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Sammanfattning
Inspirera studenter till entreprenörskap och företagande
Våren 2018 fick Tillväxtverket i uppdrag att stärka arbetet med
entreprenörskap och företagande bland unga vid universitet och
högskolor. Tillväxtverket arbetar långsiktigt med att främja
entreprenörskap bland studenter. Syftet är att fler studenter ska få
möjlighet att utveckla sina idéer genom företagande och utveckla sina
förmågor i entreprenörskap.
Tillväxtverket har genomfört uppdraget genom att vi har genomfört
Innovation Boot Camps i egen regi i form av en 48 timmars workshop,
över en helg, i entreprenörskap och företagande vid sex utvalda
universitet och högskolor. Studenterna fick under helgen inspiration,
kunskaper och verktyg för att utveckla sina idéer. Eventen
genomfördes i möjligaste mån i samverkan med aktörer i
främjandesystemet vid respektive universitet och högskola, vilket gav
studenterna en möjlighet att knyta kontakter regionalt för fortsatt
idéutveckling. Närmare 500 studenter deltog. Bland annat ledde det till
att 125 nya idéer kopplade till de globala målen inom Agenda 2030
utvecklades. Deltagande studenter angav i utvärderingen att i snitt 98
procent skulle rekommendera andra att delta i framtida event.
I samarbete med RISE har Tillväxtverket utvecklat en digital utbildning
för unga som studerar vid universitet och högskola och som vill starta
företag. Den modulbaserade digitala utbildningen heter Starta en
startup och finns tillgänglig via verksamt.se under april månad, men
fram till dess via URL www.startaenstartup.se. Innehållet kommer att
utvecklas vidare under året.

Slutsatser
Trots den korta tid som myndigheten haft för att genomföra uppdraget
kan vi se att konceptet Innovation Boot Camp har fungerat väl för att
fler studenter ska få inspiration att utveckla sina idéer. Förankringen
vid de olika orterna har bitvis varit svår på grund av den korta tiden
inom vilket uppdraget skulle genomföras. Det har också varit en
utmaning att bygga intresse och kapacitet hos aktörerna att förvalta
och vidareutveckla konceptet inom ramen för ordinarie verksamhet.
Inspirationsinsatser för att få fler unga att se möjligheter till
entreprenörskap och eget företagande behöver förankras väl vid
universiteten och högskolorna för att på bästa sätt se till att det finns
en röd tråd mellan inspirationsaktiviteter och insatser som bidrar till
att utveckla ungas förmågor att ta tillvara på och utveckla sina idéer.
Genom att arbeta med frågor som intresserar unga och i kanaler där
unga befinner sig skapas goda förutsättningar för ett bra genomslag.

Att koppla insatsen tydligt till ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis
genom FNs Globala mål, engagerade studenterna vilket underlättade
rekryteringen av deltagare till Innovation Boot Camp.
Det tar tid att förändra attityder och föreställningar om företagande,
företag och företagare. En medvetenhet i kommunikationen och i valet
av förebilder och föreläsare var viktigt i arbetet med Innovation Boot
Camps. Trots detta var de deltagande studenterna 34 procent kvinnor
och 66 procent män.
På grund av den korta genomförandetiden och den tid som krävs för
att planera och utveckla en digital utbildning av god kvalitet har
möjligheten att ta vara på synergierna mellan de båda insatserna i
uppdraget varit begränsad.

Rekommendationer
Det finns fortsatta behov av insatser för att främja ungas
entreprenörskap. Men arbetet behöver en långsiktighet för att ge
strukturpåverkande effekt vid universitet och högskolor. Konceptet
Innovation Boot Camp kan användas vid genomförande av
inspirationsinsatser, men genomförandet bör utgå från respektive
lärosätes förutsättningar för att ge större möjligheter att
vidareutveckla och implementera metoderna permanent. Mer tid för
planering och förankring vid lärosätena och hos de medarbetare som
deltar i insatsen behövs också för att nå bredare grupper avseende
bland annat kön. Inspirationsinsatserna behöver även tydligare
kopplas ihop med andra insatser riktade till unga som syftar till att
unga ska få en möjlighet att testa och utveckla sina idéer för att få
större utväxling av inspirationsinsatsen.
Nätverk för personer som arbetar i och runt högskolor och universitet
med entreprenörskap och företagande riktade till studenter behöver
förstärkas. Dessa personer skulle också kunna bidra till att digitala
verktyg och utbildningar riktade till målgruppen blir kända, sprids och
används.
För att vara relevanta för målgruppen på sikt behöver digitala
utbildningar med verktyg, inspiration och information till form och
innehåll hållas aktuellt och utvecklas vidare inom Verksamt.se. Detta
kräver en långsiktig och stabil finansiering med erforderliga resurser
för utveckling och förvaltning av Verksamt.se som helhet.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att stärka arbetet med
entreprenörskap och företagande bland unga vid universitet och
högskolor genom kunskapshöjande insatser. Entreprenörskapsbarometern (2016) visar att en hög andel unga inte vet hur de ska gå
till väga för att starta företag. Samtidigt är verksamt.se en självklar
plats för allt fler unga som intresserar sig för att starta företag.
Syftet med uppdraget är att inspirera unga till entreprenörskap och
företagande och att öka deras kunskap om företagandet och dess
möjligheter. Genom Innovation Boot Camp, med 48 timmars
workshop, har Tillväxtverket inspirerat, utvecklat och hjälpt
studenterna att gå från idé till företagande. Att utveckla en digital
utbildning anpassad för unga utifrån deras behov och möjligheter att
utveckla sitt entreprenörskap är en annan del i projektet.
Tillväxtverket har i sin instruktion i uppdrag att främja och vara
samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och
högskolor. Det är frågor som myndigheten arbetat med under lång tid
och har stor erfarenhet av. Myndigheten ger även verksamhetsbidrag
till organisationer som inspirerar och stöttar studenter att testa
entreprenörskap och utveckla sina idéer. För att bredda dessa insatser
till fler unga och även nyttja digitala kanaler i större utsträckning
behövdes en plattform för ett digitalt affärsutvecklingsstöd. Även
vikten av förebilder och inspiration har myndigheten erfarenhet av
sedan tidigare uppdrag, inte minst genom genomförandet av
regeringsuppdragen Främja kvinnors företagande 2007-2014
respektive Ungas innovationskraft 2010-2015. Mycket tyder på att
attityder till entreprenörskap och företagande grundläggs tidigt och
att förebilder är viktiga1.
Uppdraget har genomförts inom ramen för myndighetens arbete med
kompetensförsörjning. Brist på tillgång till kompetens är det största
hindret för företag som kan och vill växa, visar vår undersökning
Företagens villkor och verklighet (2017). Förmågor som
ansvarstagande, möjligheten att vara kreativ och handlingskraftig
efterfrågas också hos näringslivet och är kompetenser som
studenterna kan praktisera när de utvecklar sitt entreprenörskap och
inspireras till att se företagande som ett alternativ. Delar av materialet
i den digitala utbildningen Starta en startup berör behov hos startups

1

https://www.regeringen.se/4a98f0/contentassets/565684f52f6a45bb82b7d
a488ed224f6/entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672
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av stöd för att kunna arbeta strategiskt med företagets HR och
kompetensförsörjning. Således har flera syften uppnåtts med insatsen.
Denna slutrapport visar hur Tillväxtverket genomfört uppdraget.

1.2

Mål

Mål för uppdraget var:





att ge studenter vid universitet och högskolor inspiration,
verktyg och ökade kunskaper i att utveckla sina idéer till
potentiella företag genom att delta i Innovation Boot Camp
över en helg.
att utveckla en digital utbildning som särskilt attraherar och
underlättar för unga att starta företag.
att öka ungas möjlighet att välja företagandet under eller efter
avslutad högskoleutbildning samt att inspirera studenter att
utveckla sina idéer och visa vägen till andra stöd inom
främjandesystemet för att utveckla idéerna vidare.

Då det var kort om tid för genomförande sattes målen främst i form av
resultatindikatorer såsom: genomförda Innovation Boot Camps, antal
studenter som deltar, antal utvecklade idéer, antal involverade
personer från inkubatorer, rådgivarorganisationer, privat näringsliv,
näringslivskontor med flera.

1.3

Målgrupper

Primär målgrupp var dels unga som studerar vid universitet och
högskolor och som var intresserade av att utveckla sina idéer till
potentiellt företag genom workshops vid sex olika lärosäten, dels unga
som funderade på att starta företag och som vill veta mer om hur man
startar en verksamhet.
Sekundär målgrupp var aktörer i det företagsfrämjande systemet som
erbjuder affärsutveckling, inkubatorsmiljöer, näringslivsutveckling till
bland annat unga som vill starta företag.

1.4

Metod

Vid genomförandet av uppdraget har vi primärt använt verktygen
nätverk och finansiering. Nätverk var avgörande i arbetet med
Innovation Boot Camp och för att planera och utveckla den digitala
utbildningen.

Innovation Boot Camp
Innovation Boot Camp initierades, utvecklades och genomfördes i egen
regi av Tillväxtverket. En projektledare anställdes för att utveckla och
genomföra projektet tillsammans med studenter vid sex utvalda
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universitet och högskolor. Studentmedarbetare rekryterades och
fungerade som lokala koordinatorer och informationsspridare vid de
olika lärosätena. Samverkan med aktörer från främjandesystemet
regionalt har också varit en viktig del i genomförandet. Erfarenheter
och lärdomar från startupscenen i Sverige och Kalifornien respektive
innehåll och upplägg som Tillväxtverket utvecklat inom StartupSweden var viktiga utgångspunkter.

Digital utbildning för startups
Den digitala utbildningen har utvecklats i samarbete med RISE, som
bedöms ligga i framkant när det gäller pedagogiska verktyg inom
digitalisering och lärande och därför lämpade för denna typ av
utvecklingsarbete utifrån en tillämpad forskningsansats. Dessutom
utvecklar RISE redan en digital utbildning inom ramen för
Digitaliseringslyftet, som är utgångpunkten för denna utbildning. Båda
utbildningarna är kopplade till Verksamt.se. Detta möjliggjorde en
kortare startsträcka för att kunna genomföra uppdraget.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

Inspirationsaktiviteten med 48h-workshop fungerar väl som koncept
men behöver förutsättningar för långsiktighet
Trots den korta tid som myndigheten haft för att genomföra uppdraget
kan vi se att konceptet Innovation Boot Camp, där studenter under 48
timmar får inspiration, kunskaper och verktyg för att utveckla sina
idéer, har fungerat väl för att ge fler studenter inspiration att utveckla
sina idéer. Det ser vi inte minst genom de positiva utvärderingar som
Innovation Boot Camp fått och antalet studenter som nåtts av insatsen.
Konceptet har fungerat som ett komplement till studierna samtidigt
som det utvecklat studenternas nätverk. I arbetet med Innovation Boot
Camp har samverkan med aktörer från det befintliga
främjandesystemet genomförts men förankringen har bitvis varit svår
på grund av den korta tid inom vilket uppdraget skulle genomföras.
Det har varit en utmaning att bygga intresse och kapacitet hos
aktörerna att förvalta och vidareutveckla konceptet inom ramen för
ordinarie verksamhet.
Kopplingen mellan inspiration och andra främjandeinsatser kan bli
tydligare
Inspirationsinsatser som Innovation Boot Camp kan tydligare länkas
ihop med andra insatser för att få unga att utveckla sina idéer till
företag. Förankring med andra aktörer som arbetar med
entreprenörskap och innovation vid lärosäten genomfördes. Men på
grund av den korta tiden som fanns tillgänglig för uppdragets
genomförande, kopplades inte insatser ihop med övriga pågående
insatser på ett fullt ut tillfredställande sätt. Detta bidrog till att den
röda tråd mellan olika inspirationsaktiviteter, som syftar till att ge
studenter en insikt om möjligheten med företagande, inte tydligt
kopplades till övriga insatser som pågår för att öka ungas förmågor att
ta tillvara på och utveckla sina idéer, såsom utbildningar,
inkubatorsverksamheter, rådgivning med mera.
Ungas företagande på lika villkor kräver fokus och kunskap
Det tar tid att förändra attityder och föreställningar om företagande,
företag och företagare. Initiativ som Innovation Boot Camp har bitvis
kompletterat aktiviteter som genomförts av Drivhuset, Venture Cup
med flera, som syftar till att stärka ungas entreprenörskap och
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entreprenöriella förmågor. Likaså är tillgången till förebilder viktigt
för att tidigt väcka tanken hos unga om företagandets möjligheter. För
att nå olika grupper av unga är en medveten och normkritisk
kommunikation nödvändig. Om detta lyckas ökar förutsättningar för
att vi ska få ett entreprenörskap och företagande på likvärdiga villkor,
oavsett kön, bakgrund och ålder, i enlighet med målen i strategin
Öppna upp! En medvetenhet i kommunikationen och i valet av
förebilder och föreläsare var en viktig strävan i arbetet med
Innovation Boot Camp.
Vi kan konstatera att för att få fler deltagande kvinnor behövs ett
aktivt och för syftet anpassat arbete. Studentmedarbetarens
utbildningsbakgrund och uppsökande verksamhet vid program med
en hög andel kvinnor gav tydliga resultat. Bredden på spridningen av
utbildningsbakgrund bland deltagare varierade också vid de olika
tillfällena, vilket till stor del handlar om hur studentmedarbetarna
arbetade och deras nätverk. För att nå bredare grupper behövs mer tid
för planering och förankring vid lärosätena och hos de medarbetare
som deltar i insatsen. Detta visar att attityder till och förställningar om
kön, ålder och bakgrund spelar roll. Om man inte arbetar normkritiskt
och med medveten kommunikation för att motverka stereotyper är
risken stor att man faller in i invanda, traditionella mönster, vilket
istället förstärker stereotyperna.
Att arbeta med frågor av intresse för unga ger resultat
Genom att arbeta med frågor som intresserar unga och i kanaler där
unga befinner sig skapas goda förutsättningar för ett bra genomslag.
Att arbeta med studenter från många olika program och
utbildningsinriktningar samt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv
med utgångspunkt i FNs Globala mål engagerade studenterna, vilket
underlättade rekryteringen till insatsen.
Relativt hög andel utländska studenter deltog
Vid några orter deltog en relativt stor andel utländska studenter i
Innovation Boot Camp. Det var en utmaning samtidigt som det var
berikande. En tänkbar förklaring till den relativt stora andelen
utländska studenter är att de i större utsträckning söker sig till nya
sociala sammanhang. De utländska studenterna tillför andra
perspektiv till Innovation Boot Camp, vilket är givande för alla
deltagande. Möjligheten att fortsätta utveckla idéer tillsammans med
kamrater i teamet är dock begränsad. Man kan möjligen anta att en
positiv upplevelse från deltagandet kan bidra till en mer positiv bild av
Sverige, vilket på lång sikt stärker Sverige som varumärke.
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Begränsade synergier mellan Innovation Boot Camp och utbildning för
digitala startups på grund av tidsaspekten
På grund av den korta genomförandetiden och den tid som krävs för
att planera och utveckla en digital utbildning av god kvalitet har
möjligheten att ta vara på synergierna mellan de båda insatserna i
uppdraget varit begränsad. Dock kommer myndigheten använda de
kontakter som upparbetats genom Innovation Boot Camp för att
marknadsföra och sprida information om utbildningen Starta en
startup till studenter vid lärosäten. Organisationer som får
verksamhetsbidrag från Tillväxtverket och som primärt riktar sig till
unga såsom Drivhuset, Venture Cup med flera, kommer också fungera
som kanal för att sprida information om utbildningen.
Begränsade resurser för att på sikt förvalta och utveckla utbildningar
som Starta en startup inom ramen för Verksamt.se
Uppdraget och samarbetet med RISE har gett Tillväxtverket en
möjlighet att utveckla en digital utbildning som annars inte hade varit
möjligt inom ramen för myndighetssamarbetet inom Verksamt.se.
Dock krävs resurser för att driva och utveckla den digitala
utbildningen vidare.

2.2

Rekommendationer

Det finns fortsatta behov av insatser för att främja ungas
entreprenörskap. Men arbetet behöver en långsiktighet för att ge
strukturpåverkande effekter. Konceptet Innovation Boot Camp kan
användas vid genomförande av inspirationsinsatser. Men vid
eventuellt framtida insatser bör genomförandet anpassas för att bättre
länka in i befintliga insatser i syfte att ge störst strukturpåverkande
effekt hos främjandesystemet samt vid utbildningar vid universitet och
högskola. Konceptet ska utgå från respektive lärosätes förutsättningar
för att ge större möjligheter att vidareutveckla och implementera
metoderna så att de kommer fler studenter till nytta.
Mer tid för planering och förankring vid lärosätena och hos de
medarbetare som deltar i insatsen behövs också för att nå bredare
grupper avseende bland annat kön. Inspirationsinsatserna behöver
även tydligare kopplas ihop med andra insatser riktade till unga som
syftar till att unga ska få en möjlighet att testa och utveckla sina idéer.
Detta kan leda till större utväxling av inspirationsinsatsen till exempel
genom att koppla an till affärsrådgivning och utbildningar. De
långsiktiga förutsättningarna för detta behöver stärkas.
Etablerade modeller och arbetssätt för hur man kan arbeta med att
inspirera unga att utveckla sina idéer behöver också få större
spridning. Nätverk för personer som arbetar i och runt högskolor och
universitet med entreprenörskap och företagande riktade till

14

studenter behöver därför förstärkas. Dessa personer skulle också
kunna bidra till att digitala verktyg och utbildningar riktade till
målgruppen blir kända, sprids och används.
För att vara relevanta för målgruppen på sikt behöver digitala
utbildningar med verktyg, inspiration och information till form och
innehåll hållas aktuellt och utvecklas vidare inom ramen för
Verksamt.se. Detta kräver en långsiktig och stabil finansiering med
erforderliga resurser för utveckling och förvaltning av Verksamt.se
som helhet.
Framtida insatser bör även fortsätt fokusera på frågor och metoder
som tilltalar unga, såsom digitalt, utmaningsbaserat och kopplat till
samhällsutmaningar.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Uppdraget hade två inriktningar. Den ena delen var Innovation Boot
Camp, en 48h-workshop för studenter som genomförs över en helg på
sex orter. Den andra delen var att utveckla en digital utbildning för
unga som vill starta företag.

3.1

Innovation Boot Camp

Innovation Boot Camp genomfördes under 2018 på sex orter (se
nedan). Studenter från olika program på universitet och högskolor fick
under en helg (48 timmar) möjlighet att tillsammans gå från idé till
potentiellt företag med utmaningar relaterade till Agenda 2030. I
Innovation Boot Camp deltog 12–25 stycken lag per lärosäte. Max fyra
personer ingick i varje lag. Studenterna fick anmäla sig enskilt eller i
team. I de fall de anmälde sig enskilt satte Tillväxtverket ihop lag med
målet att uppnå balanserade grupper, sett till intresse, kön, bakgrund
och utbildning.
Tillväxtverket använde sig av sociala media, studentföreningar,
studentkårer och främjandeaktörer regionalt i kommunikation för att
nå ut brett till målgruppen.
En bra spridning i landet eftersträvades i kombination med val av
datum som inte sammanföll med tentamensperioder. Följande orter
och datum valdes:
 Linköping, 28 – 30 september
 Göteborg, 19 – 21 oktober
 Lund, 23 – 25 november
 Umeå, 9 – 11 november
 Karlstad, 30 november – 2 december
 Östersund, 7 – 9 december
Studenterna fick under helgen inspiration, verktyg, coachning,
affärsrådgivning och utbildning för att kunna ta en idé till potentiellt
företag. Till hjälp hade en checklista arbetats fram (Business
Presentation Framework) med en kort presentation av de viktigaste
delarna för att ta en idé till potentiellt företag.
Upplägg för 48 timmars workshop:
Helgen började med “Inspirational Friday”, som omfattade:




lagindelning, alla fick veta sina lagmedlemmar
kort presentation av lokala inspiratörer som övergick i en
gemensam paneldiskussion
lagen lämnade in en idé de ville jobba med under helgen
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“Call to action Saturday” på lördagen bestod av olika typ av
workshops enligt beprövad modell från startup-scenen i Silicon Valley
och Stockholm.






gemensam frukost där lagen samlades.
affärsrådgivarna presenterades på scen följt av en kort
paneldiskussion med tips och råd för dagens arbete.
personlig rådgivning till lagen av affärsrådgivare
rundabordssamtal för att lära av varandra, med
affärsrådgivare och studenter från olika lag.
avslut med gemensam middag.

“Final Sunday”
Eventet avslutades med paneldiskussion med representanter från det
regionala främjandesystemet så som inkubatorer, kommunen,
universitetet/högskolan, rådgivningsorganisatorer och det privata
näringslivet. Därefter fick alla lag presentera sina idéer för den
regionala juryn som utsåg de tre bästa lagen i sin region.
Tillväxtverket var angelägna om att det var regionala aktörer som
bistod med kompetens, inspiration, erfarenhet, verktyg och utbildning.
Det var också personer från det regionala främjandesystemet som
fungerade som affärsutvecklare/rådgivare och jury under helgen.
Insatserna kompletterades bitvis med befintliga aktiviteter och
arrangemang vid respektive universitet och högskola samt bidrog till
samarbete med berörda aktörer och lokala resurser. Flera orter har
haft en uppföljning och arbetat vidare med de deltagande lagen.
Liknande initiativ finns vid en del lärosäten, till exempel Blackdot vid
Göteborgs universitet. Här kan studenter under 48 timmar arbeta med
olika utmaningar, till exempel inom hållbarhet, som företag och
organisationer söker lösningar på. En tydlig skillnad är att studenterna
under Innovation Boot Camp fick arbeta med att utveckla sina egna
idéer.
Lagen med de tre bästa idéerna (per ort) får som utbildningsinsats en
resa till Silicon Valley, London Tech respektive Demodagen i
Stockholm. Syftet med resan är att ge studenterna en bild av och
kontakter inom innovationssystemet på plats för att inspirera till att
utveckla sina idéer vidare.




Till Silicon Valley 20–24 maj reser 22 studenter, fördelade på
sex lag, ett lag per ort.
London Tech besöks den 12–13 juni av 20 studenter, fördelade
på sex lag.
Till Demodagen i Stockholm den 4 april kommer 18 studenter.

Uppdraget har genomförts i samverkan med relevanta aktörer vid
respektive lärosäte. 29 inspirationsförebilder har medverkat vid de
sex tillfällena. Dessa förebilder har kommit från respektive region.
Totalt 63 regionala affärsutvecklare har deltagit och 31 parter totalt
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från det regionala främjandesystemet. Könsfördelning bland
föreläsarna var 43 procent kvinnor och 57 procent män.
Könsfördelningen hos studenterna var 34 procent kvinnor och 66
procent män.
Då tiden för genomförande av uppdraget var kort var vårt främsta
fokus att genomföra insatserna i förhoppning om att dessa skulle ge
möjlighet för fler studenter att utveckla sina idéer samt visa vägen till
ett främjandesystem som möter studenternas behov.
Utifrån detta kan följande resultat redovisas:







Totalt genomfördes sex Innovation Boot Camps.
496 studenter deltog vid dessa tillfällen. Av dessa var 34
procent kvinnor och 66 procent män att jämföra med antalet
helårsstudenter som var kvinnor läsåret 2016/17: 64 procent2.
Blandningen av utbildningsinriktningar bland studenterna
varierade vid de olika tillfällena, men 19-45 olika program var
representerade totalt.
Spridningen på ålder hos deltagarna var stor, 19-54 år.
En relativt stor andel internationella studenter deltog, mellan
16 och 32 procent, förutom i Umeå och Linköping, då andelen
utländska studenter var 48 procent respektive 58 procent,
Antal idéer som studenterna arbetade med var 125 stycken, en
idé per lag.

Uppföljning genom enkäter genomfördes efter varje Innovation Boot
Camp för att mäta i vilken utsträckning som studenterna fått
inspiration genom insatsen. Studenterna angav också hur nöjda de var
med eventet. De svarande angav intervallet 4,5 - 4,9 på en fem-gradig
skala vid de olika tillfällena och i snitt svarade 98 procent att de skulle
rekommendera andra att delta i framtida event. I snitt 90 procent
menade att de knutit viktiga kontakter för framtiden genom eventet.
Intervjuer genomfördes med ett urval av deltagare, både bland
studenter och företagsfrämjare/affärsutvecklare. Några citat:
“Detta är det event med störst studentnytta någonsin” - Studentkår
”Jag har lärt mig mer på en förmiddag på Innovation Boot Camp än på
en hel termin i skolan.” – Student
”Innovation Boot Camp var precis den vitamininjektion vi behöver
regionalt.” - Affärsutvecklare

2https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2017-11-23-minskat-antal-

examinerade-men-oforandrad-andel-kvinnor.html
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3.2

Digital utbildning för unga i högre utbildning

Den andra delen av regeringsuppdraget handlar om att ta fram en
digital utbildning för unga som studerar vid universitet och högskola.
Tillväxtverket har i samarbete med RISE (Research Institutes of
Sweden) utvecklat en modulbaserad, interaktiv utbildning med fokus
på unga som vill starta företag.
Utbildningen Starta en startup blir tillgänglig via Verksamt.se under
april månad. Den är utvecklad på samma plattform som utbildningen
Dags att digitalisera framtagen inom Digitaliseringslyftet. Sett till form
och innehåll kompletterar utbildningen det innehåll och de verktyg
som redan finns på Verksamt.se, med utgångspunkt i den planering för
framtiden som pågår för Verksamt.se. Fram tills april månad är
utbildningen tillgänglig via www.startaenstartup.se. Innehållet
kommer att utvecklas vidare under året.
Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen är startups som ofta
baserar sin verksamhet på olika digitala lösningar och som redan från
början riktar in sig på en internationell marknad. Utbildningen riktar
sig därmed till individer under 30 år, och som antingen står i begrepp
att starta företag, eller som nyligen startat sitt företag.
Utvecklingen har skett enligt principen “mobile-first” med hög
tillgänglighet till innehållet i materialet, som lätt kan delas, användas
och nyttjas.
Målgruppsanpassningen har gjorts utifrån intervjuer med målgruppen.
RISE har även haft löpande dialog med Almi, Tillväxtverket (Start-up
Sweden, Digitaliseringslyftet, Verksamt.se med flera),
entreprenörskapsutbildningar vid högskolor och universitet samt de
organisationer som arbetar med ungas entreprenörskap vid
universitet och högskola såsom Drivhuset. RISE har även deltagit vid
några tillfällen när Innovation Boot Camp har genomförts och filmat
miljöer och personer på plats.

Utbildningens innehåll och format
Med detta som utgångspunkt har utbildningsmoduler utvecklats som
tar fasta på behov som unga ofta har kring tillgång till finansiering och
nätverk, lagar och regler, hur man bygger ett team med rätt
kompetensmix med mera.
Utbildningen är indelad i fem kapitel:




Ekonomi och regler
Grunder i ekonomi såsom balans- och resultaträkning,
kassaflöde, olika företagsformer och moms. Juridik, lagar och
regler som rör till exempel styrelsens ansvar, immaterialrätt
och avtalsrätt.
Ledarskap och grundare
Grundarnas egna förutsättningar med fokus på ansvar, vikten
av mentorskap och förmågan att balansera stress, vardag och
företagande. Ledarskap i startups kring hur man rekryterar
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och hanterar personal och bygger en kompetent ledningsgrupp
och styrelsens ansvar.
Människorna och teamet
Personal och organisation med utgångspunkt i HR och vikten
av en organisation som stödjer mångfald och en god
företagskultur. Tonvikten ligger på att bygga en sund
företagskultur och betydelsen av mångfald, representation och
jämställdhet.
Bygga bolag
Affärsutveckling och innovation inklusive utveckling av
organisation, produkter och tjänster. Omvärldsbevakning även
sett till utvecklingen av nya teknologier.
Kommunikation och nätverk
Vikten av nätverk och stödfunktioner såsom inkubatorer inom
SISP, men även platser och former för “co-working” och andra
modeller för inkubatorsverksamhet med geografisk spridning.
Kommunikation, marknadsföring och varumärkesfrågor i
startups och mindre företag.

Utbildningen är filmbaserad och interaktiv, kompletterad med korta
texter och länkar som leder vidare till främjandesystemet. Syftet är att
ge användaren en snabb inblick och god förståelse för vad som krävs
för att driva ett hållbart företag. Tillgängligheten är hög och inga
förkunskaper krävs för att ta till sig innehållet. Om användaren väljer
att registrera sig kan man även notera idéer och använda utbildningen
som ett verktyg i affärsutvecklingen, men ingen registrering är
nödvändig. De unga företagarna ska kunna känna att de deltar helt på
egna villkor.
Delar av materialet i utbildningen finns tillgängliga via ”creative
commons”-licens med helt öppen och fri tillgång. Målet med detta är
att få maximal spridning i de sociala och digitala kanaler där unga
entreprenörer rör sig. Varje modul har moment av filmat eller inspelat
material, skriftligt kompletterande innehåll samt ett quiz. Den egna
takten avgör hur man tar till sig innehållet. För den unga målgruppen
är det också viktigt med delbart material som snabbt kan spridas.
Detta ligger även i linje med den forskningsfilosofi som råder inom
RISE.
Innehållet är skapat för att vara inbjudande och avdramatisera
företagandet, som hos unga ofta sker i skilda miljöer såsom på kontor,
caféer, hemma och på högskolan/universitet, ibland med
teammedlemmar på olika håll i världen.
Designen är “mobile-first”, dvs. mobila enheter är utgångspunkten,
vilket ställer krav på enkel navigation och korta texter. Syftet är att på
ett pragmatiskt och tydligt sätt ta upp frågor som juridik, ledarskap,
personalfrågor utan att det känns tungt och formellt. De personer som
deltar i filmerna ska uppfattas som mentorer eller rådgivare som kan
ses som bollplank i affärsutvecklingen. Mångfald i team och
kompetensmix lyfts fram som en styrka och fördel i materialet, vilket
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är i linje med strategin Öppna upp! I urvalet av filmade personer
eftersträvar RISE en balans sett till kön, ålder och bakgrund.
Innehållet kommer att utvecklas vidare under året och ett antal nya
“releaser” planeras före sommaren för att hålla intresset levande och
aktuellt under 2019.

Kommunikation
För att på ett effektivt och måluppfyllande sätt nå ut med information
till målgruppen om att detta material finns tillgängligt arbetar vi efter
följande principer i kommunikationsarbetet:








Vi lyfter delar i utbildningen – inte helheten - för att synliggöra
materialets skalbarhet.
Vi utgår från målgruppens behov och ger svar på konkreta
frågor.
Vi jobbar tillsammans med relevanta aktörer exempelvis
rådgivarorganisationer, högskolor och universitet, inkubatorer
och kommuner för att förmedla och sprida materialet.
Vi medverkar och presenterar materialet på redan befintliga
arenor och evenemang där målgruppen befinner sig.
Vi samordnar kommunikationsinsatserna mellan RISE,
Tillväxtverket och verksamt.se (samt Myndighetssamarbetet
Starta och Driva företag) för en enhetlig och tydlig
kommunikation.
Vi kommunicerar via såväl egna kanaler som digital
annonsering. Sociala medier blir en viktig kanal för att sprida
innehållet.

Målsättningen är att målgruppen ska få kännedom om att material
finns, uppleva att kommunikationen och materialet är relevant och lätt
att till sig samt använda materialet. Uppföljning sker på räckvidd, samt
genom användartester och antalet visningar av filmer och sidor.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt under perioden 2018-05-09 och 2019-02-28.
Budgeten har varit totalt 7 000 tkr och har finansierats via
näringslivsanslaget. På grund av den korta genomförandetiden
kommer insatser att ske även under resten av året. Därmed kommer
även ytterligare kostnader att uppstå.
Vi bedömer att vårt genomförande av uppdraget uppfyller de
finansiella villkoren i regeringsbeslutet. Nedan redovisas fördelning av
kostnader.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda
medel

Näringslivsanslaget

Bidrag
Anslag

Förvaltningsanslaget

SUMMA

7 000

0

0
7 000

0

7 000

0

7 000

0
0
0
0

1 471
5 005
684
7 160

0
0
0
0

1 471
5 005
684
7 160

Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar

0
0
0
0
0%
0

0
7 160

0
0

7 000
102%
3 597

0
0%
0

0
7 160
0
7 000
102%
3 597

OH-påslag (250 kr/h)*

0

899

0

899

Summa inkl OH-påslag

0

8 059

0

8 059

Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

Nyckeltal
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Särskilda
medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

21%

0%

21%

0%

70%

0%

70%
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