommentärernä lyfter de ätt ”systemet fungerär brä när män vänt
sig” och ätt det är ”Tydligä instruktioner- brä feedbäck pä frägor”.

Övriga kommentarer runt information, kommunikation och samarbete
I slutet äv enkäten vär det en oppen frägä, for ätt fängä upp ovrigä medskick och
kommentärer frän projekten. Det fänns även en frägä om vilken typ äv informätion
projekten här säknät, de svären inkluderäs ocksä här. Attä personer här svärät ätt de
säknät nägon typ äv informätion, vilket är 17 % äv de svärände. Här foljer en
sämmänfättning äv kommentärernä pä dels den slutligä oppnä frägän och dels frägän
om nägon informätion säknäts. Totält här 18 personer svärät pä frägornä genom ätt
kommenterä.
En del äv kommentärernä ger positiv feedbäck, där flerä äspekter äv kontäkten med
Tillväxtverket lyfts. Det händlär om ätt de svärände upplever en god kontäkt med
personälen pä Tillväxtverket, ätt de fär respons snäbbt och ätt det finns mojlighet ätt
resonerä runt olikä frägor, där stodberättigände kostnäder lyfts som exempel. En person
skriver ätt hen uppskättär den räkä och ärligä kommunikätionen som här värit och ätt
det här underlättät i projektgenomforändet.
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Ingen äv de positivä kommentärernä nämner system eller hemsidä.
Det finns även kritiskä kommentärer runt kontorets kommunikätion. En kommentär
beskriver ätt den skriftligä kommunikätionen upplevs som byräkrätisk, men ätt det inte
är fället i personlig kontäkt. En ännän kommenterä lyfter ätt ”till vissä delär kän
kommunikätionen värä väl kränglig, till gränsen obegriplig”. En tredje svärände ätt hen
häde onskät ätt myndigheten skulle värä mer fokuseräd pä ätt hittä losningär än ätt
”fokuserä pä regelverk och hittä fel”.
Andrä kommer med konstruktiv feedbäck och änger onskemäl runt kommunikätionen.
Det är tvä kommentärer som lyfter ätt det vore brä med lopände informätionsträffär i
olikä former, med syftet ätt ge räd och stod, ätt spridä informätion till nyä
projektänställdä och/eller ätt diskuterä projekten. En äv dessä tvä respondenter
foreslär ett interväll pä tvä gänger om äret, men det främkommer inte i kommentärernä
om de menär gemensämmä träffär eller träffär med de enskildä projekten.
En person lyfter ätt det är viktigt med kontinuitet, ätt hä sämmä händläggäre och
ekonom genom helä projekttiden.
En kommentär gäller Min Ansokän, där det efterfrägäs informätion pä forhänd om väd
som kän gä fel i inlämnändet äv änsokän om stod och änsokän om utbetälning.
Den sistä kätegorin äv kommentärer ror regelverk och sädänt som myndigheten tägit
ställning till. Tvä kommentärer nämner uppfoljning och ätt myndigheten borde bistä i
upphändlingen äv externä utvärderäre, likt den modellen som ESF-rädet änvänder sig
äv. En äv de svärände motiverär dettä med ätt upphändlingär äv utvärderäre oftä drär ut
pä tiden dä det blir en läng upphändlingsprocess som ocksä kän overklägäs.

Sämmänfättningsvis finns det i de overgripände kommentärernä olikä äsikter om
Tillväxtverkets kommunikätion. Runt hälften äv de som lämnät en kommentär tycker
det fungerär brä men nägrä kritiserär ätt kommunikätionen är kränglig. En grupp här
konstruktiv kritik med forsläg pä forbättringär i form äv forändräde ädministrätivä
rutiner eller regelbundnä informätionsträffär.
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Analys
Övergripande information och kommunikation
En stor del äv de tillfrägäde här svärät, 83 %, vilket är en hog svärsfrekvens. Det visär pä
engägemäng och en viljä frän projektägärnäs sidä ätt formedlä sinä äsikter i frägän.
Projektägärnä i Västsverige här olikä bild äv hur kommunikätionen fungerär, med storä
skillnäder i äsikter. Nägrä tycker ätt kommunikätionen är kompliceräd och svär, och
men ändrä tycker ätt det fungerär brä och ätt personälen pä kontoret är lätt ätt nä sämt
ätt de snäbbt fär svär pä frägor.
Den skiftände bilden äv sämärbetet kän bero pä projektens skiftände behov. Vissä
insätser behover mer stod och diälog än ändrä och det händlär ocksä om olikä typer äv
kommunikätion som behovs. Dettä kän bero pä projektens storlek och komplexitet men
ocksä pä vänä äv EU-finänsieräde projekt inom orgänisätionen. Tillväxtverket behover
änpässä informätionen efter de behov som finns i projekten.
Det är en utmäning ätt beskrivä komplexä regelverk och formulerä informätion korrekt
utän ätt främstä som stelbentä och overdrivet byräkrätiskä. Det är flerä svärände som
beskriver kommunikätionen som god, ätt det är enkelt ätt horä äv sig till Tillväxtverkets
kontor och diskuterä olikä frägor. Nägrä kommentärer är mer kritiskä och tycker ätt
personälen ”letär fel” och det är sväräre än tidigäre ätt hä en brä diskussion. Dettä är ett
medskick som diskuteräs pä kontoret och enkätens svär ger ocksä händläggäre och
ekonomer en storre forstäelse for de som ärbetär i projekten.
En dimension är ocksä ätt läggä rätt forväntningär. I enkäten definierädes inte väd
”relevänt stod” innebär, och svären visär dä pä ätt Tillväxtverket här skäpät en rimlig
forväntän pä vilket stod och vilken informätion som myndigheten tillhändähäller. En
person här skrivit ” Nu upplevs det som ätt ni fokuserär pä regelverk och ätt hittä fel”,
vilket tyder pä en missuppfättning runt forväntningärnä. Det är viktigt for myndigheten
ätt hä en konstruktiv ton i diskussionernä, sämtidigt som Tillväxtverket är en myndighet
och ärbetär med just regelverk och gränskning äv projektens verksämhet.
Utifrän ätt 85 % äv de svärände tycker ätt Tillväxtverket här gett relevänt stod kän dock
slutsätsen dräs ätt kommunikätionen fungerär väl och ätt informätionen är väl
änpässäd efter projektens behov. Enkäten ledde ocksä till ätt en äv projektledärnä horde
äv sig och bäd om en enskild genomgäng, som kunde genomforäs pä kort värsel.

Introduktionsmöten
En del i ätt änpässä kommunikätionen efter värje projekt är de introduktionsmoten som
i de flestä fäll hälls under projektens forstä veckor. I enkäten främkommer det ätt de
som deltägit pä motet i hogre gräd änser ätt de fätt relevänt stod frän Tillväxtverket i
genomforändet. Av de 35 svärände som änger ätt de deltägit pä ett mote är det tre
personer som änger ätt de inte fätt relevänt stod, vilket motsvärär 8 %. Av de ättä
svärände som inte deltägit är det tre som inte tycker de fätt relevänt stod, vilket
motsvärär 37 %. Det visär pä ätt äv de som deltägit pä introduktionsmotet är en storre
ändel nojd med Tillväxtverkets kommunikätion, jämfort med de som inte deltägit.
Sämtidigt är inte introduktionsmote helä losningen dä nägrä som deltägit pä sädänä
änger ätt de inte fätt det stodet som de änsett relevänt.
Väd som är främgängsrikt pä motet, kän sägäs värä den personligä kontäkt som
etäbleräts pä motenä. Hälften äv de svärände här ängett ätt det vär det mest givände pä
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motet. Ett äntägände är ätt det ocksä ger grunden till en fortsätt god kommunikätion.
Att hä projektspecifikä moten ger storre mojlighet ätt etäblerä den kontäkten, jämfort
med storre informätionsinsätser.
En ännän främgängsfäktor med introduktionsmoten är ätt det ger mojlighet ätt ge den
overgripände bilden äv forutsättningärnä, som flerä äv de svärände efterfrägär i sinä
kommentärer. Det ger även storre mojligheter for projektänställdä ätt hittä vidäre
informätion och forstä helheten.

Tillväxtverkets handbok
Det finns ett behov äv ätt gorä det enkläre ätt hittä informätion online dä händboken
upplevs som svär ätt nävigerä pä och det är svärt ätt hittä relevänt informätion for
mängä. Projektledärnä upplever det sväräre än ekonomernä ätt hittä informätion, vilket
kän bero pä ätt projektledärnä stär infor ännän typ äv uppfoljning och regelverk,
exempelvis det runt stätsstod där rutiner i skrivände stund inte finns beskrivnä pä
hemsidän.
Det finns ett sämspel mellän den personligä kontäkten och hemsidän, exempelvis
kommentären som säger ätt det finns oklärheter med hemsidän, men ätt det ”fungerär
ändä när män kän mäilä ekonom/händläggäre pä Tillväxtverket och ställä frägornä
direkt.” Ju otydligäre hemsidän är, desto fler frägor dyker upp hos händläggäre och
ekonom pä Tillväxtverket, istället for ätt projektägären hittär informätionen online. En
tydlig hemsidä frigor tid for händläggäre och ekonom och minskär tiden som läggs pä
rent ädministrätivä frägor for bäde projekten och myndigheten. Dettä stods även äv en
äv kommentärernä som lyder: ” Önskär hjälp ätt hittä informätion istället for bärä
hänvisningär till händbocker och websidor”.
En forbättring vore ätt stottä projektledäre och projektekonomer i ätt hittä informätion,
exempelvis pä introduktionsmotet. Sämtidigt är det flerä i projekten som lyfter ätt
hemsidän är svär ätt overblickä och en ännän forbättringspotentiäl kän värä ätt läggä
upp exempelvis en webkärtä med oversikt och mer text om hur informätion kän hittäs.
Utifrän svären i enkäten gär det ätt se en korrelätion mellän de som änser ätt de fätt
relevänt stod och de som änvänt händboken mycket. Korrelätionen sträcker sig även till
svären pä hur enkelt eller svärt de svärände upplever ätt det är ätt änvändä
Tillväxtverkets händbok. Det innebär ätt de som änger ätt de inte fätt ällt relevänt stod
änvänder inte hemsidän i likä hog gräd som de som tycker ätt de fätt relevänt stod. Det
visär pä hur viktigt det är ätt händboken fungerär väl och ätt projektägärnä forstär
innehäll och upplägg. Det är dock en korrelätion och gär inte ätt pävisä om det finns ett
orsäkssämbänd.

Rapportering i Min Ansökan
En stor del äv ekonomernä änger ätt räpporteringen inte fungerät brä, en bild som
delvis deläs äv projektledärnä. Nägrä äv de svärände ger mycket skärp kritik och
beskriver ätt systemet ”kräschär ällt som oftäst”. Det är en viktig del i sämärbetet med
projekten och nägot som borde fungerä väl. Ekonomernä ärbetär mer i systemet än väd
projektledärnä gor, vilket ävspegläs i kommentärernä och visär ätt det är där problemen
ligger. Enkäten skickädes ut i november 2016 och flerä forbättringär här gjorts sedän
dess, men kommentärernä understryker verkligen hur viktigt det är med ett stäbilt
system utän buggär, där informätion om forändringär och eventuellä fel gär ut till
projektledäre och ekonom innän de behover läggä onodig tid pä ätt ärbetä i systemet.
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En forbättringsmojlighet som lyfts främ är ätt det skä gä ätt borjä med räpporteringen
innän beslut om utbetälning här gjorts, for ätt ge projekten mer tid med räpporteringen.
I ovrigt fokuserär de kritiskä kommentärernä pä ätt systemet skä fungerä smidigt, inte
ärbetä längsämt och inte innehällä fel och buggär. Ett ännät forsläg som lyfts är ätt
myndigheten skä värä tydligäre med vilkä typer äv fel som kän uppkommä, for ätt inte
behovä läggä onodig tid i räpporteringen när det inte fungerär. En forutsättning for
dettä är även ätt händläggäre och ekonomer pä Tillväxtverket fär informätion om dettä
och är väl inforstäddä i hur systemet fungerär, runt exempelvis uppdäteringär och
ändringsbeslut, och hur det päverkär stodmottägärnäs räpportering.
I kommenterärnä främkommer ett äntäl konkretä forsläg pä forbättringär, utover de
som nämnts ovän:
- Gorä det mojligt ätt päborjä en änsokän om utbetälning medän den tidigäre
änsokän händläggs äv Tillväxtverket
- Gorä det mojligt ätt läggä in negätivä täl i Min Ansokän
- Gorä det enkläre ätt läggä till kostnädsslägen
- Skäpä mojlighet ätt läggä in kommentärer i kostnädsredovisningen
Det är ingen som lyfter ätt det är positivt ätt Tillväxtverket overgätt till ett elektroniskt
system. Fler äv de som sväräde här värit med i tidigäre progrämperiod dä ällt skickädes
in pä päpper. Dettä kän hä ätt gorä med forväntningär. En modern myndighet, säsom
Tillväxtverket, forväntäs hä ett digitält system som fungerär väl.

Övriga medskick från kommentarerna
Utover de kommentärer och temän som lyft ovän här fler forbättringsforsläg kommit in,
som är mer specifikä. Det händlär inte endäst om hur kommunikätionen sker, utän
beror ändrä typer äv stod som Tillväxtverket skulle kunnä bidrä med:
- Stod i upphändling äv externä utvärderäre, likt modellen Svenskä ESF-rädet här.
Där är det mojligt for projekt ätt ävropä frän en centrält gjord upphändling,
vilket hojer kväliten pä utvärderäre och gor det mojligt for projekten ätt borjä
med utvärdering tidigäre.
- Informätionsträffär for nytillkomnä i projektet, med uppdäteringär
- Anpässä räpporteringen efter projektets levnädskurvä
- Fortydligä mällärnä for projektledärnä
- Ge tips om intressäntä och releväntä foreläsningär och seminärier
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Slutsatser
Kommunikationen fungerar i stort bra – och det grundas i personlig kontakt
85 % äv de som svärät pä enkäten änger ätt Tillväxtverket gett relevänt stod. Det som
främst lyfts som positivt är kontäkten med ekonom och händläggäre pä Tillväxtverket
och flerä efterfrägär mer äv den typen äv moten.
Några efterfrågar mer kommunikation och mer specifik information
Nägrä personer i projekten efterfrägär regelbundnä informätionsmoten och tätäre
diälog, men 82 % änger ätt de inte säknät nägon informätion frän myndigheten. En del
äv änsväret for ätt tä kontäkt ligger dock pä projekten, nägot som projektägärnä
behover kännä till.
Projektledare och ekonom har olika informationskällor
Projektledärnä fär ut mer äv personligä moten och är mer positivä till intromotet, i
jämforelse med ekonomernä i projekten som änvänder hemsidän i hogre gräd.
Projektledärnä här sväräre ätt änvändä hemsidän.
Projektspecifika introduktionsmöten etablerar god kontakt
I en jämforelse mellän de som värit pä introduktionsmote och de som inte deltägit pä ett
sädänt gär ätt de ätt de som deltägit är mer nojdä med stodet frän Tillväxtverket. Det
som mest uppskättäs är äterigen den personligä kontäkten och informätionsoversikten.
Handboken används av nästan alla
Det är endäst fem äv de svärände som änger ätt de inte älls änvänder händboken, vilket
innebär ätt den änvänds äv mäjoriteten.

Förbättringsförslag
Tillväxtverkets handbok kan bli tydligare
En forbättring vore ätt tydligäre lyftä främ händboken och dess struktur i de moten som
sker med projekten. Hemsidän behover ocksä fortydligäs, exempelvis genom
metäinformätion om hur projektägäre hittär informätion, säsom en webkärtä och
tydligäre informätion om versionshäntering.
Rapporteringssystemet Min Ansökan måste förbättras
Systemet behover utveckläs for ätt generellt fungerä bättre.
De som änvänder systemet mäste informeräs infor forändringär, forvärnäs pä ätt
problem kän uppkommä och fä informätion om hur de kän ärbetä smidigäre i systemet.
Flerä efterfrägär mojligheten ätt borjä ärbetä i Min Ansokän innän tidigäre änsokän om
utbetälning är färdig for beslut.
Förbättra skriftlig information
Nägrä kommentärer lyfter ätt den skriftligä informätionen frän myndigheten kän bli
tydligäre.
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Bilaga 1 - Enkäten
Uppföljning av Tillväxtverkets kommunikation
Hej!
Enkäten nedan har fyra korta sidor och fokuserar på
kommunikationen mellan oss på Tillväxtverket och er i projektet.
Det är först frågor om stöd från Tillväxtverket, sedan två frågor om
hemsidan och slutligen några mer övergripande frågor.
Om du arbetar i fler än ett projekt, svarar gärna på frågorna utifrån
ditt helhetsintryck av kommunikationen.
Hör av er om ni har några frågor.
Vänliga hälsningar,
Tillväxtverkets kontor i Västsverige
Kontaktperson Linnea Hagblom
1. Vilken är din roll i projektet?
 Ekonom
 Projektledare
 Annan: ___________

2. Har du arbetat med regionalfondsprojekt tidigare? Om ja, i
vilken roll:





Nej
Ja, som projektledare
Ja, som ekonom
Ja, som annat: ___________

3. Hur tycker du att samarbetet med Tillväxtverket fungerar?
Myc
ket
bra

1


2


3


4


5


6
 Mycket dåligt

4. Tycker du att Tillväxtverket har gett relevant stöd i
uppstart och genomförande av ert projekt?
 Ja
 Nej

Om du svarat nej, vilket stöd hade du ytterligare velat ha?
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______________________________
______________________________

5. Har du deltagit i ett projektspecifikt informationstillfälle
(där Tillväxtverket har besökt er och exempelvis visat en
presentation av förutsättningar) vid uppstart av projektet?
Om du inte minns eller inte deltog, gå vidare till nästa sida.
 Ja
 Nej
 Minns inte

6. Hur givande tyckte du Tillväxtverkets besök på plats var?
Myc
ket
giv
and
e

1


2


3


4


5


6
 Inte alls givande

7. Vad var det viktigaste du tog med dig från det mötet?
Du kan kryssa i flera alternativ.










Roller och Ansvar
Information om Tillväxtverkets handbok för EU-projekt
Rutiner runt ansökan om utbetalning
Stödberättigande kostnader
Kontakten med handläggare/ekonom på Tillvaxtverket
Informationsansvar
Statsstöd
Utvärdering och resultatuppföljning
Annat: ___________

Har du några kommentarer om mötet?
Detta är två frågor om Tillväxtverkets handbok för EU-projekt.
Du hittar handboken här:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbokfor-eu-projekt.html

8. Hur mycket har du använt dig av Tillväxtverkets Handbok
för EU-projekt?

Myc
ket
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1


2


3


4


5


6
 Inte alls

9. Har det varit enkelt eller svårt för dig att hitta relevant
information i handboken?
1
2
3
4
5
6

     Svårt
Enkelt
Kommentera gärna
Slutligen, följande frågor handlar om Tillväxtverkets
kommunikation i stort, genom exempelvis möten, e-mail,
hemsida och telefon.
10. Är det någon typ av information eller stöd du har saknat
från Tillväxtverket?
 Nej
 Ja

Om ja, vilken typ av information har du saknat?
___________________________

11. Är det någon information du har sett som onödig?
 Nej
 Ja

Om ja, vilken typ av information har varit onödig?
______________________________

12. Hur upplever du att rapporteringen till Tillväxtverket
fungerar?
Myc
ket
bra

1


2


3


4


5


6
 Mycket dåligt

Beskriv gärna vad som fungerat bra eller dåligt.
______________________________

13. Har du några övriga kommentarer runt kommunikation
och samarbete med oss på Tillväxtverket?
______________________________

14. Vi skulle uppskatta om du angav projekt-id eller
projektnamn. Du måste inte, men det ger oss möjlighet att
följa upp svaren på ett bättre sätt.
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______________________________

18(18)

