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Sammanfattning 
Rapporten RIKA affärsmodeller presenterar ett ramverk för arbete med normkritisk 
innovation för nya affärsmodeller med inriktning mot kommunikations- och marknadskanaler. 
Rapporten baseras på resultat från VINNOVA-projektet RIKA 3.0. Offentliga finansiärer, 
näringslivsrådgivare, nuvarande och potentiella entreprenörer samt andra typer av finansiärer 
har inom ramen för en experimentell miljö, s.k. Livinglabb, tillsammans bidragit till att 
identifiera upplevda problem och möjligheter med finansiärernas kommunikation och 
marknadskanaler. I arbetet har en normkritisk analysmetodik använts för utveckling av en 
prototyp; ”MÖTA” för att hantera kommunikation med inriktning på affärsmodeller mot en 
mångfald av entreprenörer/företag samt ett dialogverktyg för normkritisk innovation i 
kommunikations- och marknadskanaler.  Dialogverktyget har potential till att bidra till en mer 
medveten kommunikationsstrategi med möjlighet att möta en mångfald av företagare och 
därmed bidra till jämlik tillgång till offentlig finansiering. Dialogverktyget kan därmed 
synliggöra och riva strukturella hinder kring mångfald hos offentliga finansiärer, vilka idag 
mer eller mindre omedvetet hindrar mångfald av företag och deras möjlighet att ta del av det 
offentliga finansieringssystemet. Genom att sätta ”MÖTA” mot nuvarande affärsmodeller kan 
potentialen inom en bredare bas av företag, företag som ligger utanför den gängse normen av 
företagande tillvaratas även de som ofta mer eller mindre omedvetet exkluderas från 
finansieringssystemet. 
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1.  Affärsmodeller för mångfald: Kommunikations- och 
marknadskanaler  

 

1.1 Affärsmodeller och val av kunder 
 

Med affärsmodeller kan organisationer såsom offentliga finansiärer skapa och fånga värden 
och när organisationer väljer hur deras verksamhet ska drivas, väljs samtidigt vilka kunder, i 
detta fall företag, som affärsmodellen ska omfatta (Osterwalder & Pigneur, 2010). På så sätt 
kan organisationer välja vilka kunder verksamheten riktar sig till. När affärsmodeller har 
etablerats tas de ofta för givna inom organisationen vilket skapar tröghet i vilja att förändras. 
När omgivningen förändras kan därför oavsedda effekter uppstå på grund av affärsmodellen. 
En affärsmodell som en gång fungerat kan därför behöva ändras när omgivningen förändras 
annars kan organisationen riskera att gå miste om värdeskapande. Offentliga finansiärer har 
noterat ett sådant problem med sina affärsmodeller då vem/vilka som är företagare förändras. 
De noterar ett allvarligt selekteringsproblem i sina affärsmodeller; det råder brist på mångfald 
i tillgång till offentlig finansiering. För att nå en mångfald av entreprenörer poängterar de 
behovet av innovation i affärsmodellerna, speciellt i kommunikations- och marknadskanaler. 
Länsstyrelsen Västernorrland, Kalix kommun och Tillväxtverket ser allvarligt på 
selekteringsproblemet. Finansiärernas når med sin affärsmodell endast ett smalt segment av 
företag och likheten bland de entreprenörer som ansöker om finansiering är hög och det 
saknas en mångfald av entreprenörer som speglar svenska företagandet i allmänhet. Samtidigt 
som finansiärerna inte når en mångfald av entreprenörer har de tydliga krav att  
fördelaoffentlig finansiering jämlikt. Finansiärerna förväntas därmed att agera på ett jämlikt 
sätt i fördelning av finansiering. De är väl medvetna om att de genom sitt ämbete är ansvariga 
för att affärsmodellen säkerställer jämlik distribution av offentlig finansiering till företag.  

 

1.2 Inkluderande affärsmodeller är viktigt för värdeskapande  
 

Samhället vinner på att ta tillvara på företagande på jämlika villkor. Då kan konkurrenskraft 
och tillväxt utvecklas effektivt i Sverige (Alsos et al 2006; Blake 2006; Ivarsson 2001). En 
viktig utgångspunkt är att alla Sveriges entreprenörer bidrar till tillväxt och välstånd. Ju fler 
entreprenörer som driver företag, desto fler arbetstillfällen och innovationer skapas. Ett 
företagsfrämjande system som inte utesluter entreprenörer från tillgång till offentlig 
finansiering gör att företag utvecklas bland fler grupper av entreprenörer (Welter 2004; 
Fielden et al 2006; Mason 2007). Jämlik tillgång till offentlig finansiering skapar 
förutsättningar för att offentlig finansiering allokeras effektivt och bidrar till hållbar tillväxt 
(Virtanen, 2011; Ivarsson, 2001; Malmström 2002; 2007; Malmström et al 2012; 2015; 
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Johansson 2004). Forskningsstudier visar också lönsamhets-, hållbarhets- och tillväxteffekter 
av jämlikhet i näringslivet (Soares et al. 2011; Carter et al 2003; Konrad et al 2008).  

Det är högst angeläget att hantera selekteringsproblem och skevheter i fördelning av offentlig 
finansiering då det påverkar hur effektivt samhällets innovations- och tillväxtpotential kan 
tillvaratas. Skevhet kan innebära att offentliga finansiärer omedvetet missar eller väljer bort 
möjligheter att ge finansiering till företag med hög tillväxtpotential och istället väljer företag 
med lägre potential. (Jensen & Meckling 1976). Samtidigt framgår det genom RIKAs tidigare 
forskning att tillgång till offentlig finansiering inte är jämlik och tillgänglig för alla grupper av 
entreprenörer. Det är också ett faktum att det existerar stor skevhet avseende mångfald och 
tillgång till offentlig finansiering (se tex Johansson & Malmström, 2012, 2014; Malmström & 
Johansson 2015; Malmström, Johansson & Wincent, 2017a, 2017b). 

 

1.3 Inkluderande kommunikations- och marknadskanaler för ökad  
mångfald 
 

Finansiärernas föreställningar om företag som är deras kunder är en viktig nyckel för att nå 
ökad mångfald i offentlig finansiering eftersom antaganden om vem som organisationerna ska 
rikta sig till är grunden för affärsmodellers kommunikations- och marknadskanaler (Lindgren 
& Packendorff  2006; Fletcher 2006; Malmström & Johansson, 2015). Föreställningar om 
vem som är en finansierbar entreprenör och därmed inkluderas i de kundsegment som 
affärsmodellen fokuserar och då också vem finansiären kommunicerar med överförs och bärs 
i finansiärernas kommunikations- och marknadskanaler. Föreställningar påverkar därmed 
vilka entreprenörer finansiärerna riktar sig till med muntlig, skriftlig och visuell information 
om finansieringsmöjligheter (Berger & Luckmann, 1966; Derrida 1998; Ahl 2006; Bem 
1993). Föreställningar om den ”normala” entreprenören är normen som affärsmodellen 
baseras på (Malmström, Johansson & Wincent, 2017). Problemet med etablerade normer när 
kommunikations- och marknadskanaler används är att endast de entreprenörer som passar in i 
föreställningen av det ”normala” nås och passar in i affärsmodellen (Chesbrough, 2003; 
Malmström & Johansson, 2015; Johansson et al 2013).  

Både tidigare RIKA-projekt och internationell forskning diskuterar hur förenklade 
beslutsvägar och skevheter i föreställningar utesluter entreprenörer från tillgång till offentlig 
finansiering (se tex Malmström, Johansson & Wincent, 2017). Sådana föreställningar bygger 
på stereotypa antaganden av det ”normala” i affärsmodellens kundsegment vilket gör att 
”avvikande” entreprenörer får svårare att få tillgång till finansiering. Redan inför första 
kontakten med finansiären kan selekteringsproblem uppstå genom att finansiärernas 
affärsmodell riktar sig till den ”normala” entreprenören. Det kan innebära att entreprenörer 
som inte upplever att de passar in i den normen avstår från att ansöka om finansiering. Sådana 
normer kan förstärka särbehandling av vissa entreprenörer och också främja skevheter som 
genom att inkludera entreprenörer som faller inom ramen för ”rätt” kön, etnicitet, språk, ålder, 
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och funktionshinder och exkludera entreprenörer som avviker från normen.  På detta sätt kan 
mångfald i fördelning av offentlig finansiering  stoppas redan i tidiga stadier, som vid en 
första kontakt med en finansiärs affärsmodell. Sådan särbehandling och selekteringsproblem 
kan ofta ske omedvetet utan närmare reflektion från finansiärernas sida. Offentliga finansiärer 
riskerar på detta sätt att omedvetet missa möjligheter att finansiera företag med hög 
tillväxtpotential och istället finansiera företag med lägre potential. Det finns ett behov av 
inkluderande kommunikations- och marknadskanaler  för att uppnå målet att nå ut till en 
mångfald av entreprenörer genom affärsmodellen. 

 

1.4 Behov av innovation i affärsmodeller 
 

RIKA 3.0s samverkanspartners; Tillväxtverket, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget 
Västernorrland, och Kalix kommun uttrycker behov av kunskap om jämlik tillgång till 
offentlig finansiering för att kunna säkerställa att en mångfald av entreprenörer kan ta del av 
offentlig finansiering på lika villkor. De uppger att de saknar verktyg med en inneboende 
normkritiskt funktion för att konkret bidra till ökad mångfald i fördelning av finansiering för 
att främja företagande. Finansiärerna ser därmed ett stort behov av innovation i sina 
affärsmodeller genom att arbeta normkritiskt för att ta fram nya inkluderande affärsmodeller, 
specifikt kopplat till kommunikations- och marknadskanaler. Även genom tidigare RIKA-
projekt har problematiken med finansiärernas begränsade repertoar av nätverk visat sig 
begränsa finansiärernas möjligheter att nå en mångfald av entreprenörer för att kommunicera 
om finansieringsmöjligheter. Tidigare RIKA-projekt och internationell forskningen pekar 
också på vikten av normkritisk innovation för att hantera rådande normer för att öka mångfald 
i tillgång till finansiering (Carter et al 2007; Verheul & Thurik 2001; Godwin et al 2006; 
Buttner & Rosen 1989). 

 

1.5 Vägen mot nya inkluderande affärsmodeller 
 

Innovation i affärsmodeller innebär en process att gå från en affärsmodell där affärsmodellens 
komponenter är kända, utfallet kan prognostiseras och planer förutbestämmas, till ett tillstånd 
där prognoser och planer blir osäkra och svåra att fastställa och genomföra. Då behövs en 
sökprocess där nya logiker i affärsmodellen eftersöks. I en sådan innovationsprocess är 
experimentella metoder och ett interaktivt samskapande i lärande lämpliga. Denna rapport 
som bygger på projektet RIKA 3.0, innebär en förflyttning från en befintlig 
affärsmodellsdesign för offentlig finansiering till testförsök med nya inkluderande 
affärsmodeller. Processen möjliggör innovation som sträcker sig förbi en förfinad bild av den 
nuvarande affärsmodellen genom att utforska nya alternativ. Mer specifikt innebär processen 
att de offentliga finansiärerna som organisation ”sätter sig i kundens skor”, dvs företagens,  
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för att bättre kunna skapa värden för företagen genom att göra sina erbjudanden tillgängliga 
för fler kundsegment. Processen innebär därmed ett skifte i fokus från egna mål och 
angreppssätt till att istället MÖTA företagen, sätta sig in i företagens behov och vilka 
förtjänster, vilka obehag/svårigheter/utmaningar företag upplever med offentliga finansiärers 
erbjudanden.  

För att bättre kunna MÖTA kunder i det finansiella systemet behövs en kartläggning av  
kommunikations- och marknadskanaler och vilka beteenden de skapar bland entreprenörer i 
form av att söka eller inte söka finansiering, och vilka ”möjliggörarna” och ”blockerarna” är 
för att nå ut till en mångfald av företag. På så sätt kan antaganden som tas för givna i 
finansiärernas kommunikation med potentiella företag synliggöras.  

I det här innovationsarbetet är det angeläget att normkritiskt diskutera och vara öppen för att 
våga förändra etablerade föreställningar som ligger till grund för selekteringsproblem i 
kommunikations- och marknadskanaler. Med en sådan grund kan finansiärernas 
organisationer sedan designa hur de kan möta företag och hur de kan utforma en inkluderande  
affärsmodell för att öka jämlikheten i tillgång till offentlig finansiering. Arbetet kan ske med 
ledning av prototypen ”MÖTA” samt med dialogverktyget som RIKA 3.0 projektet genererat, 
vilket möjliggör normkritisk innovation för inkluderande affärsmodeller. Det är angeläget att  
nya normkritiska funktioner i affärsmodeller implementeras i finansiärernas organisation och 
blir en naturlig del av organisationens ”mind-set”. Det är också angeläget att finansiärerna  
förändrar sitt beteende i enlighet med nya affärsmodeller och därmed använder sig av 
inkluderande kommunikations- och marknadskanaler genom  exempelvis ändrat agerande 
kring vem som bjuds in till informationsträffar, hur information och visuella uttryck 
kommuniceras, och vad som skrivs och bildligt ges uttryck för via hemsidan. MÖTA-
prototypen och dialogverktyget avser att vara ett stöd i denna förändringsprocess.  

 

1.6 Syfte med rapporten 
 

Syftet med rapporten är att baserat på en normkritisk ansats identifiera 
möjligheter/möjliggörare och problem/ barriärer med offentliga finansiärers affärsmodeller, 
specifikt relaterat till kommunikation och marknadskanaler. Syftet är vidare att utveckla och 
presentera en prototyp för offentliga finansiärer för att MÖTA en mångfald av företag baserat 
på en mångfald av företagaresbehov för inkludering. Rapporten syftar till att presentera 
MÖTA prototypen för utveckling av en normkritisk innovation i affärsmodellen samt utveckla 
ett dialogverktyg som stöd för normkritisk innovation i kommunikations- och 
marknadskanaler.   

 

1.7 RIKA som bas för forskning  
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RIKA 3.0  ingår i forskningsplattformen RIKA som står för tillgång till RIskvilligt KApital. I 
denna 10-åriga forskningsplattform ingår ett flertal forskningsprojekt. Det första projektet 
RIKA finansierades av Vinnova inom ramen ”Forskning om kvinnors företagande” under 
2008–2011. Projektet visade hur offentlig finansiering fördelades mellan företagande kvinnor 
och män samt hur kvinnor och män gestaltades i diskussioner när finansiärer bedömde och 
beslutade om finansiering. Studien baserades på longitudinell observation av 
finansieringsmöten och intervjuer med en grupp offentliga finansiärer där problematik med 
finansiell bedömning generellt fokuserades. I denna studie kom genusresultat att bli starkt 
utkristalliserat där  tydliga genusstrukturer i offentliga finansiärers bedömnings- och 
beslutsprocesser identifierades.  Resultaten identifierades i samverkan med lingvistiker, 
Cathrine Norberg, forskare inom språk och genus vid Luleå tekniska universitet.  

 

RIKA II: Under ytan, finansierades av Tillväxtverket och bygger vidare på RIKA. I denna 
studie fokuserades genus i finansiell bedömning avsiktligt. Finansiärerna var informerade om 
att genus var i fokus. Detta projekt hade en mer omfattande design i antal inkluderade 
organisationer jämfört med RIKA-projektet med avsikt att få en bredare och djupare 
förståelse för offentliga finansiärers fördelning av finansiering utifrån ett nationellt perspektiv. 
Fem organisationer inkluderades och följdes vid upprepade tillfällen.  

RIKA 2.0, finansierades av Vinnova inom ramen för ”Behovsmotiverad forskning för ökad 
jämställdhet”, och genomfördes i samarbete med Tillväxtverket och Norrbottens läns 
landsting (nuvarande Region Norrbotten). Projektet syftade till att utveckla praktisk och 
teoretisk kunskap om genus i offentlig finansiering. Kunskapen om genus kopplades till 
arbetsprocesser och jämställd tillgång till offentlig finansiering. I projektet utvecklades en 
modell för nya arbetsprocesser bestående av principer och checklistor.  

Detta projekt, RIKA 3.0 finansieras av Vinnova inom ramen för ”Mångfaldslabbet – 
Normkritisk innovation”. Projektet genomfördes i samarbete med Tillväxtverket, 
Länsstyrelsen i Västernorrland och Kalix kommun. Projektet syftar till att, genom en 
normkritisk ansats, utveckla en prototyp till inkluderande affärsmodell, specifikt 
kommunikation och marknadskanaler för att tillgången till offentlig finansiering ska breddas 
till fler för att MÖTA en mångfald av entreprenörer. Inom ramen för detta arbete föreslås 
utveckling av en finansieringsportal baserad på digital teknologi för att öka tillgänglighet och 
anpassning av kommunikation efter företagens behov och önskningar. 

Projekten inom ramen för den upparbetade forskningsplattformen RIKA bidrar till ökad 
praktisk och teoretisk kunskap om strukturer och arbetsprocesser när offentlig finansiering 
fördelas. Projekten bidrar med kunskap om den interna och externa kommunikationens 
betydelse i förändringsarbetet med att utveckla inkluderande affärsmodeller. 
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2 Metod 
 

2.1 Offentliga finansiärer och deras roll 
 

Studien fokuserar kommunikation och marknadskanaler avseende stöd och bidrag för 
offentlig företagsfinansiering. Sådan offentlig företagsfinansiering, så kallat företagsstöd, 
syftar till att tillvarata företags potential till hållbar regional tillväxt genom att underlätta 
finansiering av nyinvesteringar i företag och innovationsutveckling. Företagsstöd avser 
därigenom att stimulera entreprenörskap och innovation genom att tillhandahålla finansiering 
som överbygger hinder på den finansiella marknaden. Nystartade företag eller innovativa 
företag kan exempelvis erbjudas kompletterande finansiering för att möjliggöra snabb 
kommersialisering och därmed öka möjligheterna för utveckling och överlevnad. Företag i 
tillväxtfas kan exempelvis behöva finansiering för marknadsexpansion till nya marknader. 
Företag som inte skulle ha möjlighet att genomföra sina investeringar då de själva saknar 
finansiella resurser och nekas extern finansiering som exempelvis banklån kan därför erbjudas 
denna typ av finansiering. Företagsstöd har därmed en kompletterande roll till andra privata 
finansiärer. Företagsstöd får däremot inte konkurrera med privata finansiärer som exempelvis 
med banker.  

Omfattning och typ av företagsstöd som företag kan erhålla varierar mellan olika geografiska 
delar av landet och inom regioner. Företagsstöd hanteras och distribueras också av olika 
organisationer runt om i landet. I vissa regioner hanterar Landstingen företagsstöden medan i 
andra regioner hanteras företagsstöden av regionbildningar eller regionförbund. Företagsstöds 
organisationstillhörighet har varit i omvandling under senare år genom den omfördelning av 
områden som pågår mellan Landsting, Regioner och Länsstyrelser.  

 

2.2 Normkritisk design 
 

Den normkritiska designen som studien bygger på, gjorde det möjligt att synliggöra 
affärsmodeller och tillhörande normer i kommunikations- och marknadskanaler samt dolda 
konstruktioner i offentliga finansiärers affärsmodeller. Därigenom kunde underrepresenterade 
entreprenörsgrupper och befintliga kundsegment synliggöras. Den normkritiska designen 
bestod av ett öppet innovationsekosystem baserat på en vetenskaplig, systematisk 
samskapande ansats där utforskning, experimenterande och utvärderande av rådande normer i 
affärsmodeller utgjorde arenan för normkritisk innovation. Den normkritiska designen 
möjliggjorde för utveckling av ny kunskap om sociala konstruktioner som befintliga 
affärsmodeller bygger på för nya inkluderande affärsmodeller där selekteringsproblem i 
offentlig finansiering utgjorde fokus. Den normkritiska designen bidrog därmed till resultat i 
bredd och djup samt möjliggjorde för validering av resultaten. Detta bidrog till nyanserad 
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kunskap om mångfald i tillgång till offentlig finansiering. Med den kunskapen som bas kunde 
prototypen för att MÖTA en mångfald av företag utkristalliseras samt ett dialogverktyg för 
normkritisk innovation för nya kommunikations- och marknadskanaler i finansiärernas 
affärsmodeller framställas. Prototypen och dialogverktyget utvecklades tillsammans med 
samverkanspartners och baserades på en innovationsprocess där praktiska erfarenheter och 
teoretisk konceptualisering kombinerades. Därmed återfinns den normkritiska innovationen i 
genomförandet samt i dialogverktyget för nya affärsmodeller. Det normkritiska angreppssättet 
och de resultat som framkom i studien ledde vidare till utveckling av ett förslag för en 
finansieringsportal med en väg in till unik företagsanpassad kommunikation baserad på en 
digital marknadskanal. 

 

2.3 Genomförande: Kartläggning – identifiera affärsmodeller 
 

För att identifiera offentliga finansiärers tillämpning av affärsmodeller i praktiken med fokus 
på kommunikations- och marknadskanaler genomfördes initialt observationer och intervjuer 
med offentliga finansiärer. Data som samlades via observationer av Länsstyrelsen 
Västernorrlands företagsstöd gruppmöten och intervjuer med samma handläggare 
analyserades. Analyser av data fångade hur finansiärerna diskuterar kring sina affärsmodeller 
och hur affärsmodeller socialt konstrueras. Analyserna genomfördes därmed för att identifiera 
tillämpning av affärsmodeller och tillhörande kommunikations- och marknadskanaler 
bekräftade tidigare resultat inom ramen för RIKA-projekten  som visat på bristande mångfald 
i tillämpning av affärsmodeller bland offentliga finansiärer. 

En omfattande textanalys av Länsstyrelsers/ Regioners hemsideinformation genomfördes för 
att identifiera hur företagsstöd kommuniceras till potentiella entreprenörer i behov av 
finansiering. Baserat på ett normkritiskt angreppssätt analyserades vilka grupper av företag 
som informationen riktade sig till och inte riktade sig till. Fem av 21 länsstyrelsers 
hemsideinformation för företagsstöd, inklusive Länsstyrelsen Västernorrlands 
hemsideinformation, analyserades under projektets första år. Analyserna fokuserade hur 
finansieringsmöjligheter kommunicerades till entreprenörer relaterat till struktur och innehåll i 
kommunikationen. Denna datainsamling och analyser av hemsidor kompletterades med 
ytterligare insamling och analys av hemsideinformation från de fem regionerna under 
projektets tredje år. Vid detta tillfälle hade flertalet av de analyserade företagsstöden övergått 
i regi av ny huvudman, från Länsstyrelser till landstings/ regioners regi. Fyra utav fem 
länsstyrelser över hantering av företagsstöd till regionverksamhet från och med 1 januari 
2017.  De fem länsstyrelserna och nuvarande regioner/landsting utgörs i projektet av:  

 

Länsstyrelsen Gävleborg → Region Gävleborg 

Länsstyrelsen Norrbotten → Region Norrbotten 
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Länsstyrelsen Västmanland → Region Västmanland 

Länsstyrelsen Västernorrland → Landstinget Västernorrland 

Länsstyrelsen Västerbotten → fortsätter att hantera företagsstöd 

 

Denna förändring påverkade de befintliga hemsidornas utformning avsevärt. Detta innebar 
förändrad struktur på hemsidor i hur information kommunicerades. Hemsideinformationen 
hade också uppdateratsunder denna period. Detta efter Regeringens uppdrag att arbeta med 
fokus på att män och kvinnor ska kunna ta del av företagsstöden på lika villkor. Följaktligen 
förändrades samtliga fem organisationers information, hemsidestruktur, språk och bilder 
under projektets gång. Analyserna bidrar till förståelsen av företagares och företagsrådgivares 
upplevelser av offentliga finansiärers kommunikations- och marknadskanaler och till nya 
insikter i kommunikationsutveckling för att främja mångfald i näringslivet och hållbar 
utveckling i Sverige.  

 

2.4 Genomförande: Living labs – mot nya affärsmodeller 
 

Med kartläggningen som grund genomfördes det normkritiska innovationsarbetet med en 
Living lab design som innebär att aktörer från hela entreprenöriella ekosystemet inkluderades 
i labbet där även användare, dvs entreprenörer inkluderades. Användarperspektivet var också 
en central utgångspunkt i innovationsarbetet i labbet. Innovationsarbetet byggde på 
systematiskt samskapande genom utvärdering, utforskning och experimenterande där verkliga 
sk. ”use cases” utgjorde basen för samskapandet. ”Use cases” utgjordes av fem länsstyrelsers 
hemsideinformation om företagsstöd, ansökningsblanketter, inbjudan till informationsmöten 
mm. För innovationsarbetet anordnades användarcentrerade workshops som präglades av en 
öppen innovationsmiljö där senaste forskning inom området integrerades i processerna.  

Genomförandet med Living labs byggde på en sammansättning av ett representativt lab som 
inkluderade en kombination av offentliga finansiärer, näringslivsaktörer och andra typer av 
finansiärer (utbudssidan) samt en mångfald av entreprenörer (efterfrågesidan). Aktörer 
inkluderades därför baserat på deras roll i det entreprenöriella ekosystemet och baserat på 
deras behov. Sammansättningen av living labbet stärkte därmed möjligheterna för aktörer att 
tänka ”utanför boxen” och lyckas med innovationen. Från utbudssidan uttryckte också 
aktörerna ett starkt behov av nya inkluderande affärsmodeller specifikt kommunikations- och 
marknadskanaler. Avsikten med att inkludera de fyra aktörsgrupperna var också för att 
synliggöra: (1) nuvarande affärsmodells kommunikations- och marknadskanaler, (2) 
finansiärers affärsmodellsmöjligheter och utmaningar relaterade till kommunikations- och 
marknadskanaler samt (3) hur nya affärsmodeller kan genereras. Mer specifikt var avsikten att 
kunna skapa kunskap kring vilken kultur som kommunikations- och marknadskanalser skapar 
bland kunder, vilka beteenden de skapar, och vilka ”möjliggörarna” och ”blockerarna” är, och 
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synliggöra antaganden som tas för givna i kommunikationen med potentiella företag. Den 
genererande kunskapen utgjorde grunden i innovationsarbetet och framtagandet av 
dialogverktyget för nya affärsmodeller. 

 

2.4.1  Offentliga finansiärer – Utbudssidan av Living lab 

Från ”utbudssidan av Living lab” genomfördes workshops i samarbete mellan offentliga 
finansiärer, näringslivsaktörer och med forskare från Luleå tekniska universitet. 
Näringslivsaktörer inkluderades i syfte att uppnå en rikare bild av offentliga finansiärers 
kommunikations- och marknadskanaler samt offentliga finansiärers roll i förhållande till 
andra typer av finansiärer. Sådana näringslivsaktörer arbetar exempelvis med utveckling i 
regioner, kommuner och företag på strategisk och operativ nivå. Företagsutvecklare/ 
rådgivare arbetar direkt med att guida och coacha företag. Även andra kompletterande 
finansiärer inkluderades i Living labbet eftersom finansiärerna tillsammans utgör del av 
ekosystemet för entreprenörskap och innovation. De olika finansiärerna ingår ofta i samma 
nätverk, känner till varandra och samarbetar också ibland för att finansiera företag. Därför 
inkluderades organisationer och personer som arbetar med näringslivsutveckling och 
företagsutveckling, s.k. ”företagens vänner” och andra finansiärer i genomförandet av 
workshops. Dessa aktörer utgjordes av Almi Företagspartner, Partner Invest, 
Norrlandsfonden, LTU Business, LTU exjobb, samt näringslivsaktörer knutna till Kalix 
kommun. Avsikten med arbetet i Living labbet var att identifiera i vilken utsträckning och på 
vilket sätt offentliga finansiärers affärsmodell innehöll inkluderande föreställningar om 
entreprenörer utifrån ett mångfaldsperspektiv. Detta för att synliggöra de normala 
föreställningarna i kommunikations- och marknadskanaler och därmed även det som avviker 
från normen. 

Utöver dessa workshops från utbudssidan deltog forskarna i workshop anordnade av en 
Länsstyrelse vars syfte var att informera företagsrådgivare om de finansieringsformer som 
finns, vad de innebär och de förändringar som skett. De inbjudna var länets näringslivskontor 
och organisationer/ personer som i sitt arbete arbetar med rådgivning till företag. Dessa möten 
inkluderade utbudssidan av Living Lab och ett 50-tal personer representerande organisationer 
som har en central roll som länk till företagare (intermediärer) och hjälper till att guida företag 
och göra information om bland annat finansiering förståelig. I detta forum fanns såväl 
”gamla” organisationer som väl kände till finansiären och de nya finansieringsformerna och 
nya organisationer som inte tidigare arbetat nära finansiärer men nu upplevde att de behövde 
få en bättre förståelse för vad som finns att tillgå i form av finansiering. Inom ramen för detta 
genomfördes observationer av interaktionen mellan finansiärerna och finansieringsrådgivarna 
vid finansiärernas presentationer (frågeställningar osv). Observation genomfördes även av de 
gruppdiskussioner som fördes då företagsrådgivarna fick möjlighet att diskutera dagens 
innehåll och att gemensamt komma med frågor bla kopplat till innehåll de inte förstod eller 
ville veta mer om. Dessa diskussioner validerade de resultat som framkom i analys av Living 
Lab. 
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2.4.2  Entreprenörerna - efterfrågesidan av Living labbet 

För att ”sätta sig i kundernas skor”, dvs användarna inkluderades omkring 20 entreprenörer 
inom Kalix kommun som representerar en mångfald av entreprenörer i Living labbets 
efterfrågesida. Entreprenörerna utgjordes av kvinnor och män, gamla och unga, olika 
nationaliteter, samt olika funktionshinder. Från denna efterfrågesida av Living labbet 
genomfördes workshops med aktörer från Kalix kommuns näringslivsutveckling och de till 
dem knutna näringslivsaktörer samt omkring 20 entreprenörer och forskare inom 
entreprenörskap och innovation från Luleå tekniska universitet. I Living labbet genomfördes 
normkritisk analys av ansökningsblanketter, formulär och formalia för 
finansieringsansökningar till Länsstyrelsens företagsstöd, normkritisk analys av 
hemsideinformation (struktur, text och bilder) om företagsstöd på Länsstyrelsers samt 
Landstings hemsidor, samt normkritisk analys av kontaktytor mellan Länsstyrelsen och 
företagare.  

Analyser av workshops med entreprenörer i efterfrågesidan av Living lab samt med Kalix 
kommun genomfördes för att synliggöra hur en mångfald av entreprenörer förstår vilken 
information som offentliga finansiärer efterfrågar, vilket stöd de behöver för att förstå 
information som efterfrågas av finansiären samt synliggöra hur en mångfald av entreprenörer 
upplever sig passa in eller inte passa in i den kommunicerade informationen och vad som 
behöver förändras för att en mångfald av entreprenörer ska uppleva att deras företag kan 
ansöka om finansiering från företagsstöd. Analyser av workshops med entreprenörer i 
efterfrågesidan av Living lab med Kalix kommun genomfördes även för att synliggöra hur en 
mångfald av entreprenörer kommer i kontakt eller inte kommer i kontakt med företagsstöd 
och hur kontakter behöver förändras för att en mångfald av entreprenörer ska kunna komma i 
kontakt med företagsstöd.  

 

2.4.3 Analysarbete i Living labbets innovationsprocess 

Analysarbetet i Living labbets innovationsprocess utgick från hur offentliga finansiärer, 
entreprenörer, ”företagens vänner” konstruerar sin verklighet. Detta kom till uttryck genom att 
aktörerna delade med sig av sina erfarenheter och föreställningar. Synsättet som tillämpades 
innebar att aktörernas socialt konstruerade föreställningar skapades och gjordes verkliga 
genom deras ”storytelling”, det vill säga deras upplevelser och erfarenheter av offentlig 
finansierings kommunikations- och marknadskanaler. Denna ”storytelling” och tolkningar av 
kommunikations- och marknadskanaler fångade både mer och mindre medvetna socialt 
konstruerade föreställningar. Analysdesignen tillät därmed forskarna att röra sig bortom det 
som kan tas för givet och fånga implikationer för normkritisk innovation i finansiärernas 
affärsmodeller för ökad mångfald. På detta sätt fångades även etablerade strukturer och ett 
resultat av analysprocessen var synliggörandet av de strukturer som omgärdar offentliga 
finansiärers praktiserande av affärsmodeller. Analysarbetet resulterade vidare i utveckling av 
en prototyp ”MÖTA” för att möta en mångfald av entreprenörer samt ett dialogverktyg för 
nya affärsmodeller avseende kommunikations- och marknadskanaler . Syftet med den 
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experimentella metodiken var att möjliggöra iscensättande av oväntade möten för ökad 
jämställd/jämlik tillgång till offentlig finansiering. Prototypen MÖTA samt dialogverktyget 
kom också att kompletteras med förslag på utveckling av en finansieringsportal för utveckling 
av inkluderande kommunikations- och marknadskanaler. Förslaget för finansieringsportal 
baseras på digital teknik som möjliggör anpassning av masskommunikation till unik 
kommunikation för att möta en mångfald av företags behov och därmed möjliggöra att en 
mångfald av företagare inkluderas i finansiärernas affärsmodell. 

 

2.4.4 Vidareutveckling och implementering av dialogverktyg 

En workshop med handläggare för företagsstöd och projektstöd vid Landstinget 
Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland genomfördes för överföring av genererade 
resultat. Ett innovativt format för överföring valdes där resultaten kommunicerades interaktivt 
under ledning av Teater Scratch. Två skådespelare spelade upp utvalda scener, en scen om 
kommunikationskanaler och en scen om marknadskanaler där handläggare fick diskutera de 
uppspelade scenerna och försöka finna kommunikationslösningar på ”selekteringproblem” i 
scenerna. Scenerna byggde på ”use cases” det vill säga verkliga scenarion genererade som 
resultat av studien. Skådespelarna (en äldre man och en yngre kvinna) spelade även upp 
speglande motsatsscener för att synliggöra kontraster och omedvetna normer i scenerna som 
stöd för problemlösningsprocesserna. Varje process för att lösa respektive scen tog omkring 
en timma och för att lösa problemen provspelade skådespelarna de nya scenerna, med de av 
handläggarna föreslagna problemlösningarna, för att tillsammans med handläggarna 
undersöka hur lösningarna fungerade. Därefter presenterades dialogverktyget och feedback 
efterfrågades för vidare förfining av verktyget samt hur det kan nyttiggöras inom respektive 
verksamhet. Tidpunkten för överlämningen av verktyget framhölls av handläggarna som 
mycket passande då delar av företagsstöd övergick vid årsskiftet 2016/2017 från 
Länsstyrelsen till Landstinget och arbete pågår med hur samarbetet ska se ut mellan 
myndigheterna och hur information ska kommuniceras via hemsidor.
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Bild 1, 2 & 3. Bilder från scener spelade av Teater Scratch vid workshop med handläggare vid Landstinget 
Västernorrland, och Länsstyrelsen Västernorrland.  
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Bild 4. Forskare vid Luleå tekniska universitet, chefen över kommunledningskontoret, Kalix 
kommun och företagare i Kalix kommun. 

 

2.5 Tillförlitlighet och trovärdighet  
 

Studiens ansats, där olika aktörer i det entreprenöriella ekosystemet inkluderades och där 
olika metoder och sätt att samla in och normkritiskt analysera data användes, möjliggjorde 
identifiering och kristallisering av både medvetna och omedvetna strukturer i offentliga 
finansiärers kommunikation om värdeerbjudanden. Ansatsen möjliggjorde vidare för 
normkritisk innovation genom utvecklandet av ett dialogverktyg. Detta bidrog till bred och 
nyanserad kunskap om finansiärernas affärsmodell. Genom olika datakällor kunde medvetna 
och omedvetna strukturer avseende kommunikations- och marknadskanaler trianguleras, 
vilket möjliggjorde normkritiska analyser som kunde visa hur och var mångfald möjliggjordes 
eller blockerades. Därmed kunde strukturer synliggöras för nya kommunikations- och 
marknadskanaler med potential att öka mångfald bland entreprenörer som ansöker om 
offentlig finansiering. Sådana analyser visade på mångfacetterade bilder som understryker 
behovet av normkritisk innovation i affärsmodeller för ökad mångfald. Analyserna bidrog 
även till en solid grund för utveckling av ett dialogverktyg som kan utgöra ett normkritiskt 
medel för nya affärsmodeller för offentliga finansiärer men även för andra aktörer.  
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3. Företag och ”företagens vänner”: marknadskanaler- och 
kommunikation -  
 

I detta kapitel redogör vi för företag och företagsrådgivares upplevelser och syn på de 
offentliga finansiärernas kommunikation och marknadskanaler; de problem som finns och 
också möjligheter för vidareutveckling. Först presenteras företags och företagsrådgivares syn 
på marknadskanaler för finansiering. Företags och företagsrådgivares upplevelse av det 
finansiella ekosystemet generellt och företagsstöds roll i detta ekosystem specifikt lyfts fram. I 
nästa steg presenteras företags och företagsrådgivares upplevelse av företagsstöds 
kommunikation specifikt via hemsidor.  

 

3.1 Marknadskanaler som begränsar och öppnar upp 

 
3.1.1 Det finansiella ekosystemet en svårbegriplig karta 

 

En central problematik som framkommer i diskussioner med företag och företagsrådgivare är 
svårigheten i att förstå det finansiella ekosystemet, d.v.s. de offentliga och privata 
finansieringsmöjligheter som erbjuds till företag. De finner det svårt att förstå de olika 
finansiärernas roller, vad de erbjuder och hur de kan länkas till varandra. Vart ska de vända 
sig för att få information om vad som finns? 

 

Finansieringslösningarna kompletterar ofta varandra. Olika typer av finansiärer går ibland 
samman, syndikerar, för att finna investeringslösningar. Företagsstöd och/eller lån från Almi 
kan göra att bankernas risk minskas vilket gör att de kan gå in i investeringen. Detta 
ekosystem upplevs av såväl företagen själva som företagsutvecklare/ rådgivare som svårt att 
överblicka och att förstå. 

 

Företag och företagsutvecklare upplever det stora utbudet av tillgänglig information som ett 
hinder och det menar att det ställer stora krav på företag att hitta och ta till sig information. De 
poängterar svårigheten med att identifiera relevant information. De identifierar problematiken 
med att veta vad som finns i myllret av alla finansiärer och information. 

 
”Det finns så mycket möjligheter men det är omöjligt att veta vad som finns. ” 
”Det är för svårt att sålla i information och se vad som är relevant.” 

 
Aktörerna belyser också problemet med att veta vart de ska vända sig för att hitta relevant 
information och pekar på problematiken med att hitta rätt informationskälla efter de specifika 
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behov som företagen har. Kunskapen om finansieringssystemet skiljer sig också åt mellan 
olika företagare vilket upplevs påverka möjligheten att hitta och få finansiering. 

 
”Om du kommer nyexad från skolan eller är en person som ska starta företag. Vad ska jag Googla, 
stöd eller vad ska jag egentligen googla? Du har ingen aning om hur det funkar. Vilka stöd ska du 
söka? Från vem? För vad? Det tycker jag är den största bristen.” 
”Det är svårt att veta vilka informationskällor som ger den mest relevanta informationen.” 

 
Företagsrådgivare och företag diskuterar också hur olika typer av finansiärer passar in i olika 
faser i ett företags livscykel. 

 
”Som nystartad är ju Länsstyrelsen typ det vanligaste man vänder sig till. Vi försöker också att lyfta 
upp att istället för att inteckna villan så kan man gå till Almi. - Du riskar med högre ränta men 
behöver inte gå in med sina egna privata egendomar och det är ju bra.” 

 
Företag och företagsrådgivare diskuterar vilka typer av finansiärer och andra aktörer som 
finns och försöker också förstå vad de olika aktörerna kan bidra med i form av finansiering, 
kompetens och andra typer av resurser. De finner det enklare att förstå vad traditionella 
finansiärer kan bidra med tex banker medan det upplever det svårare att förstå vad andra kan 
bidra med. Aktörer såsom Almi, Norrlandsfonden, Företagsstöd är något som de flesta hört 
talas om på något sätt även om kunskapen skiljer sig åt mellan olika företag och 
företagsrådgivare. De identifierar ytterligare aktörer såsom affärsänglar och riskkapitalbolag 
där kunskapen generellt är lägre bland deltagarna. 

 
”Idag finns det utöver de traditionella Almi, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen andra riskpengar. Det är 
en ny situation exempelvis Partnerinvest. -De jobbar med affärsänglar så om du har pengar och vill 
göra nåt kan du bli kontaktad av Partner invest. Som affärsängel sitter du ofta med i styrelsen. Det 
finns ju jättemycket i södra Sverige. Här är det ganska nyligt dragit igång. - Men det finns endel. - De 
ger endel pengar och så tar de över endel av bolaget. - De ska ju växla tillbaka pengarna och gärna 
med ränta. - De bestämmer en exit när man ska gå ut. - Fem år och så exit.”  
”Andra typer av affärsänglar identifieras också i form av privatpersoner som går in i företag eller 
sponsrar olika typer av verksamhet.” 

 
Företagsutvecklarna beskriver ytterligare typer av finansiärer som de kommit i kontakt med 
och gett rådgivning om till företag: 

 
”- Riskkapitalbolag, Polarrenen är väl samma sak. - Typ som Kamprad. - Bra att veta om att det finns. 
Jag tar upp det [i min rådgivning]. -Det är ju inte så många som vet att affärsänglar finns eller vad det 
är. -Det är kanske inte dem man tar kontakt med i första hand. Men vi tar upp och berättar om det.” 

 
Företag och finansiärer identifierar andra relevanta regionala organisationer som kan bidra 
med resurser till företag. 

 
”- Sen finns ju de här inkubatorn bla, bla, bla och teknikbron you name it som är i periferin som du 
inte vet någonting om.” 
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Universitetet identifieras som en central regional aktör vilken kan bidra med resurser till 
företag genom exempelvis gemensamma projekt, avknoppningar från universiteten och 
examensarbeten: 

 
”Vad ska vi säga om universitetet då? -De är ju en viktig motor i rådgivning av finansiering osv. för 
länet. Universitetet kan gå in med arbetsinsatser. - Det här vet folk inte om att man kan ha projekt och 
få gratis jobb eller bara betala en liten del. – [Företag X] kommer ju från universitetet egentligen så 
där har de [universitetet] varit med mycket. -Ja ni känner till mer och kan mer om det här.” 
”- De vill ju ha exjobbare som kommer ut och gör någonting. På [Företag X] gjorde vi en värdefull 
sådan analys då vi hade en exjobbare som kom.” 

 
Företag och företagsutvecklare identifierar även perifer finansiering som finns tillgänglig till 
föreningar och välgörenhet och diskuterar hurivida denna typ av finansiering också finns 
tillgänglig för företag. 

 
”- Zlatan sponsrade hela Malmö med en storbildstv. Det kostade typ 260 000 kr.” 
”- Föreningar kan ju söka från allmänna arvsfonden också. - Barn, ungdomar och handikappade 
ganska smalt. Kommunen kan vara med. - Det kan vara vad som helst. - Var finns de i hela sverige? 
De har en jättestor organisation som sitter på en förmögenhet.” 

 
Ett stort antal finansiella aktörer och aktörer som kan bidra med resurser identifieras i företag 
och företagsutvecklares diskussioner. De identifierar ett behov av kunskap om dessa och 
upplever också en avsaknad av information om de olika aktörerna, ett informationsgap. 
Aktörerna upplever att varje finansiär främst kommunicerar vilken typ av finansiering de kan 
bidra med på sina hemsidor men att de missar att kommunicera hur det helhetliga finansiella 
ekosystemet ser ut och hänger ihop. De missar exempelvis att kommunicera vilka aktörer som 
finns samt vilken roll olika typer av finansiärer har och hur de kompletterar varandra.  

 
”[de] har inte ju inte med de andra aktörerna som Almi och Norrlandsfonden. ” Almi ska vara med 
där också”-  Sen skulle man kanske ha med riskkapital, Partnerinvest som finns i Norrbotten. 
Norrlandsfonden ska finnas med.” 
”Det behöver finnas någonting samlat.” 
”Samla alla bidrag och stöd som man kan söka på samma ställe så att man ser dem. Om det är stöd 
för lantbruk ex så samlar man dem.- Annars måste du surfa hela webbplatsen.” 
 

För att överbrygga det upplevda gapet av information och avsaknaden av en lättövergriplig 
karta av det regionala finansiella ekosystemet, efterlyser företag och företagsutvecklare en 
digital portal som inkluderar alla finansiärer, såväl privata som offentliga. De föreslår även att 
andra relevanta aktörer, deras roller och vad de kan bidra med inkluderas i portalen. Exempel 
på andra relevanta aktörer som identifieras är universitetet, inkubatorer och olika typer av 
rådgivningsorganisationer. De efterlyser ”En väg in”. 

 
”Det behövs en portal, en väg in så att vi förstår.”  

 
Företagsutvecklare med lång erfarenhet säger:  
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”Vi som är erfarna är lite förvirrade. Vilka ger lån och vilka ger stöd osv. Hur svårt blir det då inte för 
enskilda företagare utan erfarenhet?”  

 
För att förenkla möjligheten att hitta rätt finansiär och rätt information föreslår de att 
informationsstrukturen i portalen är enkel för att öka möjligheten att navigera i det finansiella 
ekosystemet. De föreslår ett organisationsträd som inte är för invecklat, ganska kort med 
företagens vänner och finansiärer. De efterlyser vidare en tydlig koppling mellan de olika 
finansiella aktörerna och en möjlighet att hitta andra aktörer utifrån varandras hemsidor. 

 
”-En väldigt enkel ingång, en portal och att de då slussar vidare.- De [olika typerna av finansiärer] 
kan ha mer länkar till varandra och skriva att vi är med och hjälper till och sedan länka till 
Länsstyrelsen.- Någon borde ju ha det här organisationsträdet, hur man ska göra för att vända sig till 
olika och vem gör vad. -Om alla aktörer har organisationsträdet på sin sida så ser man det!” 

 
 
3.1.3 Vart ska jag vända mig för företagsstöd? Vilka finansieringsmöjligheter finns 
tillgängliga? 
 
Företag och företagsrådgivare upplever att de inte vet vem eller vilken organisation de ska 
vända sig till. I olika regioner och delar av Sverige skiljer sig organisationshemvist och 
organisationsstruktur åt mellan de som tillhandahåller företagsstöd. Det råder en 
begreppsförvirring. Sådana begreppsförvirringar försvårar möjligheten för såväl företag som 
företagsrådgivare att förstå finansieringssystemet, vad det kan erbjuda dem och vart de kan 
vända sig. 

 
”Vem är det egentligen som har ansvar för företagsstöd?”  
”Den stora skillnaden var att i Gävleborg så är det ett regionförbund, de har bildat ett regionförbund. 
De är också de som hanterar stöd. Västerbotten har också bildat regionförbund men där ligger stöden 
kvar på länsstyrelsen. I regionförbunden ingår alla, allt blir samlat och då ingår Landstingen också 
och så blir det i Norrbotten.”  

 
Aktörerna identifierar tillsammans olika finansieringsmöjligheter såsom exempelvis 
företagsstöd, innovationsstöd, utvecklingsstöd, projektstöd, jordbruksstöd och stöd till 
fiskerinäring osv.. De upplever de många stödmöjligheterna som komplexa vilket medför 
svårigheter i att förstå innebörden av de olika stöden och också svårigheter i att navigera 
mellan stöden. De förstår att vissa av dessa stöd kan fås av olika typer av företag medan vissa 
stöd är begränsade. Svårigheten ligger i att avgöra vad som är relevant och inte. De upplever 
svårigheter att navigera i stöden och hitta den information som är relevant för dem.  

 

”Det känns som att man ska kunna alla typ av stöd för att man ska veta vad man har rätt till. Det 
saknas en logisk guidning. Man bara kastas in och blir förvirrad.” 

 
Företag och företagsutvecklare finner dock att denna begreppsförvirring inte behöver utgöra 
någon större barriär för enskilda företag om det tydligt kommuniceras vilken just deras 
regionala aktör är. Problem uppstår om information om finansiering framkommer från en 
aktör/ personer i en annan region där stöd organiseras på annat sätt eller om de genom sina 
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verksamheter i olika delar av landet har möjlighet att söka finansiering i olika regioner. Det 
blir också viktigt att kommunicera extra tydligt i och med att förändringar i 
organisationshemvist sker. 

 

Företag och företagsutvecklare identifierar också olikheter i hur olika regionala aktörer runt 
om i landet beskriver samma typ av finansiering med hjälp av olika terminologi. En av 
deltagarna på workshopen uttrycker;  

 
”Och idag säger man inte bidrag i Norrbotten utan man säger stöd. Däremot i Västernorrland så 
säger man bidrag. I Gävleborg tror jag också att de sa bidrag.” Olika regioner använder sig av olika 
begrepp för företagsfinansieringen vilket bidrar till förvirring bland aktörerna.”  

 
En begreppsförvirring som identifieras på de offentliga finansiärernas hemsidor är. 
Begreppsförvirringen bidrar också till svårigheter att navigera på finansiärernas hemsida för 
att identifiera relevant information. 

 
”Vad är det för skillnad på näringslivsutveckling och företagsstöd? ”-Företagsstöd är ju ganska 
tydligt kan jag tycka. Men näringslivsutveckling, när ska jag gå dit? Vi gick ju dit oftast när vi 
navigerade på hemsidorna.”  

 
Personer med mer kunskap om den ekonomiska och regionalpolitiska begreppsapparaten 
finner det enklare att navigera på hemsidorna.  

 
”Jag gick fel, du fick sitta och peka åt mig hela tiden. Men du är ju oftare inne i det här än vad jag 
är.”  
 

Den identifierade begreppsförvirringen som råder på olika områden bidrar till svårigheter att 
förstå det redan komplexa systemet; hur de ska navigera på hemsidor för att få relevant 
information samt hur de ska kunna tillgodogöra sig informationen. Företag och 
företagsutvecklare efterlyser tydlighet i vilka finansieringsmöjligheter som finns och också 
tydlighet i centrala definitioner och en högre grad av nationell standardisering av språkbruket.  

 
”Det är att göra så enkelt som möjligt på en hemsida. Med två klick ska man hamna där man vill. Går 
det inte igenom i regionala programmet kan du gå till Landsbygdsprogrammet för att de har lite friare 
tolkningar. Men hur ska du veta det?” 

 
Företag och finansiärer efterlyser en utveckling av marknadskanalerna. De önskar en väg in 
till det finansiella ekosystemet.  

 

3.1.5 Direktkontakter förenklar i ansökningsprocessen  
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Svårigheter med att navigera på de offentliga finansiärernas hemsidor, att navigera mellan 
olika stödformer och att förstå och kunna ta till sig information som presenteras bidrar enligt 
företag och företagsrådgivare till ett ökat behov av direktkontakter med de offentliga 
finansiärerna. Samtidigt menar företag och företagsutvecklare att tydliggjord, förenklad och 
standardiserad kommunikation på hemsidor minskar behovet av direktkontakter med 
finansiärerna. Utveckling av kommunikation på hemsidor sparar resurser. 

 
”Men målet för länsstyrelserna, för organisationerna är att så få människor som möjligt ringer till 
dem. De har viktigare saker att svara på än vilken A1 ruta eller något sådant. Om man lyckas ta sig i 
mål med en webplattform där var och en, alla har förutsättningar att förstå direkt vad man ska göra 
då slipper vi ringa. Det kan alla göra som säkert sitter och har viktigare beslut att fatta. Så att de får 
göra sin sak. Det är ju bra att handläggarna finns där men om bara vi fyra ringer varje dag så har du 
1000 samtal! Sidan tre! Vad menar du med det? A1? Vad är det? Vilket stöd ska jag ta? Det står nåt 
om en bilaga, vad är det…? Då får de bara sitta och prata i telefon om sådana onödiga saker.” 

 
Företag och företagsrådgivare identifierar samtidigt ett behov av direktkontakter med de 
offentliga finansiärerna för att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns i att få 
stöd. Direktkontakterna upplevs bl.a. att hjälpa till att navigera i ett byråkratiskt system som 
inte är lättillgängligt för alla. En av företagsutvecklarna säger; 

 
”Det är därför jag alltid rekommenderar att man ska ringa handläggaren och sälja in sig själv. 
Problemet är då om man får lika rådgivning oavsett vem man är. Alltså är du inte insatt i byråkratins 
värld men du har en jäkla bra företagsidé och ett bra företag så är det inte lätt.” 

 

Direktkontakterna ger också företag möjlighet att sälja in sin affärsidé och att övertyga 
finansiärerna om dess potential. Företag och företagsrådgivare upplever att användning av 
enbart skriftlig kommunikation begränsar företags möjlighet och att direktkontakter behövs 
som komplement.  

 
”Det kan ju vara många som blir bortsorterade för att man inte har pratat med dem också. 
Handläggarna kan ju också märka att den här affärsidén och utvecklingen av företaget är 
fantastiskt. Men det kanske inte framgår när man har gjort den här ansökan. Så på något sätt så 
känner jag att inte missa att diskutera med handläggarna i sig för de ser ju möjligheter.” 

 
Värdet av direktkontakter från företagens perspektiv framkommer också i diskussioner. 
Direktkontakterna kan guida företagen i vad de kan söka och minskar också resurser som 
företag behöver lägga på att skriva ansökningar. Ansökningsprocessen upplevs effektivare vid 
direktkontakter. 

 
”Jag tyckte att [finansiären X], han var skitbra. Han hjälpte oss och sa - men ni kanske inte ska 
söka den där ni kanske ska ta konsultcheck. Han sa direkt.” 
”Om man inte säger så blir det ju någon krock. Då var det så att det fanns bättre möjlighet med 
det än det ni tänkte söka och det är bra. - Javisst. - Annars så hade du skickat in och så hade det 
varit kört.” 
 
”Det är ju det man behöver. När du ska göra en affärsplan behöver du tänka ut vad är det jag ska 
göra och då ska de svara då ska du söka det här.”  
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Företag och företagsutvecklare menar att finansiärernas resurser i form av direktkontakter ska 
användas för att guida i stort och inte för att ge detaljer i hur blanketter ska fyllas i. 

 
”De ska inte börja med blanketten för då vet du inte vad du ska skriva.” 

 
För att effektivisera kommunikationen finner företag och företagsutvecklare att 
kontaktuppgifter till rätt personer ska vara lättåtkomliga. 

  
”I Gävleborg kom handläggare upp med namn och regioner och telefonnummer det är jättebra när du 
sitter där och inser att du ingenting förstår så är det lätt att ringa. Det ska du göra.”  
”Så det är bra att namn och telefonnummer på kontaktpersoner är lättillgängliga.” 

 
Mycket information, komplex information, svåra begrepp, begrepp som inte är klart 
definierade, användning av myndighetsspråk och oklara förordningar bidrar enligt företag och 
företagsrådgivare till att företag inte förstår vad som krävs av dem, vad de får och inte får 
göra samt vilka konsekvenser beviljad finansiering kan få. Företag som inte kan genomföra en 
investering utan företagsstöd behöver exempelvis paradoxalt ha en god likviditet för att kunna 
genomföra investeringen. En fördröjning i utbetalning kan exempelvis ske och här kan 
direktkontakter hjälpa företag att få klarhet. 

 
”Sen när jag sitter med mina företag så är det viktigt att de förstår att de får ligga ute med pengarna, 
du ska ha en likviditet att klara av det. Du får inte pengarna förrän senare och företagare tror att de 
får pengarna direkt. Pengarna kommer inte förrän på slutet och när du är godkänd. Det kan vara ett 
år senare du växlar tillbaka och har du inte den likviditeten vad gör du då? Då är det ingen idé att du 
söker.” 

 
Ytterligare en oklarhet att diskutera med finansiärer kan vara möjligheten att starta 
investeringen före en finansieringsansökan är beviljad. Kunskapen om vad som gäller varierar 
mellan olika individer och direktkontakter hjälper till att bringa klarhet. 

 
”Vi har startat tidigare, vi har inte fått beslutet men kör det i alla fall. -Men det är ju inget bra det. - 
Nä man får ju egentligen inte göra det. - Jo om de har fått ansökan så kan man få tillstånd att starta 
och få det i efterhand. Men man är inte garanterad stödet. - Du gör det på egen risk. - De kommer inte 
att titta på att ni börjat och sålla bort er utan ni kan få senare. Jamen det är ju schyst. - Vi var tvungna 
att dubbelkolla innan vi började för att vara säkra. -Det har ju stor betydelse för företaget. - Ja bara 
du har igångsättningstillstånd.” 

 

3.1.6 Sociala medier som kompletterande marknadskanaler 

 
Företag och företagsrådgivare efterfrågar användande av sociala medier i högre grad. De 
upplever att denna marknadskanal existerar i periferin. Det finns vissa sidor de kan gå in på 
för att möta finansiärer men dessa sidor upplevs underutvecklade.  De ger facebook som ett 
exempel för marknadskommunikation och efterfrågar att finansiärerna har egna 
Facebooksidor med öppna eller slutna grupper där de kan få mer specialanpassad information. 
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Mognad och intresse av att använda sociala media skiljer dock mellan företag och mellan 
olika företagsutvecklare. Vissa ser behovet medan andra inte ser det. De är dock eniga om att 
den yngre generationens företagare främst vänder sig till sådana kanaler för att få information 
i första hand. 

3.2 Kommunikation som begränsar och öppnar upp  
 

3.1.1 Förenklad kommunikation om ansöknings- och beslutsprocesser 

 
Ansökningsprocessen och de offentliga finansiärernas beslutsprocess upplevs som svår att 
förstå av företag och företagsutvecklare. De efterlyser en klar bild av de olika stegen i 
ansöknings- och beslutsprocessen, vad som sker, när olika steg sker och vad som krävs av 
dem i de olika stegen. De efterfrågar enkla checklistor att följa. Förslag ges att kommunicera 
genom grafiska bilder som enkelt åskådliggör processen. 

 
”Det är många processer som går att förklara och förenkla grafiskt. En ansökan är vissa processer; 
du gör det här 1, 2 du gör det här osv så går man vidare och det blir som en checklista för allt du ska 
göra i en viss ordning. En processmodell.” 
 
”Jag är ett väldigt stort fan av bilder som förenklar, jag är ju lite trögfattad av mig. Så om någon gör 
ett grafiskt schema med lite pilar och så står det lite text då får jag direkt grepp. Flygplansbilder, då 
är jag väldig tillfreds.” 

 
Checklistor är något som upplevs speciellt centralt för att kunna navigera i 
ansökningsprocessens olika delar. En del offentliga finansiärer har lyckats med att 
kommunicera tydliga checklistor. 

 
”Den här checklistan som de har tycker jag att var bra, utan den här checklistan då hade det varit 
svårt. - De är ju ganska duktiga på att beskriva vad man ska ha. - Den tyckte jag var skitbra för då kan 
man bara gå rakt uppifrån och ner. Grundregeln är ju att man ska standardisera och försöka göra allt 
så lika som möjligt och så enkelt som möjligt.” 

 

3.1.6 Från manuellt ansökningsförfarande till digitalt 

 
Ett moment i workshop med företag och företagsutvecklare var att diskutera de 
ansökningsblanketter som ska fyllas i för att få finansiering. Diskussionen visar att vissa 
företagare och företagsutvecklare finner det enkelt att förstå vad som ska stå i blanketter och 
hur de ska fyllas i medan andra behöver mer hjälp. 

 
”Blanketterna är inte så svåra, det kan man ju läsa innantill.” 
”Vi gjorde det ju själva men jag fick ju ha en hjälp som hjälpte till att fylla i och skriva.-  Och då tog 
du hjälp av handläggarna på länsstyrelsen? - Ja de kom ju till oss. - Men du hade annan hjälp också 
kanske med det ekonomiska, siffror, osv? Nån från er som hjälpte till. – Ja.” 
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Aktörerna identifierar att det finns skillnader mellan hur blanketter är utformade mellan olika 
typer av stöd och menar att en standardisering av blanketter skulle underlätta för både företag 
och finansiärer. De gör en jämförelse mellan standardisering av formalia i näringslivet. 

 
”Jag kan inte förstå varför de behöver ha så olika blanketter. Det är ju för att de är olika stöd men de 
kunde ändå vara mer lika varandra. Vore det inte enklare för de som är inom samma enhet att ha 
liknande blanketter? Det skulle väl underlätta för dem också.” ”Ja det borde man ha samma, det är ju 
samma ansökan som alla ska göra.” Om man standardiserar sig i näringslivet så ska man 
standardisera så mycket man bara kan.” 

 
Företag och företagsutvecklare identifierar ett behov av att standardisera och förenkla 
ansökningsförfarande och de blanketter som ska fyllas i av företag. 

Regionala aktörer för företagsstöd använder sig i allt högre grad av digitala 
ansökningsförfarandet. Ansökningarna som tidigare skickats in manuellt görs nu digitalt och 
en standardisering av ansökningsförfarandet utvecklas därmed. Digitaliseringen ställer nya 
krav på företag att använda portalen. Ansökningsblanketterna blir lättillgängliga samtidigt 
som mognaden att använda dator skiljer sig åt mellan individer. Ett ökat behov av guidning i 
ansökningssystemet uppstår bland vissa grupper av företag. Utvecklingen har gått relativt 
snabbt under projektets löptid och en kontinuerlig utveckling sker. 

 
”Nu går man väl in och gör det här i det där rummet, man fyller inte i en sån här blankett idag. - Jo 
alltså det finns blanketter att fylla i. - Så du gör det…- För det här med rummet det är alldeles nytt det. 
- Du behöver inte slutföra blanketten direkt i rummet för det sparas ju ner och så har du e-
legitimation. För den här [manuellt ifyllda blanketten] ser ju jätte gryllig ut.” 
 

 
 

3.1.4 Förenklingar i struktur och text  

Både företag och företagsutvecklare upplever att det finns för mycket information tillgänglig 
på företagsstöds hemsidor. Det råder ett informationsöverflöd. Alltför mycket information 
presenteras i kompakt form på företagsstöds hemsidor. Detta gör det svårt för företag och 
företagsutvecklare att ta till sig information. De upplever att information presenteras i långa 
sjok av text som är svårt att förstå. Mängden text gör också att företagen och 
företagsutvecklarna upplever att de missar det som är mest relevant. De föreslår de offentliga 
finansiärerna att lära sig av hur privata företag kommunicerar på sina hemsidor. 
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”Privata företags hemsidor är lättlästa och visuellt kortfattade medan myndighetsidorna innehåller 
text, text, text så att du tappar bort dig.” 
”När man matas av hemskt mycket text då orkar du inte ta till sig.” 
 

3.1.2 Kommunikation anpassad till mottagarens kunskap och behov 

Kunskapen bland de deltagande företagen skiljer sig åt. En del företag har sökt och fått 
finansiering medan andra aldrig hört talas om de olika möjligheterna. Företag och 
företagsutvecklare upplever att finansiärernas kommunikation behöver anpassas till olika 
målgrupper och segment. 

En del av aktörerna finner det exempelvis lättare att ta till sig information från hemsidor om 
de skriver ut informationen då de kan läsa igenom och stryka under central information 
medan andra endast vill ta del av information via hemsidor. De identifierar ett behov av text i 
exempelvis PDF-format som är lätt att skriva ut för den som önskar.  

 
”Utskriftsvänlig [är bra] om man inte känner för att sitta och läsa på skärmen. Jag blir ju stressad av 
att läsa dem så här [på skärmen]. Jag vill ha papper så att man i lugn och ro kan skriva på sidan. 
Ungdomar de läser bara på skärmen.” 

 

3.1.3 Ett förenklat språk som inte skrämmer 

Företag och företagsutvecklare diskuterar de olika förväntningar som finns på de offentliga 
finansiärerna både från myndighetens sida och från företagens sida. De upplever att rollen 
som myndighetsutövare kan hämma rollen som rådgivare. De diskuterar vidare språkets 
betydelse i kommunikationen och tillgänglighet av kunskap och information. De upplever att 
språket på hemsidorna har karaktären av ”Myndighetsspråk” vilket de upplever försvåra 
möjligheten att ta till sig vad som står. Det blir svårt att förstå och de diskuterar också vem 
språket egentlige är till för, finansiärerna själva eller företag och menar att användarnas behov 
bör stå i centrum i kommunikationen. De upplever dock att det finns andra myndigheter som 
har än mer svårtillgängligt språk än de offentliga finansiärerna. 

 
”Det är det som händer när man går in på skatteverkets hemsida, då börjar man läsa. De vil ju som 
aldrig skriva ett rakt svar. Då lindar de runt. - Ja lindar i bomull. -Och då tänker man. Det här ger ju 
ingenting.”  

 
Myndighetsspråket upplevs som något som finansiärer kan gömma sig bakom om de är osäkra 
och inte riktigt vågar tala klarspråk eller ge tydliga råd som företag kan förstå. Tvetydigheter 
och språkförbistringar som skapas genom användning av myndighetsspråk skapar en distans 
mellan företag och finansiärer. Även dessa problem upplevs som mindre hos de offentliga 
finansiärerna än skattemyndigheten. 

 
”Ringer man en handläggare [på skattemyndigheten] så försöker de men då blir det så mycket OM de 
säger så man har ändå inte fått ett svar. Och så sitter man där. - De vågar inte. - Nä de vågar inte. - 
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Jag menar det är ju våran myndighet som ska hjälpa oss att göra rätt. Både oss som jobbar 
professionellt med det här men också företagen och gemene man.” 

 
Myndighetsspråk kan leda till rädsla hos företag att ta kontakt. Legala skrivelser i kontrakt 
och anvisningar kan upplevas skrämmande. Rädsla kan finnas att ta kontakt med och ansöka 
om finansiering hos de offentliga finansiärerna samtidigt som aktörerna även i detta fall 
upplever att offentliga finansiärer är mindre skrämmande än skattemyndigheten.  

 
”Om man tar den privata deklarationen och du får tillbaka att du inte fyllt i en ruta och du får tillbaka 
att det har varit på en utredning då det bara handlar om att ha missat att fylla i ett belopp? Och så 
står det ser ni att det är rätt det vi gjort då ska ni överklaga. Men gud det ser så konstigt ut. Du blir ju 
nervös när du läser. Varför kan man inte bara vara mer rak utan ludda in det. De ska ju kolla istället, 
vad är det du har glömt? -Och så låter det som att man har gjort någonting olagligt för att man 
glömde en ruta, skratt. -Ja det är myndighetsspråk.” 
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4  Analys av offentliga finansiärers kommunikation via hemsidor 
 

I detta kapitel redogörs för resultat av textanalyser av offentliga finansiärers hemsidor 
kopplat till företagsstöd som är en del av kommunikations- och marknadskanaler samt 
diskuterar dess innehåll och struktur relaterat till målet att nå en mångfald av entreprenörer 
som behöver finansiering till sina företag. Analysen redogör för de ”möjliggörare” och 
”blockerare” som företag och rådgivningsorganisationer identifierat samt baseras på 
forskning om kommunikations- och marknadskanaler.  

 
 

4.1  Hemsidornas struktur 
 

Fyra av fem organisationer har länkar till Sök bidrag och stöd på hemsidans första sida (utom 
Västmanland). Därefter krävs två klick för att komma till Företagsstöd: (1) Näringsliv och 
föreningar och (2) Företagsstöd. Då hemsidorna har snarlik uppbyggnad hittas Näringsliv och 
föreningar i mitten av första sidan och när detta klickas hittas Företagsstöd till vänster i 
verktygspanelen i samtliga websidor.  

4.1.1 Sök bidrag och stöd 

När Sök bidrag och stöd på hemsidans startsida klickas leder det i samtliga fall, utom 
Västmanland, fram till Blanketter och e-tjänster. Där ses en rad olika blanketter som är 
relaterade men även orelaterade till företagsstöd och här krävs skrollning och att leta på flera 
sidor. Då det kan upplevas krävande med skrollandet och letandet, erbjuds sökverktyg, där  
kan blanketter direkt sökas, förutsatt att blankettens beteckning/rubrik är känd, alternativt  kan 
sökord prövas. När sökordet företagsstöd prövas i sökrutan gav det följande resultat vid 
respektive offentlig finansiär:  

 Länsstyrelsen Gävleborg gav ingen träff. Där upptäcktes nästa funktion; Filtrera på 
bokstav. Förutsatt att en nybörjare på hemsidan inte känner till vilken typ av stöd som 
lämpar hans/hennes företag, valdes grundläggande tänkbara bokstäver ”F” för 
företagsstöd eller finansiering, ”B” för bidrag, ”S” för stöd, men sökningen gav 
ingen träff. Sedan upptäcktes att Näringsliv och föreningar stod till vänster i panelen, 
men inga lämpliga blanketter till företagsstöd kunde hittas under denna rubrik. Detta 
indikerar svårigheter att identifiera om företagsstöd finns. 

 Länsstyrelsen Norrbotten gav ingen träff på sökordet. Sökning med bokstav B (bidrag) 
i funktion Filtrera på bokstav ledde till Besiktning av djurstall, och tryck på F 
(företagsstöd, finansiering) och S  (stöd) gav inga träffar. Dessutom stod det Träff på 
ämne – Ingen träff och Träff per blankettyp – Ingen träff i den högra panelen. Detta 
indikerar svårigheter att identifiera om företagsstöd finns. 
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 Länsstyrelsen Västerbotten gav en hel sida med olika blanketter, där hittas 
Företagsstöd minansökan e-tjänst och länkar till blanketter av de olika företagsstöd 
som länsstyrelsen erbjuder. Sökning med bokstav B (bidrag) och S (stöd) ledde till 
helt irrelevanta blanketter medans F (företagsstöd, finansiering) ledde till olika träffar 
och bland annat företagsstöd.  

 Länsstyrelsen Västernorrland gav direkt länken till företagsstöd när sökordet knappats 
in. Under samma rubrik fås PDF till ansökan, kostnadssammanställning till ansökan 
och begäran om utbetalning. Även i detta fall gav sökning med bokstav B (bidrag) och 
S (stöd) irrelevanta blanketter medan tryck på F (företagsstöd, finansiering) gav en 
träff på blanketter relaterade till företagsstöd. Detta indikerar en tydligare struktur för 
att  identifiera om företagsstöd finns. 

 
 

Den övergripande slutsatsen är att knappens beteckning Sök bidrag och stöd anses 
missvisande eftersom man inte kommer direkt till rätt plats utan hamnar längre in i letandet 
bland en massa blanketter, vilket skapar förvirring. Direktlänken underlättar varken till 
nybörjare eller de mer insatta utan gynnar endast de med kompetens om blanketter. För det 
andra, ingen information vid blanketterna erbjuds. Användandet av denna direktlänk 
förutsätter förkunskap om respektive stöd, vilket tyder på att det inte är något för nybörjare. 
Kanske för de som tidigare har sökt stöd?  Eftersom ansökningar inte görs så ofta, kommer 
man bort från respektive kunnande om stöden. Inte heller betyder det att man kommer att 
ansöka om samma stöd vid nästa tillfälle, vilket innebär att man måste läsa in sig på 
alternativa stödtyper igen, vilket leder till att även de med erfarenhet om att ansöka om stöd, 
kommer inte att gynnas av denna direktlänk. Det fördjupade letandet efter rätt blankett tar 
längre tid än tvåstegs klick till Företagsstöd där respektive blanketter och information om 
olika stöd eller länk till ansökan kan eventuellt hittas. Knappen verkar vara avsedd till 
myndighetsarbetare snarare än till hemsidebesökare. Om denna direktlänk är det första man 
ge sig in på är risken stor att hemsideanvändaren inte hittar någon information om 
företagsstöd och att den ger upp redan där.  

 

4.1.2 Tvåstegsvägen till företagsstöd 

Under flik Näringsliv och föreningar 
 

Hur ser det ut när vid fliken Näringsliv och föreningar? Länsstyrelsen Gävleborg, 
Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västmanland och Länsstyrelsen Västernorrland har 
identisk text under fliken: 

 
”Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos 
länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag 
och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen 
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uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är 
självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.” 
 

Vidare analyser tyder på att de olika länsstyrelserna har tagit till sig innebörden av denna text 
olika. Exempelvis hittas vid Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland, 
varken hur länsstyrelser hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar eller hur 
näringslivet uppmuntras att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration. 
Länsstyrelsen Norrbotten talar om vad de gör men inte hur eller vad det innebär för företag: 

   
”Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar 
utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra 
organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.” 
 

Väldigt sägs lite eller inget alls kommuniceras om jämställdhetsarbete. T.ex. hittas i 
Länsstyrelsen Västmanland under flik Näringsliv och föreningar →Näringslivsutveckling 
fliken Jämställd regional tillväxt i Västmanland. Däremot är informationen under denna flik 
begränsad.  

”Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att få tillgång till de resurser som finns i 
det regionala tillväxtarbetet som bedrivs i länet inom flera områden. Arbetet för jämställd regional 
tillväxt kommer att genomföras med hjälp av medel från Tillväxtverket pågår under 2016-2018. 
Mer information om arbetet kommer att publiceras inom kort.” 

 
Diskussionen ovan redogör för resultaten som tyder på att det saknas vidare koppling eller 
utveckling av information, vilket påverkar hur tydligt informationen upplevs av 
hemsideanvändare. Genom analysen identifieras bristen i kommunikationen som kan medföra 
att hemsideanvändaren vilseleds genom att informeras om något som inte är vidareutvecklad 
eller inte kan hittas överhuvudtaget på hemsidan, t.ex. information om hur de jobbar med 
jämställdhet, miljö och likande. Även sådant som att informationen kommer inom kort men 
ingen uppdatering sker under en länge tid, påverkar förtroendet och tillförlitligheten. 

Resultaten visar på en gemensam problematik i kommunikationen – oftast talas det kort om 
vad? men inte hur? eller vad det innebär för näringslivet/företag. T.ex. kommunicerar texten 
nedan inte mycket för en företagare som nyligen har upptäckt länsstyrelsens hemsida om hur 
länsstyrelsen kan bidra till hennes utveckling: 

”Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar 
utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra 
organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.” 

(Länsstyrelsen Norrbotten) 
 

Detta kan snarare leda till nya frågor såsom: hur stimulerar länsstyrelsen näringslivet?; hur 
samverkar länsstyrelsen med näringslivet? Brist på information om konkreta exempel på vad 
som har gjorts eller kommande händelser kopplade till näringslivet gör att det blir svårt att 
förstå länsstyrelsens roll i näringslivet.  

Länsstyrelsen Västerbotten är ett bra exempel på hur det kan se ut för att förtydliga 
informationen och förenkla för hemsideanvändare. Sådant som att t.ex. tala tydligt för hur 
länsstyrelsen jobbar med t.ex. jämställdhet, var mer information kan hittas, vad det innebär för 
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ett företag, samt länkar till respektive information  är några exempel på ett bättre sätt att 
kommunicera. Länsstyrelsen Västerbotten flaggar för pilotprojekt för jämställdhet: 

”Länsstyrelsen Västerbotten är en av sju organisationer i landet som beviljats medel av Tillväxtverket 
till pilotprojekt för jämställdhetsintegrering inom det företagsfrämjande systemet. 
Länsstyrelsens pilotprojekt, som pågått under perioden 2013-2014,  syftar till att utveckla metoder för 
att säkerställa att kvinnor och män på lika villkor kan ta del av information om företagsstöd och att 
ansöka och beviljas stöd. 
Se mer under fliken Företagsstöd till vänster.” 

(Länsstyrelsen Västerbotten) 
 

Under flik Företagsstöd hittas utförlig information om Jämställdhetscheck samt länkar om 
ytterligare information kring detta.   

Även länkar med information om liknande händelser eller insatser som har genomförts 
tidigare kan vara intressanta och gynna förståelsen för både hur länsstyrelserna jobbar och vad 
det innebär för företagare.  
 

Under flik Företagsstöd i den vänstra verktygspanelen 
 
Sättet hur flikarna läggs upp (kategoriseras/rangordnas) hjälper att kategorisera och förstå hur 
olika typer av stöd hänger ihop. Vid jämförelse av flikstrukturen bland de fem länsstyrelserna 
(se tabellen nedan), observeras att det saknas konsensus om hur dessa stöd kan kategoriseras. 

 

 
 

 Länsstyrelse Gävleborg saknar några flikar under fliken Företagsstöd. Inte heller någon 
information om företagsstöd kan hittas här förutom ett meddelande om att hanteringen av 
företagsstöd har flyttats över till Region Gävleborg sedan 2015. Här hittas inte heller 
förklaring eller information om de stöd som länsstyrelsen fortfarande handlägger. Istället 
uppmuntras företagaren att ringa: 

Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västerbotten 

  Regionala företagsstöd
 Stöd till investeringar och
företagsutveckling

  Regionalt företagsstöd   Snabbguide företagsstöd

o  Stöd till investeringar och
företagsutveckling

o   Investeringsbidrag   Innovationsbidrag   Investeringar i företag

o   Mikrostöd o   Konsultcheck   Kommersiell service o   Mikrobidrag
o   Konsultcheck o   Företag i samverkan o   Regional serviceprogram 2014-2018 o   Konsultcheckar

o   Innovationsstöd o   Utbetalning av beviljat stöd
 Landsbygdsprogrammet (hamnar hos
Landsbruk och landbygd )

o   Särskilt investeringsstöd

 Företagsstöd i
landsbygdsprogrammet

  Innovation   Transportbidrag o   Regionalt investeringsstöd

  Kommersiell Service Utbetalning av företagsstöd o   Geografiska områden att söka bidrag inom
  Verksamt.se   Innovationsfinansiering

  Stöd till kommersiell service
o   Investeringsbidrag
o   Servicebidrag
o   Hemsändningsbidrag
o   Särskild driftstöd till butiker
  Betaltjänster
  Företagsstöd i Landsbygdsprogrammet
  Prioriteringar av företagsstöd
  Kontakta oss
  Affärsutvecklingscheckar
  FAQ
  Transportbidrag
  Bilagor och intyg 
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”Vill du veta mer om det särskilda stödet till kommersiell service på landsbygden vänligen kontakta 
Mariana Femling 010-225 14 80 här på länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens handlägger fortfarande ansökningar om företagsstöd inom det svenska 
landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.” 

Eftersom ingen information hittas om vad dessa stöd innebär, lämnas hemsideanvändaren att 
undra, vem som uppmuntras att kontakta handläggarna? De som redan är bekanta med dessa 
stöd? Hur effektivt är det att ringa för att fråga vad det betyder både för en företagare och 
finansiärerna? 
 Efter 2017 har alla flikar försvunnit hos Länsstyrelsen Norrbotten. 

Såhär ser strukturen ut nu: 
- Företagsstöd i landsbygdsprogrammet 

 
Alla former av Regionala företagsstöd har flyttats till Regionverksamheten. Under fliken 
Företagsstöd uttrycks generell information om att stödens omfattning och inriktning varierar 
mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som 
regeringen har gett länen. 

”Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, 
marknadsföring, innovations-utveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns 
ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.” 

Texten kan upplevas som förvirrande eftersom de former av stöden som förklaras i texten 
ovan, erbjuds inte längre av länsstyrelsen. Ingen information om företagsstöd finns kvar på 
hemsidan. Under flik Företagsstöd i landsbygdsprogrammet hittas relevant information om 
det stödet samt kontaktuppgifter.  
 Efter 2017 finns inte heller några flikar kvar hos Länsstyrelsen Västmanland. 

Kontaktuppgifter finns med i högra panelen. Ett meddelande upplyser om förändringen: 

”Den 1 januari 2017 tog Region Västmanland(f d Landstinget) över det regionala utvecklingsansvaret 
i Västmanland.” 
 
”Detta innebär att flera företagsstöd inte längre hanteras av Länsstyrelsen efter årsskiftet. Stöd inom 
landsbygdsprogrammet berörs inte av övergången.” 

Stöd som flyttats över till Region Västmanland 
”De bidrag som berör insatser för regional tillväxt, till exempel investeringar, konsultinsatser och 
innovationsutveckling i små och medelstora företag, hanteras efter årsskiftet av Region Västmanland. 
Information om företagsstöd på Region Västmanlands webbplats(länk)” 

 
 Trots att flikstrukturen hos Länsstyrelsen Västernorrland kvarstår, upplyses 

hemsideanvändaren att stöden numer handläggs av Landstinget; både under flik Regionalt 
företagsstöd och Innovationsbidrag hittas samma typ av meddelande och ingen 
information om respektive stöd: 

”Från och med den 1 januari 2017 beslutas ansökan om regionala företagsstöd av Landstinget 
Västernorrland. 
Information om regionala företagsstöd hos Landstinget Västernorrland (länk)” 

Under flik kommersiell service, framgår att stöd till investeringar inom 
Landsbygdsprogrammet beslutas av länsstyrelsen men söks via Jordbruksverkets e-tjänst. Det 
står även att Servicebidrag, Särskilt driftstöd, Hemsändningsbidrag söks via Tillväxtverket 
men handläggs av Landstinget Västernorrland. Detta indikerar flera kommunikationsproblem, 
som kan lämna användaren i ovisshet och med många frågetecken. Tex vad kommersiell 
service är och vilka som kan söka detta? Trots att det finns mer information om stödet i 
länken, skulle en förklaring till vad är det för något innan man klickar sig vidare till andra 

https://www.regionvastmanland.se/vara-ansvarsomraden/utveckling-och-tillvaxt/for-dig-som-samverkar-inom-regional-utveckling/foretagsstod-och-projektmedel/
https://www.lvn.se/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/foretagsstod-till-investeringar/
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myndigheter gynna användaren. Vidare kan det råda oklarhet kring vad servicebidrag, särskilt 
driftstöd, hemsändningsbidrag är och hur  är de relaterade till kommersiell service, samt 
varför användaren blir upplyst om dessa under fliken kommersiell service? Varför ansöks 
kommersiell service hos Jordbruksverket och vad är deras roll?  Varför ansökes servicebidrag, 
särskilt driftstöd, hemsändningsbidrag hos Tillväxtverket och vad är deras roll? Varför blir det 
en sån växling mellan olika organisationer? Det framstår som viktigt att tydligare vägleda och 
hjälpa hemsideanvändaren att förstå kopplingen både mellan de involverade parterna och 
mellan de olika stöden. 
    
Under flik Transportbidrag hittas väldigt begränsad information om vad det är, och 
användaren hänvisas till Tillväxtverket.  

Avsikten med transportbidraget är bland annat att ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som 
näringslivet i de fyra nordligaste länen har. 

Bortsett från att länken leder till en sida där det står att ”Sidan kunde inte hittas”, så kan 
informationen om stödet förtydligas. Vad menas med konstandsnackdelar i detta fall?  Vem 
kan ansöka  om detta? T.ex. några exempel skulle hjälpa att förtydliga detta. 
 Länsstyrelsen Västerbotten hanterar stöden själva och därmed kan den mest detaljerade 

informationen hittas, noga kategoriserad i olika flikar under huvudfliken Företagsstöd. 
Även informationen under flikarna har uppdaterats och strukturerats på ett sätt som 
underlättar hemsideanvändaren att navigera sig på hemsidan. Sådant som förklaringar var 
informationen hittas är till stor hjälp: 

 
”Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster under: "Investeringar i företag", 
och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen 
prioriterar under året.” 
 

Sammanfattningsvis, efter uppdragshanteringen har gått över till Regionverksamheter, har 
fyra utav fem länsstyrelsen tagit bort all information rörande företagsstöd på hemsidorna, 
vilket har påverkat hemsidornas innehåll och struktur. Endast några enstaka stödtyper såsom 
t.ex. stöd om kommersiell service, fiskenäring eller jordbruk finns kvar hos länsstyrelserna, 
vilket inte heller framgår tydligt i hemsidornas struktur under flik Företagsstöd. Information 
om stödens innebörd och dess koppling till företagsstöd är oftast icke existerande eller så 
dirigeras användaren vidare till en annan sida eller webbplats utan att förklara vad stöden 
innebär. Det saknas även förklaringar till omdirigeringar och vilken roll detta har i processen 
att ansöka om ett företagsstöd. 

 

4.1.3 Verktygspanelen till höger under fliken Företagsstöd 

Nedan redogörs för information som länsstyrelsen delar i den högra verktygspanelen på 
hemsidorna under flik Företagsstöd. Verktygspanelen tillför möjligheten att sortera 
information på ett överskådligt sätt genom att extra information eller stödinformation som kan 
komma till nytta för hemsideanvändaren synliggörs i rutor eller block på sidan om övrig text. 

 
Länsstyrelsen 

Gävleborg  
Länsstyrelsen 

Norrbotten  
Länsstyrelsen 
Västmanland  

Länsstyrelsen 
Västernorrland  Länsstyrelsen Västerbotten  
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Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss 

 
 Hit gick pengarna  Avdelningen för    Sök företagsstöd online 

 
 verksamt.se Landsbygden   o  Tillväxtverkets e-tjänst 

 
 min ansökan   

 
o   minansokan.se 

 
 Företagsstöden 
delfinansieras av 
Europeiska 
regionala 
utvecklingsfonden. 

  
 

 Länkar 

 
  

 
o  Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 

 
  

 
o   verksamt.se 

 
  

 
o   Affärsplan (fylls i vid skärm), utan budgetar 

 
  

 

o   Stöddokument för framtagande av 
Jämställdhetsplan och lönekartläggning 
 

 
    

 

 Företagsstöden delfinansieras av 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 

 
Som tabellen ovan visar, använder Länsstyrelsen Göteborg inte den högra panelen alls 
medans övriga fyra länsstyrelser har kontaktinformation i panelen. Därutöver länkar 
Länsstyrelsen Norrbotten och Länsstyrelsen Västerbotten direkt till ansökan, flaggar om att 
företagsstöden delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt länkar till 
verksamt.se, som är ett uppskattat hjälpmedel till företag. Länsstyrelsen Norrbotten hänvisar 
till en länk med redogörelse för vilka företag i vilka kommuner som fick stöd under respektive 
år. Trotts att de kallar det för beslutsstatistik, säger det inte mycket till allmänheten eller 
företag som är i behov av finansiering. Med hänsyn till rådande direktiv från Regeringen om 
att alla ska kunna ta del av stödsystemet på lika villkor, sådant som t.ex. företagares kön, 
ålder, erfarenhet eller industri kan bidra till meningsfull information.   

Länsstyrelsen Västerbotten har länkat till en mall av affärsplan utan budgetar som är 
framtagen av ALMI och till ett stöddokument för framtagande av jämställdhetsplan och 
lönekartläggning, vilket är ett resultat av länsstyrelsens fortsatta arbete med jämställdhet. 
Detta kan vara till stor hjälp till företag som har aldrig tidigare jobbat med affärs- eller 
jämställhetsplanering, vilket utgör grunden i ansökningsprocessen.  

 

4.1.4 Till Ansökan  

När Företagsstöd  har klickats fram, hittas då fram till att ansöka om finansiella medel? Var 
kommer användaren när detta klickas? 

Hos Länsstyrelsen Gävleborg hittas ingen knapp Till ansökan eller dylikt utan användaren bör 
klicka på den angivna länken Region Gävleborg och leta fram rätt där. Hos Länsstyrelsen 
Västmanland hittas inte heller någon knapp som ledder till ansökan utan det står ” Kontakta 
alltid oss innan du ansöker, vi skickar en länk till webbansökan.” Resterande tre länsstyrelser 
länkar till tillväxtverket, minansokan.se. 

Vid Länsstyrelsen Norrbottens hemsida hittas en stor, blå knapp Ansök online i den högra 
panelen. När denna klickas hamnar användaren hos Tillväxtverket där det står Välkommen till 
min ansökan. Vidare inloggning krävs med användarkonto/BankID/ Mobilt BankID/Telia. 
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Hos Länsstyrelsen Västernorrland hittas en länk till höger minansokan.se och en länk till 
blankettsida. På Länsstyrelsen Västerbotten hemsida finns en stor flik till höger e-tjänst för 
företagsstöd leder till minsansokan.se.  

Resultaten visar att Tillväxtverket har en viktig roll i ansökningsprocessen, men det förklaras 
inte varför användaren skickas vidare till Tillväxtverket. Vad är kopplingen mellan 
länsstyrelser och Tillväxtverket? Genom att tillhandahålla information om alla parter 
involverade och kopplade till företagsfinansiering kan länsstyrelserna öka transparensen av 
ansökningsprocessen. Enligt företagare och företagsrådgivare kan processkartor ge en 
överskådlig bild över detta och förklara sambanden mellan de olika aktörerna. Detta 
tillsammans med korta och tydliga beskrivningar kan hjälpa hemsideanvändare navigerar sig 
på hemsidorna och därmed skapa en företagarvänlig  klimat på hemsidorna. 

4.2 Språk och informationstillgänglighet 
 

Informationen på länsstyrelsers hemsidor har under en lång tid endast varit tillgänglig för 
svensktalande och de utan funktionsnedsättning. Följaktligen, är en av de mest uppenbara 
utvecklingarna kring språk- och informationstillgänglighet för individer med syn- och 
hörselnedsättning samt med ett annat modersmål. Språkalternativ skiljer sig mellan 
länsstyrelser (se tabellen nedan). Sådana alternativ som lättläst, teckenspråk, lyssna, English 
och Suomeksi verkar vara standard bland dessa fem Länsstyrelser. 

 

 

G
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V
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Lyssna X X X X X 

Teckenspråk X X X X X 

Lättläst X X X X X 

English X X X X X 

Suomeksi X X X X X 

Meänkieli 
 

X X X X 

Jiddish 
  

X X X 

Resanderomani (romani 

chib)   
X X X 

Åarjelsaemien 
   

X X 

Samigiella 
 

X 
  

X 
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Lovari (romani chib) 
 

X 
   

Kalé (romani chib) 
    

X 

 

Uppbyggnaden av detta var fortfarande i utvecklingsstadiet bland samtliga länsstyrelser i 
februari 2017. Under t.ex. Lättläst (Västmanland) – uppbyggnad av hemsidan och 
verktygsfält förändras drastiskt jämfört med versionen på svenska. Information eller 
hänvisning hittas inte till att ansöka om finansiella medel och innebörden av de olika stöd som 
finns framgår inte heller. När användaren väljer engelska eller andra språk, råder samma 
problematik. Kontaktperson anges ifall användaren har frågor. Det kan bli många frågor pga. 
informationsbristen, vilket förutsätter språkkompetens hos handläggarna om de får frågor per 
telefon.  

4.2.1 Begreppsapparat 

En oklarhet som diskuterades bland företag och företagsrådgivare under workshopen var 
skillnaden mellan stöd och bidrag. Samtliga länsstyrelser växlar mellan begreppen. Enligt 
svenska uppslagsverket är bidrag pengar som fås från staten eller kommunen för att kunna 
betala vissa utgifter, medan stöd har många olika nyanser i betydelsen (stödben, bokstöd, 
väljarstöd, moralisk stöd etc.) med en gemensam kärna – att stödja och vara till hjälp. Stöd i 
finansiell bemärkelse finns inte med på listan. Med hänsyn till definitionen och den finansiella 
kontexten, kan stöd vara både bidrag och lån. Enligt detta kan stöd ses som ett 
samlingsbegrepp för bidrag och lån. Men hur används dessa begrepp på hemsidorna?  

Länsstyrelser Norrbotten och Länsstyrelser Västerbotten (under flik Företagsstöd) ger ett 
svagt svar på detta: 

”Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd 

ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.” 

 

Som diskuterats av företag och företagsrådgivare i Livinglabs saknas det tydlighet om 
företagsstöd handlar om lån eller bidrag eller både och. Ingen förklaring hittas för bidrag på 
hemsidorna. Både företag och företagsrådgivare anser att dessa begrepp utgör grunden till att 
förstå vad som är vad i det finansiella stödsystemet.  

Oklarheterna förstärks när användaren jämför stödtyperna mellan olika län. Det saknas 
konsensus i begreppsapparaten som rådet i det finansiella systemet, som ska vara förenlig i 
hela landet oavsett finansieringsfokus i respektive region.   

• Innovationsstöd/Innovation/Innovationsbidrag/Innovationsfinansiering 

• Regionalt eller regionala företagsstöd? Finns det en eller flera stöd som kan anses som 

regionala? 
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• Mikrostöd/mikrobidrag 

• Investeringsbidrag under Stöd till investeringar och företagsutveckling eller 

Kommersiell service  

 

4.3 Bildanalys 
 

Den allmänna kommunikationsutvecklingen på nätet har bidragit till att bilder har fått en 
annan betydelse och roll jämfört med förr i tiden när bilder användes mest för att göra 
hemsidor mer attraktiva. En bild kan säga mer än många ord genom att väcka associationer, 
därmed kan det vara ett väldigt effektivt kommunikationsmedel om tillämpningen är 
genomtänkt. Bildkommunikationen förutsätter att hemsideanvändaren förstår bilden och 
sambandet mellan vad den föreställer och respektive kontext. Till exempel hos Länsstyrelsen 
Gävleborg under flik Näringsliv och föreningar ses bild med pantbank och under flik 
Företagsstöd ses en spargris. Vad är kopplingen mellan en pantbank och Näringsliv och 
föreningar? Det är inte lätt att svara på en sådan fråga utan några spekulationer eftersom 
bildens relevans är svårtolkad. Även kopplingen mellan företagsstöd och spargris är inte 
entydig.  

 

Länsstyrelsen Gävleborg

Flik: Näringsliv och föreningar Flik: Företagsstöd

 

Slutsatsen av detta är att användaren kan ha svårt att nå förståelse för bilderna i dessa 
kontexter, vilket är en bidragande del i den allmänna kommunikationen på hemsidan. Bilder 
har ofta en kompletterande funktion i kommunikation. Om budskapet inte framgår tydligt av 
en bild, krävs det skriftlig information som förklarar detta. Sådana förklaringar som skulle 
påvisa bildernas relevans saknas under respektive flikar på hemsidan.  

Hos Länsstyrelsen Västmanland under flik Näringsliv och föreningar ses en bild av 
Kopparlunden, som talar om den historiska metallindustrins utveckling i regionen. Under 
1990-talet gjordes området om till bland annat hemvist för Culturen och  Västerås Science 
Park. Culturen drivs av en ekonomisk förening som enligt Västerås kommun erbjuder 
västeråsarna ”en mötesplats, där nyskapande kulturverksamhet står i centrum. Upplevelser, 
delaktighet och mångfald är nyckelbegrepp. Besökaren skall i Culturen bli inspirerad, mötas 
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av det oväntade och stimuleras att utveckla nyfikenhet.” Enlig en sådan beskrivning har 
bilden en hög relevans under just denna flik. Frågan är om hemsideanvändarna är medvetna 
om detta. Efter årsskiftet är bara denna bild kvar på hemsidan. 

 

Länsstyrelsen Västmanland 

 
Flik: Näringsliv och föreningar 

 
Flik: Bidrag till företagsutveckling 

 
Flik: Investeringsbidrag

 
Flik: Konsultcheck 

 
Flik: Företag i samverkan 

 
Flik: Utbetalning av beviljat stöd 

 

Under flikar Bidrag till företagsutveckling, 
Investeringsbidrag, Konsultcheck och 
Företag i samverkan ses några relativt 
abstrakta föremål för respektive 
kontexterna. Bilderna kan ha en symbolisk 
betydelse t.ex. järnväg – hård väg framför 
för att utveckla ett företag; en rostig skruv 
– en investering som kommer att bidra till 
långvarig nytta; skopar i en rad – personer 
som står nära varan. Alla dessa tolkningar 
är enbart gissningar och tolkningar. Det 
vore fel att förutsätta att alla 
hemsideanvändare tänker på den 
symboliska betydelsen. Att förstå 
symboliken eller innebörden bakom bilden 

med en kvinna i svart med en portfölj är 
svårtolkad med tanke på att det ska vara 
relaterad till kontexten Konsultcheck.  

Med hänsyn till hemsidornas 
huvudmålgrupp, företagare, är 
bildkommunikation baserad på föremål 
med symbolisk innebörd ett sämre val, 
vilket påverkar tydligheten i 
kommunikationen avsevärt. Däremot under 
fliken Utbetalning av beviljat stöd ses ett 
exempel på bildkommunikation med ett 
budskap som är svårt att ifrågasätta eller 
misstolka!  
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En övergripande observation både hos 
Länsstyrelsen Gävleborg och hos 
Länsstyrelsen Västmanland är att ändringar 
på länsstyrelsers hemsidor har medfört ett 
val att exkludera människor på bilderna för 
att undvika risken med att 
könsdiskriminera. Att inkludera människor 
på bilder är inte fel och det kan 
kommunicera samhörighet samt bidra till 
att företagare känner igen sig eller kan 
relatera till kontexter på ett bättre sätt. Det 
handlar om ett genomtänkt bildval, där 
fokus ligger på inkluderande.  

Även Länsstyrelsen Västernorrland har i 
stort sett tagit bort alla bilder. Endast en 
bild finns kvar under flik Företagsstöd 
som visar en kvinna bakom en datorskärm.  

Länsstyrelsen Västernorrland 

 

 

Flik: Företagsstöd  

Till skillnad från bilderna på länsstyrelsers 
hemsidor för några år sedan, som 
återspeglade för det mesta antingen män 
eller natur, detta visar på en förändring 
som synliggör kvinnors inkluderande, 
vilket i sin tur kan påverka hur en tänker 
kring vem företagande är till för. Trots den 
goda förändringen, finns det risk för 
exkluderande när bildkommunikationen 
sker med enbart en bild som representerar 
enbart ett kön, eftersom det offentliga 
finansiella systemet är för båda kvinnor 
och män samt andra grupper i samhället. 

Ett bättre exempel på detta representeras 
av Länsstyrelsen Västerbotten som under 
flikarna Företagsstöd och Särskilt 
Investeringsstöd har bilder på både kvinna 
och man. Det är just sådant som gör båda 
kön inkluderade och kompatibla när det 
gäller att kommunicera via bilder. I övriga 

bilder ser man bara kvinnor, viket 
signalerar samma problematik som 
nämndes under Länsstyrelsen 
Västernorrland – det handlar inte bara om 
kvinnor utan både kvinnor och män. En 
ytterligare väsentlighet att ta hänsyn till är 
hur personerna på bilderna presenteras och 
vad är bildernas relevans till kontexterna. 
Under fliken Näringsliv och föreningar, 
ses en kvinna bakom en datorskärm, vilket 
säger inte mycket i sig o dess koppling till 
fliken. Under fliken 
Innovationsfinansiering tittar en kvinna 
upp från bordsunder genom två 
pappershögar. Dessa två bilder signalerar 
kvinnornas administrativa roll snarare än 
en företagande roll. Nästan alla bilder 
återspeglar kontorsmiljö istället för den 
variationen av arbetsställen som 
finansieras av länsstyrelser och därmed ger 
verklighetstrogna bilder. Denna tanke kan 
kopplas till diskussionen under 
workshopen, som berör en företagares 
fråga  om varför länsstyrelser använder sig 
av fiktiva bilder istället för att visa upp de 
företag som gynnats av Länsstyrelsers stöd 
och därmed kan ge goda exempel  både på 
företag som lyckats åstadkomma sina mål 
med hjälp av finansieringen  och 
synliggöra länsstyrelsers insatser för att 
främja hållbar tillväxt i länet.  

 
Länsstyrelsen Västerbotten 

 
Flik: Näringsliv och föreningar 
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Flik: Företagsstöd 

Flik: Investeringar i företag 

 

 

Flik: Särskilt Investeringsstöd 

Flik: Innovationsfinansiering

Länsstyrelsen Norrbotten har en någorlunda varierar bildkomposition som förmedlar kön, 
gemenskap, turism och annat. Efter årsskiftet endast bilden under flik Företagsstöd finns kvar 
som visar hängande pengar på en tvättlina. Att kommunicera pengar på bilden är inget fel i 
denna kontext men pengar på en tvättlina kan skapa fel association med t.ex. penningtvätt.  
Återigen bildkommunikation är starkt förankrad i associationer. 

Under fliken Näringsliv och föreningar finner användaren en bild som visar en båt som 
paddlas fram av ett glatt gäng. Bilden förmedlar gemenskap och signalerar turistnäringen som 
är central i länet och vilket återspeglas i flera bilder på hemsidan. Under fliken Stöd till 
investeringar och företagsutveckling ser man ett team som representeras av båda kön och 
visar på ett samarbete.  

 
Länsstyrelsen Norrbotten 

 Flik: Näringsliv och föreningar  

 Flik: Företagsstöd 

 
Flik: Regionala företagsstöd 
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Flik: Stöd till investeringar och 

företagsutveckling

 

 

 
Flik: Mikrostöd 

 
Flik: Konsultcheck 

 
Flik: Innovationsstöd

Sammanfattningsvis framgår att bildkommunikationen på länsstyrelses hemsidor består av 
antingen inga människor alls eller fullt fokus på kvinnor. Därmed kan det noteras att målet 
med att kommunikationen inte ska utesluta någon och därmed inkludera både män och 
kvinnor samt andra grupper i samhället inte möts genom bildvalen på hemsidorna. Sådant blir 
mest tydligt just i bildkommunikationen, vilket kan skapa antingen en stark känsla av 
samhörighet och igenkännande eller det motsatta, något som kan vara svårare att åstadkomma 
med skriftlig text. Det handlar inte heller bara om att visa ett visst kön på bilderna men även 
de industrier eller yrken som förmedlas och förknippas  med ett visst kön.  

Resultaten gällande bildkommunikation visar stort fokus just på kön. Bilderna representerar 
för det mesta unga och vita kvinnor och män. Är det bara unga och vita som representerar 
företagarmassan och vi vill attrahera? Sådana faktorer som t.ex. ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning och likande är något naturligt i samhället men synliggörs inte. För att 
göra kommunikationen mer inkluderande måste ett bredare tänk än bara kön komma till stånd. 
Blicken måste lyftas och kommunikationen utvecklas på ett sätt som gör att olika typ av 
människor representeras och därmed kan känna igen sig i stödsystemet.  

 ”Andra från samma land som jag brukar komma till mig och rådfråga om stödmöjligheter. De ringer 
inte till Almi eller Länsstyrelsen eftersom de känner sig osäkra pga. språket och deras etnicitet. De 
känner sig tryggare att fråga mig.” 

(En av företagarna under workshoppen)  

Resultaten visar på bristande kunskap om vad bildkommunikation står för. 
Bildkommunikationen förutsätter att hemsideanvändaren förstår bilden och kopplingen till 
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respektive text. Det är inte bara vad som visas på bilderna utan även hur bilderna förhåller sig 
till respektive kontext under en viss flik eller rubrik. Vad avser sändaren förmedla med 
bilden?  Vilka associationer väcker bilden? Oftast kan bilderna under sådana flikar som t.ex. 
Mikrostöd och Konsultcheck upplevas som svårtolkade. Här kan en förklarande t.ex. vilka typ 
av verksamheter som gynnas mest av mikrostöd i respektive län läggas till samt förmedla 
något som förstärks av en bild. 

Vidare visar resultaten att länsstyrelser använder sig av fiktiva bilder från bildkataloger 
istället för bilder som visar på samarbeten som länsstyrelser har med näringslivet, vilket kan 
vara något som skulle både synliggöra det goda arbetet som länsstyrelser utövar för att främja 
hållbar tillväxt samt visa upp företagen som har gynnats av stöden i länet.  

 

4.4 Kontakt 
 

Resultaten visar att uppmuntran till företag att ta kontakt har ökat avsevärt på hemsidorna 
under 2016. Kontaktuppgifter anges nästan under varje flik hos samtliga länsstyrelser och 
uttrycks exempelvis på följande sätt.  

Länsstyrelsen Norrbotten: 

”Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer också gärna ut 

och träffar dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.” 

 

Länsstyrelsen Västmanland 
”Kontakta alltid oss innan du ansöker, vi skickar en länk till webbansökan.” 

 

Länsstyrelsen Västernorrland 
”Ring gärna och diskutera med oss om ditt företag har möjlighet att få företagsstöd.” 

 

Länsstyrelsen Västerbotten signalerar tydligt att de har många sökanden och högt tryck på 
beslutsfattande. Inga inbjudande textrader till att ta kontakt med handläggarna hittas i detta 
fall.  

”Högt söktryck = beslut tidigast i slutet av januari 2017 

På grund av ett högt söktryck av företagsstöd i Västerbotten kommer länsstyrelsen inte att bevilja 

några nya stödansökningar förrän under 2017” 

 

Trots att uppmuntran till kontakt kan ses som något positivt, kan en sådan uppmuntran i vissa 
fall signalera motsatsen när det råder brist på grundläggande information om stöden som 
handläggs hos länsstyrelser. Det kan leda till att användaren avstår från att ta kontakt när 



 

47 
 

användaren inte kan formulera frågor när denne inte känner till vilka finansieringsmöjligheter 
som finns? Sådant kan bidra till osäkerhet inför att ta kontakt med länsstyrelsen. 
Grundläggande kunskap om stödsystemet framstår som en förutsättning för att en företagare 
kan känna sig trygg att kontakta och diskutera med en handläggare om dennes möjligheter till 
finansiellt stöd.  

Rådande brister i kommunikationen om det finansiella stödsystemet i samband med 
uppmuntran till att ta kontakt skickar negativa signaler om en organisations effektivitet. Har 
handläggarna tid för att besvara grundläggande frågor om t.ex. innebörd av olika stöd eller 
vilka som kan söka? 
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5. Analys av Regionverksamheters/Landstings hemsidor 
 

Ovan har rapporten redogjort för hur företag och företagsrådgivare upplever fem av offentliga 
finansiärers hemsidor och analyserat hur fem länsstyrelsers hemsidor såg ut före och efter att 
hanteringen av företagsstöd har gått över till regionverksamheter. I samband med denna 
övergång har regionverksamheter fått i uppgift att förbättra sin hemsidekommunikation. 
Nedan analyseras de fyra regionverksamheterna av de fem länsstyrelserna som tagit över och 
därmed fått i uppgift att handlägga företagsstöd: 

 

 Region Gävleborg 

 Region Norrbotten 

 Region Västmanland 

 Landstinget Västernorrland 

 

Här dras paralleller med resultat från workshop om förbättringsbehoven i det offentliga 
finansiella systemets kommunikation som identifierades av företag och företagsrådgivare 
samt till resultat från länsstyrelsers hemsidors analys.  

 

Efter årsskiftet 2016/2017 har regionverksamheters utvecklingsarbete kring 
hemsidekommunikation analyserats. Observationer vid olika tidpunkter har visat att ständiga 
förändringar och justeringar pågår. Analyser visar att regionverksamheter har genomfört 
förbättringar i sin webbkommunikation. Flera förändringar matchar de förbättringsbehov som 
identifierades i workshop (kap. 4) och analyser av länsstyrelsers webbkommunikation (kap. 
5). Våra observationer av förändringsarbetet har skett fram till och med 2017.06.30.  

 

5.1 Struktur 
 

Regionhemsidorna saknar samma standardupplägg som länsstyrelsers hemsidor har, vilket gör 
att hemsideutformningen varierar mellan regionerna. Hemsidornas struktur har både likheter 
och skillnader. Till att börja med, endast Region Västmanland har direktlänkat till Söka 
företagsstöd och projektmedel på sin startsida. Efter att detta har klickats kommer användaren 
direkt till information om Företagsstöd. Detta är en betydlig funktionsförbättring jämfört med 
samma funktion på länsstyrelsers hemsidor, vilket ledde till flertalet blanketter.  
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Region 

Gävleborg 

Region 

Norrbotten 

Region 

Västmanland 

Landstinget 

Västernorrland 

Direktlänk på 

regionstartsidan 
Nej Nej Ja Nej 

     

 

5.1.1 Stegvis till Företagsstöd 

 

Tabellen nedan sammanfattar de steg som en hemsideanvändare behöver ta sig igenom för att 
komma fram till informationen om företagsstöd.  Resultaten visar att det är tre till fyra steg för 
användaren att klicka sig fram genom i samtliga fyra fall. Det första steget inleds i det övre 
verktygsfältet som sträcker sig horisontellt över hela startsidan.  

 

Hos Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland är stegen till företagsstöd  snarlika 
både vad gäller rubrik och antal steg och följer samma strukturupplägg som hos 

Region Gävleborg Region Norrbotten Region Västmanland Landstinget Västernorrland 

1. Regional utveckling  1. Utveckling och  tillväxt 1. Våra ansvarsområden 1. Regional utveckling 

2. Stöd o bidrag  2. Regional utveckling och framtid 2. Utveckling och tillväxt 2. Stöd och finansiering 

3a.Företagsstöd 3. Företagsstöd och projektstöd 
3. För dig som samverkar 

inom regional utveckling 

3a. EU-finansierade 

program & projekt 2014- 

2020 

Affärsutvecklingscheckar 4a. Regionala företagsstöd 
4. Företagsstöd och 

projektmedel 
3b. Företagsstöd 

Företagsutveckling 
Stöd till investeringar och 

företagsutveckling 
 Regionala företagsstöd 

Miljöinvesteringar Regionalt investeringsstöd  Kommersiell service 

Stärk regional 

serviceutveckling 
Mikrostöd  Innovationsstöd 

3b.Projektmedel Konsultcheck  3c. Projektstöd 

   Ansökan/Beslut Innovationsstöd  3d. Kulturstöd 

   Redovisning/Betalning Webbansökan  3e. När du har fått stöd 

   Projektbanken 
Bilagor till ansökan om regionala 

företagsstöd 

  

 

Rekvisitionsblanketter till ansökan om 

utbetalning av regionala företagsstöd 

  

 

Företag som fått regionalt företagsstöd 

  

 

4b. Regionala projektstöd 

  

 

4c. Stöd till kommersiell service 
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Landstinget Norrbotten 

länsstyrelserna för att leda hemsideanvändaren till Företagsstöd. Med andra ord, i första steg 
klickas Regional utveckling och efter det Stöd och finansiering/Stöd och bidrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däremot noteras att vid både hos Region 
Norrbotten och Region Västmanland finns 
rubrikuppdateringar. Region Norrbottens 
steg två Regional utveckling och framtid 
signalerar framtidsorientering, vilket i sig 
bär budskapet om framtidstro. Detta är ett 
exempel på hur positivt laddade ord kan 
göra kommunikation mer attraktiv. Denna 
flikrubrik är även välförankrad i texten 
under fliken: 

 

 

”Norrbotten ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i. Vi arbetar för att länets kommuner, 
universitetet, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid 
och utveckling.” 

 

De mest avvikande flikrubrikerna används 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 
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av Region Västmanland ,vilka i sin tur påverkar hemsidans struktur. Till skillnad från andra 
regionverksamheter, där första steget inledes med Regional utveckling eller Utveckling och  
tillväxt, börjas vid Region Västmanland med flik Våra ansvarområden. Trots att det kan 
upplevas ovanligt att strukturera hemsidan på detta sätt, fyller det en tydliggörande funktion 
genom att tidigt kommunicera vilka områden regionverksamheten ansvarar för. Efter 
användaren klickat detta kommer denne till de tre ansvarsområden som även kortförklaras 
med text. Där identifieras nästa steg, som är snarlik som hos de övriga regionverksamheterna. 

 

Efter att Utveckling och  tillväxt klickats  kommer användaren till nya sex rutor. Trots texten 
som beskriver flikfunktioner, är det inte lika entydigt hur användaren kommer vidare. Flera 
rutor upplevs som ett tänkbart nästa steg, t.ex. Ett dynamiskt näringsliv - utveckling av olika 
typ av företag har betydlig inverkan på dynamiken i näringslivet. Eller t.ex. Vårt uppdrag – 
stödtexten är inte så entydig och regionalt ansvar är även att ge stöd till företag. Detta gör att 
direktlänken på startsidan Söka företagsstöd och projektmedel blir extra betydelsefull ifall 
användaren har svårt att komma vidare vid detta steg.  

Anledningen till varför fliken För dig som samverkar inom regional utveckling inte upplevs 
som ett självklart nästa steg är att flikrubriken snarare förknippas med offentliga myndigheter 
eller verksamheter som har övergripande ansvar om regionalutveckling än  med företagare. 
Analyserna av länsstyrelsers hemsidor tyder på att det saknas samsyn för i 
hemsidekommunikationen med företag och företag är viktiga aktörer som genom samverkan 
bidrar till regional utveckling.  Med andra ord, företagare kan ha svårt att känna igen sig i 
flikrubriken.  Däremot kan fliken, För dig 
som samverkar inom regional utveckling,  
ses ha ett viktigt budskap som stärker 
uppfattningen av entreprenörers roll i 
näringslivsutvecklingen genom att antyda 
att även småföretagare är viktiga aktörer.  

Efter användaren fastställt att det är rutan 
För dig som samverkar inom regional 
utveckling som leder vidare, kommer 
användaren till nya åtta rutor, där hittas 
snabbt till företagsstöd.   

Ytterligare en kommentar om Region 
Västmanlands struktur är att hemsidan ser annorlunda ut i jämförelse med andra 
regionverksamheters hemsidor.  Hemsidans struktur bygger på rutor med rubriker och kort 
text som förklarar respektive ruta. Genom detta sammanfattas och organiseras 
informationsmängden på ett lättöverskådligt sätt. Detta är något som efterfrågades starkt av 
företagare och företagsrådgivare, dvs mindre text och förenklad struktur som guidar 
hemsideanvändaren till respektive information på ett lättförståeligt sätt. I detta fall blir det 
extra viktigt att både flikrubriker och textförklaringarna är tydliga och leder inte till några 
missförstånd eller tvivel. Ett möjligt förbättringsförslag kan vara att kommunicera i respektive 
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ruta var användaren hamnar om denne klickar på detta eller för vem informationen under 
respektive flik kan vara intressant. 

 

5.1.2. Projektmedel 

Att företag genomför olika projekt för att utveckla olika idéer har blivit allt mer vanligt. Men 
vad menar Regionerna med projektstöd kan förtydligas så att företagare enkelt kan förstå om 
det är något för företag.  

Vid tre utav fyra regionverksamheter är informationen om företagsstöd och projektstöd 
separerad i var sin flik. Hos Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg finns 
beskrivningen av vem projektstöd är till för  och texten tyder på att detta stöd inte är för 
enskilda personer och företag: 

”Sökanden av regionala projektmedel kan vara kommuner, organisationer, kommunala näringslivs- 
och utvecklingsbolag, myndigheter, föreningar samt universitet och högskolor. Projektstöd lämnas inte 
till enskilda personer eller näringsdrivande företag och organisationer.” (Landstinget Västernorrland)  

”Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer med flera. Enskilda 
personer eller företag kan normalt inte vara sökande.”  (Region Gävleborg) 

Region Norrbotten har dessa under samma flik men sedan separeras informationen under två 
flikar. Informationen om vem projektstöd är till för kommuniceras inte tydligt förrän 
användaren kommer till fliken om projektstöd. Under fliken Företagsstöd och projektstöd 
förklarar projektstöd enligt följande: 

”Syftet med projektstödet är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan 
söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt.” 

Beskrivningen kan ge intryck att vem som helst kan ansöka om stödet.  Samtidigt under fliken 
Regional projektstöd står det: 

”Sökanden kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, 
kommunala samverkansorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar med flera.” (Region 
Norrbotten) 

Till skillnad från den tidigare beskrivningen, kan slutsatsen att projektstöd är till för 
kommunala aktörer snarare än till företag dras.  

Region Västmanland har inte separerat företagsstöd och projektstöd i två separata flikar. 
Informationen om båda stöd löper på samma sida och delas upp med rubriker. Länkarna på 
denna sida anges för mer ingående beskrivning om projektstöd. Beskrivningen av vem 
projektstöd är till för skiljer sig från de övriga regionverksamheterna - den kan ses som för 
allmän och inte lika självklart om ett förtag får ansöka om detta: 

”Detta riktar sig till kommuner och aktörer som främjar näringslivet i länet.” (Region Västmanland ) 
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Med hänsyn till en av sökvägen för att komma till informationen om företagsstöd För dig som 
samverkar inom regional utveckling  borde det vara en möjlighet även till företagare. Å andra 
sidan, framkom det hos andra regioner att projektmedel inte är för enskilda personer eller 
näringsdrivande företag och organisationer. Därmed lämnas utrymme för företagarens egna 
tolkningar av sin verksamhet, vilket bidrar till en viss grad av otydligheten i 
kommunikationen. Om företagsstöd är till för företag och projektstöd är till för kommuner 
och kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag mm., innebär det att informationen riktar 
sig till två olika målgrupper, vilket är viktigt att separera och sortera för att inte förvirra.  

Flikrubriken Projektstöd framstår inte som entydig i om detta är något för en specifik 
målgrupp. En väl definierad hemsidestruktur behöver rikta sig till olika 
hemsideanvändargrupper och att de kan identifierar relevanta flikar för önskad information 
direkt, vilket kräver ”självklarhet” i varje steg. Genom att specificera flikrubriker, t.ex. 
projektstöd för kommunala aktörer, effektiviserar man navigeringen. 

Om företag har möjlighet till projektstöd, behöver detta förtydligas. Detta t.ex. via ökad 
struktur dvs. Flik Projektstöd och sedan två underflikar Projektstöd för företag och 
Projektstöd för kommunala aktörer.  

 

5.1.3 Fliken Företagsstöd  

 

Information som hittas under den övergripande fliken om företagsstöd och strukturen under 
denna flik redogörs för nedan. Det är en överordnad flik som bör introducera information om 
företagsstöd på ett övergripande sätt. Våra analyser visar att det brister i viktig information 
under denna flik. Det är just de första meningarna på en hemsida som förväntas introducera 
innehållet. Ett pedagogiskt sätt att börja en ny flik är att tala om ämnet genom en beskrivning 
som grundar sig i svaret på sådana frågor som  vem?, vad?, hur?, när? och varför?. Detta för 
att på ett tydligt sätt förklara en grundidé eller ett koncept såsom företagsstöd och/eller bidrag 
i detta fall. Samtliga hemsidorna börjar med en övergripande  beskrivning av syftet med 
företagsstöd.  

”Genom olika bidrag och stöd medverkar Region Västmanland till att skapa ett gynnsamt 
företagsklimat och därigenom sätta Västmanlands näringsliv på kartan.” (Region Västmanland) 

”Här finns information om regionalt bidrag till företagsutveckling. Syftet med stöden är att främja en 
hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i länet.” (Region Gävleborg) 

”Syftet med regionala företagsstöd är att skapa hållbar tillväxt i både företagen och på regional 
nivå.” (Region Norrbotten) 

”Varje år får landstinget pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd 
ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.” (Landstinget Västernorrland)  
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Av detta framgår att främst tillväxt, hållbarhet, utveckling eftersträvas med företagsstöd. 
Detta kan även ses som svar på frågan varför företagsstöd finns till. De övergripande 
beskrivningarna är verksamhetsorienterade men det behövs mer tydlighet vad det innebär för 
en företagare som ansöker om finansiering. Trots att beskrivningen i detta skede ska vara 
övergripande, krävs mer information för att göra det begripligt. Mer ingående förklaring till 
företagsstöd hittas enbart hos Landstinget Västernorrland. 

 

Ovan visas ett exempel på hur begreppet företagsstöd kan introducera. Det finns utrymme för 
utvecklingsmöjligheter av beskrivningen. Workshopresultat visar att många företagare inte är 
bekanta med stödmöjligheter som erbjuds av länsstyrelsen/regionverksamheter, och därmed 
framstår det som viktigt att informera vilka typer av företag som har rätt till stöd.  T.ex.  
Region Västmanland besvarar under den gemensamma fliken Företagsstöd och projektmedel 
under rubriken Företagsstöd,  vem som kan få  företagsstöd genom att tala om att det är små 
och medelstora företag som kan ansöka om 
stödet. Här kan begreppen 
”marknadsmässiga villkor” förtydligas och 
tanken med ”landstinget kan stödja en del 
av investeringen” kan utvecklas genom att 
tala om hur – genom bidrag, lån, rådgivning 
etc. Det kan finnas en poäng med att 
förtydliga att det finns en rad olika 
stödtyper och att villkoren skiljer sig mellan 
de olika stödtyperna. I samband med detta 
är det bra att navigera hemsideanvändarna 
genom att tala om att mer information finns 
att tillgå genom att klicka på länkarna. Ett bra exempel på hur en funktionell länkning kan se 
ut hittas på Region Gävleborg som ger en kort intro till olika länkar vilket avslutas med ”…” 
dvs. mer info hittas genom att klicka på länkarna. Detta underlättar för hemsideanvändarna att 
välja den flik som lämpar sig bäst för dennes behov och intressen utan att behöva klicka och 
läsa in sig på alla länkar. 

Landstinget Västernorrland har under fliken Regionala företagsstöd (underflik till fliken 
Företagsstöd) information om grundläggande förutsättningar för att få stöd. Detta kan vara 
avgörande information för en företagare för att veta om denne har rätt att gå vidare och 
ansöka om medel hos länsstyrelsen /regionverksamheten och därmed är det även viktigt att 
flagga för under fliken Företagsstöd.  
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Visa regionverksamheter informerar under de olika stödtypernas flikar om att investeringen 
måste ha genomförts och redovisning av betalda fakturor måste ha skett  för att kunna få ut 
stödet. Men det råder oklarhet kring om det gäller för alla stöd. Detta är viktig information 
som företagare bör ha kännedom om redan från början, vilket därmed kan tas med i den 
generella upplysningen om företagsstöd. Det kan vara strategiskt bra val att under just denna 
flik tala om vilka företag som prioriteras. T.ex. informerar Region Västmanland om att 
verksamheter som gynnar miljö, jämställdhet och integration har förtur förutsatt att 
grundläggande krav är uppfyllda, som nämns kort i punktformat. Detta är ett bra sätt att via en 
tydlig kommunikation stimulera företag att jobba aktivt med de nämnda samhällsfrågorna, 
vilket främjar både företagets och samhällets intressen samtidigt. 

Det är även viktigt att vid detta steg informera om rollen som andra aktörer kopplade till 
företagsstöd har såsom länsstyrelsen, tillväxtverket, jordbruksverket etc. T.ex. hänvisar 
Region Västmanland till länsstyrelsen vid frågor om företagsstöd inom 
landsbygdsprogrammet. Det är nödvändigt att synliggöra och förklara samarbetet mellan 
organisationer särskilt efter uppdragsövergången från länsstyrelsen. Uppdragsövergången kan 
bidra till förvirring bland företagarna, vilket medför behov att hänvisa till rätt organisation för 
rätt typ av stöd. Länken till Tillväxtverket hittas på samtliga regionverksamheter hemsidor 
och där informeras företag att de ansöker om stöd hos Tillväxtverket men det saknas 
förklaring till vad Tillväxtverkets roll är i processen. Sådan information behövs för tydlighet.  

Region Västmanland informerar kort under flik Företagsstöd och projektstöd om hur ett 
företag får sitt beviljade stöd. Detta är i riktning mot det som företagare efterfrågar; både 
beskrivning och bild om hur ansökningsprocessen ser ut. T.ex. ger Region Gävleborg input 
till en sådan process under flik Affärsutvecklingscheckar under rubrikerna Hur gör jag om jag 
är intresserad?, Så här går det till, Vad händer efter att jag fått ett beslut?, Utbetalning av 
beviljad affärsutvecklingscheck, men det är för långt in i informationsstrukturen. 
Övergripande information som är gemensam för olika stöd gynnar hemsideanvändarna om 
den finns på rätt plats. Enligt företagare är information om ansökningsprocessen viktig att 
förstå i tidigt skede, eftersom det ger ökad förståelse om hur det fungerar med företagsstöd. 
Detta tyder på att processkartan platsar bäst under fliken Företagsstöd. 

Under denna flik är det även förtjänstfullt att informera om senaste nyheter eller vad som är 
aktuellt just nu. T.ex. Region Norrbotten meddelar om förlängda handläggningstider under 
sommaren och beslutsstatistiken under årets första kvartal.  

Sammanfattningsvis är fliken Företagsstöd en övergripande flik som kan sammanfatta de 
olika stödtyperna, all generell information som kan vara viktig för en företagare att veta innan 
hon/han ger sig längre in i informationssökningen, och förväntas finnas här istället för vid 
underflikar. 
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5.1.4 Den högra verktygspanelen under fliken Företagsstöd 

I likhet med länsstyrelser används den högra verktygspanelen för stödinformation. Även för 
sådan information är det viktigt att sortera och gruppera samt använda tydlig rubriksättning. 
Ett bra exempel visas vid Landstinget Västernorrland. Den högra verktygspanelen består av 
tre viktiga informationskategorier, som både framhävs och som samtidigt inte stör 
huvudtexten på hemsidan: min ansökan, kontaktuppgifter och relaterad information som är till 
stöd för en företagare.  

En förbättring till detta kan vara en kort förklaring till länkarna under relaterad information 
eftersom de  flesta hemsideanvändare som kommer till sidan mest troligt inte är bekanta med 
t.ex. verksamt.se., bizmaker eller liknande. Kort text om vad som kan hittas under dessa 
länkar kan vara till hjälp. 

Region Gävleborg Region Norrbotten Region Västmanland 
Landstinget 

Västernorrland 

Kontakt 

foretagsstod@ 

regiongavleborg.se 

Fredrik Sollenborn,  

handläggare  

026-15 30 13 

fredrik.sollenborn@ 

regiongavleborg.se 

Cecilia Hedlöf,  

handläggare  

026-53 14 08  

cecilia.hedlof@ 

regiongavleborg.se 

Anna Ygeby,  

handläggare  

026-15 40 04  

anna.ygeby@ 

regiongavleborg.se 

Mer hos oss 

- Regionala företagsstöd 

- Beslut jan-mar 2017 

- Förlängda handläggningstider under 

sommaren 

Relaterade länkar 

- Investeringsbidrag  

- Konsultcheck  

- Innovationsstöd  

- Företag i samverkan  

- Kommersiell service  

- Regionala projektmedel  

- EU:s strukturfonder  

- Tillväxtverket  

- verksamt.se  

- Svenska ESF-rådet  

- Regionalt 

utvecklingsprogram 

 

 

Ansök här 

Via e-tjänsten Min 

ansökan 

Mer på andra webbplatser: 

- Min ansökan 

- Verksamt - för dig som driver eller vill 

starta företag 

- Beslutsstatistik för regionala företagsstöd 

- Se alla 

Kontakta oss 

Kontaktinformation 

handläggare 

Anita Johansson 

E-post: anita.k.johansson@norrbotten.se 

Telefon: 0920-711 52 
 

Elisabeth Johansson Englund 

E-post: elisabet.johansson-

englund@norrbotten.se 

Telefon: 0920-711 60 
 

Erika Falk 

E-post: erika.falk@norrbotten.se 

Telefon: 0920-711 69 
 

Per-Anders Karlsson 

E-post: per-anders.karlsson@norrbotten.se 

Telefon: 0920-711 62 
 

Tomas Olsson Lasu 

E-post: thomas.olsson-lasu@norrbotten.se 

Telefon: 0920-711 61 

Relaterad information 

- Almi 

- Coompanion 

- Tillväxtverket 

- Biz Maker 

- Verksamt 

- Länsstyrelsen och 

landsbygdsprogrammet 
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5.1.5  Strukturen och information i ”underflikar”  

Resultaten visar på att informationen struktureras olika hos regionvarsamheterna. Vissa gör 
det tydligt i det vänstra verktygsfältet vilka stöd som finns tillgängliga medans andra talar om 
det under respektive flik och anger länkarna därunder.  

  

Region Gävleborg Region Norrbotten Region Västmanland 
Landstinget 

Västernorrland 

Företagsstöd Regionala företagsstöd 
Företagsstöd och 

projektmedel 
Företagsstöd 

Affärsutvecklingscheckar 
Stöd till investeringar och 

företagsutveckling 
Investeringsbidrag Regionala företagsstöd 

Företagsutveckling Regionalt investeringsstöd Konsultcheck Kommersiell service 

Miljöinvesteringar Mikrostöd Innovationsstöd Innovationsstöd 

Stärk regional 

serviceutveckling 
Konsultcheck Kommersiell service   

 

Innovationsstöd Företag i samverkan   

 

Webbansökan 
OBS! Ej flikar utan 

länkar på sidan 

 
 

Bilagor till ansökan om regionala 

företagsstöd 

  

 

Rekvisitionsblanketter till ansökan 

om utbetalning av regionala 

företagsstöd 

  
 

Företag som fått regionalt 

företagsstöd 

 
 

 

5.1.3 Textstruktur 

En av de mest positiva förändringarna ligger i linje med företagares behov av bättre 
textstruktur är åtgärder med rubriker under flikarna om de olika stödtyperna. Detta ger en 
mycket bättre överblick och gör texten lättare att ta till sig.  Nedan följer exempel från varje 
Region.  

 

Region Region Norrbotten Region Gävleborg Landstinget Västernorrland 
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Västmanland 

Konsultcheck Stöd till investeringar 

och företagsutveckling 

Affärsutvecklingscheckar Regionala företagsstöd 

Till vem? Till vad kan du få stöd? Vem kan söka? Vem kan söka företagsstöd? 

Hinder till 

ansökan 

Vem kan få stöd? Hur mycket kan företaget 

ansöka om? 

Verksamheter som inte beviljas 

företagsstöd 

Till vad? Vem kan inte få stöd? Internationaliseringscheck Grundläggande förutsättningar 

 Hur stort stöd kan du få? Vad kan man söka stöd för? Vad kan du söka stöd för? 

 Viktigt att veta Digitaliseringscheck Följande beviljas inte företagsstöd 

 Faktorer som kan 

påverka stödet 

Vad kan man söka stöd för? Hur stort stöd kan du få? 

   Hur gör jag om jag är 

intresserad? 

Olika stöd 

   Så här går det till Hur söker du företagsstöd? 

   Vad händer efter att jag fått 

ett beslut? 

 

   Utbetalning av beviljad 

affärsutvecklingscheck 

 

 

Vissa regionverksamheter erbjuder mer information till hemsideanvändare än andra. Vid 
rubrikjämförelse observerar vi att till vem, till vad och hinder är gemensamma ämnesrubriker 
som har formulerats på olika sätt.  

Under workshopen kommenterade en av företagarna att det förmedlas ingenstans vad som kan 
och inte kan tas med i budgeten för att beräkna det tillåtna investeringsbeloppet och att det 
inte finns tillräcklig information på hemsidan om hur företagare kan ansöka eller vilka ramar 
som finns för budgeteringen. Företagarna blir därför beroende av kontakt med handläggarna. 
Utan att ta kontakt är det svårt att planera investeringen eftersom företagarna inte vet vad 
exakt vad de kan få stödfinansiering till.  

En annan deltagare under workshoppen uttryckte att företagarna skulle gynnas om de 
informerades tidigt om vilka fallgropar som kan finnas när företagare ansöker eller t.ex. vilka 
geografiska områden, branscher eller investeringar som stöds ytterst i regionen. Vissa 
regionverksamheter erbjuder information som kan vara av extra värde för företagare och som 
ger en bättre inblick för vad som är eller inte är tillåtet att söka medel för, t.ex. Region 
Norrbotten och Landstinget Västernorrland informerar om grundläggande förutsättningar för 
att ansökningen ska bli godkänd, vad företagare kan inte söka medel för (ta med i budgeten), 
faktorer som kan påverka stödet och liknande. Allt detta har även storinverkan på en 
företagares möjligheter att planera sin verksamhetsutveckling.  
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5.1.5 Till Ansökan  

Hos Landstinget Västernorrland och Region Norrbotten råder inga konstigheter; här hittas 
länken Min ansökan i den högra verktygspanelen under alla kopplade flikar till  företagsstöd. 
På Region Västmanlands hemsida meddelas ”Kontakta alltid oss innan du ansöker!” och inga 
länkar hittas på hemsidan till ansökan förutom till Innovationsstöd, där finns länken till FoU- 
rådet som man ansöker om medel hos. 

Region Gävleborg hänvisar under flikarna Regionalt bidrag för företagsutveckling och 
Miljöinvesteringar med länk Ansökan regionalt bidrag företagsutveckling, till Tillväxtverkets 
sida. Däremot under fliken Affärsutvecklingscheckar ska en intresseanmälan laddas ner och 
fyllas i som sedan skickas vidare till Region Gävleborg. Nedladdningen ska göras exakt som 
står i anvisningarna annars leder det till följande:  

 

 
 

Däremot visar meddelande ovan att även om användaren har laddat ner och sparat dokumentet 
så när nedlandningsrutan i hörnet av fönstret trycks öppnas detta meddelande. Användaren 
måste gå till den platsen där användaren sparat ner dokumentet på datorn och öppna den 
därifrån med Adobe Acrobat Reader, annars kommer samma meddelande. För en hel del 
användare kan det ta stop redan där, vilket indikerar tydligt att länken behöver förbättras.   

 

5.2 Innovativa insatser 

5.2.1 Återkoppling 

 

Det kan vara utmanande att jobba med kommunikationsutveckling när det saknas 
återkoppling från huvudmålgruppen som hemsidan riktar sig till. Denna 
envägskommunikation  resulterar ofta i att informationen som tillhandahålls är  snarare 
verksamhetsorienterad än riktad till och till hjälp för den avsedda målgruppen – företagare. 
För att förbättra dessa förutsättningar har Region Västmanland integrerat en 
återkopplingsfunktion på hemsidan - på slutet av varje sida finns fråga ”Hjälpte informationen 
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på den här sidan till dig?” med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Detta är ett simpelt sätt för 
att få återkoppling om informationen upplevs som tillräcklig eller inte. Om användaren 
klickar på ”Nej”, poppar upp ett fönster där denne kan knappa in förbättringsförslag.  

 

5.2.2 Sociala medier 

I dagens samhälle har sociala medier stor betydelse för popularitet, vilket kan gynna 
offentliga verksamheter såsom regionverksamheterna. Olika digitala sociala plattformar 
används ofta som extra  länkar utåt. Till skillnad från andra regionverksamheter uppmuntrar 
Region Västmanland längst ner på varje sida ”Följ oss” och anger länkar till Facebook, 
LinkedIn, Twitter och Youtube. LinkedIn leder till – sidan kan inte hittas.  Övriga tre 
valmöjligheter leder till info om händelser i hela regionen. Regionverksamhet omfattar en stor 
variation av arbete och därmed händelser relaterade till  företagsstöd är svårt att hitta här.  

Trots spridningssyftet för hela regionverksamheten kan det finnas poänger med att ha en t.ex. 
Facebook sida eller forum för förtagare och finansiärer, där aktuella frågor och svar om 
företagsstöd delas. En länkning till en sådan sida/forum under fliken Företagsstöd skulle ha ett 
betydligt större värde för både företag och regionverksamheten. Detta skulle ge även input till 
finansiärerna om hur de kan komplettera informationen på hemsidorna för att göra det även 
tydligare för företagare.  

Region Västmanland har även en separat funktion ”Dela texten” på samma medier förutom 
Youtube. Landstinget Västernorrland har ikoner till LinkedIn, Facebook, Twitter, Google + 
och e-postikon och Region Gävleborg har ikoner till Facebook, Twitter, och Google +, där 
länken av respektive regionverksamhetens sida kan delas. Region Norrbotten har inte dessa 
funktioner.  

 

5.2.3 Exempel på företag som lyckats 

Något som företagarna under workshopen uttryckte som viktigt är att se goda exempel med 
företag som har fått företagsstöd och höra om deras erfarenheter. Enligt företagarna detta ger 
tilltro och signalerar till andra att det finns finansieringsmöjligheter. I dagsläget är det bara 
Region Norrbotten som har fliken Företag som fått regionalt företagsstöd på hemsidan visar 
ett företag som ett exempel. Det framstår därmed som förtjänstfullt om fler följer det goda 
exemplet och visar att olika typ av företag som drivs av män och kvinnor, unga och gamla, 
svenskfödda och utlandsfödda har fått finansieringen, som lett till utveckling. 

 

5.3 Språk och informationstillgänglighet 
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Trots att företagarna förespråkar mindre mängd och tydligare text, handlar det främst om 
balans mellan informationskvalitet, informationsmängd och informationsrelevans. När 
användaren kommer till den övergripande fliken som sammanfattar alla stödtyper Stöd och 
bidrag/Företagsstöd och projektstöd  erbjuds användaren väldigt lite av den övergripande 
informationen. Alla län erbjuder en begränsad del under denna flik dvs. alla län informerar 
något förtjänstfullt men omfattningen är för liten med hänsyn till de möjligheterna som denna 
flik erbjuder. T.ex. Region Gävleborg tydliggör vilka typer av företag som kan ansöka om 
finansiella medel samt vad är syftet med detta.  Landstinget Västernorrland kommunicerar att 
de jobbar aktivt med att på olika sött fördela finansiella resurser för att utveckla länet.   
Region Norrbotten framhåller det unika med länet och signalerar värderingar om gemenskap 
och mångfald. Region Västmanland kommunicerar ambitionen att sätta Västmanland på 
kartan.  

 

Region Gävleborg 

 
Landstinget Västernorrland 

 

 
 

Region Norrbotten 
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Det är under denna flik som hemsideanvändaren kan introduceras kort med t.ex.  innebörden 
av företagsstöd, bidrag, projektstöd och syfte med detta, vilket kan tydliggöra vad är 
skillnaden mellan dessa; hur möjligheten till företagsstöd gynnar företagsklimatet och 
regionen; kommunicera vilka värderingar och behov regionen har samt visa hur regionens 
företagsklimat skiljer sig från andra regioner. Här kan det även informeras om varför det är 
värt att starta en verksamhet just i denna region osv. Med andra ord, under denna flik kan 
balans skapas mellan att lägga grund till förståelsen för de flikarna som kommer näst 
(Företagsstöd, Projektstöd), och beskrivning av det unika med företagsklimatet i 
regionen/länet och vilka behov som finns det samt hur regionverksamheten jobbar för att möta 
dessa behov genom att tala om vilka värderingar som ligger till grund.  

 

5.3.1 Fokus på begrepp 

Något som upplevdes svårbegripligt av företagare och företagsrådgivare är innebörd av de två  
grundbegreppen, företagsstöd och bidrag, och vad skillnaden är mellan dessa två. Kan stöd 
vara lån? En sådan förtydligande tyvärr hittar vi inte på regionhemsidorna. T.ex. hos Region 
Västmanland under flik Företagsstöd och projektstöd  i en mening separeras begreppen 
medan i andra meningar förklaras företagsstöd med termen bidrag. Är ett företagsstöd alltid 
samma som bidrag eller inte?  Finns det lån? Sådana frågeställningar var en spontan reaktion 
bland företagarna som testade hemsidorna.  
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Landstinget Västernorrland har försökt att förtydliga begreppet företagsstöd.  

”Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till 
företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Företagsstöd innebär att landstinget kan stödja en del av investeringar och 
satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.”  

Det råder även svårigheter bland företagarna att förstå begreppet projektstöd, vilket förklaras 
av Region Norrbotten. 

”Syftet med projektstödet är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan 
söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet 
ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet 
av projektet ska vara till nytta för flera.” 

Även andra begrepp såsom t.ex. regional konkurrenskraft och marknadsmässiga villkor kan 
upplevas svårbegripliga eller enligt företagarnas egna ord – avskräckande (Företagsstöd och 
projektmedel, Region Västmanland). En lösning till detta kan vara att använda sådana begrepp 
tillsammans med kortförklaringar eller substituera dessa ord med förklarande meningar.  

 

5.3.2 Mångfald och språk 

När det gäller utveckling av språkverktyg som skulle möjliggöra att ta del av informationen 
på ett annat sätt än läsa på svenska, har Regionverksamheter en hel del att göra. Nedan 
sammanfattas de tillgängliga verktygen i en tabell. Röda kryss visar funktioner där text om 
företagsstöd inte fungerar. Gröna kryss synliggör funktioner som är applicerbara, medan 
svarta kryss visar på funktioner som är antingen svåra att testa till fullo eller inte testade. 
Language eller Translate funktionen testades på några språk och resultaten visade sig att 
tolkningen var oläsbar på andra språk.  

 

  Teckenspråk Lyssna Lättläst  
In 

English 
Teletal 

Languages/ 

Translate 
Suomeksi 

Region Västmanland  

 

X 

   
X 

 Region Gävleborg  X X 

   
X X 

Region Norrbotten X 

    
X 

 Landstinget Västernorrland X X X X X 

   

Slutsatsen är att hemsidornas funktion i stort missar att fånga upp mångfald genom 
funktioner.  
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5.4 Bildanalys 
 

Till skillnad från Region Västmanland och Landstinget Västernorrland som inte använder 
bilder på deras hemsidor, använder Region Gävleborg några bilder på deras flikknappar och 
Region Norrbotten använder många bilder på hemsidan. Bildkommunikationen signalerar 
budskap både genom vad och vem som syns på bilden samt vad/vem i vilket sammanhang. 
Bilderna på regionhemsidorna lever upp till de förväntningarna som kommunicerades under 
workshopen av företagarna. Bilderna har blivit mer verklighetstrogna än de på länsstyrelsers 
hemsidor och människor på bilderna är i rörelse. Det finns både män, kvinnor, barn samt 
aktuella bilder för regionen. Däremot från ett mångfaldsperspektiv, finns utrymme för 
förbättringar.  

 
Region Gävleborg 

 
Flikknapp Företagsstöd 

 
Flikknapp Projektmedel 

 
Flikknapp Verksamt Gävleborg 

 

Region Norrbotten 

 
Flik Utveckling & tillväxt 

 
Flik Regional utveckling och framtid 
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Flik Företagsstöd och projektstöd 

 
Flik Regionala Företagsstöd 

 
Stöd till investeringar och  

företagsutveckling 

 
Flik Regionalt investeringsstöd 

 

Flik Mikrostöd 

 

 
Flik Konsultcheck 

 
Flik Innovationsstöd 

 
Flik Företag som fått regionalt 

företagsstöd
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6. Innovationsprocess för nya kommunikations- och 
marknadskanaler  
 

I detta kapitel sammanfattas innovationsprocessens viktigaste resultat. Genom interaktiv 
reflektion och diskussion relaterat till resultaten från kartläggningen och Living labs drevs 
innovationsarbetet mot utveckling av en prototyp och ett dialogverktyg för offentliga 
finansiärer i kommunikationen med en mångfald av nuvarande och potentiella företagare.  

 

6.1 Mot inkluderande kommunikation och marknadskanaler 
 

Genom att förstå de behov som företagare har av information och kunskap om 
finansieringssystemet samt att förstå offentliga finansiärers problem med kommunikations- 
och marknadskanaler identifieras utvecklingsmöjligheter för hur problem kan hanteras och 
möjligheter tillvaratas för att utveckla en mångfald av framgångsrika företag. Nedan 
presenteras ett antal centrala områden för möjlighet till innovation i kommunikation baserat 
på en företagares mångfald av behov.  

 

Vad finns och vart kan vi vända oss? Hjälp att navigera i det finansiella systemet 

 

• En matchningsproblematik identifieras där finansiärerna inte når fram till och riskerar 
att missa företag med hög potential samtidigt som företag med hög potential inte vet 
att finansieringsmöjligheten finns och därför missar att söka finansiering.  

• Finansiärernas och företagens begränsade nätverk begränsar också möjliga 
kontaktytor. Finansiärerna når med sina befintliga marknadskanaler inte fram till en 
mångfald av företag och en mångfald av företagare missar därmed möjlighet att få 
nödvändig finansiering. För ökad mångfald behöver finansiärerna normkritiskt  
reflektera kring hur de når ut till företag, bredda sina nätverk och hitta nya innovativa 
sätt att nå ut till en bredare bas av företag. 

• Både företag och företagsförmedlare efterfrågar en tydlig väg in i 
finansieringssystemet. De efterfrågar en samordning mellan olika typer av finansiärer. 
Det finns ett behov av en tydlig kommunikationskanal som kan hjälpa företagare att 
navigera i det finansiella systemet, bland privata och offentliga finansiärer. 

• Företagare finner det svårt att veta vilka organisationer de kan vända sig till för att 
erhålla företagsstöd. Genom de omorganisationer som skett där företagsstöd i många 
fall överförts från Länsstyrelser till Regioner och Landsting gör att det råder än större 
förvirring bland företag. Knapphändig information finns ofta kvar på hemsidor hos de 
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gamla organisationerna och de nya organisationerna har ännu inte hunnit utveckla sin 
kommunikation och sina marknadskanaler. Det finns ett behov av att klargöra de olika 
organisationernas roller och tydligt länka till uppdaterad information. 

• Tillgängliga finansieringsalternativ skiljer sig åt mellan regioner. Några regioner 
tillhandahåller mer omfattande finansiering dvs. flera typer av stöd och högre 
stödnivåer medan andra hanterar ett mindre antal stöd med lägre belopp. En 
gemensam sak för alla finansiärer är att de tillhandahåller någon typ av offentlig 
finansiering. Alla finansiärerna kommunicerar med en mångfald av små och 
medelstora företag och möter samma typ av problematik.  Det finns ett behov av att 
arbeta tillsammans mellan regioner för att göra informationen som kommuniceras 
likartad och jämförbar. En högre grad av nationell samverkan vid utveckling av 
kommunikation och marknadskanaler skulle gynna utvecklingen på nationell och 
regional nivå.  

 

Vad gäller för oss? Hjälp att lösa en mångfald av behov. 

• Företag är osäkra om vilka typer av finansiering som finns tillgänglig och vilka typer 
av finansierings som passar deras verksamhet och behov av investering.  De vet inte 
var de ska vända sig.  

• En aktiv kommunikation kräver resurser som finansiärerna ofta upplever att de inte 
har. För att sköta kommunikationen på ett hanterligt sätt kommuniceras en stor del av 
information ut via masskommunikationskanaler. Det masskommunicerade budskapet 
är inte anpassat till de enskilda unika företagens möjlighet att förstå och kunna ta till 
sig informationen eller till deras specifika behov av information i specifika situationer. 
Det innebär att mottagarna/ användarna av den information som de offentliga 
finansiärerna kommunicerar är heterogena i sina behov. Finansiärerna behöver förstå 
och utgå från de olika behov som finns samt använda sig av olika kommunikationssätt 
för att nå målet med inkluderande företagsfinansiering. 

• En stor del av den generella informationen om företagsstöd är regionorienterad snarare 
än företagsorienterad. Kommunikationen på hemsidor talar om nyttan av företagsstöd 
utifrån regionens sida och missar ofta att på ett enkelt sätt förklara vad det innebär för 
ett enskilt företag. I vissa fall finns bilder på vacker natur, bilder som snarare 
illustrerar regionen än finansieringsmöjligheter för företag. Målet att vara en attraktiv 
region är centralt i kommunikationen men innehållet i kommunikation kring hur 
regionen ska bli attraktiv genom att tillhandahålla finansieringsmöjligheter till företag 
behöver utvecklas. Finansiärerna behöver tydliggöra vad de kan hjälpa företag med. 

 

Hur går det här till? Hjälp att navigera i ansökningssystemet 
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• Företag behöver förstå hur finansieringsprocessen ser ut för att kunna bidra med den 
information som finansiärerna efterfrågar och för att på ett mindre resurskrävande sätt 
ta sig igenom ansökningsförfarande. En processkarta och en tidsram över hela 
ansökningsprocessen för olika typer av stöd skulle hjälpa företagen att se helheten i 
ansökningsskrivande och därmed nå en högre träffsäkerhet.  

 

Hur hittar vi på hemsidorna? Hjälp att navigera digitalt 

• Entreprenörer upplever att strukturen på finansiärernas hemsidor som svår att följa. 
Företagare upplever inte att de finner den information som de behöver. De vet inte 
vilka websidor de ska söka sig till eller vilka sökord de ska använda för att navigera 
rätt. Begreppsförvirringen är stor mellan olika typer av finansieringsmöjligheter. 
Språkbruket upplevs svåråtkomligt bl.a. genom användande av myndighetsspråk. 
Information på hemsidor ger stort tolkningsutrymme från företagens sida. Det finns ett 
stort behov av att se över struktur och språkbruk för att underlätta för företagare. Ju 
mindre utrymme för hemsideanvändares egna tolkningar, desto bättre kommunikation! 
Informationen är svår att förstå för svenskar, och ännu svårare att förstå för företagare 
med utländsk bakgrund. 

• Den digitala mognaden skiljer sig åt mellan företagare. Många företagare letar aktivt 
efter information på nätet medan andra företagare inte kan hantera digitala media. 
Studiens resultat tydliggör att olika företagare och företagsrådgivare har olika kunskap 
om det finansiella ekosystemet och att kommunikationen behöver anpassas för att bli 
tillgänglig för olika grupper. Det finns ett uttalat behov av att visa tydliga kartor, 
kategorisera information och att förenkla kommunikationen i såväl språk som process. 
Informationslogistik och informationsdesign är centralt i arbetet med att anpassa 
kommunikationen till användarnas behov och förmåga att ta till sig information.  

• Inga diskriminerande texter eller bilder identifieras på hemsidorna för företagsstöd. 
Däremot finns utrymme för förbättringar som gör informationen mer inkluderande. 
Hemsidorna består ofta av en stor mängd text och användandet av genomtänkta bilder 
och andra visualiseringar skulle hjälpa till i kommunikationen. Därtill finns det 
utrymme att öka mångfalden i vem som gestaltas på bilder. Idag är både kvinnor och 
män representerade i bilder men däremot är åldersspannet snävt och i stort saknas det 
bilder som representerar personer med utländsk bakgrund.  

 

 

 

Vem/ vilka kan hjälpa till att förstå vår situation? Hjälp att förstå systemet 

• ”Svårt för professionella, ännu svårare för företagare”. Företagare är beroende av 
rådgivare för att förstå det finansiella ekosystemet, för att tolka det svåra språk som 
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används av finansiärerna och för att sålla i den stora mängd av information som finns. 
Rådgivarna agerar som mellanhänder, de guidar företagen efter deras specifika behov 
och kan hjälpa dem att sortera i den enorma mängden information som de upplever 
finnas. Det är speciellt värdet av att informationen skräddarsys till deras situation som 
upplevs som störst. Företagsrådgivarna utgör en inkörsport, en central aktör i 
finansiärernas kommunikations- och marknadskanaler. Resultaten visar att rådgivarna 
generellt har mer kunskap om företagsstöd än företagen men att de också står inför en 
mängd oklarheter och förvirringar kring vad som gäller för företagsstöd. Det finns ett 
stort behov av att utbilda företagsrådgivare för att få mer spridning av kommunikation 
och därmed nå ut till ett mångfald av företagare. 

 

Det kan konstateras att det finns en mångfald av entreprenörer i samhället, en mångfald av 
nuvarande och potentiella entreprenörer med potential att utveckla framgångsrika företag. 
Finansiärer behöver öka sin medvetenhet om mångfald och att nå ut till just en mångfald av 
entreprenörer. Redan en första kontakt med en offentlig finansiär kan utgöra ett stopp för en 
entreprenör som inte passar in i normen. Finansiärerna behöver förstå innebörden av jämlik 
kommunikation och också hantera det på ett professionellt sätt i sitt arbete, detta för att varje 
företagare som läser, lyssnar till information eller möter finansiärerna känner sig inkluderade 
oavsett klass, etnicitet, religion, funktionshinder, kön, könsidentitet eller sexuell läggning. På 
detta sätt kan risken att stoppa mångfald  redan i tidiga stadier undvikas. 



 

70 
 

  

7. Prototyp av inkluderande kommunikation och 
marknadskanaler 
 

7.1 Att se sin roll som kommunikatör 
 

Näringslivsaktörer såsom offentliga finansiärer arbetar alla på något sätt med kommunikation 
samtidigt som  många inte ser sin roll som kommunikatör tydligt. Kommunikationen sker i 
möte med företag som behöver råd och hjälp att söka finansiering; när e-post och brev skrivs 
till entreprenörer; när inbjudningar eller rapporter skrivs; när ansökningar handläggs; när 
digitala presentationer förbereds; när deltagande i diskussioner sker; när innehåll till hemsidor 
och trycksaker produceras, eller när programblad och annonser designas. Kommunikation är 
därmed en central del i finansiärernas arbete. 

 

Nedan presenteras en prototyp och ett dialogverktyg för att matcha företagens behov och 
hantera selekteringsproblem med kommunikations- och marknadskanaler. En prototyp; 
”MÖTA” presenteras för att normkritiskt hantera kommunikation genom affärsmodellen med 
företagen som ”kunder” i det offentliga finansieringssystemet. Prototypen omfattar 
inkluderande och därmed mötande av en mångfald av företagare. Därefter presenteras ett 
dialogverktyg som är ett verktyg för hur prototypen kan tillämpas. Dialogverktyget inkluderar 
specifika frågeställningar för normkritisk innovation i kommunikations- och marknadskanaler 
med avsikt att förändra finansiärernas organisation och enskilda finansiärers beteenden. 
Dialogverktyget har potential till att bidra till en mer medveten kommunikationsstrategi med 
möjlighet att möta en mångfald av företagare och därmed bidra till jämlik tillgång till 
offentlig finansiering. Dialogverktyget kan därmed synliggöra och riva strukturella hinder 
kring mångfald hos offentliga finansiärer, vilka idag mer eller mindre omedvetet hindrar 
mångfald av företag och deras möjlighet att ta del av det offentliga finansieringssystemet. 
Genom att sätta ”MÖTA” mot nuvarande affärsmodeller kan potentialen inom en bredare bas 
av företag, företag som ligger utanför den gängse normen av företagande tillvaratas även de 
som ofta mer eller mindre omedvetet exkluderas från finansieringssystemet. Kapitlet avslutas 
med ett förslag på hur en innovativ finansieringsplattform baserad på interaktiva digitala 
lösningar kan utvecklas. Finansieringsplattformen som ”en väg in” kan bidra till att matcha 
finansiärer och företag och också omvandla masskommunikation med hjälp av teknikens hjälp 
till information specialanpassad för en mångfald av företagares behov för att uppleva 
offentliga finansiärers affärsmodeller som inkluderande.  

7.4 MÖTA inkluderande kommunikation och marknadskanaler 
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Det är centralt för offentliga finansiärer att utforma affärsmodellen med välgenomtänkta 
kommunikations- och marknadskanalers för att inkludera en mångfald av entreprenörer. Ett 
vanligt angreppssätt hos organisationer med offentliga finansiärer har varit att utgå från det 
egna uppdraget och den egna organisationsstrukturen för att på ett säkert sätt uppfylla den 
egna organisationens behov. Det råder däremot en brist på kundperspektiv i kommunikation- 
och marknadskanaler där företagens behov för att uppleva offentliga finansiärers 
affärsmodeller som inkluderande tenderar att komma i andra hand. Inkluderande 
kommunikation innebär att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur 
information framställs och möten med kunder genomförs. Det innebär att undvika att 
kommunikations- och marknadskanaler producerar och förstärker fördomar och normer och 
exkluderar företag. Nedan presenteras en prototyp för  inkluderande kommunikations- och 
marknadskanaler där utgångspunkten är entreprenörernas/företagens behov. Den 
väletablerade modellen MÖTA (engelska 4:As) utgör vidare basen för tillämpning av 
dialogverktyget. Prototypen, MÖTA utgår från kunden i kommunikationen och att kunna 
tillhandahålla; 1) Meningsfull, 2) Överkomlig, 3) Tillgänglig och 4) Accepterad 
kommunikation för att på så sätt bereda vägen för inkluderande affärsmodeller.  

 

7.2.1 Meningsfull kommunikation: ord och bilder 

 

Affärsmodeller baserade på meningsfull kommunikation innebär att nå fram till en mångfald 
av företagare/entreprenörer. Kommunikation utgår idag främst för etablerade normer av 
företagare som riktar sig till ett smalt kundsegment vilket samtidigt exkluderar en stor del av 
nuvarande och potentiella företagare som inte passar in i normen. Då riskerar kommunikation 
att inte upplevas som meningsfull för de av grupper som exkluderas. Det räcker inte med att 
företagaren vet att finansieringsmöjligheter finns, företagaren behöver också känna att 
budskapet är riktade till denne. Finansiärerna behöver identifiera och tydliggöra grupper av 
företag som idag inkluderas och exkluderas för att normkritiskt utveckla kommunikation till 
en mångfald av företagare. 

 

Information når inte fram till alla potentiella segment av företagare och det saknas också 
incitament för icke inkluderade företag att ta del av finansieringssystemet. Det är centralt för 
företagarna att veta att finansieringsmöjligheter finns tillgängliga för dem och hur olika typer 
av finansiering kan passa dem och/ eller uppfylla deras behov och önskemål. När 
kommunikationen upplevs som relevant och värdeskapande av en mångfald av entreprenörer 
kan nya kunder/företag och gamla kunder/företag inkluderas i finansieringssystemet. Det 
finns ett behov av kommunikationskanaler som direkt bidrar till meningsskapande och ger 
möjlighet till feedback. Direktkontakter med offentliga finansiärer och med aktörer från det 
företagsfrämjande systemet är också viktigt för att skapa meningsfull kommunikation. Det är 
här centralt att information görs meningsfull och anpassas till en mångfald av entreprenörers 
behov för att just bli meningsfull. 
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7.2.2 Överkomlig kommunikation: struktur 

 

Affärsmodellers kommunikations- och marknadskanaler som förmedlar överkomlig 
kommunikation innebär att det är relativt enkelt för företagare att få tillgång till och att finna 
information om finansieringssystemets möjligheter för dem. Resurskrävande processer för 
företagare utgör en barriär för att söka finansiering och kan minska företagares intresse av att 
ta del av finansieringssystemet. Det är därför viktigt att möta företagen utifrån deras förmåga 
att ta till sig kommunikation och deras vilja att göra det. Många upplever att strukturen för att 
hitta i det finansiella systemet är en svårnavigerad djungel. Det gör att kostnader för att söka 
information upplevs överstiga den upplevda nyttan. Att eftersträva en struktur som inte är 
alltför resurskrävande för att hitta och sortera information och att hitta lämpliga 
finansieringsalternativ är därför viktigt. 

 

Det är dessutom än mer resurskrävande för företag som inte faller inom normen för 
finansiärernas kommunikations- och marknadskanaler än för företag som direkt kan 
tillgodogöra sig informationen. Det är därför nödvändigt att så långt som möjligt riva barriärer 
för företag genom att utveckla en inkluderande kommunikationen exempelvis om 
ansökningsprocesser för att nå fram till en mångfald av företag och för att öka företags 
incitament att ta del av finansieringssystemet. För detta behöver finansiärerna använda en 
större variation av markandskanaler, förenkla kommunikationsstrukturer och också sätt att 
kommunicera.  

 

7.2.3 Tillgänglig kommunikation: informationsspridning i finansiärernas nätverk 

 

Affärsmodeller baserade på tillgänglig kommunikation handlar om att ge en mångfald av 
företagare tillträde till det finansiella systemet genom att möta dem på det sätt de önskar och 
vid den tidpunkt de önskar. Resultaten visar att vissa företag har hög tillgänglighet till 
finansieringssystemet medan andra grupper inte är tydliga för finansiärerna och därför 
indirekt också exkluderas. Fokus ligger till stor del på att finansiärerna ska kommunicera 
information till företag (inifrån och ut) snarare än att företag ska ha tillgång till information 
från finansiärerna (utifrån och in). En push-mentalitet snarare än pull-mentalitet föreligger. Ett 
större behov behöver vara på mångfalden i företagens behov för att göra kommunikationen 
tillgänglig. När det gäller marknadskanaler så är vissa företag inkluderade i finansiärernas 
erbjudande av information som ”trycks ut” exempelvis via olika arrangemang medan andra 
företag inte har vetskap om arrangemangen och därmed inte har den tillgången.  
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Sättet att kommunicera behöver också vara tillgängligt. Det finns språkliga 
kommunikationsbarriärer, exempelvis företagare som inte förstår det avancerade 
myndighetsspråket som används av finansiärer, företagare från andra länder med 
begränsningar i det svenska språket och företagare med funktionsnedsättningar som hindrar 
dem att tillgodose sig den etablerade kommunikationen.  

 

Det finns ett stort behov av hjälpmedel för att göra kommunikationen tillgänglig, för att en 
mångfald av entreprenörer ska kunna tillgodogöra sig information. Internet bidrar med 
möjlighet till en kostnadseffektiv anpassning av masskommunicerad information till 
mångfalden i företagares behov. Det kan exempelvis innebära kommunikation på hemsidor 
eller via digitala portaler baserade på ett enkelt språkbruk, översättningar till flera språk eller 
taltransformation från text till ljud. Visualiseringar genom exempelvis processkartor och 
tidscheman bidrar också till möjligheten att öka tillgängligheten och att underlätta för företag 
att förstå ansökningsprocessens flöde. Direkt matchning genom digital teknik kan också öka 
tillgängligheten genom att underlätta för individuella företag att navigera i den stora mängden 
masskommunicerad information riktad till den specifika entreprenören, typ av företag som 
finansieras och typ av investering. Utveckling av tillgänglighet i affärsmodellen genom 
utveckling av digital marknadskanal kan på detta sätt bidra till högre grad av 
informationstillgänglighet.  

 

7.2.4 Accepterande kommunikation: tillförlitlig och begriplig 

 

För att MÖTA en mångfald av företagare är det också centralt att affärsmodellen inkluderar 
en accepterande kommunikation, d.v.s. kommunikation som är både funktionellt och 
psykologiskt accepterad av företagare. Med funktionellt accepterad innebär det att 
kommunikationen behöver upplevas som enkel att använda. Psykologisk acceptans avser en 
persons upplevelse av finansieringssystemet baserat på deras behov, motivation och generella 
upplevelse.  Kommunikationen behöver vara av tillförlitlig och icke tvetydig för att attrahera 
och därmed inkludera företagare. Då byggs ett företags förtroende för finansieringsformen.  

 

Kommunikation som domineras av finansiärernas eget syfte och roll i regionen och som 
överskuggar företagens behov av kommunikation riskerar att minska acceptansen för de 
erbjudanden som finansiärerna kan tillhandahålla till företag. Genom att fokusera på att bygga 
en så bra kommunikation som möjligt utifrån de egna behoven kan finansiärer riskera att 
missa målet med att bidra till att företagens behov tillgodoses. Genom att företags behov 
tillgodoses kan det också bidra till att finansiärernas behov tillgodoses. 
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Nuvarande varierande former av hemsidor för företagsstöd mellan län är svårförståeligt för 
företagare, vilket bidrar till att marknadskanalen inte ses som helt accepterad av företagare. 
Det finns ett behov av att utveckla de digitala marknadskanalerna för att acceteras och passa 
en mångfald av företags behov. För att direkt bidra till att företag accepterar 
kommunikationen kan en mångfald av företagare inkluderas i utveckling av framtida 
kommunikation och marknadskanaler. Finansiärerna kan då lära direkt av företagen och  
förstå företagens behov och vilken typ av kommunikation de accepterar. Den digitala 
mognaden skiljer sig mellan företagare och finansiärerna kan nå mer mångfald om de hanterar 
den problematiken med acceptans av nya digitaliserade marknadskanaler. 

 

7.3 Digitaliseringen erbjuder en rad möjligheter 
 

Digitaliseringen erbjuder en rad möjligheter för utveckling av det offentliga 
finansieringssystemet för att MÖTA en mångfald av företagares behov. Det behövs ett 
helhetsgrepp i kommunikation och marknadskanaler för att bryta normer och inkludera både 
de som finns inom och utanför normen. En central åtgärd som förespråkas av både företag och 
företagsrådgivare är utveckling av ”en väg in” till det finansiella ekosystemet, utveckling av 
en mötesplats lätt att hitta till, lätt att navigera i med möjlighet att möte mångfald av 
företagare utifrån en mångfald av företagares behov. En sådan interaktiv digitaliserad 
finansieringsportal medger även interaktiv kommunikation mellan finansiärer och företag där 
företag också kan ta en roll som medskapare av kommunikationen. Förutom interaktiv 
kommunikation mellan finansiärer och företag så kan den interaktiva kommunikationen också 
inkludera kommunikation mellan olika företag där företag kan hjälpa varandra och också 
föregå med gott exempel. I dagsläget finns portalen ”Verksamt.nu” med avsikt att hjälpa 
företag att navigera i företagandets konst. Denna portal som nu börjar vara etablerad bland 
företag skulle kunna utvecklas till att inkludera en specifik finansieringsportal.  

Digitaliseringen möjliggör snabb och enkel hantering av ansökningar i ett system – samtidigt 
ökar också behovet av guidning. Relationerna blir ett viktigt komplement även framgent. Ett 
förslag till finansiärerna är att i högre utsträckning använda Livinglabs med verkliga 
företagare som kunder och mottagare av kommunikation att delta i utformning av 
kommunikations- och markandskanaler och finansieringsportalen samt andra former av 
kommunikation.  

 

7.4 Dialogverktyg för inkluderande kommunikation och 
marknadskanaler – En normkritisk innovation  
 

För att arbeta med prototypen MÖTA och möjligheter att möta en mångfald av företagare 
presenteras det inom projektet utvecklade dialogverktyget innehållande normkritiska 
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frågeställningar avsedda att bidra till inkluderande kommunikation och marknadskanaler och 
normkritisk innovation i offentliga finansiärers affärsmodeller. Dialogverktyget utgör ett 
konkret verktyg att användas av offentliga finansiärer för utveckling av affärsmodellens 
kommunikations- och marknadskanaler. Dialogverktyget utgör därför en central del i 
affärsmodellsinnovation och ett medel för att omsätta affärsmodeller i praktiken  innehållande 
inkluderande funktioner. Dialogverktyget är resultatet av projektets innovationsprocess vars 
syfte är att inspirera till normkritisk innovation i kommunikation med kunder/entreprenörer 
och därigenom uppnå en mer jämlik kommunikation i de system som omgärdar offentlig 
finansiering av företag. Dialogverktyget kan vara en inspirationskälla till att olika typer av 
finansiärer och andra näringslivsaktörer för vidareutveckling av ett eget inkluderande 
dialogverktyg anpassade till olika verksamheters behov att MÖTA en mångfald av företagare. 

 

Dialogverktyget har potential att synliggöra mer eller mindre omedvetna effekter i 
kommunikation på grund av att kommunikationen bygger på föreställningar om den 
”normala” entreprenören. Hela entreprenöriella ekosystemet styrs till stor del av nedärvda 
föreställningar om vem som är en entreprenör och vem som inte är en entreprenör och därmed 
inkluderas eller exkluderas i det finansiella systemet. Valda marknadskanaler styr vem som 
inkluderas/ exkluderas, känner sig kallad/ inte kallad. Kommunikationen styrs av exempelvis 
ordval och bildkompositioner för att MÖTA alla entreprenörer som läser, lyssnar och mottar 
information för att alla ska känna sig inkluderade.  

 

Det krävs medvetna val i användandet av såväl kommunikations- som marknadskanaler för att 
inkludera en mångfald. Dialogverktyget avser därför att adressera tankar, praktiker, vanor och 
föreställningar om entreprenörer för ifrågasättande av föreställningar av entreprenörer som tas 
för givna. Dialogverktygets frågor som presenteras i nästa avsnitt avser att öka medvetenheten 
och fungera som vägledning för ökad jämlikhet i kommunikationen med entreprenörer. 
Frågorna kan hjälpa till att göra det till en vana att ifrågasätta normer och att se på exempelvis 
möten med företagare, presentationer till företagare, text, bilder, kommunikation genom 
webbsidan, trycksaken eller annan kommunikation med nya mer inkluderande ögon. En ökad 
medvetenhet om att kommunicera jämlikt förväntas också öka möjligheten för utveckling av 
jämlikhet till att bli en integrerad och självklar del av kommunikation och marknadskanaler i 
finansiärernas affärsmodeller. 

 

Nedan presenteras dialogverktyget och reflekterande frågeställningar kopplat de två delarna; 

kommunikations- och marknadskanaler.  

 

7.4.1  Inkluderande marknadskanaler  
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Användning av vedertagna marknadskanaler via en begränsad repertoar av nätverk för att 
informera företag om finansieringsmöjligheter kan i sig orsaka bristande mångfald i 
kundsegment. Företags nätverk se ofta som en begränsande faktor för att erhålla finansiering 
medan finansiärernas brist på nätverk sällan uppmärksammas. Finansiärer som når ut till en 
begränsad grupp av företagare begränsar också den grupp av entreprenörer som får tillgång 
till information och finansiering. Problemet med etablerade och vedertagna föreställningar 
och tankesätt i användning av marknadskanaler är att endast de entreprenörer som faller inom 
föreställningsramen av det ”normala” nås och passar in i affärsmodellen. Därför är det viktigt 
att reflektera över vilka kundsegment som finns i åtanke när kommunikationen utformas och 
hur synen på kundsegment kan utvecklas. Genom att arbeta med följande frågor kan 
medvetenheten öka och kundsegment som förbises identifieras och inkluderas i 
kommunikationen. 

 

Marknadskanaler och roll på den finansiella markanden: 

• Hur kan vi öka möjligheten att nå fram till en mångfald av entreprenörer, göra 
finansieringsmöjligheter synliga och attraktiva för fler? Vilka kundsegment vänder vi 
oss till idag, hur ser en typisk entreprenör ut som vi kontaktar eller som kontaktar oss, 
ansöker om finansiering? Vilka kundsegment missar vi idag, vem, vilka nuvarande 
och potentiella entreprenörer söker sig inte till oss?  

• Vilka marknadskanaler använder vi för att nå ut till en mångfald av företag i behov av 
finansiering? Hur fungerar de länkar vi har på våra hemsidor, hjälper de en mångfald 
av företag att förstå vår nationella och regionala roll i det finansiella systemet?  

• Hur kan vi samarbeta med andra regioner och andra finansiärer för att öka möjligheter 
för att nå fler kundsegement? Finns möjlighet för etablering av ”En väg in?” 

• Vilka forum används/används inte för informationsspridning?  Vilka entreprenörer blir 
inbjudna/inte inbjudna till informationsmöten? Hur kan fler nås? 

• Vilka nätverk kommunicerar vi information till och vem/vilka ingår i nätverken? 
Inkluderas en mångfald av nuvarande och potentiella entreprenörer i nätverken? Hur 
brett når vi ut? Hur skulle vi kunna utveckla vårt nätverk för att nå ut till fler? 

• Går vi utanför traditionella nätverk för att skapa en jämlik mix av deltagare/föreläsare 
till t ex konferenser, seminarier och paneldebatter, eller när vi behöver experter som 
uttalar sig i olika frågor? 

• Hur utbildar vi organisationer och personer som hjälper oss och företagen att nå fram 
till oss? Hur bidrar vi till att näringslivsaktörer och rådgivare som bär och överför vår 
kommunikation kan hantera ett mångfald i kommunikationen?  

• Det finns ett behov från företags sida att hitta ”likasinnade” som kan hjälpa till – 
någon som man kan spegla sig i och som förstår förutsättningar och språk – ex 
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ambasadörer. Hur ser personaluppbyggnaden ut i vår organisation i relation till 
mångfald? Hur skulle externa personer kunna användas som ambassdörer för att nå ut 
till en mångfald av entreprenörer? 

 

Marknadskanaler som attraherar – hur kan vi nå ut? 

 

• Svårigheter att attrahera potentiella och nuvarande entreprenörer utgör en barriär, hur 
kan vi locka en mångfald av företagare till våra arrangemang? Företag är inne i sin 
operativa verksamhet och vänder sig inte till finansiärerna om de inte behöver pengar 
för tillfället. Det handlar om små och medelstora företag som bla upplever att de inte 
har resurser, tid att gå på sådana arrangemang. Hur kan finansiärer i högre grad länka 
sina aktiviteter till såväl strategiska som operativa aktiviteter i företag? Hur kan 
finansiärer bli såväl ett aktivt inslag som ett reaktivt inslag i finansiering? 

• Hur kan vi arbeta för att resurseffektiv kombinera kommunikationen exempelvis 
genom digitaliserade kommunikationskanaler, genomtänkta hemsidor och 
direktkontakter som guidar? Hur kan masskommunikation anpassas till unik 
kommunikation dvs till unika entreprenörerers behov? Hur kan personliga kontakter, 
digitala verktyg och andra kanaler mixas i detta arbete? Vilket stöd behöver en 
mångfald av entreprenörer för att förstå vilken information som efterfrågas av oss? 

 

 

7.4.2 Inkluderande kommunikation  

 

Då vanans makt är stor så reflekterar vi sällan över strukturer i kommunikationen och exakta 
ordval och uttryck som används. Var och en gör som den brukar göra och omedvetet 
förstärker och vidmakthålls därigenom invanda föreställningar. Det betyder samtidigt att 
många potentiella kunder inte känner igen sig i den information som kommuniceras. Därför är 
det viktigt att reflektera över vad som sägs och visas. Det har betydelse vad som sägs och 
visas för den som är mottagare av informationen och det är viktigt hur det sägs och visas. 
Därför behöver vi bli medvetna om hur vi kommunicerar information på hemsidan och vilka 
raster som vi bär på när information ska kommuniceras. 

 

Mångfald av behov i kommunikation 

 

• Förstår en mångfald av nuvarande och potentiella entreprenörer vad vi har att erbjuda? 
Hur kan vi förstå vilken information de kunder/entreprenörer vi missar att fånga upp 
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behöver och på vilket sätt den informationen bäst kan kommuniceras för att anpassas 
till kundens behov?  

• Hur lätt/svårt är det för företag att hitta till informationen på vår hemsida? 

• Är vi tydliga med vem hos oss kunder/entreprenörer ska kontakta med olika frågor? 
Och när de ska kontakta oss och varför? Hur erbjuder vi service för entreprenörerna i 
mötet med vår portal? 

• Är våra finansieringsalternativ och vår roll tydligt kommunicerade till alla potentiella 
målgrupper/ segment av nuvarande och potentiella företag?  

• Är vi tydliga vad vår roll är i förhållande till andra finansiärer? Blandas vår roll ihop 
med andras roller? 

 

 

Kommunikation om ansökningsförfarande 

 

• Hur vill företag att ansökningsprocessen ska ser ut och varför? Innebär en viss struktur 
i processen att vi missar potentiella kunder? Kan exempelvis hänvisning till 
telefonkontakt innan ansökan görs innebära att vissa kundsegment avstår från att 
ansöka? 

• Är vi tydliga med att visa en processkarta med ansvarsfördelning och hållpunkter för 
hur en ansökan går till? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan företagare och 
handläggare i de olika stegen i ansökningsprocessen. Hur ser ansökningsprocessen ut 
tidsmässigt? 

• Hur tar vi hänsyn till exempelvis teknikmognad hos kunden/entreprenören när vi 
hänvisar ansökningar till en ansökningsportal? Hur tar vi hänsyn till funktionshinder? 
Hur tar vi hänsyn till språksvårigheter? 

• Är kraven för hur en fullständig ansökan ska se ut tydliga och pedagogiska, illustrativa 
och enkla? Har alla blanketter rutor att kryssa som passar alla personer som kan tänkas 
ansöka om finansiering? Finns exempelvis en guide för affärsplanens innehåll? Förstår 
en mångfald av entreprenörer? 

• Kan blanketter/ansökningsformulär standardiseras mellan olika former av stöd/bidrag, 
och kan blanketter/ansökningsformulär förenklas? 

 

Kommunikation på hemsidan 
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• När vi utvecklar vår kommunikation på hemsidan, vem har vi då i åtanke som 
mottagare, de kunder / entreprenörer vi redan har eller de kunder/entreprenörer vi 
missar? 

• Är vi tydliga med att beskriva företagsstöd relaterat till frågeställningarna vem/ vilka 
berörs?, vad innebär?, hur går det till?, när? och varför? Skildrar beskrivningen både 
regionens perspektiv och företagens perspektiv?  

• Hur beskrivs de olika stödformerna, vilka inkluderas i förståelse av text och vilka 
exkluderas? Hur kan text ändras för att inkludera fler? 

• Finns information tillgängligt i olika former, tex i utskriftvänlig form för de som 
föredrar att läsa i pappersform och inte på skärm?  

• Kan vi erbjuda information på hemsidan, blanketter mm på flera olika språk? 

• Hur kan information utformas så att den upplevs relevant och värdeskapande för de 
specifika företagens unika behov?   

 

Struktur i kommunikation och språk 

 

• Hur tydlig är vår struktur på hemsidan? Finns en väg in eller flera och i så fall varför?  

• Vilka rubriker använder vi för att guida företagen i sitt sökande efter information? 

• Hur många söksteg behöver företagare ta för att nå fram till relevant information? 
Vilka möjligheter finns för att förenkla sökstrukturen? 

• Är navigationen på hemsidan logisk och finns all relevant information samlad på ”rätt” 
plats? Är information om stöd/bidrag och blanketter samlade där ansökan görs? 

• Hur kan vi arbeta för att minska komplexiteten i informationen för att få en balans 
mellan informationsrelevans, informationskvalitet och informationsmängd? 

• Hur kan vi använda oss av goda exempel och förebilder som kan visa vägen för en 
mångfald av entreprenörer; av representerade och underrepresenterade grupper att 
känna sig inkluderade och uppmuntra dem till att söka sig till offentlig finansiering? 

• Hur kan språket förenklas och/eller anpassas till företagens behov? Hur tydliga är vi i 
vår kommunikation? Hur är språket på hemsidan? Använder vi ”myndighetsspråk” 
som försvårar för företagare? Vilka begrepp använder vi och är vi tydliga med vad vi 
menar? Är bidrag – stöd samma sak eller inte? Hur använder vi förkortningar? Vad 
betyder de olika namnen på stödformerna RIS - RUS, kan vi förtydliga/förenkla våra 
begrepp för kunder/entreprenörer, kan vi använda begrepp för stödformer som 
företagare kan identifiera som företagsfinansiering? 
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Bilders och visualiseringars roll i kommunikationen 

 

Bilder och rörliga bilder är effektiva kommunikationsmedel då en bild skickar blixtsnabba 
budskap till mottagaren och skapar en reaktion när mottagaren ser det denne ser. Bildens 
komposition, motiv, beskärning, storlek och samverkan med eventuell rubrik eller text 
påverkar hur den uppfattas. Därtill bidrar mottagarens egna uppfattningar och erfarenheter till 
vad personen tolkar in i bilden. Därför är det viktigt att beakta mångfald och hur mångfald 
uttrycks genom bilder i kommunikationen. Därför behöver vi också bli medvetna om hur 
bilder används på hemsidan och i den kommunikation som når ut till kunder vem, dvs vilka 
kunder/entreprenörer är representerade och vilka roller får de i bilderna och/eller rörliga 
bilder?  

 

• Hur använder vi bilder på vår hemsida? Använder vi verklighetstrogna bilder som 
återspeglar regionen och företagen och illustrerar företagsstöd? Vilket blir mervärdet 
med att kommunicera med bilder? 

• Bilderna bör återspegla en omfattande mångfald. Vilka entreprenörer är representerade 
och vem kan känna igen sig?  Och vilka är inte representerade och kan inte känna igen 
sig? Vad eller vem utelämnas i bild och varför. 

• Vilka roller får människorna i bilderna? Lever bilderna upp till och representerar 
jämlikhet? Vad eller vem visas i bild och varför. 

• Vem skulle varit med om de som idag finns i bilderna byttes ut till sina motsatser? Att 
jobba med motsatser kan vara ett sätt att bli medveten om vem som inte inkluderas. 

• Är valen av bildmanér konsekventa när olika entreprenörer representeras?  Är 
entreprenörer som är med på bild presenterade i liknande sammanhang, poser, 
aktiviteter.  

• Behöver vi förändra något för att skapa jämlikhet? Räkna tex antalet kvinnor och män, 
gamla och unga som syns i bild. 

• Vem är aktiv, vem är passiv på bilderna? Återspeglas den mångfald som finns i 
samhället? 

• Hur karaktäriseras personer på bilder och rörliga bilder? Hur förmedlas potential? 

• På vilket sätt används bilder för att kommunicera kring de olika stödformerna, 
exempelvis kartor över geografiska områden som prioriteras? 
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• Vilka kommunikationsformer erbjuder vi utöver text och bilder? I vilken utsträckning 
erbjuder vi alternativa informationspaketeringsformer? Alternativa media? Film? 
Sociala media? Finns möjligheter att använda fler sinnen i kommunikationen – video, 
enkla exempel, ljud, syntolkning, text och bild på olika språk än vad som används 
idag? Finns möjligheter att erbjuda  alternativa kommunikationssätt baserad på 
exempelvis talsyntes, syntolkning eller video? Tex istället för löptext grafiska bilder 
och illustrationer? Hur kan sådana visualiseringar användas för att öka möjligheterna 
för att uppnå en inkluderande kommunikation? Vilka fallgropar finns att undvikas? 

 
 
Innovationsarbete i affärsmodellers kommunikations- och marknadskanaler mot en mångfald 
av entreprenörer/företag med dialogverktyget som ledning finns potential att utforma en mer 
medveten kommunikationsstrategi med möjlighet att möta en mångfald av entreprenörer och 
därmed bidra till ökad jämlikhet i tillgång till offentlig finansiering. Dialogverktyget kan 
synliggöra och riva strukturella hinder kring mångfald hos offentliga finansiärer, vilka idag 
mer eller mindre omedvetet hindrar mångfald av företag och deras möjlighet att ta del av det 
offentliga finansieringssystemet. Genom att sätta prototypen ”MÖTA” mot nuvarande 
affärsmodeller kan potentialen inom en bredare bas av företag, företag som ligger utanför den 
gängse normen av företagande tillvaratas även de som ofta mer eller mindre omedvetet 
exkluderas från finansieringssystemet. 
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