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FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
FÖRETAGSINFORMATION
D1.

Låt mig börja med några få grundläggande frågor om ditt företag. Tillverkar ditt företag produkter
eller tillhandahåller tjänster (inklusive moderbolaget och andra underavdelningar), ej inräknat
försäljning eller efterförsäljnings-support, i andra länder?
LÄS INTE UPP – ENDAST ETT SVAR
-

D2N.

Ja ..................................................................................................................................1
Nej.................................................................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

För följande frågor, var vänlig begränsa dina svar till ditt företags aktiviteter i Sverige. Hur många
anställda har ditt företag i Sverige?

OM D2N= VET EJ/INGET SVAR
D2.

För följande frågor, var vänlig begränsa dina svar till ditt företags aktiviteter i Sverige. Hur många
anställda har ditt företag i Sverige?
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
-

D3.

Färre än 20 ...................................................................................................................0
20-49.............................................................................................................................1
50-249...........................................................................................................................2
250-499.........................................................................................................................3
500 eller fler ..................................................................................................................4
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9
OM FÄRRE ÄN 20, TACKA OCH AVSLUTA

Grundades ditt företag efter 1 januari år 2000?
LÄS INTE UPP - ENDAST ETT SVAR
-

D4.

Ja ..................................................................................................................................1
Nej.................................................................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

Är ditt företags huvudverksamhet i något av följande sektorer?
INTERVJUARE: OM MER ÄN EN KATEGORI STÄMMER, PROBA FÖR DEN MEST SANNOLIKA
LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR
-

D5.

IT- och kommunikationsutrustning ...............................................................................1
Mjukvara .....................................................................................................................2
Flyg och rymd ...............................................................................................................3
Bioteknik [jordbruk, hälsa, industri] ...............................................................................4
Farmakologi ..................................................................................................................5
Medicinska apparater eller medicinska instrument .......................................................6
Underhållning [Film, radio och TV, tv-spel, nöjesparker etc] ........................................7
Annat.............................................................................................................................8

Om man jämför er omsättning mellan åren 2006 och 2004, minskade ert företags årsinkomst,
ökade den eller var den ungefär densamma (inom plus eller minus 5%)
LÄS INTE UPP - ENDAST ETT SVAR

-

Minskade.......................................................................................................................1
Ökade ..........................................................................................................................2
Var ungefär densamma ................................................................................................3
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

OM MINDRE (D5 = 1)
D5a.

Minskade den...
LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR
-

...med mindre än 5%.....................................................................................................1
...med mellan 5% och 25% ...........................................................................................2
Med mer än 25% ..........................................................................................................3
Vet ej/Inget svar ............................................................................................................9

OM MINDRE (D5 = 2)
D5b.

Ökade den...
LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR
-

D6.

...med mindre än 5%.....................................................................................................1
...med mellan 5% och 9% .............................................................................................2
...med mellan 10% och 25% .........................................................................................3
...med mellan 26% och 50% .........................................................................................4
...med mer än 50%........................................................................................................5
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

Vilka av följande är viktiga marknader för ditt företags varor eller tjänster:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
Vet ej/Inget svar..........................................................................9

Andra avdelningar i ditt företag ....................................................................1 2 9
Andra företag................................................................................................1 2 9
Individuella konsumenter..............................................................................1 2 9

D7.

SKA INTE FRÅGAS, TA UPPGIFT FRÅN DATABAS: Företagets huvudverksamhets NACE-kod

D8a.

SKA INTE FRÅGAS, TA UPPGIFT UR DATABAS: Företagets NUTS-region (URVALSREGIONS
NIVÅ - NUTS-baserad)

:
D8b.

-

999999 -

SEKTION 1: INNOVATION
Q1.

Innovation sker när ett företag introducerar nya eller påtagligt förbättrade produkter, processer eller
organisationsmetoder. Ett företag behöver inte utveckla innovationen själva, men kan få
inovationen eller idén av andra företag eller organisationer.
Under de två senaste åren, har ditt företag gjort någon av följande innovationsverksamheter?
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Introducerat nya eller påtagligt förbättrade varor .........................................1 2 9
Introducerat nya eller påtagligt förbättrade tjänster......................................1 2 9
Introducerat nya eller påtagligt förbättrade processer för tillverkning av era produkter eller
framställning av era tjänster .........................................................................1 2 9
Introducerat ny eller påtagligt förbättrad logistik, leveranser eller distributionsprocesser 1
.....................................................................................................................2 9
Introducerat nya eller påtagligt förbättrade support-processer, såsom underhålls-, inköps-,
värdering- eller datasystem ..........................................................................1 2 9
Introducerat nya eller påtagligt förbättrade organisationsmetoder, såsom ledningsstrukturen,
arbetsorganisationen eller nya metoder att samarbeta med andra företag .1 2 9
Ansökt om ett eller flera patent.....................................................................1 2 9
Utfört intern forskning och utveckling ...........................................................1 2 9
Lagt ut forskning och utveckling på andra företag, konsulter, universitet eller forskningsinstitut
.....................................................................................................................1 2 9

OM ALLA SVAREN TILL FRÅGA 1 ÄR “NEJ” ELLER “VET EJ” AVSLUTA INTERVJUN
Q2. Ungefär hur mycket spenderade ditt företag förra året sammanlagt på innovationer?
LÄS INTE UPP - ENDAST ETT SVAR
-

mindre än 100 000 euro [940 000 SEK] .......................................................................1
mellan 100 000 och 499 000 euro [940 000 - 4 700 000 SEK].....................................2
mellan 500 000 och 1 miljon euro [4 700 000 - 9 400 000 SEK] ..................................3
mellan 1 miljon och 5 miljoner euro [9 400 000 - 47 000 000 SEK]..............................4
mer än 5 miljoner euro [47 000 000 SEK].....................................................................5
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

FRÅGA OM Q1H=JA ELLER Q1I=JA
Q3.

Ungefär hur många procent spenderade ditt företag på utveckling och forskning av det som totalt
spenderades på innovationer?
Fyll i .....................................................................................%
Vet ej/Inget svar ........................................................................................................999

FRÅGA OM Q1H=JA ELLER Q1I=JA
Q4.

Innovationer kan eller behöver inte innefatta interna forsknings- och utvecklingsaktiviteter.
Utvecklande företag kan köpa eller skaffa innovativa lösningar, formgivning från externa
bidragsgivare. Under de senaste två åren, har ditt företag utvecklat några av följande typer av
innovationer utan att använda forskning eller utveckling (antingen intern eller externkontrakterad
forskning och utveckling)?
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
-

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Fråga om Q1a = 1 eller Q1b = 1
a)
En eller flera produktinnovationer.................................................................1 2 9
Fråga om Q1c = 1 eller Q1d = 1 eller Q1e = 1
b)
En eller flera processinnovationer ................................................................1 2 9
Fråga om Q1f = 1
c)
En eller flera organisationsinnovationer .......................................................1 2 9

IF (Q1A = 1 OR Q1B = 1) AND (Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1). ELSE GO TO Q6
Q5.

Du har sagt att ditt företag har infört produkt- och tjänsterelaterade innovationer såväl som
processinnovationer.
3

Under de två senaste åren, vilka av dessa två typer av innovationer satsades det mest på av din
firma?
LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR
-

Q6.

Produktinnovationer ......................................................................................................1
Processinnovationer .....................................................................................................2
Båda, ungefär lika mycket.............................................................................................3
[Vet ej/Inget svar] ..........................................................................................................9

Under de senaste två åren, behövde ditt företag undervisa eller vidareutbilda de anställda? Sådan
undervisning behövdes för...
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
-

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
Vet ej/Inget svar..........................................................................9

Fråga om Q1a = 1 eller Q1b = 1
a
)...produktinnovationer..................................................................................1 2 9
Fråga om Q1c = 1 eller Q1d = 1 eller Q1e = 1
b)
...processinnovationer ..................................................................................1 2 9
Fråga om Q1f = 1
c)
...organisationsinnovationer .........................................................................1 2 9

Q7.

Under de senaste två åren, har något av följande varit en huvudsaklig källa till idéer för ditt företags
innovationsverksamhet?
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)
d)
e)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Det finns ingen sådan sektion / avdelning] ................................8
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Ditt företags produktionsingenjörer eller -tekniker........................................1
Ditt företags marknadsföringsavdelning .......................................................1
Ditt företags formgivarpersonal ....................................................................1
Ditt företags ledning .....................................................................................1
Ditt företags forskningsavdelning .................................................................1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

SEKTION 2: ICKE-FORSKNINGS-UTVECKLINGS-BASERADE INNOVATIONER
OM Q1A = JA ELLER Q1B = JA. ANNARS GÅ TILL FRÅGA Q10.
Q8.

Under de senaste två åren har ditt företag introducerat nya eller påtagligt förbättrat produkter för
era konsumenter genom att använda någon av följande innovationsmetoder. Produkter kan
innefatta varor och tjänster:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
-

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
Vet ej/Inget svar..........................................................................9

4

a)
b)
c)
d)

Försäljning av produkter utvecklade av andra företag, organisationer eller individer med få eller
inga modifieringar av ditt företag ..................................................................1 2 9
Specialtillverka eller modifiera produkter som ursprungligen utvecklats av andra företag,
organisationer eller individer ........................................................................1 2 9
Utvecklat helt nya eller påtagligt förbättrade produkter internt .....................1 2 9
Utvecklat helt nya produkter i samarbete med andra företag, konsulter, universitet etc 1
.....................................................................................................................2 9

OM Q8B = JA. ANNARS GÅ TILL FRÅGA Q10.
Q9.

Beträffande ditt företags modifieringar av produkter som kommit från andra källor, skaffade ditt
företag information, råd eller support för att få hjälp att specialtillverka eller modifiera dessa
produkter från:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)
d)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
Vet ej/Inget svar..........................................................................9

Den ursprungliga utvecklaren eller leverantören av dessa produkter ..........1
andra företag som använder liknande produkter..........................................1
Era kunder för dessa produkter....................................................................1
Experter såsom konsulter, universitet etc ....................................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

IF Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1. ELSE GO TO QUESTION 12
Q10.

Under de senaste två åren, har ditt företag introducerat nya eller påtagligt förbättrade processer
(inklusive produktionsutrustning, logistik, leveranser eller underhållssystem etc) genom att använda
någon av följande metoder:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)
d)

Q11.

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Anskaffat processer som utvecklats av andra företag, organisationer eller individer, med få eller
inga modifieringar av ditt företag ..................................................................1 2 9
Specialtillverkat eller modifierat processer som ursprungligen utvecklats av andra företag,
organisationer eller individer ........................................................................1 2 9
Utvecklat helt nya processer eller påtagligt förbättrat existerande interna sådana 1 2 9
Utvecklat helt nya processer eller påtagligt förbättrat existerande sådana i samarbete med andra
företag, konsulter, universitet etc .................................................................1 2 9

Beträffande ditt företags arbete med att modifiera processer som anskaffats från andra källor, fick
ditt företag information, råd eller support för att få hjälp att specialtillverka eller modifiera dessa
processer från:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)
d)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Den ursprungliga utvecklaren eller leverantören av dessa processer .........1
Andra företag som använder liknande processer.........................................1
Din kund för dessa processer.......................................................................1
Experter såsom konsulter, universitet etc ....................................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

OM Q1A = 1 ELLER Q1B = 1 ELLER Q1C = 1 OR Q1D = 1 ELLER Q1E = 1. ANNARS GÅ TILL FRÅGA 13
Q12.

Under de senaste två åren, ungefär hur många procent av din personals totala tid för att utveckla
produkter och processinnovationer ägnades åt:
LÄS UPP – SAMLA IN PROCENTTALEN
5

a)
b)
c)

Specialtillverka eller modifiera produkter eller processer som anskaffats från andra företag,
organisationer eller individer ........................................... ____________________ %
Utveckling av produkter eller processer internt.................. ____________________ %
Utveckla produkter eller processer i samarbete med andra företag, konsulter, universitet etc
........................................................................................ ____________________ %
...............................................................................100%

OM Q1F = 1. ANNARS GÅ TILL Q14
Q13.

Under de senaste två åren, har ditt företag introducerat nya eller påtagligt förbättrade
organisationsmetoder (inklusive förändringar i ledningsstruktur, arbetsorganisation, eller metoder
att interagera med andra företag) genom att använda någon av följande metoder:
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
c)
d)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar]........................................................................9

Anta organisationsmetoder som utvecklats av andra företag, organisationer eller individer, med få
eller inga modifieringar av ditt företag ..........................................................1 2 9
Specialtillverka eller modifiera organisationsmetoder som ursprungligen utvecklats av andra
företag, organisationer eller individer ...........................................................1 2 9
Utvecklat nya eller påtagligt förbättrade organisationsmetoder internt ........1 2 9
Utvecklat nya eller påtagligt förbättrade organisationsmetoder i samarbete med andra företag,
konsulter, universitet etc...............................................................................1 2 9

SEKTION 3: POLICYSUPPORT
Q14.

Under de senaste två åren, har ditt företag ansökt om eller fått stöd från någon av följande offentligt
finansierade projekt som är utformade för att stödja innovationer?
LÄS UPP - KODA ALLT SOM ÄR TILLÄMPLIGT
a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k)

Ja................................................................................................1
Nej ..............................................................................................2
Vet ej/Inget svar..........................................................................9

Direktstöd för att finansiera forsknings- och utvecklings-baserade innovationsprojekt1 2
.....................................................................................................................9
Direktstöd för att finansiera innovationsprojekt utan anknytning till forskning och utveckling
.....................................................................................................................1 2 9
Bidrag för byggnader eller annan infrastruktur för innovationsverksamhet ..1 2 9
bidrag för anskaffning av maskiner, utrustning eller mjukvara .....................1 2 9
Skattereduktion för forsknings- och utvecklingskostnader ...........................1 2 9
Skattereduktion för innovationskostnader utan anknytning till forskning och utveckling 1
.....................................................................................................................2 9
Besöka eller delta i handelsmässor eller handelsmöten ..............................1 2 9
Skapa nätverk med universitet och forskningsinstitut ..................................1 2 9
Skapa nätverk med företag ..........................................................................1 2 9
Information om marknadsbehov, marknadsförhållanden, nya regelverk etc1 2 9

OM JA TILL NÅGOT I Q14
Q15.

Var stödet från offentligt finansierade projekt avgörande för något av ditt företags
innovationsprojekt, på så sätt att innovationen inte skulle ha utvecklats eller introducerats utan
stödet?
LÄS INTE UPP - ENDAST ETT SVAR
-

Ja ..................................................................................................................................1
Nej.................................................................................................................................2
Vet ej/Inget svar ............................................................................................................9

6

