
Positiva inslag i utbildningenPositiva inslag i utbildningen
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– Hög akademisk kompetens 

bland lärare
– Hög akademisk kompetens 

bland lärare
– Studiebesök mot slutet av 

utbildningen
– Studiebesök mot slutet av 

utbildningen
– Initiativförmåga uppskattas– Initiativförmåga uppskattas
– Stort & tillgängligt 

kontaktnätverk
– Stort & tillgängligt 

kontaktnätverk
– SSES - En fristad för 

entreprenörskap och 
interaktion 

– SSES - En fristad för 
entreprenörskap och 
interaktion 

Stanford UniversityStanford University
– Tillgängliga lärare med 

bred erfarenhet & 
kompetens

– Tillgängliga lärare med 
bred erfarenhet & 
kompetens

– Stort engagemang från 
både studenter och 
lärare i kurserna

– Stort engagemang från 
både studenter och 
lärare i kurserna

– Mångkulturellt– Mångkulturellt
– Entreprenörskapsanda 

överallt
– Entreprenörskapsanda 

överallt
– Experter på nätverkande 

och uppmuntran
– Experter på nätverkande 

och uppmuntran



Mindre undersökning av studenters 
entreprenörskapsintresse

Mindre undersökning av studenters 
entreprenörskapsintresse
Respondenterna är i genomsnitt strax över 24 år 
gamla, studerar på KTH och är kvinnor - inte riktigt 
tecknande för verkligheten.

Respondenterna är i genomsnitt strax över 24 år 
gamla, studerar på KTH och är kvinnor - inte riktigt 
tecknande för verkligheten.
En femtedel har startat företag och samtliga dessa 
driver fortfarande företagen. 
En femtedel har startat företag och samtliga dessa 
driver fortfarande företagen. 
En överväldigande majoritet av respondenterna anser 
att deras skola gör för lite för att främja 
entreprenörskap. 

En överväldigande majoritet av respondenterna anser 
att deras skola gör för lite för att främja 
entreprenörskap. 
Att interagera virtuellt med studenter från andra 
delar av världen välkomnas av de flesta 
respondenter.

Att interagera virtuellt med studenter från andra 
delar av världen välkomnas av de flesta 
respondenter.
Business Lab (HHS) och SSES (HHS, KTH) tas upp 
som positiva inslag i utbildningen
Business Lab (HHS) och SSES (HHS, KTH) tas upp 
som positiva inslag i utbildningen



Studenterna efterfrågar mer 
entreprenörskap på HHS och KTH

Studenterna efterfrågar mer 
entreprenörskap på HHS och KTH

Fler entreprenörer och mer näringsliv i kursernaFler entreprenörer och mer näringsliv i kurserna
Större inslag av ’praktiskt’ entreprenörskap i vissa 
ekonomi/management kurser
Större inslag av ’praktiskt’ entreprenörskap i vissa 
ekonomi/management kurser
Inför obligatoriska entreprenörskapskurser och gör 
de entreprenörskapskurser som finns synliga och 
tillgängliga

Inför obligatoriska entreprenörskapskurser och gör 
de entreprenörskapskurser som finns synliga och 
tillgängliga
Mer informell kontakt med entreprenörerMer informell kontakt med entreprenörer
– Fler möten under avslappnande och inspirerande 

omständigheter
– Fler möten under avslappnande och inspirerande 

omständigheter
– Mentorskap– Mentorskap

Brist på förebilderBrist på förebilder
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