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Bakgrund



… med utgångspunkt i sysselsättningsfrågan för de unga

- skapa fler entreprenörer, positiv attitydpåverkan

- skapa bättre samverkan mellan skola och arbetsliv

Är syftet:

• att kartlägga de aktörer som är verksamma på arbetsmarknads-, 

kompetensförsörjnings- och entreprenörskapsområdet 

• att få en tydligare helhetsbild av hur de tre områdena hänger samman 

kopplat till ungas inträde på arbetsmarknaden. 





Innehållet hos aktörerna kretsar kring områdena:

• Det smala (företagande) kontra det breda (förhållningssättet) perspektivet 

av entreprenörskap

• Samverkan mellan skola och arbetsliv, arbetsmarknadskunskap och kontakt 

med närsamhället

• Flera med fokus på Teknik/NO

• Pedagogisk metodikutveckling

• Tävlingsinslag

• Innovationsstöd, att gå från idé till kommersialisering



…fortsättning resultat…

• Visar på totalt ca 35 aktörer med offentliga medel i Skåne 

- Något splittrat och underfinansierat system

- Ineffektivt användande av offentliga medel

- Konkurrens (positiv och negativ) och revirtänkande

- Otydlighet för målgruppen/mottagarna

• Låg andel som riktar sig mot de yngre, (under årskurs 9), vad det gäller framförallt det 

breda perspektivet (entreprenöriellt förhållningssätt)

• Få metoder/koncept på vetenskaplig grund/mätning

• ”Eldsjälsproblematik”

• Utveckling över tid

• Svag samordning/samverkan aktörerna emellan samt nat/reg.

• Vikten av god studie- och yrkesvägledningsfunktion t ex vad det gäller anskaffning av 

praktikplatser

• Ojämn geografisk spridning



Långsiktig finansiering saknas hos merparten
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Vad gör vi med resultatet nu?

• Effektstudie av aktörer/koncept (Ung Företagsamhet, Transfer, 

Venture Lab, Drivhuset):

• Har uppkommit utifrån avsaknaden av aktörer på vetenskaplig grund/ bristande 

utvärderingar.

• Resultat ska användas vid beslut om finansiering, mer underbyggd och effektiv 

användning av offentliga medel, underlätta för aktörer att nå utbildningssystemet, 

metodutveckling för aktörer.

• Aktörerna utbildas i unik ”app” (15 års forskning Chalmers) som mäter effekterna 

av metoder i entreprenörskap o samverkan skola/arbetsliv. Start i september 

2014.

• Mötesplatser för lärande och kunskapsspridning:

• Regionalt samarbete kring områdena samverkan skola/arbetsliv och 

entreprenörskap i utbildningssystemet, gemensam 

regionalfondsansökan september 2015

• Digital plattform för praktikplatser i Skåne



Tack för idag!

Kontakt: Charlotta Levin, Region Skåne

charlotta.levin@skane.se, 040-675 34 32

På återhörande!
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