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MEDVETENHET OM STÖD

1

Få veta att
stöd finns

2

Förstå hur det
hänger ihop

ÖVERVÄGA ATT SÖKA

ANSÖKA

3

5

Känna sig
träffad

4

Passa in

Skapa
ansökan

TA EMOT STÖD

6

Få support

7

Genomföra

REFLEKTION

8

Avsluta

9

Utvärdera

10

Återberätta

Får hjälp av
givaraktör
Fick brev vid
företagsregistrering

Bekant tipsade
Abrupt
avslut

Givaraktör tipsade

Tydlig process

Givande
”Jag gjorde det
själv!”

Har hört talas om

Googlade

Utveckla min affärsidé

Rik upplevelse

Tror på mig själv
Kunna leva på mitt intresse
Vara min egen chef
Att lyckas
Vill leva i Halland
Utvecklande
Skapar min framtid

Negativ upplevelse

Baslinje

Otydligt
Svårt att förstå
Fyrkantigt
Byråkratiskt
Stressigt
Tidskrävande
Ineffektivt

Möjlighetsjägaren

Känner sig dum

Fokuserade specialisten

Möjlighetsjägaren
Jag vill hitta de bästa möjligheterna för mitt företag!
1. Vill hitta möjligheter för att
utveckla sin affärsidé och har
kontakt med flera aktörer som kan
informera om möjligheter som
dyker upp.

3. Har en innovativ idé som
behöver finansiering och får stöd
i de tankarna av kontaktpersonen
hos givaraktören. Att söka och
kanske få stödet känns
utmanande.

5. Tycker att det är lite krångligt att
söka, särskilt att ta fram allt som
behövs för att kunna fylla i
blanketten.

7. Upplever snabb respons och
trevligt bemötande vid
genomförandet.

9. Till följd av stödet kunde
Möjlighetsjägaren snabbare göra
det hen ville i verksamheten och
anställa en till person.

2. Tycker att det är lite svårt att få
en klar bild över vilka stöd som
finns, men söker runt för att få ut
så mycket som möjligt ur systemet.

4. Hittade ett finansiellt stöd som
tycktes passa in på
verksamheten.

6. Får hjälp av kontakten hos
givaraktören att utforma ansökan,
vilket underlättar eftersom de är så
erfarna.

8. Tycker att det var smidigt att
rapportera kvitton efteråt, men
tyckte att det tog slut lite abrupt efter
att ha haft mycket kontakt under
genomförandet.

10. Möjlighetsjägaren tycker om att
berätta om vad den klarat av och
kämpat för i sitt företag. Den
fokuserar mest på vad den
åstadkommit själv, utan andras
hjälp.

Fokuserade specialisten
Jag vill arbeta med det jag brinner för!
1. Kände inte till näringslivsstöd
sedan tidigare, fick ett brev från
näringslivsenheten på kommunen
med möjlighet att boka tid för
rådgivning, men det fanns ledig tid
först om två veckor.

3. Är misstänksam mot
erbjudanden och tänker
”Vad kostar det mig?”
Har svårt att känna att
erbjudanden är riktad till hen.

5. Det är svårt att söka och att fylla
i blanketter. Ville starta eget för att
få syssla med sitt kall, inte för att
sitta framför datorn.

7. Givaraktören var enkel att ha att
göra med, men hen kände sig lite
dum när de pratade om allt som
borde finnas i affärsplanen, som hen
inte har.

9. Stödet utvecklade affärsidén, men
det var väldigt utmanande.

2. Vill få veta mer om vad hen kan
söka, men tycker att det är svårt
att hitta vilka erbjudanden som
finns.

4. Har ont om tid och fullt upp med
den nya verksamheten, och vet
inte riktigt vad hen ska söka.

6. Har ingen kontakt hos
givaraktör, utan kämpar med att
fylla i ansökan själv.

8. Givaraktören var väldigt
tillmötesgående i hur hen kunde
skicka sin berättelse efteråt.

10. Vill helst inte prata om att hen
fått stöd eftersom hen kände sig lite
dum under processens gång.

”Det verkar finnas flera stöd, men
inget som riktigt passar”

”De ville att jag skulle skicka in en
PDF, men jag vet inte hur jag gör till
PDF och då sa de att det gick
jättebra att jag skrev i mailet bara”

