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Entreprenörskap är ett begrepp i förvandling.  
Där vi tidigare såg en företagare som tar en teknisk 
uppfinning eller ekonomisk metod till marknaden, ser vi 
idag många olika sätt att visa entreprenöriell kompetens 
i en rad olika arbetsformer och verksamheter. Vi utgår 
ifrån att entreprenörskap handlar om att omsätta idéer 
till verklighet och skapa värde för andra, oavsett ämne 
och område.

EU-kommissionen har identifierat entreprenörskap 
som en av åtta nyckelkompetenser för att stärka och 
stötta det europeiska samhällets tillväxt och demokra-
tiska utveckling på regional, nationell och internationell 
nivå.

Sveriges och EU:s välfärd är beroende av kompetenta 
och driftiga entreprenörer, som kan driva och utveckla 
idéer och effektivisera verksamheter. Därför är det viktigt 
att högre utbildning stimulerar entreprenöriella kom-
petenser och förbereder för arbete med förändrings-
processer i såväl större som mindre organisationer, i 
privat och offentlig sektor. 

Med andra ord: studenter ska ha kunskap och kunna 
använda kunskapen till nytta för andra.

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mitt-
universitetet och Örebro universitet har gjort ge-
mensam sak och tagit ett samlat grepp för att involvera 
studenter i innovationsprocesser och stimulera entre-
prenöriellt tänkande. Projektet MINT, Mobilitet och nytta 
för tillväxt, var ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt 
med syfte att utveckla och testa metoder för att utveckla 
lärosätenas arbete för att stärka studenternas entrepre-
nöriella förmågor. 

De metoder som den här guiden beskriver har ut-
vecklats och testats inom projektet. De är verktyg för 
att arbeta operativt med att sporra tvärvetenskaplig 
idégenerering och entreprenörskap. Här finns också 
nyttiga tips och tricks för att öka medvetenheten hos 
personalen för frågorna.

Att samverka med samhället för att stimulera entre-
prenöriellt tänkande är en viktig del av våra lärosäten 
verksamhet. Det är vår förhoppning att den här guiden 
ska inspirera andra att arbeta aktivt med frågorna, 
utan att behöva uppfinna hjulet.

Åsa Bergenheim, rektor Karlstads universitet 
Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet 
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet 
Johan Schnürer, rektor Örebro universitet



2.
Entreprenöriella  
förmågor som  
nyckelkompetens 
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Vad menas egentligen med entreprenöriella förmå-
gor? Vi har utgått från den breda definitionen av entre-
prenörskap, så som den beskrivs av Martin Lackéus i 
rapporten ”Entrepreneurship in Education  
– What, Why, When, How”. Entreprenörskap, menar 
han, brukar beskrivas utifrån två perspektiv: det smala 
och det breda.

Den breda definitionen, i den här kontexten, handlar 
om att utveckla studenternas kreativitet, proaktivitet 
samt förmåga att se behov och ta idéer till handling. Det 
smala perspektivet handlar i huvudsak om uppmunt-
ran till att starta egna företag. Gemensamt för båda 
perspektiven är ”värdeskapandet”: studenter bör tränas  
i sin förmåga att skapa värde för andra människor:

Värdeskapande är själva kärnan i entreprenörskap och 
är något som dagens och morgondagens medborgare 
i ett samhälle behöver allt mer, oavsett karriärval och 
inriktning i livet. 

Den breda definitionen av entreprenörskap, rimmar 
väl med EU:s beskrivning av nyckelkompetensen, inita-
tivförmåga och företagaranda, som menar att det är 

...  förmågan att omvandla idéer till handling. Det 
innebär kreativitet, innovation och risktagande samt 
förmågan att planera och leda projekt för att uppnå 
de mål som ställts upp. Individerna är medvetna om 
sammanhanget de verkar i och förmögna att utnyttja 
de möjligheter som står till buds. Detta utgör grunden 
för att tillägna sig de specialinriktade färdigheter och 
kunskaper som krävs av dem som bidrar till social eller 
kommersiell verksamhet. 

Vad betyder det här i praktiken? Att entreprenörskap 
kan och bör stimuleras oavsett studentens studieinrikt-
ning. En grundskollärare och en ingenjör kan ha entre-
prenörskap gemensamt, men det kommer till uttryck på 
olika sätt.



3.
 Råd & dåd 
 METOD 1: KICKSTART  s. 9-12

 METOD 2: CRE8  s. 13-16

 METOD 3: SKARPT UPPDRAG  s. 17-20

 METOD 4: E-FAKTOR  s. 21-24

 METOD 5: CASE WORKSHOP  s. 25-31
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METOD 1 KICKSTART - EN KURS I ENTREPRENÖRSKAP
ORU Kickstart är ett program där det finns möjlighet för 
studenter att utveckla sin entreprenöriella förmåga. Stu-
denter ges möjlighet att upptäcka, utveckla och testa sina 
egna lösningar på utmaningar från näringsliv och offentlig 
verksamhet samt forskning. Studenternas idéer utvecklas 
i en process där de arbetar i ämnesöverskridande team för 
att hitta en potentiell lösning på en bestämd utmaning.

Snabbfakta
Antal studenter: 12-18
Antal uppdrag/case: 3-4
Framförhållning: Ca 3 månader
Tidsanspråk för genomförandet: 10 veckor  
(en träff varje vecka, varannan helgrupp  
varannan coaching för varje grupp)
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Förberedelser

METOD 1     KICKSTART – EN KURS I ENTREPRENÖRSKAP

För att skapa dynamik i det kommande arbetet är det bra att 
ha en mångfald av case. Försök därför att samla så många 
case som möjligt och gör sedan ett urval utifrån ämnen, 
teman, målgrupper och så vidare.

Rekrytera och välj ut studenter. Matcha dem med uppdrag 
och bilda team. Detta görs tillsammans med kursledaren. 
Varje team bör bestå av 4-5 studenter från olika program 
eller kurser för att få till en bra process.

Samla deltagande studenter, uppdragsgivare  
och kursledare för en informationsträff.  
Under träffen sker följande:

• Team och case fördelas.
• Studenter och uppdragsgivare knyter kontakt.
• Samtliga får en genomgång av praktiska detaljer, som eventu-

ell lön för mötestid för studenter, sekretessavtal, kursupplägg 
och liknande.

• En dialog om förväntningar.
• En genomgång av uppdragen.

Hur är en bra  
uppdragsgivare? 
En bra uppdragsgivare ger 
studenterna frihet att vara kreativa 
utan att försöka styra dem för 
mycket i någon riktning. De ska 
också vara ett bollplank under 
processens gång samt svara på 
frågor och förtydliga. Tänk på 
att vara tydlig med hur mycket 
engagemang uppdragsgivaren 
förväntas ställa upp på.

Tänk på att använda olika typer  

av material, exempelvis post-it lappar,  

tidningar, lego etc för att göra den  

kreativa processen mer lekfull.
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Genomförande

METOD 1     KICKSTART – EN KURS I ENTREPRENÖRSKAP

Kickstart består av fem moduler och startar efter informationsmötet:

• Discovery – Studentteamen får en spännande utmaning. Modul ett innebär att forma en 
bild av utmaningen. Det sker genom att samla information om utmaningen på djupet. 

• Interpretation – När studentteamen har samlat information så handlar modul två om  
att analysera och förstå det insamlade materialet utifrån studenternas skilda utbildnings-
bakgrunder.

• Ideation – Den kreativa höjdpunkten i Kickstart, vad har teamen fått för idéer från modul 
två? I denna modul handlar det om att upptäcka flera olika möjligheter och lösningar. 

• Experimentation – Utsätt lösningsförslagen för verkligheten. Vad funkar och vad funkar 
inte? Det kan handla om att ta fram en enkel prototyp eller testa en metod. Här ska stu-
denterna hitta fram till en eller flera praktiskt genomförbara lösningar.

• Evolution – Kan studenternas lösning utvecklas och realiseras? Vilka steg behöver nu 
tas för att omsätta den i praktiken?

Varje modul pågår i två veckor och inleds med en gemensam workshop där studenterna 
får göra olika övningar och får verktyg att använda i den aktuella modulen. Under andra 
veckan i varje modul träffar processledaren teamen enskilt för coachning.

Gäster som har arbetat i en liknande kreativ process kan bjudas in till workshop- 
tillfällena för att berätta, inspirera och engagera studenterna i deras arbete. 

Uppdragsgivaren  
och dess eventuella  

rådgivare bör vara tillgänglig  

under hela kursen för  
fördjupningar och  
frågeställningar.

Använd Facebook  
eller ett webbaserat  

projektverktyg för att  
hålla kontakten.



12

Avslut

METOD 1     KICKSTART – EN KURS I ENTREPRENÖRSKAP

Kursen avslutas med en gemensam presentation av student- 
teamens lösningar. Denna presentation kan, om uppdraget 
tillåter det, ske öppet och publikt, kanske vid ett pop-up-
event utanför campus. Studenterna får ett intyg och en bra 
erfarenhet till sin fortsatta yrkeskarriär. 

Om en uppdragsgivare vill gå vidare med en lösning och 
implementera den, har de möjlighet att fortsätta arbeta  
med studenterna.
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METOD 2 CRE8 – EN TÄVLING I KREATIVITET 
Cre8 är en fartfylld casetävling där 3-4 studentteam prövar 
sin problemlösningsförmåga mot varandra. Uppdraget är 
skarpt och inhämtas från forskare, företag eller offentlig 
sektor. Syftet är att träna studenterna att lösa problem och 
samarbeta i team som en nyttig erfarenhet för ett komman-
de arbetsliv.

Snabbfakta
Antal studenter: 15-20 studenter uppdelade i team
Antal uppdrag: 1
Framförhållning: Ca 3 månader
Tidsanspråk för genomförandet: 1 dag
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Förberedelser

METOD 2     CRE8 – EN TÄVLING I KREATIVITET 

Cre8 är ett samarbete mellan flera olika parter: student-
föreningarna, uppdragsgivare, jury, Drivhuset och lärosätet. 
En eller flera studentföreningar är huvudarrangör. Universi-
tetet stöttar med casebeskrivningar, checklistor, kontakter, 
lokalbokning, medan Drivhuset bidrar med utbildningar som 
studenterna har nytta av under tävlingen.

• Hitta ett bra case – för tävlingen behövs ett case,  
som kan komma från forskare, näringsliv eller offentlig 
sektor.

• Bilda en projektgrupp – studentföreningen/-arna sätter 
samman projektgruppen.

• Sätta samman en jury – juryns enda fasta medlem är 
uppdragsgivaren själv. Juryn bör i övrigt vara anpassad 
efter uppdraget som studenterna ska tävla med. Ska juryn 
bestå av representanter från relevant bransch, en viss typ 
av företag, kommunen eller från forskarvärlden?

• Studentrekrytering – samtliga samarbetspartner  
marknadsför tävlingen i sina kanaler för att  
rekrytera studenter. 

Vad är ett bra case? 
Ett case ska först och främst 
gå ut på att utveckla innovativa 
lösningar. Det handlar alltså inte om 
administrativa sysslor eller enklare 
linjearbete – här handlar det om att 
nyttja studenternas kreativa förmåga.

Ett bra case är tydligt beskrivet,  
men lämnar stor frihet att hitta  
lösningar. Ett allt för detaljerat  
case kan hämma kreativiteten,  
och ett för luddigt gör det svårt att 
formulera ett problem. Tänk på att 
utveckla casebeskrivningen i dialog 
med uppdragsgivaren för att hitta  
en bra balans.

Kom ihåg att arbeta internt.  

Var kommunikativ och för dialog 

för att förankra inom lärosätet!
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Genomförande

METOD 2     CRE8 – EN TÄVLING I KREATIVITET 

Vad är en pitch?
En pitch är ett kort, effektivt  
anförande som lyfter fram det  
absolut viktigaste i en problemlös-
ning på ett lockande sätt. Studen-
terna får kanske fem minuter på sig 
att förklara sin lösning för en jury, 
och på den tiden måste de förmedla 
till exempel vad lösningen består av, 
varför den är bra, och hur den kan 
vidareutvecklas och anpassas.

Tävlingen föregås av en kurs i casearbete och att pitcha 
idéer, hållen av Drivhuset. Kursen, som har en till två utbild-
ningstillfällen, är anpassad för det aktuella caset (utan att 
avslöja vad caset är). Kursen är frivillig.

Tävlingsdagen börjar med praktisk information samt presen-
tation av uppdragsgivare. Studenterna delas upp i sina team, 
och sätts sedan igång av tävlingsledaren enligt ett rullande 
schema för att alla team ska få ha samma förutsättningar. 
Teamen får inte använda några hjälpmedel förutom papper 
och penna. Anledningen är att studenterna ska på detta sätt 
använda sig av det som de har lärt sig under sin utbildning. 
Från och med att caset presenteras till det är dags för pitch 
har varje grupp 3 timmar på sig att arbeta, samt 20 minuter 
för förberedelser inför pitchen.

Exempel på rullande schema:

Tid grupp jury

09.00-12.00 1 12.20

09.30–12.30 2 12.50

10.00–13.00 3 13.20

10.30–13.30 4 13.50

Pitchen får ta max 15 minuter + 10 minuter för frågor.
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Avslut

METOD 2     CRE8 – EN TÄVLING I KREATIVITET 

Studentteamen pitchar sina idéer för juryn gruppvis. 
Detta sker enskilt, det vill säga teamen får av tävlingstekniska 
skäl inte se varandras pitchar. 

Efter pitcharna överlägger juryn och väljer ett vinnande team 
som presenteras vid återsamlingen och diplomutdelningen.

Om uppdragsgivaren vill gå vidare med en eller flera idéer 
från tävlingen, sker fortsatta kontakter direkt mellan  
uppdragsgivare och studenterna. 

 

Filma pitcharna  
så kan studentteamen  

se varandras  
i efterhand

Glöm inte att tacka  
uppdragsgivaren 

 och övriga 
 jurymedlemmar.
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METOD 3 SKARPT UPPDRAG – TRÄNA KREATIVITETEN  
    VID SIDAN OM STUDIERNA
Under Skarpt uppdrag utvecklar studenterna sin kreativitet 
och tränas i att lösa affärs- och produktutvecklingsuppdrag 
i tvärvetenskapliga team. Efter ett intensivt endagsarbete får 
studenterna presentera sina idéer för uppdragsgivaren.

Snabbfakta
Antal studenter: 15-20 som delas in i team
Antal uppdrag: 1
Framförhållning: Ca 3 månader
Tidsanspråk för genomförandet: 1 heldag
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Förberedelser

METOD 3     SKARPT UPPDRAG – TRÄNA KREATIVITETEN VID SIDAN OM STUDIERNA 

Uppdragsförslag samlas kontinuerligt in under terminen 
och valet av uppdrag grundar sig sedan på matchning med 
universitetets utbildningsutbud. Det utvalda uppdraget fin-
slipas därefter i vidare dialog med uppdragsgivaren, som då 
också får praktisk information om till exempel vilken grad av 
tillgänglighet och engagemang som förväntas av dem.

Representanter från uppdragsgivaren bildar den panel som 
i slutet av dagen lyssnar på studenternas idéer och ger alla 
feedback samt berättar vilken idé de anser vara mest intres-
sant för dem att själva realisera.

Vid varje event deltar 15-20 studenter från olika ämnesom-
råden. Tvärvetenskapliga team är önskvärt för att stimulera 
studenternas kreativitet. En grundtanke med Skarpt uppdrag 
är att samarbete ska vara i fokus. Eventet kommuniceras 
därför inte som en tävling, men i och med att uppdragsgiva-
ren väljer vilken idé de tycker är mest intressant att realisera 
inkluderas även en liten konkurrensdimension. Detta upplevs 
ha bra inverkan på studenternas prestationer och slutresul-
tatet. 

Case, uppdrag, utmaning? 
Kärt barn har många namn. Många av exemplen 
i den här guiden tar in verkliga problem från 
forskare, näringsliv och offentlig sektor. Vi kallar 
det omväxlande för case, uppdrag eller idé, men 
det är i grund och botten olika namn för samma 
sak – ett problem som studenterna ska lösa.
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Genomförande

METOD 3     SKARPT UPPDRAG – TRÄNA KREATIVITETEN VID SIDAN OM STUDIERNA 

Dagen kan delas in i sex faser:

1. Introduktion. Uppdragsgivaren och uppdraget presenteras.

2. Teambuilding. Studenterna formar team och lär känna varandra. De 
får göra så kallade kompetensprofiler och diskuterar vilka roller som 
för ett fungerande teamarbete. 

3. Idégenerering. Idégenerering under processledning. Olika verktyg 
för idégenerering och idéurval används för att effektivisera pro-
cessen. Teamarbetet börjar på allvar.  De har då tillgång till kreativt 
material – allt från whiteboards och klisterlappar till flirtkulor och 
modellera. Under den här fasen fungerar innovationsrådgivarna som 
coacher och bollplank. Uppdragsgivaren uppmanas också att när-
vara för att svara på frågor, men rollen bör vara nedtonad för att inte 
störa den kreativa processen. Teamen får nu även en introduktion i 
NABC-metoden.

4. Feedbackrunda. Här levererar teamen ett första utkast på sin 
idépitch. De får stöd i att vidareutveckla den av bedömningspa-
nelen, som belyser den från olika perspektiv i ett så kallat Value 
Creation Forum. 

5. Kreativ idéutveckling. Teamen fortsätter att utveckla sina idéer och 
förbereder pitchen.

6. Pitch. Dags att leverera! Teamen pitchar sin idé för panelen som 
ger studenterna direkt feedback. Uppdragsgivaren diskuterar sedan 
igenom idéerna i enrum och återkopplar till studenterna med be-
sked om vilken idé de tycker är mest intressant att förverkliga.

NABC
Med hjälp av NABC-metoden kan man 
genomlysa en idé från olika per-
spektiv och skapa struktur i en pitch. 
Den bygger på att man ska beskriva 
behovet (N=need), angreppssättet 
(A=approach), fördelar (B=benefits) 
och andra konkurrerande alternativ 
(C=competition). NABC-metoden är 
ursprungligen skapad vid Stanford 
Research Institute.
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Avslut

METOD 3     SKARPT UPPDRAG – TRÄNA KREATIVITETEN VID SIDAN OM STUDIERNA 

Fortsatt kontakt mellan deltagande studenter och uppdrags-
givaren uppmuntras. Vid flera tillfällen har studenter fått 
återkomma till uppdragsgivaren för studiebesök, uppföljande 
samtal eller i syfte att återigen presentera idén för en bredare 
grupp än de från uppdragsgivarna som kunde vara med 
under eventet.
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METOD 4 E-FAKTOR – SÄTT STUDENTERNAS  
    DRIVKRAFT PÅ PROV 
E-faktor handlar om att koppla studenterna till entreprenöriella 
projekt i såväl näringsliv som offentlig sektor. Studenterna 
slipar sitt personliga varumärke och lär sig hur de kan få 
andra att välja just dem med några få meningar. Deltagarna 
i E-faktor ska nämligen bevisa för uppdragsgivaren att de är 
bäst person för jobbet i en audition. 

Snabbfakta
Antal studenter: ca 50 st i audition
Antal uppdrag/case: ca 10
Framförhållning: Ca 6 månader
Tidsanspråk för genomförandet: 1 heldag
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Förberedelser

METOD 4     E-FAKTOR – SÄTT STUDENTERNAS DRIVKRAFT PÅ PROV

Samla in ett antal uppdrag från forskare, näringsliv eller 
offentlig sektor. Välj ut 10-15 uppdrag som sedan finslipas i 
samarbete med uppdragsgivaren. E-faktor är särskilt bra för 
organisationer som har idéer men inte resurser eller tid att 
utveckla dem. 

De utvalda uppdragen används sedan i marknadsföringen 
till studenter – deltagarna ska nämligen välja ut ett uppdrag 
som de vill jobba med och fokusera på att bli den som får 
ta sig an det som sommarjobb eller projektarbete. Det blir 
roligare och bättre för deltagande uppdragsgivare om det är 
ett större antal studenter med – cirka 50 är lagom.

Studenterna förbereds med två evenemang:

• Kartlägg ditt personliga varumärke – Hur kan studenten 
kommunicera sitt personliga varumärke tydligt och konse-
kvent till andra? Studenterna får redskap för lyckad story-
telling: hur kan de väcka intresse med några få meningar?

• CV-skrivning och pitch – studenterna får experternas tips 
för ett lyckat CV – vad bör finnas med och hur lyfta sina 
styrkor? Hur pitchar de sig själva?

Hur marknadsförs  
aktiviteten?
En viktig del av aktiviteterna är att 
göra dem synliga för alla, inte bara 
deltagarna. Se därför till att ha en 
plan för hur den ska synliggöras 
före, under och efter genomförandet.  
Använd dina kanaler – sociala  
medier är bra för rekrytering och 
uppvisande av resultat. På webb-
platsen kan du gå mer på djupet. 
Ge alla deltagare kredd för sitt 
deltagande genom att tipsa lokala 
medier. Synliggör också aktiviteten 
fysiskt med till exempel affischer, 
flyers och skyltar.
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Genomförande

METOD 4     E-FAKTOR – SÄTT STUDENTERNAS DRIVKRAFT PÅ PROV

Uppdragsgivaren väljer ut sina studenter i en stor audition.  
Varje student har två minuter på sig att presentera sig och  
berätta varför just de är rätt person att anställa för  
uppdraget.

Uppdragsgivare som lämnat uppdrag fungerar som jury och 
väljer ut de studenter som går vidare till speeddating. Under 
speeddatingen får studenten och företaget möjlighet att lära 
känna varandra bättre. 
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Avslut

METOD 4     E-FAKTOR – SÄTT STUDENTERNAS DRIVKRAFT PÅ PROV

Efter auditiondagen är det upp till företag och studenter  
att ta steget vidare genom en anställning, till exempel i ett 
sommarjobb eller ett projekt.
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METOD 5 CASE WORKSHOP  
    – EN DEL AV UTBILDNINGEN 
Den här aktiviteten väver in entreprenörskap och innovations-
arbete som en praktisk uppgift i en existerande poänggivande 
kurs. Studenterna arbetar med ett case i ett antal guidade 
workshopar som en del av kursen. Förarbetet är viktigt 
eftersom det integreras i kursmomentet. I detta exempel står 
Drivhuset för förberedelser och genomförande.

Snabbfakta
Antal studenter: 1-2 klasser
Antal uppdrag/case: 1
Framförhållning: Ca 2 månader
Tidsanspråk för genomförandet: 2 timmar per  
workshop, max 2 workshops per vecka
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Förberedelser

METOD 5     CASE WORKSHOP – EN DEL AV UTBILDNINGEN 

Det här är en aktivitet som genomförs som ett kursmoment 
och examinationsuppgift i en poänggivande kurs. Kursens 
mål säkerställs genom att förberedelserna görs i nära samar-
bete med programledare och lärare på den aktuella kursen.

Studenterna får ett uppdrag från forskare eller en arbets-
givare att arbeta med. Kursmomentet är uppbyggd på olika 
workshopar som Drivhuset genomför vid olika tillfällen under 
kursen. Grundmaterialet till workshoparna kommer från  
Loopa Affärsutveckling för entreprenörer, ett material  
framtaget av Drivhuset i samarbete med Chalmers  
entreprenörskola.

Här behövs förstås ingen studentrekrytering, men det behövs 
ett bra case som studenterna ska jobba med. Caset ska  
passa utbildningen och kunna riktas in efter kursmålen.  
Studenterna delas in i team om ca 4-5 personer i varje team.

Antalet workshopar  

bygger på antal kurspoäng  
– 3 är lagom för  

en 7,5-poängskurs,  
5 för en 15-poängare.
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Genomförande

METOD 5     CASE WORKSHOP – EN DEL AV UTBILDNINGEN 

I exemplet genomförs tre workshopar av Drivhusets LOO-
PA-tränade ledare. Mellan varje workshoptillfälle arbetar 
studentteamen med caset.

• Workshop 1: Studenterna träffar uppdragsgivaren, som 
berättar om syfte, mål och förutsättningarna för caset. 
Under workshopen lär sig studenterna Business Model 
Canvas (BMC), det affärsutvecklingsverktyg som de  
sedan kommer att använda. Under workshopen bekantar 
sig även studenterna med uppdragsgivarens värde- 
erbjudande enligt LOOPA-modellen.

• Workshop 2: Kommunikation. Studenterna arbetar med 
målgrupper, kanaler och relationer. BMC och Värdemodel-
len ligger som grund för workshopen.

• Workshop 3: Pitch. Teamen pitchar sina idéer för upp-
dragsgivaren, som också väljer vilket eller vilka förslag de 
vill gå vidare med efter kursens avslut.

Samtliga workshopar planeras och 

genomförs av Drivhuset  

– som alltså blir en resurs i arbetet 

med kursen för lärarna.
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Avslut

METOD 5     CASE WORKSHOP – EN DEL AV UTBILDNINGEN 

Kursen utvärderas både av Drivhuset själva och programledare/
lärare, och lärdomarna förs in i vidareutvecklingen av aktiviteten.

Arbetet leder ofta till att studenter och uppdragsgivare har fort-
satt kontakt. Det kan leda till praktik, förslag till examensarbete 
och liknande.
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4.
Tips & tricks
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I samtliga exempel har vi låtit studenterna möta 
arbetslivet på ett eller annat sätt, oftast genom att låta 
dem arbeta i grupper med skarpa uppdrag och idéer 
från forskare eller det omgivande samhället. Studen-
terna får på så vis ett kontaktnät i arbetslivet som är 
ovärderligt när de söker jobb efter studierna. Metoder-
na går givetvis att anpassa och vidareutveckla.

Konsten att hitta case 
De uppdrag som studenterna ska arbeta med hittas 
hos forskare, i näringslivet, ideella organisationer eller 
offentlig sektor. Det kan göras genom:
• Personliga besök och möten
• Branschträffar
• Annonsering, affischering, flyers
• Webbinformation
• Webbanmälan – låt uppdragsgivare skicka in case 

via webbformulär
 
Beskriv caset  
Beskriv syfte, vem som gör vad, förväntningar och 
hur aktiviteten ska genomföras på ett tydligt sätt. Var 
noga med att förklara förutsättningarna och diskutera 
förväntningarna med uppdragsgivarna. För flera av 
metoderna är det bra att samla på sig många case för 
en urvalsprocess.

Rekrytera studenter 
Var träffar du lättast studenterna?
• Nå studenter genom arbetslivsmässor  

på campus. 

• ”Inspring” – besök studenterna i klassrummen 
och presentera. Det personliga mötet är oftast det 
som fungerar bäst.

• Ta hjälp av kurs- och programledare och be dem 
omnämna aktiviteten.

• Bjud in via e-post
• Marknadsföring i sociala medier, studentportaler 

och webbplatser.
• Affischer, flyers, informationsskärmar. 

Genomgående för alla exempel i den här guiden är att 
tänka på bredd i studentteamen: ju större blandning 
av ämnesområden, desto bättre. Det är vår erfarenhet 
att tvärvetenskapliga studentteam har lättare att fritt 
bearbeta problem och hitta nya, oväntade infallsvinklar 
i sina lösningar.

Marknadsför med ett namn och tydligt grafiskt uttryck 
som går att känna igen över flera plattformar och som kan 
användas för återkommande evenemang. Det handlar om 
att kittla studenternas nyfikenhet och kreativitet!

Tänk på att evenemanget ska vara engagerande och 
motiverande för både studenter och lärare - och att 
det ska vara öppet för alla studenter att delta, oavsett 
utbildning!



5.
Läs mer 
Lackéus, M. 2015 Entreprenörskap i utbildning – vad, 
varför, när hur? (Originaltitel: Entrepreneurship in  
Education – What, Why, When, How?
Entrepreneurship360 Background Paper, OECD, sid 4.

EU:s sammanfattning av Nyckelkompetenser för  
livslångt lärande
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/? 
uri=URISERV%3Ac11090

Loopa Affärsutveckling för entreprenörer, Mariah ben 
Salem Dynehäll, Anna Lärk Ståhlberg.  
ISBN: 978-91-47-10941-8



6.
 Kontakt 
Exemplen i den här guiden är beskrivna på ett 
övergripande plan. Det är för att tydliggöra att de är 
genomförbara för alla studenter, oavsett ämne. Varje 
lärosäte har sina specifika förutsättningar för aktivite-
terna – och aktiviteterna är menade att vara flexibla 
och anpassningsbara.

Vi arbetar också med flera andra metoder. Om du vill 
veta mer om metoderna i den här guiden eller andra 
sätt att samverka och stimulera entreprenöriellt tänk-
ande, tveka inte att ta kontakt med oss!

Cre8 och Case Workshop
Karlstads universitet
Externa relationer

E-faktor
Linnéuniversitetet
Externa relationer

Skarpt uppdrag
Mittuniversitetet
Samverkansavdelningen, Miun Innovation

Kickstart
Örebro universitet
Externa relationer - studentsamverkan




