Projektrapport integration, utanförskap företagande
Delrapport 2018-01-01 – 2018-07-31
Bilaga 1; Kunskapsskattning
Medborgarkontorets medarbetares upplevelser av egna kunskaper utfördes inför starten an
projektet.
Alla i personalen från medborgarkontoren medverkade.
Resultat;
1. Hur ofta kommer företagande/att starta företag upp i samtal med medborgare som
besöker medborgarkontoret? (Du eller medborgaren tar initiativ till att tala om denna
möjlighet till inkomstkälla.)




Flera gånger i månaden
Då och då 6 st svar
Aldrig 2 st svar
Om du kryssar i aldrig ber vi att du motiverar ditt svar;
1. _Ämnet är mer aktuellt

2. Hur säker känner du dig när någon frågar dig om företagande?
 Säker 4 st svar
 Mindre säker 4 st svar
 Osäker
3. Föreslår du företagande som en försörjningsmöjlighet nu eller i framtiden?
 Alltid. Jag har för vana att informera om olika försörjningsmöjligheter, där
företagande är en.
 1 gång/vecka eller mer
 1 gång/mån eller mer 2st svar
 Mindre än 1 gång/mån 6 st svar
 Aldrig
Om du kryssar i aldrig ber vi att du motiverar ditt svar;

4. Grunden till ett strukturerat företagsarbete är affärplanen. Vad vet du om den?
 Mycket. Jag skulle kunna hjälpa till med att göra den, inklusive budget.
 Tillräckligt. Jag känner mig bekväm att redogöra kortfattat vad den innebär. 4 st svar
 Lite. En affärsplan har jag hört kan vara bra. 4st svar
 Har (hittills) ej varit relevant att lära mig något om vad en affärsplan är.

Vet inte 1 st svar

5. Vad vet du om NyföretagarCentrum?
 Ingenting tyvärr.
 Har hört talas om NyföretagarCentrum, men inte så mycket mer. 1 st svar
 Man kan få kostnadsfri rådgivning kring sitt företagande, eller bolla sina idéer. 7 st
svar
6. NFC erbjuder kostnadsfri rådgivning, alla är välkomna. Hur ofta hänvisar du till NFC?
 Aldrig. Visste ej att den möjligheten fanns.
 Aldrig. De medborgare jag träffar står långt ifrån (vad jag bedömer)företagande.
 Någon gång då och då. 1 st svar
 När en medborgare kommer med frågor kring företagande.
 När jag talar med en medborgare och märker att hen har en bra idé som hen vill
tjäna pengar på. 6 st svar
1 det känns som jag förstår bättre varför vi bör ta upp detta vid vissa besök
7.




Vilken inställning har du till projektet;
Jag ser inget behov av att informera
Jag skulle behöva mer kunskap om företagande för att kunna informera 2 st svar
Jag har den kunskap som är nödvändig när företagsfrågor kommer upp 6st Svar
Motivera gärna ditt svar
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tack för din tid!
Anna, Maggan, Anders och Maria
NyföretagarCentrum Linköping
Anna Hjertstedt Projektansvarig
Anna.hjertstedt@nyforetagrcentrum.se

