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Förord Förord Förord Förord     
Föreliggande rapport sammanfattar erfarenheter från projektet 
Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i 
kultur- och turismutbildningar finansierat av Tillväxtverket 

och Högskolan i Halmstad i lika delar.  
 

Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla 
kulturella och kreativa näringar i Sverige genom att studenter 

förbättrar förmågor i entreprenörskap under kultur- och 
turismutbildningar.  

 
Den första delen av projektet innebar att utveckla och testa 
ett utbildningsblock bestående av föreläsningar, studiebesök, 
övningar, handledning och projektarbete. Examinationsuppgiften 
gick ut på att ta fram en innovativ idé och presentera den i en 

workshop med aktörer från kultur- och turismsektorn.  
 

Utifrån de erfarenheter som drogs under projektet utarbetades 
en studiehandledning om hur entreprenörskap stimuleras i 

kultur- och turismutbildningar som redovisas i denna rapport. 
Rapporten ger inledningsvis en teoretisk beskrivning av 

grundläggande koncept som används i utbildningsmaterialet såsom 
kulturella och kreativa näringar, entreprenörskap och 

innovation. Sedan ges en beskrivning över utbildningsmoment som 
stimulerar kreativitet, framåtanda, innovation och nyskapande. 
Därefter presenteras det utbildningsblock som utvecklats inom 

ramen för projektet. 
 

 

Kristina Thorell Halmstad Kristina Thorell Halmstad Kristina Thorell Halmstad Kristina Thorell Halmstad den den den den 29 augusti29 augusti29 augusti29 augusti    2013201320132013    
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1111....INLEDNING INLEDNING INLEDNING INLEDNING     
    

1.11.11.11.1 Bakgrund Bakgrund Bakgrund Bakgrund     
Till kulturella och kreativa näringar hör verksamheter med anknytning 

till arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, 

mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring samt 

upplevelsebaserat lärande. I Sverige har dessa näringar stor betydelse 

för tillväxt, innovationer och arbetstillfällen då de tillsammans 

omsätter mer än bilindustrin.1  Kunskapsbehov finns såväl av att starta 

och driva företag, som att få de att växa och utvecklas2.  

 
Regeringen har sett ett behov av att utveckla entreprenörskap och företagande 
inom kulturella och kreativa näringar liksom samverkan mellan kultur och 
näringsliv. Förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer 
inom kulturella och kreativa näringar och ökad samverkan med näringslivet kan 
bidra till såväl regioners tillväxt som till ökad svensk konkurrenskraft. 
(Regeringskansliet 2009, s 3) 

 

Statliga myndigheter arbetar därför med att skapa goda förutsättningar 

för befintliga och nya entreprenörer inom kulturella och kreativa 

näringar. Som ett led i detta arbete har Högskolan i Halmstad, 

Sektionen för humaniora, fått pengar av Tillväxtverket för att 

stimulera entreprenörskap bland studenter som läser kultur- och 

turismutbildningar där. Projektet heter innovativt entreprenörskap 

genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar.  

 

Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla 

kulturella och kreativa näringar i Sverige genom att studenter 

förbättrar förmågor i entreprenörskap under kultur- och 

turismutbildningar. Närmare bestämt handlar detta om:  

 

o Att studenter utvecklar förmågan att utarbeta konkreta innovativa 

idéer inom kultur- och/eller turismsektorn.  

o Att representanter från de omgivande kultur- och turismbranscherna 

deltar i en workshop om entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. 

o Att de innovativa idéerna presenteras för och diskuteras med 

representanter från kultur- och turismbranscherna för att stimulera 

till nytänkande. 

 

Ett moment i projektet innebar således att utveckla en kurs i 

entreprenörskap som prövades under våren 2012. Examinationsuppgiften 

                                                             
1www.regeringen.se/sb/d/13751(120201) 
2Kulturdepartementet & Näringsdepartementet (2009);Regeringskansliet (2009) 
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innebar att studenterna tog fram innovativa affärsidéer. Dessa 

presenterades och diskuterades med aktörer i det omgivande samhället.  

 

Utifrån existerande kunskaper, det utbildningsblock som utvecklades 

inom ramen för projektet och de erfarenheter som drogs under 

genomförandet har denna studiehandledning tagits fram. Syftet med 

handledningen är att ge lärare vid högskolor och universitetet 

inspiration, kunskaper och färdigheter i att utbilda studenter i 

entreprenörskap. I slutet av föreliggande rapport presenteras ett 

utbildningspaket om 7,5 hp med kursbeskrivning innehållande 

litteratur, utbildningsmoment och examinationsuppgifter.  

 

Studiehandledningen har utarbetats för att i första hand passa 

studenter som läser humanistiska utbildningar men den kan mycket väl 

användas även inom samhällsvetenskapliga utbildningar. Den kan också 

fungera som inspirationsmaterial för att utveckla tekniska och 

naturvetenskapliga utbildningar i entreprenörskap. 
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2. 2. 2. 2. BEGREPPSDIMENSIONER BEGREPPSDIMENSIONER BEGREPPSDIMENSIONER BEGREPPSDIMENSIONER     
    

2.1 2.1 2.1 2.1 Kulturella och kreativa näringar Kulturella och kreativa näringar Kulturella och kreativa näringar Kulturella och kreativa näringar     
Föreliggande studiehandledning fokuserar kulturella och kreativa 

näringar (KKN). Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 

beskriver att kreativa näringar är ett begrepp som valts för att fånga 

en tendens i samhället där expressiva värden, estetiska aspekter och 

upplevelser får allt större betydelse för ekonomin. Kulturella och 

kreativa näringar har således beröringspunkter med de svenska 

koncepten upplevelseindustri, kreativa industri, kulturella näringar 

och de engelska motsvarigheterna ”experience economy”, cultural 

sector, ”creative industries, ” och ”cultural industry”.  En gemensam 

nämnare är att samtliga begrepp beskriver en koppling mellan kultur, 

kreativitet och näringsliv som innebär att kulturpolitiken och 

näringspolitiken alltmer överlappar varandra3.  

Det bör dock tas i beaktande att regioner som tagit fram en strategi 

för KKN ofta gjort egna definitioner varför det kommit att bli ett 

relativt vitt- och mångfasetterat begrepp 4 . Exempel på konkreta 

yrkeskategorier som kan härledas till kulturella och kreativa näringar 

är dansare, fotografer, producenter, musiker, kulturvetare, designers, 

arkitekter, journalister, turismvetare och gastronomer5.  

 

Kulturella och kreativa utbildningar definieras som utbildningar vilka 

förbereder studenter att verka inom kreativa och kulturella näringar. 

Dessa delas in i följande åtta kategorier:  

 

o Konstnärliga utbildningar (Dans, foto, film litteratur och 

musik) 

o Utbildningar i produktdesign och kulturvård 

o Arkitektutbildningar 

o Utbildningar i kulturmanagement, kulturadministration, 

kulturförvaltning 

o Medie- och kommunikationsutbildningar och journalistik 

o Turismutbildningar 

o Utbildningar för måltid, gastronomi6.  

 

    

                                                             
3Moberg (2011) 
4ibid 
5Fri tolkning efter Länsstyrelsen i Norrbottens län (2011)  
6Näringsdepartementet & Kulturdepartementet (2009) 
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2.2 2.2 2.2 2.2 EntreprenöEntreprenöEntreprenöEntreprenörskaprskaprskaprskap        
Entreprenörskap associeras med en dynamisk och social process där 

individer själva eller tillsammans med andra genomför innovativa idéer 

utifrån möjligheter som identifieras. Det förknippas också ofta med 

aktiviteter som leder till att nya företag startas och innovativa 

idéer utvecklas. Viktiga egenskaper för entreprenörskap är således 

kreativitet, nytänkande, engagemang, framåtanda och risktagande7.  

 

Entreprenörskap är förutsättning för ekonomisk tillväxt och nya 

arbetstillfällen. Vidare bidrar det till nya marknader, företag och 

arbetstillfällen. Sammantaget gör det hela ekonomier mer 

konkurrenskraftiga (European Commission 2013). 

 

En affärsentreprenör kännetecknas av att se möjligheter och att skapa 

projekt som svarar mot dessa. Denna har också en ansvarskänsla samt 

förmågan att organisera och driva affärer. En nyckelförmåga är vidare 

att överskrida olika former av hinder. En samhällsentreprenör skiljer 

sig från den ovan nämnda genom att denna ser till samhällets som 

helhet, istället för till sitt eget bästa.8 

 

 
 

Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1: : : : I teorin förknippas entreprenörskap med en dynamisk process. 

 

I föreliggande rapport används ofta konceptet innovativt 

entreprenörskap som betecknar en entreprenöriell process där särskild 

fokus ligger mot nytänkande, idérikedom och uppfinnande.  

 

        
    
                                                             
7Nationalencyklopedin (2013)elektronisk version entreprenörskap 
8Moseley (2003) 
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2.3 2.3 2.3 2.3 Innovation Innovation Innovation Innovation     
Innovation betecknar det förlopp där nya idéer, beteenden och 

tillvägagångssätt utvecklas och sprids i ett samhälle. När nya 

produkter kommit ut på marknaden kallas de för innovationer9.  
 
Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, 
företag och individer. Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov och 
efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och 
tilllämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former – ekonomiska, 
sociala eller miljö-mässiga värden.(Näringsdepartementet 2012, s 9)  
  
”Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, 
tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att 
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.” 
(OECD, Oslomanualen för mätning och jämförelser av innovation i företag genom 
Näringsdepartementet 20012, s 9) 

 
Innovationer uppkommer ofta ur ett problem. Utmärkande kännetecken för 

de innovationer som anammas lätt är att de är observerbara, betraktas 

som förmånliga samt förenliga med existerande värderingar, tidigare 

erfarenheter och aktuella behov. De som kommer ut på marknaden brukar 

också vara enkla att förstå och tillämpa liksom enkla att 

introducera10.  

 

Innovatörer är personer som kommer på nya idéer och som driver dessa. 

Tidigare forskning visar att dessa personer i regel är välutbildade, 

har relativt hög socioekonomisk status och är öppna för nya idéer. De 

besitter också förmågan att hantera risk och osäkerhet. Härtill kommer 

att de kännetecknas av att ha ett stort nätverk11.  

 

    
2.4 Hållbart företagande 2.4 Hållbart företagande 2.4 Hållbart företagande 2.4 Hållbart företagande     
Den vedertagna beteckningen av hållbar utveckling finns definierad i 

Bruntlandskommisionen: ”development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs” (Moseley 2003 s 20). Att utbildningen ska bidra till 
hållbart entreprenörskap var en viktig utgångspunkt. I frågan om 

framtagande av nya produkter, näringar och idéer är hållbarhet förenat 

med att på bästa sätt tillvarata och utnyttja olika former av kapital 

(figur 2).  

 

 

 

                                                             
9Nationalencyklopedin (2013)elektronisk version (entreprenörskap)(innovation) 
10Moseley(2003) 
11Ibid  
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Figur 2Figur 2Figur 2Figur 2:::: Fyra olika typer av kapital12.  

 

Den internationella standarden för socialt ansvarstagande inom 

företagandet går under beteckningen ISO 14000 OCH ISO 26000. Utifrån 

grundläggande principer beskrivs vad företag kan göra för att bidra 

till en hållbar framtid13.  

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                             
12Moseley (2003) 
13www.sis.se/tema/(201307: www.iso.org/iso/home/standards/management-
standards/iso50001.htm (130829) 

o Naturkapitalet såsom olika former av energikällor liksom de 

klimatförhållanden och ekosystem som dessa är beroende av. 

o Mänskligt kapital som förser individer med möjligheter och 

förmågor att utföra specifika arbetsuppgifter. 

o Socialt kapital som finns i länkarna mellan individer och som 

skapar förutsättningar för gemensamma aktioner. 

o Framställt kapital såsom materiella varor i form av verktyg och 

maskiner som behövs under produktionsprocesser....        
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3. 3. 3. 3. UNDERVISA I ENTREPRENÖRSKAP UNDERVISA I ENTREPRENÖRSKAP UNDERVISA I ENTREPRENÖRSKAP UNDERVISA I ENTREPRENÖRSKAP     
 

3.13.13.13.1    Empowerment Empowerment Empowerment Empowerment     
Konceptet empowerment växte fram under 1970-talet inom vetenskaplig 

litteratur med anknytning till lokal utveckling och mobilisering. 

Senare kom det att bli ett slagord för att nå vitt skilda syften och 

under 1980-talet användes det ofta för att betona individens styrka 

inom den stödjande sektorn. I frågan om affärsutveckling handlar 

empowerment om att identifiera sina mål, vad det är som begränsar mig 

att nå dem och att utveckla strategier för att överbrygga hindren. Det 

har således koppling till att förbättra sin handlingskraft, stryka, 

och energi. Vidare förknippas det med att förbättra ägarskapet över 

sitt liv eller verksamhet14.  

 

Identifiera sina egna resurser Identifiera sina egna resurser Identifiera sina egna resurser Identifiera sina egna resurser     

Alla människor har sina specifika kapaciteter, egenskaper och 

erfarenheter. Denna övning går ut på att ensam fundera över sina egna 

kapaciteter. Följande frågor bör då studenten gå igenom: Vilka 

teoretiska kunskaper har jag? Vilka förmågor/praktiska färdigheter har 

jag? Vilka sociala kapaciteter har jag? Hur ser mitt nätverk ut? Hur 

kan detta användas? Vad är jag bra på? Vad tycker jag om att göra? 

Inom vilka branscher/verksamheter lämpar sig dessa kapaciteter?  

 

Överbrygga Överbrygga Överbrygga Överbrygga glastaket glastaket glastaket glastaket     

Denna övning förutsätter att det finns ett ”glastak” av hinder som 

försvårar genomförande av en affärsidé. Det kan handla om kontextuella 

faktorer med till exempel anknytning till konkurrens men också om 

individuella faktorer såsom kompetens och resurser. En del av de hinder 

som vi identifierar är faktiska, det vill säga att de existerar i 

verkligheten. Andra kan vara upplevde eller inbillade. Övningen går 

ut på att studenten fyller i ett rutschema med dels en kolumn där 

begränsningar/hinder anges, dels en där strategier för att överbrygga 

dessa skrivs ner.  

 

                                                             
14

 Askheim & Starrin (2007) 
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Figur 3Figur 3Figur 3Figur 3::::    Glastak kan ses som en metafor för de strukturella och 

individuella faktorer som försvårar företagande.        

    
    
3.23.23.23.2    Utveckling av affärsidéerUtveckling av affärsidéerUtveckling av affärsidéerUtveckling av affärsidéer    
    

Innovationsanalys Innovationsanalys Innovationsanalys Innovationsanalys     

I kursen prövades en större examinationsuppgift med benämningen 

innovationsanalys. Den går ut på att utveckla en innovativ affärsidé 

utifrån analys om förutsättningar. Det är med andra ord en beskrivning 

av en affärsidé samt en utredning av förutsättningarna att genomföra 

den. För att slutprodukten ska bli bra bör övningen kombineras med en 

eller flera av de kreativitetsövningar som presenterats i rapporten. 

Vilka teman som ingår i analysen, som slutligen sammanfattas i en 

rapport om max 10 sidor, framgår nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

PROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNING    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figur 4Figur 4Figur 4Figur 4....    Teman att utgå ifrån i innovationsanalysen.     

    

SWOTSWOTSWOTSWOT----analys analys analys analys     

SWOT-analys är ett strategiskt verktyg för att analysera 

förutsättningar att implementera en affärsidé. SWOT står för strengths 

(styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities (Möjligheter) och 

threats (hot).  Styrkor och svagheter associeras till interna 

egenskaper, det vill säga sådana som finns inom verksamheten eller 

företaget. Det kan då relatera till personalens kompetens, företagets 

resurser och dess lokalisering i förhållande till marknaden. 

Möjligheter och hot är ofta externa faktorer som finns i omvärlden. 

Det kan då röra sig om faktorer med anknytning till konjunktur, 

infrastruktur och konkurrens med andra aktörer15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 www.lerdell.com (1208169): ENEF (2010) 

Bakgrund Bakgrund Bakgrund Bakgrund     

Hur kom du på idén? I vilken sammanhang kommer den in? 

Beskrivning av affärsidén Beskrivning av affärsidén Beskrivning av affärsidén Beskrivning av affärsidén     

Vad är det för produkt/tjänst du ska tillhandahålla? Vad är nytt med den? Varför behövs den? 

Aktörer Aktörer Aktörer Aktörer     

Vem är dina kunder? Hur ser deras efterfrågan ut? Vad har du för konkurrenter?  

Förutsättningar Förutsättningar Förutsättningar Förutsättningar     

Styrkor/svageter/möjligheter/hot  

Genomförande Genomförande Genomförande Genomförande     

Hur genomförs bäst din idé? Ska du starta företag eller sälja idén till befintligt företag? Hur 

förbättra du förutsättningarna? Hur överbrygger du hindren? Hur tar du tillvara på 

möjligheter? Vilken marknadsföringsstrategi är bäst? 
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Figur 5Figur 5Figur 5Figur 5.... Rutschema för SWOT-analys16 

    

Kundundersökning Kundundersökning Kundundersökning Kundundersökning     

Övningen innebär att studenten utformar en enkät som mäter 

konsumenternas behov, förväntningar och preferenser kring en produkt. 

Sedan gör de en pilotstudie där enkäten distribueras till minst 25 

personer. Den sammanställs sedan och redovisas i en rapport. 

Undersökningen kan också vara kvalitativ. Då utformas studenten 

istället en frågeguide och genomför intervjuer enskilt eller i grupp 

med konsumenter. I detta sammanhang kan vetenskaplig metod användas. 

Som exempel är det vanlig att använda fokusgruppsintervjun i 

kundundersökningar.  

 

    
3.33.33.33.3    Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring     
Marknadsföring kan till exempel innebära att minska det fysiska, 

ekonomiska och mentala avståndet mellan företag och konsument. Det 

fysiska avståndet kan minskas genom att införa mellanled 

(distributionskanaler) och effektiv fysisk hantering av produkterna 

(lagring och transporter). Det ekonomiska avståndet minskas genom att 

företaget arbetar med en kundanpassad prissättning och underlättar 

konsumentens finansiering av köpet. Ofta är det strategier som leder 

till minskning av det mentala avståndet som vi förknippar med 

marknadsföring. Det handlar då om att genom marknadskommunikation få 

köparen att värdera produkten högre. Detta åstadkommes genom att man 

skaffar sig kunskaper om marknaden samt anpassar erbjudandet till dess 

behov och önskemål17.  

                                                             
16(ibid) (120816) 
17Nationalencyklopedin elektronisk version (marknadsföring) 120722 
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Försäljningen av en produkt kan främjas genom kommunikationsmixen 

vilken innebär att företagaren arbetar med såväl personlig försäljning 

som promotion och publicitet. Till promotion räknas till exempel 

rabattkuponger och till publicitet annonser i tidningar18.  

 

Hur ökar jag mina konkurrensfördelarHur ökar jag mina konkurrensfördelarHur ökar jag mina konkurrensfördelarHur ökar jag mina konkurrensfördelar????    

Uppgiften innebär att fundera över hur företagets konkurrensfördelar 

ökar utifrån de så kallade fyra P:na (produkt, pris, plats, 

påverkan/promotion). De frågor studenten då ska fundera över är: Hur 

kan produkten förbättras/profileras gentemot konkurrenter? Vilka 

strategier kan jag använda för att produkten/tjänsten ska kunna 

produceras till så låg kostnad som möjligt? Vilka 

marknadsföringsstrategier ska jag använda?19 

 

MMMMarknadsföringsplan arknadsföringsplan arknadsföringsplan arknadsföringsplan     

Marknadsföringsplan är en beskrivning av hur lämpliga insatser för att 

öka det mentala avståndet mellan företaget/produkten och konsumenten 

ska minskas utifrån analys. Exakt hur en sådan plan utarbetas framgår 

i rutschemat nedan.  

 

FAS INNEBÖRD 
 Genomföra 

situationsanalys 
Analys av företagets resurser, marknadsföring, affärsmiljö och externa 

intressenter i ett nutida och framtida perspektiv.  

 Beskriva 
marknadsföringsmål 

Marknadsföringsmål (visionen med avseende på försäljningsvolym, 

marknadsandelar och förändrat kundbeteende). 

 Beskriva aktiviteter Beskrivning av konkreta insatser för att uppfylla målen vilka oftast 

dokumenteras i ett handlingsprogram. 

 Redogöra för 
genomförandet 

Skaffa nödvändiga resurser för att planera, organisera och 
implementera insatserna.  

 

 Utvärdering  Värdering/uppskattning av det verkliga resultatet överensstämmande 

med målen och hur marknadsföringsprocessen kan förbättras i 

framtiden.  

Figur Figur Figur Figur 6666. . . . Riktlinjer för    marknadsföringsplan20     

    

Kommunikativ plattformKommunikativ plattformKommunikativ plattformKommunikativ plattform    

Uppgiften går ut på att studenten enskilt eller i grupp väljer en 

kulturverksamhet. Sedan ska de göra en kommunikativ plattform, 

kommunikationsplan och marknadsplan för verksamheten. I detta 

sammanhang är det lämpligt att använda Elisabeth Lindfors bok 

                                                             
18ibid 
19Nationalencyklopedin elektronisk version (marknadsföring) 120722; Schnoor (2006) 
20Modellen utformad utifrån: www.marknadsplan.com/marknadsplan.php (130829) 
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Marknadsföring i konstföretag som utgångspunkt för beskrivningen och 
diskussionen.  

 

Storytelling Storytelling Storytelling Storytelling     

Storytelling handlar om att använda berättandet för att skapa historier 

i och kring ett företag. Det är en metod som kom under slutet av 1990-

talet och fick genomslag inom marknadsföringen under 2000-talet. Det 

har visast sig vara en framgångsrik metod eftersom människan kan lagra 

tre gånger så mycket information från en berättelse än genom övriga 

texter. Den bidrar också till engagemang, användning av både den 

logiska och kreativa delen av hjärnan samt kostnadseffektivitet. Andra 

argument för metoden är:  

 

- Diversifiering från konkurrenter. 

- Väcker uppmärksamhet. 

- Skapar emotionella värden kring en produkt. 

- Visar på ett kreativt företag. 

- Stärker och formar företaget internt21.  

 

Nackdelar kan dock vara att den kreativa marknadsföringen leder till 

att tydligheten försämras och att berättelsen inte uppfattas som äkta. 

Berättelsen kan vara sann eller påhittad. Företaget bör stå bakom de 

värderingar som nämns och kärnan i berättelsen måste stämma överens 

med produkten. Andra rekommendationer vid utformning av en berättelse 

är:  

 

- Den bör vara relativt kort, greppbar och intressant. 

- Hitta den utifrån organisationens värderingar och kärnvärden.  

- Anpassa den till företagets värderingar22.  

 

Det kan till exempel handla om att beskriva en stor kris och sedan 

visa hur den ökade lönsamheten. En annan typ av berättelse är 

produktberättelser som beskriver hur en produkt utvecklades, att till 

exempel en sommarjobbare kom på en idé som sedan blev ett framgångsrikt 

koncept. Konsumentberättelser utgår från kundens perspektiv och kan 

till exempel beskriva användarens belåtenhet med produkten. 

Samhällsberättelsen utgår från hur ett företag ställer sig till en 

samhällsfråga såsom klimathotet. I marknadsföring kan också 

framtidssagan användas, som målar ut scenarior om vad som sker en tid 

framöver23.  

                                                             
21Axenbrant E & Dennisdotter E (2008) 
22ibid 
23ibid 
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Uppgift i storytelling Uppgift i storytelling Uppgift i storytelling Uppgift i storytelling     

Uppgiften går ut på att studenten ska göra en flyer som marknadsför 

en produkt med hjälp av storytelling. Uppgiften genomförs utifrån 

följande frågor:  

- Vilket företag/produkt ska marknadsföras? Vilka är dess 

värderingar/kärna? 

- Vem är det som berättar? Vilken är målgruppen? Vilka är 

förutsättningarna? (tid, pengar osv.) Vad vill jag ha sagt? 

- Vilken typ av berättelse är bäst lämpad? (livskris-, produkt-, 

konsument-, samhälls- eller framtidssagan). 

- Vilka utsagor behövs för att grundläggande 

värderingar/kärnvärden ska komma till användning? 

- Vilken layout ska min flyer ha?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

PROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNINGPROJEKTREDOVISNING    

4.4.4.4. KURSBLOCKKURSBLOCKKURSBLOCKKURSBLOCK    
    
4.1 4.1 4.1 4.1 Inledning Inledning Inledning Inledning     
En målsättning med projektet som redovisas i föreliggande rapport var 

att utarbeta ett kursblock. Närmare bestämt innebar detta att en kurs 

i innovativt entreprenörskap utarbetades och prövades för studenter 

som läser utbildning med inriktning mot kultur vid Högskolan i 

Halmstad.  Utifrån de erfarenheter som drogs i samband med 

genomförandet av kursen utarbetades denna kursbeskrivning som 

presenteras i det följande. Denna kan användas som en grund att utgå 

från vid utformning av kurser i innovativt entreprenörskap. Anpassning 

till specifika kontexter kan således mycket väl ske genom att 

föreläsningar läggs till och/eller tas bort. Vidare kan övningar bytas 

ut mot andra moment som beskrivits tidigare i rapporten. Härtill kommer 

att enstaka moment i kursblocket mycket väl kan plockas ut och användas 

som mindre moment i utbildningar där vinkling mot entreprenörskap 

eftersträvas i mindre omfattning.  

    

    
4.2 4.2 4.2 4.2 MMMMålsättningar ålsättningar ålsättningar ålsättningar     
Målsättningen med kursen är att studenterna utvecklar kunskaper kring 

entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar. Detta ses som 

en dynamisk och social process där individer själva eller tillsammans 

med andra genomför innovativa idéer utifrån möjligheter som 

identifieras. Vidare ska kursen ge förståelse för betingelser att 

driva företag i Sverige och villkor att utveckla kulturella och 

kreativa näringar. Härtill ska förmågan att använda personliga, 

sociala och kulturella kapaciteter för att skapa innovativa idéer 

utvecklas. Dessutom ska genomförbarheten samt etiska och ekologiska 

effekter av implementering av idéer kunna värderas. 

 

Kursen behandlar förutsättningar för kulturella och kreativa näringar 

att utvecklas i Sverige. Vidare tas teori om entreprenörskap, 

innovation och företagsutveckling upp. Härtill innefattar kursen 

övningar som stärker entreprenörskap och innovativ förmåga samt 

seminarier som utvecklar reflektiva tankegångar kring företagande.  
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4.3 4.3 4.3 4.3 Uppläggning och iUppläggning och iUppläggning och iUppläggning och innehåll nnehåll nnehåll nnehåll     
Kursblocket består av en högskolekurs omfattande 7,5 hp vilket 
innebär fem veckors heltidsarbete för studenterna. Undervisning 
sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök 
och workshops. En stor del av tiden ägnas åt självstudier där 
studenten arbetar med en större examinationsuppgift, mindre 
gruppövningar och inläsning av litteratur.  
 
Under respektive vecka bearbetas ett tema. Som framgår av 
förteckningen över undervisning nedan omfattar första veckan 
introduktion till innovativt entreprenörskap. Därefter behandlas 
temat innovation och utveckling av affärsidéer.  Den påföljande 
veckan tar upp strategier och verktyg som kan användas vid 
framtagande av nya affärsidéer och koncept. Under slutet av 
kursen tas marknadsföring upp ur ett teoretiskt perspektiv. Den 
allra sista veckan ägnas åt självstudier med handling.  
    

Första veckan; iFörsta veckan; iFörsta veckan; iFörsta veckan; introduktion  ntroduktion  ntroduktion  ntroduktion      

    

Introduktion (2h) föreläsning  

Under föreläsningen preciseras kursens mål, innehåll, uppläggning, 

litteratur och examinationsmoment. Vidare definieras relevanta koncept 

i kursen såsom kulturella och kreativa näringar, entreprenörskap, 

innovation och hållbart företagande.  

 

Entreprenörskap (2h) föreläsning  

Föreläsning ger en grundläggande genomgång av förutsättningarna för 

entreprenörskap, den entreprenöriella processen och strategier. Vidare 

ges goda exempel på entreprenörskap.  

 
Entreprenörer (2h) föreläsning/filmvisning  

Föreläsningen ger en inblick i vad som kännetecknar en framgångsrik 

entreprenör och vilka strategier som kan användas för att utveckla 

förmågor i entreprenörskap. I detta sammanhang är det lämpligt att 

bjuda in en gästföreläsare som inspirerar och delger erfarenheter. 

Inom ramen för pilotprojektet kom en företagare inom kulturbranschen 

och berättade om sina erfarenheter. Det går också bra att använda 

inspelade föredrag/filmer om entreprenörer.  

 

Hållbart företagande (2h) föreläsning  

Föreläsning beskriver innebörden av hållbar utveckling och hur ett 

hållbart företagande skapas. Den behandlas socialt ansvarstagande, 
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etik, arbetsvillkor, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Koncept 

som är relevanta i detta sammanhang är då ISO 26000, (SR - Social 

Responsibility) och (CSR - Corporate Social Responsibility)24.  Vidare 

tas strategier för ekologiskt hållbart företagande upp.  

 

Introduktion av examinationsuppgift i konceptutveckling(1h) övning  

Under första veckan introduceras också den större 

examinationsuppgiften som löper genom hela kursen och som lämnas in 

sista vecka. Fokus i övningen ligger på den kreativa processen varvid 

förigheten att utveckla affärsidéer tränas. Den berör också teoretiska 

och praktiska moment med anknytning till marknadsföring, 

affärsutveckling och kundanpassning (se figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figur 7Figur 7Figur 7Figur 7: : : : Examinationsuppgift i konceptutveckling.    

    

                                                             
24

 www.sis.se/tema/iso26000 (130612) 

1. Moment 1: Beskrivning av affärsidén/produkten  
Detta moment går ut på att så ingående som möjligt beskriva 
den idé som du har utvecklat. Exempel på frågor som du kan 
svara på är: Hur beskriver teorin att utveckling av en 
affärsidé går till? Vad är viktigt att tänka på enligt teorin? 
Vad innebär affärsidén? På vilket sätt är den innovativ? Vem 
har användning av den? Hur ska den genomföras? På vilket sätt 
stämmer den med mina talanger/resurser? På vilket sätt är den 
genomförbar och realistisk? 

2. Moment 2: Analys  
Detta moment går ut på att ta fram kunskaper som du behöver 
för att på bästa sätt kunna genomföra idén. Du använder de 
verktyg som ger dig bäst vägledning. Du kan till exempel 
genomföra en SWOT-analys om styrkor, svagheter möjligheter och 
hot. Vilka är förutsättningarna att realisera den? Hur kan jag 
försörja mig på idén? Moment två kan också handla om att göra 
en djupare karläggning om marknadsläget, rådande konkurrens 
och kundernas önskemål.  

3. Moment 3: Marknadsföring av produkten  
Detta moment går ut på att utveckla marknadsföringsstrategier, 
det vill säga vilken typ av verktyg som ska användas för att 
minska det fysiska, ekonomiska och framförallt mentala 
avståndet till konsumenten. Exempel på frågor som du ska 
besvara är: Hur beskriver teorin att marknadsföring av en vara 
går till? Vilka olika strategier finns det? Vad är viktigt att 
tänka på enligt teorin? Vilka strategier ska jag använda? 

4. Moment 4: Budget 
Detta moment går ut på att göra en budget för vilka 
investeringar du måste göra samt hur intäkter och utgifter ser 
ut på årsbasis.  

Uppgiften genomförs enskilt eller i grupper om max tre personer.  
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Andra veckan; innovation och utveckling av Andra veckan; innovation och utveckling av Andra veckan; innovation och utveckling av Andra veckan; innovation och utveckling av affärsidéeraffärsidéeraffärsidéeraffärsidéer    

    

Konceptutveckling (2h) föreläsning 

Föreläsning berör utveckling av affärsidéer utifrån ett teoretiskt 

perspektiv varvid tyngdpunkten ligger vid att beskriva 

innovationsmodeller. Anknytande koncept som behandlas är innovation 

och entreprenöriella processer. Under föreläsning ges också konkreta 

exempel på framgångsrika koncept. I detta sammanhang förs med fördel 

en diskussion om vilka produkter studenterna värdesätter i sin vardag.  

 

Kreativitetsövning (2-3h) workshop  

Under tre timmar träffas gruppen för att genomföra en eller flera av 

de kreativitetsövningar som beskrivs i den här rapporten. Det kan då 

till exempel handla om att bygga en produkt av tändstickor, komma på 

så många sätt som möjligt att använda en pappersmugg på eller utveckla 

drömscenarier. I samband med ”pilotkursen” som genomfördes inom ramen 

för projektet bjöds representant från Ung Företagsamhet in och 

genomförde kreativitetsövningar.  

 

Stimulera kulturella och kreativa näringar (gästföreläsning 2h) 

Detta är en gästföreläsning där representant från offentlig sektor 

berättar om strategier för att stimulera företagsetablering och 

innovation. Syftet med detta är dels att ge en inblick i hur offentliga 

organisationer arbetar med dessa frågor, dels att få insikt i de 

offentliga ersättningar som finns tillgängliga att söka för 

företagsetablering.  

 

Stödjande resurser; studiebesök (4h) 

Under pilotprojektet som utvecklades genomfördes studiebesök vid Ta 

Steget i Högskolan i Halmstad som arbetar med innovation, 

affärsutveckling och entreprenörskap.  

 

Grupphandledning; diskussion om koncept  

Under slutet av den här veckan ges en handledning där klassen delas 

in i grupper om ca 10 personer. Under två timmar presenterar varje 

student sin affärsidé och diskuterar med klassen. Läraren kommer med 

konstruktiva synpunkter om huruvida idén är realiserbar och hur den 

eventuellt kan justeras för att bli bättre.  
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Tredje veckan; strategier och verktyg Tredje veckan; strategier och verktyg Tredje veckan; strategier och verktyg Tredje veckan; strategier och verktyg     

 

Analytiska modeller; (2h) föreläsning  

Detta är en teoretisk föreläsning som ger inblick i analytiska modeller 

att använda vid utveckling av koncept och initiering av företag. SWOT- 

analysen bör behandlas liksom metoder för att analysera marknaden och 

konsumenternas önskemål/behov. I detta sammanhang kan de grunder som 

behövs för att genomföra budgeteringsmomentet i examinationsuppgiften 

behandlas. 

 

SWOT-analys (2h) workshop  

Ett arbetsseminarium där studenten under lärarhandledning får arbeta 

med att fylla i ett rutformigt SWOT-formulär (se figur 5, 12) för sin 

företagsidé. Dessa diskuteras sedan med klassen som helhet eller 

läraren.  

 

Empowerment (2h) föreläsning 

En teoretisk föreläsning om innebörden av empowerment och hur det kan 

användas vid utveckling av innovativa idéer affärskoncept. Under 

slutet av föreläsning genomförs ett praktiskt moment där studenterna 

får möjlighet att reflektera över hinder och strategi för att 

förverkliga sitt affärskoncept.  

 

Fjärde veckan; marknadsföring Fjärde veckan; marknadsföring Fjärde veckan; marknadsföring Fjärde veckan; marknadsföring     

  

Marknadsföringens grunder (2h) föreläsning  

En föreläsning som tar upp marknadsföringens grunder och strategier 

för att minska det mentala avståndet mellan företagare och konsument. 

Den berör olika typer av marknadskommunikation och medel för att minska 

det mentala avståndet mellan konsument och kund. Vidare diskuteras 

fördelar och nackdelar med olika typer av reklam.  

 

Storytelling (2h) föreläsning  

En föreläsning som ger en introduktion till hur storytellning kan 

användas för att skapa en innovativ och effektiv marknadsföring. Den 

berör olika typer av berättelser som kan användas och vilka tekniker 

som används när en berättelse skapas.  

 

Kulturföretagande (2h) gästföreläsning  

En företagare inom kulturella och/eller kreativa näringar bjuds in för 

att tala om sina idéer kring att starta och utveckla företag. För att 

föreläsningen ska passa med veckans tema bör särskild tonvikt läggas 
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vid marknadsföringsåtgärder. Under ”pilotkursen” bjöds en ung 

företagare som jobbar med kulturevenemang in till kursen. 

 

Handledning; skriftlig redovisning 

Under den här veckan ges varje student/grupp minst 15 minuters 

individuell handledning där examinationsuppgiften diskuteras. 

 

VecVecVecVecka fem; handledning/självstuka fem; handledning/självstuka fem; handledning/självstuka fem; handledning/självstudierdierdierdier    

 

Handledning; muntlig redovisning  

Studenterna ges möjlighet att visa sina presentationer som de ska 

hålla under workshopen och få respons på hur dessa kan utvecklas. 

Denna kan genomföras i grupper där studenterna ger respons på varandras 

arbete.  

 

Workshop 

Veckan avslutas med en workshop där representanter för kulturella och 

kreativa näringar i privata och offentliga organisationer bjuds in för 

att diskutera idéerna. På så sätt ges en koppling till det omgivande 

samhället och studenterna kan bygga upp nya kontakter. Inbjudan till 

workshopen som genomfördes inom ramen för pilotprojektet finns i figur 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFFigur 8igur 8igur 8igur 8: : : : Exempel på inbjudan till workshop....    

    

Välkommen till workshopVälkommen till workshopVälkommen till workshopVälkommen till workshop            
Projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar 

varar under perioden 2012-01-31 till 2013-01-31. Den övergripande målsättningen med projektet är att 
utveckla kulturella och kreativa näringar i Sverige genom att studenter förbättrar förmågor i 
entreprenörskap under kultur- och turismutbildningar. 
 
Som ett led i detta arbete har Sektionen för humaniora fått pengar av Tillväxtverket för att stimulera 
entreprenörskap bland studenter som läser kultur- och turismutbildningar där. 
 
Därför har vi kunnat utveckla en kurs i entreprenörskap som prövas under våren 2012. 
Examinationsuppgiften innebär att studenterna tar fram och presenterar en innovativ idé. Dessa idéer 
presenteras och diskuteras med aktörer i kultur- och turismnäringen.  
 
Med anledning av detta inbjuder vi till workshop onsdagen den 9 maj klockan 13-16 då studenterna 
presenterar sina idéer.  
 
Program  
13.00-13.30 Presentation av projektet  
13.30-15.00  Innovativa idéer (presentationer av studenter)  
15.00-15.30 Kaffe  

 15.30-16.00 Diskussion om framtida gemensamt samarbete för att stimulera  innovation. 

 Vi håller till i salen Halda, Högskolan i Halmstad   
  Anmäl dig senast den 30 april till kristina.thorell@hh.se. 
  Välkommen! 
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Litteratur som användes inom ramen för kursen som prövades i 

pilotprojektet markeras med stjärna (*) i referenslistan. Som visas 

här behandlades litteratur i marknadsföring med inriktning mot 

storytelling. Vidare fokuserades litteratur om innovation, 

entreprenörskap och empowerment.  
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KKKKurslitteratur och rurslitteratur och rurslitteratur och rurslitteratur och referenseferenseferenseferenserererer    
    

Böcker och rapporter Böcker och rapporter Böcker och rapporter Böcker och rapporter     

Axenbrandt E & Dennisdotter E (2008) Storytelling. Liber förlag, Lund.* 

Benner M (2005) Innovationer. Dynamik och förnyelse i ekonomi och 

samhällsliv. Studentlitteratur. Lund. * 

ENEF (2010) Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats  

(SWOT)Analysis. http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/opportunities/doc/ 

competitiveness/swot-report-part1--final.pdf 

European Commission (2013) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION 

PLAN. Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. European 

Comission. Brussels.  

Genf L & Larent J (2008) Omvärldsanalys i praktiken. Wilco, Malmö 

Kubr T, Ilar D & Merchesi H (2005) Affärsplanering: en handbok för nya 

tillväxtföretag. Ekerlids. Stockholm* 

Kulturdepartementet & Näringsdepartementet (2009) Entreprenörskap i 

kulturella och kreativa utbildningar. Redovisning och förslag på 

insatser inom deluppdrag inom Handlingsplan för kulturella och 

kreativa näringar. Regeringskansliet. Stockholm* 

Landström H & Löwengren M (2011) Entreprenörskap och 

företagsetablering: från idé till verklighet. Studentlitteratur. Lund. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län (2011) Strategi för kulturella och 

kreativa näringar i Norrbottens län 2011-2013. Länsstyrelsens 

rapportserie nr 13/2011.  

Magnusson M & Forsblad H (2009) Marknadsföring i teori och praktik. 

Studentlitteratur. Lund* 

Moberg S (2011) Kulturella och kreativa näringar (KKN). KLYS 

Moseley J M (2003) Rural Development. Principles and Practice. SAGE 

Publication. London. 

Näringsdepartementet(2012) Den nationella innovationsstrategin. 

Näringsdepartementet. Stockholm.  

Regeringskansliet (2009) Handlingsplan för kulturella och kreativa 

näringar. Näringsdepartementet & Kulturdepartementet. Stockholm. 

Starrin B  &  Askheim O P (2007) Empowerment. Gleerups. Malmö* 

Schonoor P (2006) Sammanfattning av Philip Kotler Marketing 

Management. Studentia.  
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Elektroniska källorElektroniska källorElektroniska källorElektroniska källor    

http://www.regeringen.se/sb/d/13751 (120201) 

www.ne.se (entreprenörskap) (130612) 

www.ne.se (innovation)(130612) 

www.lerdell.com (120816) 

www.lerdell.com/om-oss/lerdellipedia-ordlista/swot-analys-

definition/ (120816) 

www.ne.se (marknadsföring) (120722) 

www.sis.se/tema/iso26000 (130612) 

 

 

 


