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Sammanfattning och beslutsunderlag 
 
Bakgrund 
Lidköping kommun har under flera år i samverkan med grannkommunerna arbetat strategiskt 
för att utveckla det lokala näringslivet. En viktig utgångspunkt i detta arbete har varit att det 
är näringslivet som skall utveckla Lidköping, snarare än att det är kommunen som skall 
utveckla näringslivet. Visionen är att ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv bidrar 
till en omtyckt och trivsam stad.  
 
Bristen på personer med kompetens för att leda komplexa innovationsprojekt och 
entreprenöriella verksamheter, inom såväl nya som etablerade företag, är dock idag en 
flaskhals för effektiv utveckling och tillväxt. Därför har etableringen av en avancerad och 
entreprenörsinriktad utbildning på mastersnivå identifierats som ett väsentligt led i 
kompetens- och affärsutvecklingen. En utbildning med inriktning på entreprenörskap och med 
en stark förankring i Lidköpings näringsliv skulle troligen avsevärt kunna bidra till den 
regionala utvecklingen och stärka Lidköpings kommuns position som en dynamisk och 
företagsam region.  
 
Chalmers Entreprenörskola driver sedan 1997 en framgångsrik sådan utbildning i vilken 
drivandet av reella innovationsprojekt och en handlingsbaserad pedagogik utgör utbildningens 
kärna. Denna förstudie syftar därför till att undersöka förutsättningarna för etableringen av ett 
liknande handlingsbaserat entreprenörskapsprogram på mastersnivå i samarbete med 
Chalmers Entreprenörskola. I studien skall bland annat utbildningsprofil föreslås, 
studenterbjudande utvecklas, tillgången till innovationsprojekt inom regionen analyseras, en 
partnerskaps- och finansieringsmodell föreslås samt en handlingsplan utarbetas. 
 
Chalmers Entreprenörskola 
Chalmers Entreprenörskola och dess 1,5-års mastersprogram tillämpar en unik handlingsbaserad 
pedagogik som resulterat både i nya företag och i entreprenöriella företagare. För att lyckas med 
denna typ av utbildning krävs ett stort engagemang både från studenter och lärare samt från 
nätverket av experter och företagare runt skolan. Pedagogiken är baserad på en aktiv dialog mellan 
lärare och studenter direkt kopplad till skarpa innovationsprojektet och anpassade kurser.  
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Figur 1. Principiellt upplägg av Chalmers Entreprenörskolas masterprogram. 
 
Innovationsprojekt 
En viktig beståndsdel i upplägget av Chalmers Entreprenörskola är driften av verkliga 
innovationsprojekt som studenterna aktivt kan arbeta med och på så vis direkt omsätta sin kunskap i 
praktiken. Dessa innovationsprojekt kan komma från både akademi och näringsliv. Idégivarna kan 
vara forskningsinstitut, högskolor, små och stora företag likväl som enskilda personer. Majoriteten 
av projekten har koppling till Chalmers forskning även om många idéer även kommer från andra 
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håll. Det viktigaste är att dessa innovationsprojekt har en affärsmässig potential och är självständiga 
d v s kan ligga till grund för att starta ett helt nytt företag alternativt ett nytt affärsområde inom ett 
befintligt bolag.  
 
Det är också väsentligt att dessa idéer har hög teknisk höjd eller är unika på något annat sätt 
samt att de är i tidig fas och har potential att utvecklas både tekniskt och affärsmässigt. 
Innovationsprojekten kännetecknas av att de behöver kompletterande entreprenöriell drivkraft 
för att kunna realiseras, att de befinner sig i en tidig kreativ fas, samt baseras på en 
förhållandevis unik grundidé med global marknadspotential.  
 
Tillgången till innovationsprojekt i Lidköping 
Genom att analysera intervjuer gjorda 2001 av 25 företag har en bedömning av bland annat 
tillgången till innovationsprojekt i Lidköpingregionen gjorts. Följande slutsatser har dragits: 

 Företagen är mycket omvärldsintresserade.  
 De flesta av företagen är mer visionära och framtidsorienterade när det handlar om att se 

omvärlden i stort än när det gäller att se den egna affärsutvecklingspotentialen genom nya 
affärsområden eller avknoppningar.  
 Så länge man inte behöver samarbeta med konkurrenter så är man positiv till utökat 

samarbete.  
 Man ser behov av mer utbildning.  
 Intervjumaterialet ger inget direkt underlag för att bedöma den ev. tillgången till 

outvecklade innovationsprojekt hos företagen.  
 De flesta av företagen beskriver sig dock som att de är ganska traditionella och 

konservativa branscher vilket är en indikation på att det kommer krävas ansträngningar för 
att få till stånd affärsutveckling och förnyelse.  

 
Eftersom tillgång till innovationsprojekt inte kunnat styrkas måste en aktivt uppsökande 
verksamhet initieras syftandet till att etablera ett partnerskap med Centrum för Innovation och 
Entreprenörskap i Lidköping (CIEL) och utröna potentialen gällande innovationer och nya affärer i 
regionen.  
 
Chalmers Entreprenörskola i Lidköping 
Det lokala sammanhanget måste marknadsföras för att attrahera studenter till en Lidköpingfilial av 
Chalmers Entreprenörskola. Flera olika aktörer behöver förstärka och bidra till varandras 
utveckling, på ett liknande sätt som sker inom det innovationssystem som idag finns runt Chalmers. 
Det samarbete som CIEL etablerat med Civilingenjörsförbundet, Svensk Uppfinnarförening och 
Ingenjörssamfundet möjliggör både en marknadsföringskanal (bl a tidningen Ny Teknik), samt 
erbjuder en attraktiv mötesplats. 
 
Om ovanstående förutsättningar infrias så är vårt förslag att det skapas en filial till Chalmers 
Entreprenörskola i Lidköping med en nära koppling både till Chalmers och till näringslivet i 
Lidköpingsregionen. Detta skulle kunna åstadkommas genom att studenterna på filialen läser 
samma kurser som studenterna verksamma på Chalmers. Under första terminen sker studierna l 
huvudsakligen på Chalmers. Under det s.k. projektåret, d v s termin 2 och 3 (se figur 1), kopplas 
utbildningen tydligt till näringslivet i Lidköpingsregionen och den beslutade inkubatorn vid CIEL. 
Stora delar av den rena utbildningen kan ske med webkamera över Internet, vilket innebär att 
studenterna i Lidköping bevarar daglig närhet till både lärare och övriga studenter på Chalmers. 
Studentrekrytering och projektrekrytering genomförs av Chalmers Entreprenörskola i samarbete 
med Lidköping-filialen. Det skall även finnas en tydlig valmöjlighet för studenterna redan i 
rekryteringsprocessen att välja Lidköping som placering under projektåret. Huvudambitionen är 
också att Lidköpingfilialen rekryterar innovationsprojekt från regionen. 
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På några års sikt bör 12 studenter gå Lidköping-inriktningen. Dessa studenter driver och utvecklar 
3-4 innovationsprojekt per år. 2004-2005 skulle eventuellt ett mindre pilot-år kunna genomföras 
med 4-6 studenter.  
 
Studenterbjudande för Lidköping 
Chalmers Entreprenörskola i Lidköping bör marknadsföras som dagens entreprenörskola men där 
det finns en unik möjlighet att förlägga projektåret till Lidköping. Med andra ord bör rekrytering till 
Lidköping-filialen ske i den årliga antagningsprocess som Chalmers Entreprenörskola administre-
rar. För att få sökanden att välja Lidköping skall följande saker betonas: 

 Affärsutveckling och innovation 
 Utveckling av nya affärer i nya eller befintliga företag 
 Partnerskapet med Lidköpings dynamiska näringsliv 
 CIEL 
 Att få driva konkreta affärsutvecklingsprojekt på CIEL och/eller regionens företag 
 CF, Uppfinnarförening och Ingenjörssamfundet 
 Stöd till boende och till familj 

 
Annonser i Ny Teknik görs samt utskick genom den databas som finns på utflyttade Lidköpings-
bor. 
 
Partnerskap & finansiering i Lidköping 
En helårsstudent på dagens Chalmers Entreprenörskola kostar under projektåret t ex 300 000 kr att 
jämföra med de ca 50 000 kr en ”vanlig student” på en traditionell ingenjörsutbildning får kosta per 
år. Den ordinarie utbildningsinstansen behöver dessutom kompletteras med resurser för koordine-
ring av partnerskap och nätverk samt resurser för drivandet av en investeringsfond (se figur 2). 
 

CE 
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CE 
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CE 
UTB 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
Figur 2. Grundstruktur för Chalmers Entreprenörskolas (CE) Lidköpingfilial 
Varje år startas en ny fond (CE FOND) som handhar innovationsprojekten för respektive år. 
Fonden är skild från den statligt finansierade utbildningen och dess verksamhet är att i nära sam-
arbete med Chalmers Entreprenörskola, handha driften och utvecklingen av samtliga innovations-
projekt för respektive år mot ett bolagsbildande. Det är CE FOND som förser innovationsprojekten 
med en infrastruktur med bl.a. kontor, tillgång till möteslokaler, IT och telekommunikationer. Infra-
strukturen innebär även att studenterna disponerar såddpengar under projektåret för exempelvis 
produktutveckling, kund- och mässbesök samt en möjlighet att under samma tid söka ytterligare 
finansiering från fonden. Innovationsprojektet får även genom koordineringen av hela verksam-
heten del av ett gediget och engagerat nätverk bestående av experter, entreprenörer och andra 
rådgivare som kan addera värdefull kunskap. CE FOND ansvarar således för finansieringen av 
projekten med kringkostnader och tar samtidigt aktiv del i dessa genom att gå in som delägare.  
I uppbyggnadsskedet de första fem åren behövs särskilda resurser för koordinering och utveckling 
av nätverk, partnerskap och lokala kulturen (CE KOORDINERING). Koordineringsbehovet 
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minskar gradvis men kommer alltid att kräva mer resurser än vad CE FOND eller statliga 
utbildningspengar kan erbjuda. I full drift kostar en årsutbildningsplats vid CE 300 000kr där bara 
50 000 kronor kommer från statliga utbildningspengar. Detta ger vid planerad full takt om 12 
studenter i Lidköping ett årligt finansieringsbehov på 12*250 000 = 3 000 000 kronor. 
Finansieringsbehovet per student är större under uppbyggnadstiden men kan kompenseras av att 
mängden antagna studenter successivt ökar upp till 12 antagna. Lidköpingfilialen behöver således 
attrahera minst 3 MSEK per år från start. 
En rimlig fördelning av Lidköpingfilialens finansiering är: 

 1 MSEK från Lidköping kommun per år i 10 år 
 1 MSEK från Västra Götalandsregionen i 10 år 
 Minst 1 MSEK i partnerskap eller investeringspengar från Lidköpings näringsliv (3-

årskontrakt) 
 900 000 SEK från Chalmers för 12 studenter per år  

 
Två kategorier av näringslivssamarbeten behöver knytas till skolan: Partners och Investerare. 
Partners i form av ca 25 företag skall medverka i utbildningen samt tillsammans bidra med totalt ca 
500 000 kr/år. Investerarna är 3-5 företag som totalt investerar ca 500 000kr i fonden mot att man 
har del i det värdeskapande som genereras. 
Ett sådant här näringslivsengagemang behöver matchas med kommunens och regionens långsiktiga 
partnerskap. Ett tydligt sätt för regionens och kommunen att markera sin långsiktighet är att bilda 
en stiftelse och säkra en kapitalbas för avkastning. Med en årlig avkastning på ca 5% skulle 
kapitalbasen i en sådan stiftelse behöva vara 40 MSEK för att Lidköping och regionen tillsammans 
skulle kunna bidra med 2 MSEK i årligt verksamhetsbidrag. 
De olika nyttorna som olika partners får ut ur skolan är följande: 

 Lidköping kommun: attraherar kompetens till regionen, åstadkommer affärsdynamik och 
förnyelse, genererar skatteintäkter, får en hävstång på sina insatser att utveckla regionen 
genom utbildningen och den nya samverkansarenan. 
 Västra Götalandsregionen: samma som ovan samt kan visa på tydliga spetsinsatser utanför 

storstadsregionen 
 Partnerföretag: delaktig i en dynamisk samverkansarena, tillgång till kompetens och 

kontakter, möjlighet att få samarbeta med studenter på olika sätt (kring enklare projekt-
uppgifter, s k internship) eller i skarpa innovationsprojekt, inblick i konkreta affärsutveck-
lingsprocesser. Nyttan uppnås mest genom att företagen lägger tid på mentorskap/handled-
ning, business-coaching, styrelsearbete i innovationsprojekten, utöver rent nätverkande och 
delaktighet i olika evenemang som arrangeras av skolan. 
 Investerande företag: samma som för partnerföretag med tillägget att man erhåller del-

ägande i de projekt som utvecklas under CE FONDEN. 
Chalmers Entreprenörskola tar direkt ansvar eller genom ”franchising” ansvar för hela konceptet 
och utbildningskvaliteten. Därigenom bidrar Chalmers Entreprenörskola direkt eller indirekt med 
kunskap och samordning vad gäller studentrekrytering och projektrekrytering (se beskrivning 
ovan), projektformering, kvalificerad affärsrådgivning, erbjudande av nätverk, tillgång till kompe-
tent rådgivning från immaterialrättsexperter, jurister och revisorer, legitimitet, handledning, projekt-
ledning, och kunskapsöverföring. Utöver detta bidrar Chalmers Entreprenörskola även ekonomisk 
genom de statliga utbildningsanslagen som för närvarande ligger på knappt 50 000 kronor per 
elevår och som ger grunden i konceptet i form av utbildningsmoment och examination.  
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Handlingsplan och beslutspunkter 
 
1) Till mars 04. 

i) Frambringa komplett beslutsunderlag (inkl stadgar och hur styrelsen väljs) kring 
en avkastningsstiftelse som Regionen och kommunen tar ställning till och 
investerar i.   

ii) Utarbeta en licens för franchising av Chalmers Entreprenörskola till Lidköping.  
iii) Knyt upp företag som partners och investerare till den grad att  det går att driva reella 

innovationsprojekt i samband med utbildningen. 
iv) Inventera i samarbete med dessa partners förekomst av potentiella innovationsprojekt i 

regionen samt villighet att ingå partnerskap för att utveckla nya affärer och bidra till 
CIEL. 

v) Engagera nyckelpersoner. 
 
2) Mars-april 04.  

i) Marknadsföring av studenterbjudande genom Ny Teknik, Lidköpings kommuns 
databas, m m. 

 
3) April-maj 04.  

i) Studenturval. 4-6 studenter antas till höstens programstart. 
 
4) Juni-december 04.  

i) Utveckla partnerskapet, bygg miljön på CIEL samt rekryterar innovationsprojekt. 
 
5) Januari 05. Om alla steg ovan har klarats av så startar projektåret i Lidköping! 
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Inledning 
 
Lidköpings kommun har under flera år i samverkan med grannkommunerna arbetat strategiskt för 
att utveckla det lokala näringslivet. En viktig utgångspunkt i detta arbete har varit att det är 
näringslivet som skall utveckla Lidköping, snarare än att det är kommunen som skall utveckla 
näringslivet. Visionen är att ett dynamiskt och konkurrentkraftigt näringsliv bidrar till en omtyckt 
och trivsam stad.  
 
Framgångsfaktorerna som lyfts fram i strategiarbetet är ett samverkande näringsliv, en kvalitets- 
och inkomstutveckling, hälsa och trivsel samt kompetens- och affärsutveckling. Bristen på personer 
med kompetens för att leda komplexa innovationsprojekt och entreprenöriella verksamheter, inom 
såväl nya som etablerade företag, är idag en flaskhals för effektiv utveckling och tillväxt. Därför har 
etableringen av en avancerad och entreprenörsinriktad utbildning på mastersnivå identifierats som 
ett väsentligt led i kompetens- och affärsutvecklingen. En utbildning med inriktning på entreprenör-
skap och med en stark förankring i Lidköpings näringsliv skulle troligen avsevärt kunna bidra till 
den regionala utvecklingen och stärka Lidköpings kommuns position som en dynamisk och 
företagsam region. Chalmers Entreprenörskola driver sedan 1997 en framgångsrik sådan utbildning 
i vilken drivandet av reella innovationsprojekt och en handlingsbaserad pedagogik utgör utbild-
ningens kärna. Denna förstudie syftar därför till att undersöka förutsättningarna för etableringen av 
ett liknande handlingsbaserat entreprenörskapsprogram på mastersnivå i samarbete med Chalmers 
Entreprenörskola. Förstudien har kommit till stånd genom olika möten och processer mellan 
företrädare för Chalmers Entreprenörskola och näringslivet samt kommunen i Lidköping. Samtliga 
parter vill undersöka om det finns förutsättningar och möjligheter att vidareutveckla det 
framgångsrika koncept som Chalmers Entreprenörskola idag driver i Göteborg, i den 
entreprenöriella miljö som finns i Lidköpingsregionen.  

Det som skall ingå i denna förstudie är följande:  

 Ett förslag på lämplig utbildningsprofil på ett mastersprogram. Utgångsläget är att 
Lidköping behöver både fler entreprenörer och intraprenörer. 

 Utveckla och utvärdera ett studenterbjudande som attraherar studenter med stor potential 
till Lidköping. Utgångsläget är att studenterna har några års arbetslivserfarenhet samt i 
förekommande fall familj.  

 Analysera tillgång till innovationsprojekt som är kärnan i mastersprogrammets pedagogik. 
Utbildningen skall tillvarata idéer som har stor potential men otillräcklig drivkraft. 
Förutom förekomst av lovande idéer måste också RÄTT attityd och arbetsklimat åstad-
kommas för att få de tillväxteffekter som eftersträvas. Som grund för denna analys finns de 
intervjuer som Lidköpings kommun låtit göra tidigare. 

 Föreslå en partnerskapsmodell och finansiering av mastersprorammet. Förutsättningen är 
att näringsliv, Lidköpingskommun, Västra Götalandsregionen, intresserade stiftelser med 
flera måste ingå aktivt partnerskap med utbildningen och bidra med affärsidéer, 
finansiering och delaktighet.  

 Föreslå en handlingsplan för genomförandet. Handlingsplanen skall ta hänsyn till de 
förutsättningar som identifieras i ovanstående frågor och visa för Chalmers, Lidköpings 
kommun och näringsliv med flera intressenter vilka steg som behöver tas och vilka 
eventuella hinder som måste övervinnas för att ett intressant och framgångsrikt master-
program skall kunna etableras. 

 Ta fram beslutsunderlag för etablering av Chalmers Entreprenörskola i Lidköping, för 
behandling av beslutande organ inom de berörda intressenterna. 
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 Samtliga ovanstående punkter samt en mycket god samverkan med näringslivet och 
uppbyggnaden av ett lokalt innovationssystem i Lidköpingsregionen som kan tillgodose 
olika behov för utveckling av tillväxtföretag är centralt för möjligheten att genomföra 
denna typ av utbildning. Finansiering och resurssäkring är givetvis mycket centrala frågor.   

 

Chalmers Entreprenörskola 
 
Chalmers Entreprenörskola och dess masterprogram kan liknas vid en artistutbildning där studen-
terna med hjälp av handlingsbaserad pedagogik får möjlighet att utvecklas till entreprenörer. Vi ger 
dem kunskap och verktyg som de behöver för att kunna starta och utveckla nya tillväxtföretag. Med 
sig ifrån början har de en högskoleutbildning inom ekonomi, teknik eller arkitektur och design. 
Sören Sjölander, professor i Innovationsteknik och en av grundarna av Chalmers Entreprenörskola 
brukar uttrycka det på följande sätt:  
 
- Entreprenörskap är en del teknik och vetenskap- resten är en konstart. 
 
Mastersprogrammet är idag uppbyggt på en sammankoppling av handling och lärande eftersom vi 
inte tror att det går att lära ut entreprenörskap genom traditionell undervisning utan att den 
viktigaste kunskapen kommer till genom självupplevda händelser och egen erfarenhet. För att 
lyckas med denna typ av utbildning krävs ett stort engagemang både från lärare och från studenter. 
Vår pedagogik är baserad på dialogen mellan lärare och studenter i förhållande till innovations-
projektet och kurserna. Lärarna spelar dessutom en mycket viktig roll som mentorer som studen-
terna flitigt kan använda som bollplank.  
 
Utbildningen är tre terminer lång (se figur 3) men under den första terminen är det handlings-
baserade lärandet inte lika centralt som senare under utbildningen, då vi istället under denna termin 
framförallt fokuserar på att skapa en gemensam plattform och en grundläggande förståelse av 
förutsättningarna för affärsutveckling. Studenterna läser under denna termin kurser i Affärsjuridik, 
Innovationsekonomi, Entreprenörskap och affärsutveckling samt Entreprenörskap, strategi och 
marknadsföring. Men för att redan från början få med en förståelse för och erfarenhet av 
handlingsbaserat lärande får studenterna som grupp ett uppdrag att under sin första termin 
gemensamt skapa något entreprenöriellt som de skall själva organisera och finansiera helt på egen 
hand.  
 
Under de två sista terminerna läser studenterna kurser i Entreprenöriellt ledarskap, Affärsdynamik 
och finansiering, Styrning av intellektuellt kapital samt Strategi och marknadsformering parallellt 
och nära kopplat till att de driver reella innovationsprojekt och skriver examensarbete. Chalmers 
Entreprenörskola kombinerar teori och praktik på ett unikt sätt genom sitt handlingsbaserade 
lärande. Kurser, examensarbete och driften av innovationsprojekt skall ses som en helhet där inno-
vationsprojektet utgör motorn för lärandet och utvecklingen. Innovationsprojekten utvärderas och 
tillhandahålls av ledningen vid Chalmers Entreprenörskola och kan komma från forskning på olika 
universitet och högskolor, företag eller andra organisationer.  
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Figur 3. Upplägget av Chalmers Entreprenörskola. 
 
De två sista terminerna är dessutom uppbyggda kring en utvecklingslinje där studenterna och deras 
innovationsprojekt går igenom fyra olika faser: Starta, planera, utveckla och realisera. Dessa faser 
binds samman av seminarier med gemensamma teman för alla fyra kurser samt skrivandet av en 
komplett affärsplan. Tema för starta-fasen är strategival och positionering medan det i planera-fasen 
är kommunicera värde som är temat. I utveckla-fasen är temat förhandling och försäljning och i 
realisera-fasen är det organisera och realisera som är temat. 
 
En mycket viktig del i hela upplägget av Chalmers Entreprenörskola är det nätverk av kompetenta 
personer inom affärsutveckling, styrelsearbete, ledarskap, patent- och immaterialrätt samt ekonomi 
och finansiering som under flera år byggts upp. Dessa viktiga personer deltar i undervisningen eller 
i driften av projekten på olika sätt som gästföreläsare, mentorer, ”business-coacher”, och styrelse-
ordförande. Engagemanget från dessa personer och stödfunktionerna som de bidrar med är en 
kritisk förutsättning för upplägget med handlingsbaserat lärande och skapandet av framtida 
entreprenörer. Många av dessa stödpersoner kommer från näringslivet men flera av dem kommer 
också ifrån det innovationssystem som Chalmers började bygga upp för några år sedan. 
 
Det systematiska skapandet av ett innovationssystem och flera olika organisationer som 
arbetar med att fånga upp och kommersialisera forskning eller andra unika idéer har varit 
mycket framgångsrikt koncept för Chalmers och en nödvändighet för att lyckas kommersia-
lisera fler idéer och forskning. Att bygga upp en kedja av olika aktörer som är duktiga på 
affärsutveckling inom olika områden, men som också överlappar varandra samtidigt som de 
är duktiga på att samarbeta, har skapat en kritisk massa av kunskap och kompetens. Denna 
kunskap har sedan i nästa led kunnat vidareutveckla innovationssystemet i sig. Systemet och 
dess funktion är mycket komplext men att Chalmers Entreprenörskola på olika sätt är beroen-
de av innovationssystemet och att innovationssystemet är beroende av Chalmers Entreprenör-
skola är helt klart. Chalmers Entreprenörskola förser systemet med nya uppstartsföretag som 
kan fasas in i systemets inkubator; Chalmers Innovation, för att där växa vidare. Chalmers 
Entreprenörskola bidrar också med f.d. studenter som är mycket duktiga på affärsutveckling 
och som mycket kompetent kan arbeta med nya uppstartsprojekt eller i andra stödfunktioner i 
systemet. Innovationssystemet bidra in sin tur med innovationsprojekt som kan utvecklas 
inom ramen för utbildningen och expertkunskap inom flera olika områden som förbättrar både 
innovationsprojekten och kompetensen hos studenterna. Vi kan konstatera att nätverket och 
dess engagemang, en handlingsbaserad pedagogik och det omgivande innovationssystemet är 
mycket viktiga förutsättningar för att kunna driva en entreprenörskola av det slag som vi idag 
gör på Chalmers. Utöver dessa faktorer spelar även studentunderlaget och den personliga 
coachningen av dessa mycket stor roll för framgången för hela Chalmers Entreprenörskola. 
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Innovationsprojekt 
 
En viktig beståndsdel i upplägget på en entreprenörskapsutbildning baserad på handlingsbaserad 
pedagogik, såsom Chalmers Entreprenörskola, är driften av verkliga innovationsprojekt som 
studenterna aktivt kan arbeta med och på så vis direkt omsätta sin kunskap i praktiken. Dessa 
innovationsprojekt kan komma från både akademi och näringsliv. Idégivarna kan vara forsknings-
institut, högskolor, små och stora företag likväl som enskilda personer. Hos oss har dock majori-
teten av projekten någon koppling till Chalmers forskning även om vi får många idéer från annat 
håll. Det viktigaste är att dessa innovationsprojekt har en affärsmässig potential och är självständiga 
det vill säga kan ligga till grund för att starta ett helt nytt företag alternativt ett nytt affärsområde 
inom ett befintligt bolag.  
 
Det är också väsentligt att dessa idéer har hög teknisk höjd eller är unika på något annat sätt samt att 
de är i tidig fas och har potential att utvecklas både tekniskt och affärsmässigt. Vår erfarenhet är att 
projekt eller idéer som utvecklats allt för långt eller inte är tillräckligt unika oftast inte är projekt 
som passar in på en utbildning baserad på handlingsbaserad pedagogik då studenterna i detta fall 
kommer att missa viktiga läromoment. Även projekt från företag som ligger för nära befintliga 
produkter och erbjudanden är svåra att ta in på skolan. Läromomenten är en mycket viktig faktor 
för en framgångsrik utbildning och enligt vår bedömning även en kritisk framgångsfaktor för 
skapandet av nya uppstartsföretag med överlevnadspotential. Innovationsprojekten bör också 
kännetecknas av att de behöver kompletterande entreprenöriell drivkraft för att kunna realiseras, 
något som entreprenörskolan och dess studenter tillhandahåller. Detta ger studenterna, idégivarna 
och utbildningen en vinna-vinna-känsla och en bra grund för samarbete och samsyn, vilket är 
mycket positivt och i flera fall helt avgörande för förverkligandet av innovationsprojekten till nya 
företag.  

 

Tillgången till innovationsprojekt i Lidköping 
 
Som ett led i att utvärdera huruvida näringslivet i Lidköping har potential att bidra med 
innovationsprojekt till en entreprenörskapsutbildning med handlingsbaserad pedagogik har vi i 
enlighet med uppdraget studerat olika intervjuer med 25 företag i Lidköpingskommun. Dessa 
intervjuer genomfördes 2001 av Kairos Future med ett annat syfte. Det är därför svårt att dra några 
exakta slutsatser av detta material men det finns ändå en hel del tydliga trender och tendenser varför 
vi har valt att användas oss av materialet, tillsammans med visst annat kompletterande material, 
som underlag för att bedöma tillgången till innovationsprojekt i Lidköpingsregionen. 
 
Hur man beskriver sin bransch 
Den övervägande majoriteten av de intervjuade anser sig arbeta inom traditionella och/eller 
konservativa branscher. Av de 25 intervjuade företagen är det endast 5 som upplever att de är i en 
snabbrörlig eller föränderlig bransch. Majoriteten anser sig dock själva vara förändringsbenägna 
inom ramen för det område de arbetar, något som en VD för ett av företagen uttrycker på följande 
sätt: 
 

”Detta är en konservativ bransch med sådana kunder och sådant försäljningssätt. 
Förändringen sker långsamt men vi är förändringsbenägna så fort det dyker upp något.”  

 
Det faktum att företagen upplever sig själva vara del av en konservativ, trögrörlig bransch kan 
tolkas som om det inte finns ett stort flöde av nya, innovativa idéer som bidrar till branschernas 
utveckling och förändring. Det innebär också att det inte är självklart att företagen har ett eget flöde 
av egna innovativa idéer eller nya affärsområden som de skulle vilja satsa på eller utveckla. Å andra 
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sidan verkar det som om de flesta företagen välkomnar och är positiva till utveckling när de väl ser 
och förstår dessa möjligheter. Det skulle kunna betyda att flertalet av företagen skulle vara positivt 
inställda till en utbildning inom entreprenörskap och affärsutveckling.  
 
Inställning till samarbete i allmänhet och konkurrenter i synnerhet 
Det som är slående i intervjumaterialet är också samarbetsviljan hos samtliga 25 företag. De anger 
allihop att samarbete är att vinna på i de allra flesta fall. Granskar vi viljan till samarbete tydligare 
står det dock ganska snart klart att detta inte gäller samarbete med konkurrenter. Det är endast ett 
fåtal som anger att de tror att de har något att vinna på samarbete med konkurrenter. Flertalet 
hänvisar också till konkurrenslagstiftningen och betonar att det inte skulle vara lagligt. Attityden 
fångas delvis i följande åsikter: 
 

”Det sitter mycket hårt att man inte vill släppa in någon konkurrent i den egna verksam-
heten. Oftast är det ju tävlingsmänniskor som sitter i företagsledningen och de gör ju allt 
för att vinna och inte släppa någon nära.”  

 
”Jag tycker inte om detta med klusterbyggande eftersom tanken är god med det fungerar 
sällan bra i praktiken. I slutändan blir det kunden som blir lidande när man inte kan komma 
överens och bara skyller på varandra.” 

 
I intervjumaterialet är det också påtagligt att de företag som kan tänka sig att samarbeta med 
konkurrenter ofta kännetecknas av ett mer visionärt tänkande överlag. Så här uttrycker sig en VD 
som är mer positiv till samarbete med konkurrenter för utveckling och affärsmöjligheter:  
 

”If you can´t beat them, join them! Vissa av våra kunder är tidigare konkurrenter och det är 
ju kul. Det måste finnas konkurrens för att stimulera marknaden och tävla lite mot 
varandra.” 

 
Inställning till förnyelse och kompetensutveckling 
De intervjuade företagen har också svarat på flera olika frågor om framtiden. Av dessa kan vi utläsa 
att i princip samtliga företag är nästan helt fokuserade på det som händer just nu och det som finns 
nära i deras vardag. De anser också att produktutveckling är mycket viktigt eller till och med 
avgörande för framtiden, vilket är intressant för potentiell utveckling av nya innovationer. Endast 
ett fåtal företag nämner nya affärsområden eller nya branscher som något viktigt att fokusera på för 
framtiden. Dessutom är det tydligt att det även bland dessa få företag är det mest fokus på ren 
produktutveckling.  
 
De flesta av företagen som intervjuats i Lidköping, 20 av 25, har en mycket väl utvecklad bild av 
omvärlden och vad som indirekt kan komma att påverka deras verksamhet i framtiden. Flera av 
dem nämner Internet, miljöfrågor, Östeuropamarknaden samt högre utbildning som viktiga faktorer 
för framtiden. Detta tyder på en stor medvetenhet hos företagen. De flesta av dem tror dock inte att 
det kommer ske några större förändringar i verksamheten under de fem närmsta åren, något som 
illustreras i följande citat från två VD:ar. 
 

”Samma bransch och samma nisch. Vi finns nog fortfarande kvar i Lidköping. 
 

”Inga större ändringar och inga dramatiska händelser. Lika som idag.” 
 
De flesta företagen poängterar i sina intervjuer att det är viktigt med högre utbildning även om inte 
alla själva anser sig ha ett stort behov av högutbildad personal. Flera av dem nämner att det är 
viktigt med ”hemvändare” (Lidköpingsbor som återvänder efter att ha utbildat sig på annan ort) och 
att dessa behövs för näringslivets utveckling. En koncernchef för ett mer kunskapsintensivt företag 
uttrycker det på följande sätt: 
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”Det som är viktigt är att få folk att stanna och där spelar hemvändarna en viktig roll. De 
har en koppling till regionen men ändå är det för vår del fler hitflyttare än hemvändare som 
söker jobb.”  

 
Flera av företagen nämner också att de har en mycket positiv erfarenhet av export-trainee-
programmet som med framgång drivits i samverkan med Exportrådet och Lidköpings kommun. 
Detta sammantaget kan tolkas som att näringslivet i Lidköping är positivt till utbildning generellt 
och till utbildningar som de anser viktiga för näringslivet i Lidköping i synnerhet. Detta betyder 
förhoppningsvis även att de är intresserade av att samarbeta med och satsa på viktiga utbildningar 
så som en entreprenörsutbildning som på flera sätt skulle kunna berika och utveckla näringslivet i 
Lidköping.. 
 
Analys av företagsintervjuerna 
Genom intervjuerna kan vi konstatera att företagen i Lidköping är mycket medvetna och 
omvärldsintresserade. De flesta av företagen är mer visionära och framtidsorienterade när det hand-
lar om att se omvärlden i stort än när det gäller att se den egna affärsutvecklingspotentialen genom 
nya affärsområden eller avknoppningar. Så länge man inte behöver samarbeta med konkurrenter så 
är man också mycket positiv till utökat samarbete. Man ser också behov av mer utbildning. 
Intervjumaterialet ger inga direkta möjligheter att bedöma den ev. tillgången till outvecklade 
innovationsprojekt hos företagen. En slutsats måste därför vara att initiera en aktiv uppsökande 
verksamhet syftandet till att etablera ett partnerskap med CIEL och utröna potentialen gällande 
innovationer och nya affärer i regionen.  
 

Utbildningsprofil i Lidköping 
 
Etableringen av en liknande utbildning som Chalmers Entreprenörskolas masterprogram i 
Lidköping skulle kunna bidra till regional utveckling och förhoppningsvis stärka Lidköpings 
position som en dynamisk och företagsam region. En mycket viktig förutsättning för etableringen 
av ett sådant program är dock att det finns ett kraftigt stöd, engagemang och aktivt deltagande från 
näringsliv, enskilda företag, kommun och duktiga personer inom affärsutveckling och entreprenör-
skap. Det är också avgörande att det skapas flera olika aktörer som kan förstärka och bidra till 
varandras utveckling, liknande det innovationssystem som idag finns på Chalmers. Det samarbete 
som CIEL etablerat med Civilingenjörsförbundet, Svensk Uppfinnarförening och 
Ingenjörssamfundet möjliggör både en marknadsföringskanal (bl a CF:s tidning Ny Teknik), samt  
erbjuder ett attraktivt lokalt sammanhang. 
 
Förutsättningar för att bygga en stark utbildning 
Det behövs en lokalt verksam kraft som ser till att alla pusselbitarna i utbildningen och affärs-
utvecklingen fungerar och som kan vara kontaktpersonen gentemot CIEL och regionen. Det är 
viktigt att denna person kan vara delaktig i diskussioner och förverkligandet av de gemensamma 
målen. Det är dessutom viktigt att denna lokal kraft kan vara med och skapa ett program utifrån de 
specifika förutsättningar som finns just i Lidköpingsregionen och få delaktighet från näringslivet 
och företagen i hela utbildningen. Samtidigt måste det lokalt finnas god förståelse för akademiska 
värden och framförallt förstå vad det innebär att arbeta med handlingsbaserad pedagogik eftersom 
det blir denna person som skall koordinera hela projektåret och utbildningen i Lidköping. Om något 
av detta måste prioriteras framför annat så är det förståelse och erfarenhet av handlingsbaserad 
pedagogik. Det är viktigare att personen i fråga har erfarenhet av detta än av det lokala näringslivet, 
eftersom det är lättare att utgå ifrån erfarenheten i pedagogiken och sedan arbeta med att lära känna 
Lidköpings näringsliv än tvärt om. Den pedagogiska kompetensen är avgörande för att kunna 
uppnå ett framgångsrikt resultat. En annan viktig förutsättning enligt vår bedömning är därför att 
det finns lärare och andra drivande personer på den lokala arenan även om det samtidigt är 
nödvändigt att skapa samarbeten och synergier med de lärare och den erfarenhet som idag finns på 
Chalmers Entreprenörskola. Om samtliga dessa förutsättningar realiseras tillsammans med 
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finansiering och de formella beslut som krävs inom Chalmers tror vi att de finns förutsättningar för 
att skapa ett masterprogram liknande Chalmers Entreprenörskola i Lidköpingsregionen. 
 
Lidköpings profil 
Om ovanstående förutsättningar infrias så är vårt förslag att det skapas en filial till Chalmers Entre-
prenörskola i Lidköping med en nära koppling både till Chalmers och till näringslivet i Lidköpings-
regionen. Detta skulle kunna åstadkommas dels genom att utbildningen bedrivs parallellt och delvis 
gemensamt med den ursprungliga Entreprenörskolan på Chalmers, dels genom att projektåret (se 
figur 1) kopplas tydligt till näringslivet i Lidköpingsregionen och den beslutade inkubatorn vid 
CIEL. Studentrekrytering och projektrekrytering bör bedrivas gemensamt i en och samma process 
från Chalmers i samarbete med Lidköpings lokale representant. Det skall även finnas en tydlig 
valmöjlighet för studenterna redan i rekryteringsprocessen att välja Lidköping som placering under 
projektåret och projektrekryteringen skall också omfattar näringslivet i Lidköpingsregionen.  
 
Givet att lokal koppling till Lidköping går att bygga såsom tidigare beskrivet föreslår vi att innova-
tionsprojekten bör kunna komma både ifrån forskning på Chalmers och/eller andra universitet/ 
högskolor samt från näringslivet både i Lidköping och i övriga Västra Götalandsregionen. Vår 
erfarenhet visar dock tydligt att det är betydligt större chans att få till stånd bra projektsamarbeten 
om samtliga involverade i innovationsprojektet verkar i samma stad. Därför bör stora ansträng-
ningar göras för att söka upp och engagera det lokala näringslivet och enskilda företag samt andra 
intressenter i entreprenörsutbildningen, vare sig innovationsprojekten sedan kommer utifrån, från 
uppfinnarutbildningen Ideum, eller från företagen själva i Lidköpingsregionen. Man får dock befara 
att det kommer ta tid att bygga upp samarbetet med näringslivet kring innovationer, eftersom endast 
ett fåtal av företagen enligt intervjustudien ovan visat aktivt intresse bidra till förnyelse på detta sätt. 
Vår erfarenhet visar också att det är viktigt att dessa processer får lov att ta tid.  
 
Upplägget med en filial skulle också innebära att den första terminen skulle vara helt gemensam för 
samtliga studenter och bedrivas på Chalmers i Göteborg, medan projektåret skulle vara förlagt i 
Lidköping för de studenter som valt detta alternativ och i Göteborg för resterande. Vårt förslag är 
att det i Lidköping på sikt går 12 studenter som driver och utvecklar 3 innovationsprojekt. Inför 
2004-2005 skulle eventuellt ett mindre pilotår kunna genomföras om 4-5 studenter. Innehålls-
mässigt bör kurserna den första terminen följa det upplägg som nu finns på Chalmers Entreprenör-
skola (se beskrivning ovan) med eventuella kursutvecklingar och uppdateringar. För att skapa en 
nära relation till Lidköpingsregionen samt dess näringsliv och företag, föreslår vi dock att de 
berörda studenterna under andra terminen utvecklar ett samarbete eller mentorskap med något eller 
några företag genom utbildningens försorg. Detta kan även kopplas till någon typ av erbjudande om 
partnerskap för företagen. Studenterna skulle kunna gå in två och två eller tre och tre i företagen 
och utföra ett affärsutvecklingsprojekt eller utforska nya affärsmöjligheter.  
 
Under projektåret skall, för de studenter som valt Lidköping, både driften av projekten och den 
största delen av undervisningen ske lokalt på plats i Lidköping. För att åstadkomma detta krävs att 
stor del av undervisningen sker med webkamera över nätet. Sådan teknik finns idag som är billig 
och användbar, givet att studenterna har tillgång till bärbara datorer och bredbandsuppkoppling.  
Innehållsmässigt bör kurserna följa den röda tråd som finns i de utvecklade kurserna för Chalmers 
Entreprenörskola men också anpassas efter de projekt som kommer att bedrivas inom ramen för 
utbildningen i Lidköping. För projektåret är det sedan av avgörande betydelse att Lidköpings-
regionen får med sig företagen i området och skapar något eget med de specifika förutsättningar 
som finns lokalt för att kunna bedriva denna typ av utbildning på lång sikt. Näringslivet och de 
enskilda företagen kan bidra med mentorer, handledare i affärsutveckling och styrelseordföranden 
kopplat till driften av innovationsprojekten. De kan även bidra med enklare eller kortare insatser 
som expertkunskap eller råd i en viss fråga. Det är även viktigt att se till att det finns olika typer av 
resurser och stödfunktioner i form av inkubatorer och finansiärer etc. på plats från början och att 
dessa både utökas, utvidgas och utvecklas efterhand. Detta är särskilt viktigt eftersom ett av målen 
är att kunna driva vidare de företag som skall skapas av de innovationsprojekt som drivs i samband 
med utbildningen och på så vis förnya näringslivet i regionen.  
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Studenterbjudande för Lidköping 
 
Chalmers Entreprenörskolas nuvarande studentrekrytering 
Erfarenheten från Chalmers Entreprenörskola visar att akademiska meriter eller betyg inte alltid är 
det avgörande för hur studenterna lyckas eller hur entreprenöriella de är. Det viktigaste är istället att 
de har engagemang, stor drivkraft och samarbetsförmåga samt visioner och intresse för entreprenör-
skap. Vi har därför en annorlunda antagningsprocess som består av flera delar där betyg och 
akademiska meriter inte är det avgörande. Det första steget i ansökningsprocessen är en skriftlig 
ansökan där den sökande skall motivera varför han eller hon söker till Entreprenörskolan och varför 
den sökande anser sig kunna bli en god entreprenör. Utifrån ansökningarna görs därefter en grov 
sållning varefter de som bedöms ha bäst förutsättningar (normalt ungefär dubbelt så många som det 
finns utbildningsplatser till) kallas till personlig intervju som genomförs av de personer som skall 
vara involverade i utbildningen. Därefter följer urvalstester och sedan som ett sista steg en mer 
djuplodande intervju genomförd av psykolog. Sammantaget är det således en mycket krävande 
urvalsprocess och att det är viktigt att marknadsföringen riktad till rätt målgrupp för att försöka få 
kvalitet snarare än kvantitet i antagningen. Att läsa ansökningar och att genomföra intervjuer ställer 
höga krav på dem som ansvarar för genomförandet, men hittills har denna urvalsprocess fungerar 
mycket väl för att hitta studenter med den inställning och drivkraft som utbildningen kräver.  
 
Lidköpingerbjudandet 
Chalmers Entreprenörskola i Lidköping bör marknadsföras som dagens entreprenörskola men där 
det finns en unik möjlighet att förlägga projektåret till Lidköping. Med andra ord bör rekrytering till 
Lidköping-filialen ske i den årliga antagningsprocess som ovan beskrivits. För att få sökanden att 
välja Lidköping skall följande saker betonas: 

 Affärsutveckling och innovation 
 Utveckling av nya affärer i nya eller befintliga företag 
 Partnerskapet med Lidköpings dynamiska näringsliv 
 CIEL 
 Att få driva konkreta affärsutvecklingsprojekt på CIEL och/eller regionens företag 
 CF, Uppfinnarförening och Ingenjörssamfundet 
 Stöd till boende och till familj 

 
Annonser i Ny Teknik förutsätts samt utskick genom den databas som finns på utflyttade 
Lidköpingsbor. 
 

Partnerskap & finansiering i Lidköping 
 
Det krävs mycket kreativitet och engagemang, en effektiv organisation och goda ekonomiska 
förutsättningar för att framgångsrikt driva en entreprenörsutbildning där en väsentlig del av läro-
processen bygger på att studenterna aktivt driver och affärsutvecklar ett innovationsprojekt. 
Pedagogiken och framförallt driften av innovationsprojekt kräver en helt annan typ av organisation 
och finansiering än en traditionell högskoleutbildning. En helårsstudent på Chalmers Entreprenör-
skola kostar under projektåret t ex 300 000 kr att jämföra med de ca 50 000 kr en ”vanlig” student 
på en traditionell teoretisk utbildning kostar per år (vilket motsvarar den statliga finansieringen som 
Chalmers erhåller per student och år). Samtidigt är det uppenbart att statens intresse av att 
finansiera privat företagsamhet via rena utbildningsanslag är begränsad. I dagsläget sker istället stöd 
till nyföretagande och entreprenörskap via bidrag och villkorslån från Vinnova m fl liknande 
instanser eller som rena sysselsättningsåtgärder.  
 
Driften av innovationsprojekten måste därför erhålla särskild finansiering och organiseras separat 
från den statliga finansierade verksamheten. De olika innovationsprojekten kräver dels en intern 
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grundfinansiering under projektåret, dels möjlighet till stödfinansiering mm även efter projektåret. 
Utöver detta tillkommer en hel del kostnader för projekt- och studentrekrytering under pågående år. 
Den ordinarie utbildningsinstansen behöver dessutom kompletteras med resurser för koordinering 
av partnerskap och nätverk och resurser för drivandet av en investeringsfond. Chalmers Entre-
prenörskola har historiskt för att lösa detta fått särskilda pengar från Chalmers stiftelse för uppbygg-
nad och koordinering av nätverket samt investeringspengar för att driva Entreprenörskolefonden, 
genom vilken investeringar i pengar och tid från nätverk, lärare och studenter sker i företags-
projekten. Motsvarande uppbyggnads och driftstöd måste alltså även ingå i den totala finansie-
ringen av Chalmers Entreprenörskola i Lidköping.  
 
Förslagsvis startas en ny fond (CE FOND) som handhar innovationsprojekten för respektive år (se 
figur 4). Fonden är helt skild från den statligt finansierade utbildningen och dess enda verksamhet 
är att i nära samarbete med Chalmers Entreprenörskola, handha driften och utvecklingen av 
samtliga innovationsprojekt för respektive år mot ett bolagsbildande. Det är CE FOND som förser 
innovationsprojekten med en infrastruktur med bl.a. kontor, tillgång till möteslokaler, IT och 
telekommunikationer. Infrastrukturen innebär även att studenterna disponerar såddpengar under 
projektåret för exempelvis produktutveckling, kund- och mässbesök samt en möjlighet att under 
samma tid söka ytterligare finansiering från fonden. Innovationsprojektet får även genom koordine-
ringen av hela verksamheten del av ett gediget och engagerat nätverk bestående av experter, 
entreprenörer och andra rådgivare som kan adderar värdefull kunskap. CE FOND ansvarar således 
för finansieringen av projekten med kringkostnader och tar samtidigt aktiv del i dessa genom att gå 
in som delägare.  
 

CE 
KOORDINERING 

CE 
FOND

05, 
06, etc

CE 
UTB 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 4. Grundstruktur för Chalmers Entreprenörskolas Lidköpingfilial 
 
I uppbyggnadsskedet de första fem åren behövs särskilda resurser för koordinering och utveckling 
av nätverk, partnerskap och lokala kulturen (CE KOORDINERING). Koordineringsbehovet 
minskar gradvis men kommer alltid att kräva mer resurser än vad CE FOND eller statliga 
utbildningspengar kan erbjuda. I full drift kostar en årsutbildningsplats vid CE 300 000 kr där bara 
50 000 kronor kommer från statliga utbildningspengar. Detta ger vid planerad full takt om 12 
studenter i Lidköping ett årligt finansieringsbehov på 12*250 000 = 3 000 000 kronor. 
Finansieringsbehovet per student är större under uppbyggnadstiden men kan kompenseras av att 
mängden antagna studenter successivt ökar upp till 12 antagna. 
En rimlig fördelning av Lidköpingfilialens finansiering är: 
 

 1 MSEK från Lidköping kommun per år i 10 år 
 1 MSEK från Västra Götalandsregionen i 10 år 
 Minst 1 MSEK i partnerskap eller investeringspengar från Lidköpings näringsliv (3-

årskontrakt) 
 900 000 SEK från Chalmers för 12 studenter per år  
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Partners eller investerare – olika nyttor 
Två kategorier av näringslivssamarbete behöver knytas till skolan: Partners och Investerare. 
Partners i form av ca 25 företag skall medverka i utbildningen samt tillsammans bidra med 
500 000 kr/år. Investerarna är 3-5 företag som investerar ca 250 000 kr vardera i fonden mot 
att man har del i det värdeskapande som genereras. 
Ett dylikt näringslivsengagemang behöver matchas med kommunens och regionens långsiktiga 
partnerskap. Ett tydligt sätt för regionens och kommunen att markera sin långsiktighet är att bilda 
en stiftelse och säkra en kapitalbas för avkastning. Med en årlig avkastning på ca 5% skulle den 
totala kapitalbasen i en sådan stiftelse behöva vara 40 MSEK för att Lidköping och regionen 
tillsammans skulle kunna bidra med 2 MSEK i årligt verksamhetsbidrag. 
 
De olika nyttorna som olika partners får ut ur skolan är följande: 

 Kommunen: attrahera kompetens till regionen, åstadkomma affärsdynamik och förnyelse, 
generera skatteintäkter, får en hävstång på sina insatser att utveckla regionen genom 
utbildningen och den nya samverkansarenan. 
 Västra Götalandsregionen: samma som ovan samt kunna visa på tydliga spetsinsatser 

utanför storstadsregionen 
 Partnerföretag: delaktig i en dynamisk samverkansarena, tillgång till kompetens och 

kontakter, möjlighet att få samarbeta med studenter på olika sätt (kring enklare projekt-
uppgifter, s k internship) eller i skarpa innovationsprojekt, inblick i konkreta affärsutveck-
lingsprocesser. Nyttan uppnås mest genom att företagen lägger tid på mentorskap/ 
handledning, business-coaching, styrelsearbete i innovationsprojekten, utöver rent nät-
verkande och delaktighet i olika evenemang som arrangeras av skolan. 
 Investerande företag: samma som för partnerföretag med tillägget att man erhåller 

delägande i de projekt som utvecklas under CE FONDEN. 
 
Chalmers Entreprenörskola tar direkt eller genom ”franchising” ansvar för hela konceptet och 
utbildningskvaliteten. Därigenom bidrar Chalmers Entreprenörskola direkt eller indirekt med 
kunskap och samordning vad gäller studentrekrytering och projektrekrytering (se beskrivning 
ovan), projektformering, kvalificerad affärsrådgivning, erbjudande av nätverk, tillgång till 
kompetent rådgivning från immaterialrättsexperter, jurister och revisorer, legitimitet, 
handledning, projektledning, kunskapsöverföring. Utöver detta bidrar Chalmers Entreprenör-
skola även ekonomisk genom de statliga utbildningsanslagen som för närvarande ligger på 
knappt 50.000 kronor per elevår och som ger grunden i konceptet i form av utbildnings-
moment och examination.  
 
Samarbetet kring ett innovationsprojekt 
Idégivaren är den (juridiska och/eller fysiska) person som från början utvecklat en idé till ett 
innovationsprojekt. Relationen mellan idégivare och Fonden inom resp. projekt hanteras i ett 
konsortialavtal (projektet är initialt ett enkelt bolag det vill säga en ren avtalskonstruktion 
utan externa implikationer) som beskriver ägandeförhållanden och styrningsprinciper. Hur 
stor ägarandel Fonden skall ha förhandlas fram mellan idégivare och Entreprenörskolan innan 
projektet startar varvid Fondens ägarandel (inklusive studenternas ägande enligt hälften-
hälften principen beskriven ovan) bör vara mellan 25% och 50% beroende på värdering av 
innovationsprojektet (realiseringsgrad, marknadspotential, tillgängliga resurser) och 
kapitalbehovet (se figur 5). För att förbereda för bolagisering och för att höja läreffekten skall 
dock varje projekt handhas som ett ”virtuellt” AB vilket även innebär att de ägarandelar som 
fastställs även skall vara styrande för ett framtida bolag.  
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Figur 5. Ett Innovationsprojekts möjlig fördelning av ägande på Chalmers Entreprenörskola under 
projektåret.  
 
 
Erbjudandet till idégivarna är följande: 
 

 3 engagerade studenters arbete i minst 9 månader 
 Affärsutveckling av innovationsprojektet 
 Coaching av professionella aktörer 
 Nära samarbete med det lokala näringslivet 
 Tillgång till Chalmers Entreprenörskolas nätverk av experter. 
 Möjlighet att delta i innovationsprojektets styrelsearbete (max 1 person) 
 Viss såddfinansiering 
 Fortsatt ägande 

 
Styrning av projektet sker genom att en projektstyrelse bestående av representanter för fonden och 
idégivaren samt en extern styrelseledamot som tilldelas varje projekt. Denna styrelse har beslutsrätt 
kring användandet av pengar i projektet. Det är dock projektgruppen (studenterna + eventuellt 
andra) som står för det operativa och fortlöpande arbetet i projektet och som lägger fram 
beslutsunderlag för styrelsen. 
 
Ett konsortialavtal tecknas mellan fonden och idégivaren innan projektet tas in för drift i för-
inkubatorn och utbildningen. I detta regleras ägande och övriga spelregler för driften av innova-
tionsprojektet under året. Det innehåller även reglerna och principerna för upplösning av projekt vid 
bolagisering eller nedläggning. Delar som tas upp är bl. a: disponering av resultat, rätten till 
ursprungliga och nya idéer och rättigheter, återbetalning av icke använda medel, ev. återstående 
skyldigheter från idégivare, studenter, skola etc. 
 
Men om det skall vara möjligt att skapa en fond med detta upplägg i Lidköping måste följande 
förutsättningar även uppfyllas:  
• Upplägget måste tillgodose att lärplattformen för studenterna garanteras. Mer konkret innebär 

detta att både utbildningen och studenterna måste garanteras inflytande över 
innovationsprojektets utveckling och att handlingsfriheten bibehålls. Detta är viktigt då det är 
uppenbart att det kommer att uppkomma situationer där ekonomiska ägarintressen kan komma 
i konflikt med lärmål. Upplägget bör samtidigt leda till att strukturen i de projekt som fortsätter 
är sådan att den är konkurrenskraftig vid nästa finansieringsrunda. Detta innebär att en rimlig 
ägarfördelning mellan idégivare, studenter och finansiärerna måste uppnås samtidigt som 
strukturen ger utrymme för tilldelning till framtida anställda och management. 

• Upplägget måste också garantera långsiktig finansiering av projekthanteringens löpande 
kostnader (handledare, coacher, externa mentorer/styrelse/advisory board, lokaler, 
projektrekrytering, och operativ projektledning). Dessutom skall det skapa incitament för att 
koppla och behålla kompetent personal till skolan som sköter projekthanteringen samt bidra 
med medel till studentrekrytering.  
Rena lärarinsatser skall dock om det är möjligt finansieras med statsmedel.  
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• Upplägget får inte heller omöjliggöra eller försvåra projektrekrytering allt för mycket. 
Villkoren måste upplevas som rimliga av kommande idégivare och investerare. Dessutom 
skall det givetvis inte avskräcka studenter och lärare från att delta.  

• Upplägget måste även säkerställa klara regler och skälig fördelning av eventuell värdetillväxt 
mellan idégivare, studenter, entreprenörsskolan och de tänkta investerarna. 

 

Förslag till Handlingsplan 
 
I denna förstudie finns beskrivet de förutsättningar som måste falla på plats för att en filial till 
Chalmers Entreprenörskola skall kunna skapas i Lidköping. Om det efter denna förstudie är 
intressant att arbeta vidare på att skapa en filial i Lidköping enligt det upplägg som finns beskrivet 
ovan måste följande arbetas vidare med:  
 
Handlingsplan och beslutspunkter 
 

1. Till mars 04. 
a. Frambringa komplett beslutsunderlag (inkl stadgar och hur styrelsen väljs) 

kring en avkastningsstiftelse som Regionen och kommunen tar ställning till 
och investerar i.   

b. Utarbeta en licens för franchising av Chalmers Entreprenörskola till Lidköping.  
c. Knyt upp företag som partners och investerare till den grad att det går att driva 

reella innovationsprojekt i samband med utbildningen. 
d. Inventera i samarbete med dessa partners förekomst av potentiella 

innovationsprojekt i regionen samt villighet att ingå partnerskap för att utveckla 
nya affärer och bidra till CIEL. 

e. Engagera nyckelpersoner. 
 

2. Mars-april 04.  
a. Marknadsföring av studenterbjudande genom Ny Teknik, Lidköpings kommuns 

databas, m m. 
 
3. April-maj 04.  

a. Studenturval. 4-6 studenter antas till höstens programstart. 
 

4. Juni-december 04.  
a. Utveckla partnerskapet, bygg miljön på CIEL samt rekryterar innovationsprojekt. 

 
5. Januari 05. Om alla steg ovan har klarats av så startar projektåret i Lidköping! 
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