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D E LTA G A R C I TAT

DELTAGARCITAT

”Man får med sig många erfarenheter som är 
viktiga att ha med sig i livet, som man inte kan 
få någon annanstans”

”Bra möjlighet för oss unga att starta företag 
om man har den drivkraften”

”Det var en rolig upplevelse samtidigt som 
man lärde sig massa saker som t.ex. hur man 
starta och driver ett företag.”
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”Det är kul. Man får utmana sig själv. Man 
utvecklas som person. Lär sig att ta ansvar 
i en grupp. Bara gör det nästa år!”

”Det var roligt och lärorikt”

”Kunde inte varit en bättre handledare. 
Kom med uppmuntrande hela tiden och 
fick en att tänka positivt både i företaget 
och övrigt.”

”Handledning var perfekt! Kunde inte haft 
bättre! 10000000/10 lätt!”

”Jag har lärt mig att jobba är tufft, hårt 
och jobbigt! Jobba är dock värt de efter-
som all erfarenhet som man får av att bara 
jobba i 3 veckor, erfarenhet som man inte 
kan köpa för pengar!”

”Att ingenting är omöjligt, det är bara att 
kämpa på oavsett vad som händer.”
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Alexander Brännkärr
VD och grundare

ENTREPRENÖRER SKAPAS
LÄTTAST I TIDIG ÅLDER
Entreprenörskap är förmågan att ta dröm-
mar och idéer och göra dem till verklighet. 
Det kan vara såväl kulturella som ideella 
eller ekonomiska idéer - processen är pre-
cis densamma. Entreprenörer är helt en-
kelt de människor som skapar nya saker, 
sätter människor i jobb och ser till att värl-
den ständigt utvecklas och blir bättre. Att 
det skapas nya entreprenörer bör därför 
vara en prioriterad fråga för alla samhällen 
och organisationer. 

Entreprenörskap börjar med förmågan att 
drömma, att kunna se visioner och nya lös-
ningar. Därefter måste drömmen omvand-
las till en konrekt plan med mål och delmål 
Slutligen ska planen genomföras, i med- 
och motgång, tills målet är uppnått. Detta 
kräver självförtroende, mod, kreativitet, 
drivkraft, uthållighet etc. Vi kallar det en-
treprenöriell förmåga.

Forskning visar att entreprenöriell förmå-
ga, precis som de flesta andra beteenden, 
är lättast att utveckla i tidig ålder. Om må-
let är att skapa ett samhälle där fler 

människor kommer på nya innovationer, 
startar företag och bidrar till välfärden, är 
vår övertydelse att man bör börja med att 
träna barn och ungdomar i entreprenör-
skap vid så tidig ålder som möjligt.

Som 19-åring startade jag RS™, ett utbild-
ningskoncept där ungdomar mellan 15-20 
år får chansen att prova på sin entrepre-
nöriella förmåga genom att under som-
marlovet förverkliga en affärsidé. Sedan 
dess har nära 3 000 ungdomar, över hela 
Sverige, drivit RS™-företag som sommar-
jobb. Sommaren 2016 deltog ca 800 ung-
domar i programmet, och för första gång-
en kunde vi också ge asylsökande 
ungdomar utan arbetstillstånd möjlighet 
att delta genom konceptet RS™ Entry. 92% 
av årets deltagare uppgav att de skulle re-
kommendera RS™ till en vän. 

Genom att öka deltagarens entreprenöri-
ella förmåga vill vi ge unga verktyg att 
lyckas på arbetsmarknaden och i livet, och 
bidra till ett framtida dynamiskt näringsliv 
och samhälle. 

V D  H A R  O R D E T
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RS™ - EGET FÖRETAG 
SOM SOMMARJOBB
RS™ är ett komplement till det traditionella feriearbetet och ger 
ungdomar mellan 15-20 år möjlighet att starta och driva ett eget 
företag som sommarjobb. Programmet inleds med en intensiv och 
rolig kickoff-vecka där deltagaren får lära sig grunderna i företagan-
de, hitta vänner att driva företaget med och hjälp att utveckla en 
genomförbar affärsidé. 

Kickoff-veckan inleds med teambuilding där deltagarna får lära känna 
handledarna och de övriga i gruppen och hitta ett team att driva sitt 
företag med. Vi lägger stor vikt vid att få samtliga deltagare ska känna 
sig inkludera i gruppen och motiverade inför sommaren. Redan på 
tisdagen börjar vi diskuterar affärsidéer. Vanliga affärsidéer är hushåll-
snära tjänster, försäljning av enklare produkter som kaffe, läsk eller 
smoothies, och arrangemang av evenemang som LAN, fotbollsturne-
ring eller utebio. Det är viktigt att affärsidéerna kan genomföras på 
den korta programtiden och intäktsbringande från första stund.

Onsdag och torsdag ägnas åt marknadsföring, försäljning och 
ekonomi. Att sälja sin produkt eller tjänst är avgörande för att få 
intäkter och därmed lön för nedlagd tid, men också något som 
många tycker är lite obekvämt. Efter sommaren brukar deltagarna 
tycka att jakten på kunder varit det som utvecklat dem mest. Även 
frågor som prissättning, budget och redovisning behandlas under 
dessa dagar. 

Veckan avslutas med ett Draknäste - en presentation av affärsplanen 
inför en panel av experter, vanligen representanter från näringslivet. 
Med de nyvunna kunskaperna, ett startkapital om 1 000 - 2 500 kr 
och en personlig handledare ska deltagaren därefter ta sig an utma-
ningen att under tre till fyra veckor vara sin egen chef och skapa sitt 
eget sommarjobb.

Läs mer om RS™ här:

/roligastesommarjobbet

@roligastesommarjobbet
#roligastesommarjobbet

R S ™  -  S Å  F U N G E R A R  D E T
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ENTREPRENÖRSKAP - ETT
VERKTYG FÖR ATT LYCKAS PÅ 
ARBETSMARKNADEN
De senaste åren har allt fler fått upp ögonen för entreprenörskapets 
stora betydelse för såväl individ som samhälle. Oavsett om en individ 
har för avsikt att bli egenföretagare eller anställd är icke-kognitiva 
färdigheter som självförtroende, mod, problemlösningsförmåga, 
envishet och framförhållning av väsentlig vikt för en individs chanser 
att lyckas på arbetsmarknaden. Det gäller i än högre grad i den nya 
digitaliserade kunskapsekonomin, där specifika kunskaper kan 
utdateras fort och individen behöver vara mer flexibel och kreativ. 
Det är ett välkänt faktum att dessa breda färdigheter utvecklas bäst i 
tidig ålder.1 Det har bland annat lett till att Sveriges nya grund- och 
gymnasieskola lägger fokus på att utveckla den entreprenöriella 
förmågan hos eleven.2

Även på bredast tänkbara samhällsnivå har entreprenörskapet stor 
betydelse, i allt från att driva innovation till att skapa nya arbetstillfäl-
len. På EU-nivå är entreprenörskap därför en högt prioriterad fråga. I 
EU-kommissionens rapport ”Entrepreneurship 2020 Action Plan – 
Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe”3 skriver man exempel-
vis att ”för att återföra Europa till tillväxt och högre nivåer av syssel-
sättning behövs fler entreprenörer”. 

Stöd för entreprenörskapets goda effekter kan hämtas från forsk-
ningsrapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap”4, framta-
gen av professor Karl Wennberg och doktorand Niklas Elert vid Ratio 
– Näringslivets forskningsinstitut. De har studerat långtidseffekterna 
av att ha drivit ett s.k. “UF-företag” (www.ungforetagsamhet.se) 
under ett år på gymnasiet, genom att analysera  f.d. UF-företagares 
arbetsmarknadspotential och företagande. Studien visade att de som 
drivit UF- företag under sin gymnasietid senare i livet har en starkare 
etablering på arbetsmarknaden, högre inkomst och oftare blir chefer 
än kontrollgruppen. Man har också kunnat se att UF-företagande 
ökar sannolikheten att bli nyföretagare och att intäkterna i dessa 
företag är högre än för kontrollgruppen. 

Att investera i utbildningskoncept som ökar ungas entreprenöriella 
förmåga är därför att investera i Sveriges framtid. 

E N T R E P R E N Ö R S K A P

 1 Rosendahl Huber, L., Sloof, R. & van Praag, M. (2012) The Effect of Early Entrepreneurship Education: 
Evidence from a Randomized Field Experiment. Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2012-041/3
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
4 Wennberg, K. & Elert, N. (2012) Effekter av utbildning i entreprenörskap. Ratio.
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KVALITET: MÄTBARA 
RESULTAT
Sedan starten 2008 har RS™ arrangerats i fler än 30 kommuner över 
hela Sverige, med nära 3 000 deltagande ungdomar. Sommaren 
2016 drev ca 800 ungdomar RS™-företag som sommarjobb, och för 
första gången kunde vi också erbjuda asylsökande ungdomar utan 
arbetstillstånd i Sverige möjlighet att prova på entreprenörskap. 

Varje kommun, program och deltagare har givit oss nya erfarenheter 
och insikter. Med ett team på fem personer som året runt arbetar 
med RS™ har vi möjlighet att ständigt förbättra våra processer och 
höja kvaliteten i våra utbildningar. RS™ är idag ett väl genomarbetat 
utbildningskoncept, och vi kan säkerställa att varje RS™-program 
håller samma höga kvalitet, oavsett i vilken del av landet utbildningen 
arrangeras. 

Kvalitet innebär för oss mätbara resultat. Varje program utvärderas 
därför såväl vid programstart som vid programavslut. Hela processen 
för reslutatmätning är utvecklad tillsammans med forskare från 
Handelshögskolan i Stockholm, för att säkerställa validitet och reliabi-
litet i data. På detta sätt kan vi mäta om programmet varit frama-
gångsrikt - om deltagaren utvecklat sin entreprenöriella förmåga och 
fått ett ökat intresse för föregande - och vi får nya idéer på hur vi kan 
utveckla konceptet ytterligare till kommande år. 

Åtta år av utvecklingsarbete har resulterat i att vi till RS™ 2016 hade 
2 688 sökande till RS™, eller ca 3,5 sökande per plats. Vi kan också se 
att i genomsnitt fyra av fem deltagare anser sig ha fått en ökad 
entreprenöriell förmåga och ett ökat intresse för företagande i och 
med sitt deltagande, och att nio av tio skulle rekommendera RS™ till 
en vän.

K V A L I T E T
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H A N D L E D N I N G

DAGLIG HANDLEDNING, AV 
UNGA FÖR UNGA
Att komma på en bra idé, sätta ihop ett team och skapa en genomtänkt 
affärsplan är en sak. Att kasta sig ut och se om idén håller är något helt 
annat. Vårt främsta fokus är därför att ge varje deltagare daglig och indivi-
duell handledning av högsta möjliga kvalitet. Det är framförallt i detta skede 
den entreprenöriella förmåga utvecklas, och att varje deltagare lyckas och 
utvecklas positivt är därför avgörande. Hela handledningsprocessen måste 
vara kvalitetssäkrad - från rekrytering, urval och utbildning av handledare 
till den dagliga handledningen av deltagare. 

Vår övertygelse är att unga förstår unga bäst. Därför arbetar vi uteslutande 
med Sveriges mest företagsamma ungdomar - unga entreprenörer eller 
studenter från landets främsta högskolor och universitet. De unga handle-
darna är tydliga entreprenöriella förebilder och lyckas skapa en nära relation 
till deltagarna, vilket har en avgörande betydelse när deltagaren ska kliva 
utanför sin komfortzon och utveckal sin entreprenöriella förmåga. 

Handledaren finns på plats i kommunen under hela programperioden och 
ger dagligen råd, stöd och energi till deltagaren. Handledningen sker både 
på plats hos deltagaren och via kanalare som telefon, e-post, sociala medier 
etc. Varje vecka samlar handledaren alla deltagare till en gemensam vecko-
träff för utbyte av tips och råd och för att ha roligt tillsammans. Det är 
viktigt att den starka sammanhållningen och höga energinivån i gruppen 
bibehålls under hela programmet, och även är handledarens förmåga 
naturligtvis av central betydelse.

Sommaren 2016 uppgick antalet handledare till 60 st - samtliga anställda 
och försäkrade av av Indivator. Vi som arrangör tar det därmed det fulla 
ansvaret för våra handledare och deras handlingar. 
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11 UNGDOMAR STARTADE 
ETT EGET FÖRETAG I ALE
Tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan det lokal näringslivet 
och Ale kommun kunde elva ungdomar från sju olika skolor erbjudas 
möjligheten att delta i Roligaste Sommarjobbet™ och därmed få 
chansen att starta ett eget företag som sommarjobb. Många var 
nervösa när de på måndagen kom till Webfab, då de flesta inte kände 
varandra sen tidigare och nog inte riktigt visste vad de skulle förvän-
ta sig. Jag och Marc började dagen med att presentera oss själva på 
ett lättsamt sätt och ägnade sedan hela dagen till att bygga upp en 
teamkänsla – något som är avgörande när de ska utmana sig själva 
och varandra de kommande veckorna av företagande.

Redan på tisdagen började vi jobba med affärsidéer. Vi gjorde några 
workshops och snabbt visade det sig att det var en mycket kreativ 
grupp som samlats. Idéerna haglade och problemet var inte att 
komma på affärsidéer, utan snarare att välja vad de faktiskt tyckte 
skulle vara spännande att bygga sitt företag kring.

Under onsdagen, och resterande delen av kickoff-veckan arbetade 
sedan deltagarna, enskilt och i grupp, med att utveckla sina affär-
sidéer och sin affärsplan. Vi höll några föreläsningar på teman som 
försäljning, marknadsföring och ekonomi, och vi utmanade vid flera 
tillfällen deltagarna genom olika former av praktiska övningar. En av 
de mer uppskattade övningarna var när de skickades ut, endast med 
en penna i en grupp om två och två, i Surte för att byta till sig något 
bättre. 45 minuter senare så kom de tillbaka med Bluray-filmer och 
DVD:er, solglasögon, hårvax och en stol. Man kunde se deras stolthet, 
och jag tror att många också insåg att de var modigare än de trodde.

Vi avslutade kickoff-veckan med att Draknäste, ett moment där 
deltagarna pitchar sina idéer för en panel av experter. Den bestod 
utan Pia Areblad, Mikael Berglund och Mattias Hellberg - riktiga 
tungviktare i Ales näringsliv. På plats var även Alekuriren. Nervosite-
ten var påtaglig bland deltagarna. Att presentera för varandra var 
dem nu vana vid, men att presentera sin affärsplan för en jury var 
självfallet en stor utmaning förde flesta. Samtliga deltagare genom-
förde momenten, fick fantastiskt fin feedback av drakarna och när vi 
samlades för att avsluta kickoff-veckan var stämningen på topp. 
Deltagarna var laddade och redo att ta sig an måndagen och första 
veckan av företagande.

De följande tre veckorna handlade mitt arbete som handledare mest 
om att upprätthålla samma motivationsnivå som under kickoffveckan 
och känslan av att allt är möjligt. Vidare var det viktigt att se varje 

Bild: Viktoria Österby – programansvarig handledare.

P A  H A R  O R D E T
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enskild individs unika behov – allt ifrån att bolla idéer och formulera mail till att 
räkna ut fasta och rörliga kostnader eller hjälpa till med försäljningen. Alla hade 
olika behov och jag försökte se till att finnas där för dem alla.

Att skapa sitt egna sommarjobb är självfallet en utmaning och deltagarna 
stötte då och då på problem. Att sälja sockervadd på Partille-cup kostade 
40000kr, vilket innebar att denna grupp planerade om och istället bestämde 
sig för att sälja hembakat i fina förpackningar i Ale. En annan grupp sökte en 
affärsidé som innebar små kostnader då de ville donera sina pengar till Barn-
cancerfonden och insåg att det är gratis att plocka bär och att grannarna glatt 
gav bort sina gamla glasburkar som de sedan kunde använda för sin hemlaga-
de sylt. En hörnsten i företagandet var att deltagarna själva fick lösa sina 
problem, men att jag alltid fanns där som bollplank vid behov. Detta gjorde att 
processen hela tiden löpte på och att dyrbar tid inte försvann i onödan.

Var vecka samlades vi för att ha en gruppträff där alla deltagare fick berätta 
hur det gick, dela med sig av med- och motgångar och framförallt ha roligt 
tillsammans. En veckoträff hade vi besök av McLLOYDs som pratade om 
företagande och marknadsföring. Extra uppskattad blev denna veckoträff då 
de hade med sig en goodiebag till alla deltagare bestående av deras chips. 
Med sig hade de också en utbytesstudent som kommit till Ale för att jobba 
med McLLOYDs marknadsföring, som trots att han endast talade engelska 
skapade en dynamisk diskussion med deltagarna om sociala medier och hur de 
kan nå sin publik.

Genom hela programmet var vi måna om att alla skulle känna sig som en del av 
gruppen och att jag skulle ha en avslappnad relation till deltagarna. Alla skulle 
känna sig bekväma med att ringa eller sms:a mig vid minsta tanke eller pro-
blem. Min upplevelse är att vi lyckats med detta. Jag har fått en personlig 
relation med samtliga deltagare och hoppas och tror att de upplevt ett gott 
stöd från mig i sitt deltagande.

Det har varit enormt roligt att få handleda dessa ungdomar. Många har vuxit 
mycket som människor, inte minst de killar som kom till Sverige för åtta måna-
der sedan och som i slutet av programmet pratade svenska med mig och sina 
kunder. Att under avslutningen få höra samtliga deltagare stolt berätta om vad 
de åstadkommit under sommaren var också helt magiskt. Den viktigaste 
lärdomen för majoriteten av deltagarna, tror jag, var att de förstått att man 
måste jobba för att åstadkomma något - att hårt arbete lönar sig. 

Som avslutning, måste jag uttrycka att det var varit fantastiskt att jobba i en 
kommun som är så engagerade i ungdomarna som Ale är, där till och med 
privata företag går in och stöttar den kommande generationen av entreprenö-
rer. Det är precis denna typ av samverkan som behövs för att skapa morgonda-
gens entreprenörer.

Viktoria Österby 

P A  H A R  O R D E T
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R S ™ - F Ö R E TA G

HANDLEDARE

Viktoria Österby 
Programansvarig handledare

Är 23 år gammal och bor i Göteborg för att studera ekonomi på 
Handelshögskolan. Tidigare har jag jobbat som restaurangchef i 
Norge för en nyöppnad liten italiensk restaurang och det var där 
intresset för företagande väcktes till liv. Ingen dag är den andre lik 
och det är precis vad som lockar med entreprenörskap! Jag brinner 
för utveckling – framförallt utveckling av företag men också utav 
individer och team, vilket var anledningen till att jag blev handledare 
på RS. 

Marc Hislop
Är 23 år gammal och från Göteborg. Efter att ha studerat internatio-
nella affärer i Kalmar i tre år ska han nu fortsätta med en magister 
inom management av tillväxtföretag i Göteborg. På fritiden tycker 
Marc om att spela golf och umgås med kompisar så mycket som 
möjligt. Anledningen till att han sökte att bli handledare på RS var 
möjligheten att kunna hjälpa andra och starta företag vilket är något 
som han haft stort intresse av sedan sin tid på gymnasiet då han drev 
UF och gick där till final i Stockholm.
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WILLIAMS BYGGSERVICE
ÅRETS RS-FÖRETAG - MOTIVERING
Med ett leende ständigt nära till hands och en stark arbetsmoral över 
det vanliga kom denna person in och tog sina arbetsgivare med 
storm. Med kreativa sätt hittade du ständigt nya jobb - du har jobbat 
mot företag, med din pappa och dina grannar. En sann entreprenör 
hittar sina vägar, vilket du verkligen har gjort! 

När William klev in första kickoff-dagen så hade han redan både mål 
och vision klar. Han skulle jobba mot alla intressenter han kunde 
komma på, vilket han gjorde. Det blev en flygande start för Williams 
Byggservice. Både företag, privatpersoner och familj kunde räknas in 
i kundkretsen när de tre veckornas företagande var över. Han kratta-
de rabatter, rev husväggar och jobbade med byggarbete. Med ett 
öppet sinne och glad min tog han sig an alla uppgifter och jobbade 
både självständigt och under arbetsledare på de företaget han var 
hos under en vecka. Han hade knäckt koden – att ge det lilla extra 
med en positiv attityd så kommer arbetstillfällena strömma in.

”Vi på ICA tror på och drivs av den kraft som finns i entreprenörska-
pet, att lyckas med affärer handlar om att se och skapa möjligheter, 
om handlingskraft, innovation och viljan att ta eget ansvar. Att vara 
med och stötta roligaste sommarjobbet i Ale som ger möjligheter för 
unga att driva eget var därför självklart för oss”
Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale torg

”Framtidens entreprenörer finns bland de unga i dagens skolor. Det 
behövs många nya entreprenörer för att starta nya företag och 
förverkliga affärsidéer som säkrar Sveriges framtida tillväxt. Vi i 
Swedbank tycker att det är spännande att få vara en del av detta bla 
genom Ung Företagsamhet.”
Tobias Hellberg, Swedbank

Som entreprenör tycker jag en av den viktigaste delen i entreprenör-
skapet är att engagera människor emot uppsatta mål.
Daniel Karlsson, KB rör

Ale Torg

ROLIGASTE SOMMARJOBBET I SAMARBETE MED:
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DO IT 4 U
ÅRETS AFFÄRSIDÉ - MOTIVERING
Tanken att hjälpa andra var grundpelaren i detta företag. Med ett 
öppet sinne tog dessa deltagare på sig vad kunderna kunde kunna 
önska. Från att installera internet till en äldre dam till att lägga grus-
gångar. I en entreprenörs värld finns endast möjligheter, därför utses 
Do it 4 U till årets affärsidé!

Ett serviceföretag som alltid säger ja! Åtta individer i olika åldrar, från 
olika skolor, grundade tillsammans denna idé. Det var en utmanande 
start för företaget då alla dessa individer med olika åsikter tillsammans 
skulle forma en fullständig affärsplan. Men efter kickoff-veckan hade 
företaget svetsat ihop sig och hade allt ifrån marknadsförings- till bok-
nings- och PR-ansvarig. Draknästet jublade över affärsidén och företa-
get kände sig redo.

Redan på måndagen första veckan då de började jobba med sitt före-
tag, sågs de klockan 08.00 i olika grupperingar runtomkring Ale och 
satte upp broschyrer, knackade dörr och informerade Aleborna om 
vad de erbjöd. Även kreativ marknadsföring var en nyckelspelare i fö-
retagets affärsidé då de ständigt jobbade med att nå nya kunder. 
Bland annat sålde de fika kombinerat med informera om deras tjäns-
ter, vilket fångade många kunde i närområdet. Företaget fick även fin 
uppmärksamhet i Facebooksidan ”Ales näringsliv” vilket bidrog till en 
stor del av kundkretsen. 

I och med det öppna sinnet kring vad deras arbetsuppgifter kunde 
vara, varierade arbetet kraftigt under de kommande veckorna - allt 
ifrån att hjälpa en äldre dam att installera internet till att kratta grus-
gångar, plocka svamp, röja skräp eller passa barn. Två gruppmedlem-
mar åkte några dagar till Grebbestad och jobbade. Fördelen med en-
treprenörskap är just friheten, vilket Do It 4 U upptäckte. ”Jobb, det 
finns ju överallt!” Uttryckte en deltagare på avslutningen. 

”Framtiden ligger i entreprenörernas händer. Världen växer och 
behoven ökar. Särskilt det sociala entreprenörskapet om hur vi kan 
hjälpa fler av alla utsatta i ett allt tuffare samhälle måste prioriteras. 
Fokus måste flyttas från vinstmaximering till att skapa ett mer håll-
bart samhälle på lång sikt, både utifrån ett miljö-, ekonomiskt och 
socialt perspektiv”
Per-Anders Klöversjö, Ale kuriren

ROLIGASTE SOMMARJOBBET I SAMARBETE MED:
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WEST PIECES

ÅRETS TEAM - MOTIVERING
Med ett utomordentligt sinne för organisering och kommunikation 
mellan delägarna går detta pris till West Pieces. Dem har visat prov 
på god initiativ förmåga och fantastiskt samspel.

Det var tre ungdomar som tillsammans grundade West Pieces. De 
kände varandra sedan tidigare vilket de använde till sin fördel då de 
redan var medvetna om varandras styrkor och fördelade ansvar och 
arbetsuppgifter därefter. 

Företaget hade som utgångsplan att sälja sockervadd, men stötte på 
patrull när det kom till tillstånd och avgifter att stå på tänkta evene-
mang. Men i sann entreprenöriell anda löste de detta och kontaktade 
kommunen samt miljö och hälsoskyddsinspektörna för att få mer info 
om att sälja fika. Efter ett möte på Kommunhuset i Arlafors fick det 
klartecken att köra igång. Hembakat fika såldes dagligen runt Ale i fina 
förpackningar, något som uppskattades av både barn och vuxna. 

”Utan entreprenörer så dör samhället.”
Göran Tilly, Kollanda grus

”Entrepreneurship begins with a strong belief in an idea, and the 
ability to translate that belief to all stakeholders – employees, custo-
mers, suppliers and investors. Throughout this process the belief 
must be backed up by humility to listen to what goes on around you 
and the agility to change course if needed”
Ranjit Jakkli, Kraftpowercon

”Tro på dig själv ge aldrig upp”
Mathias Mattsson, Plåtslagarna i Ale AB

ROLIGASTE SOMMARJOBBET I SAMARBETE MED:
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EXPERIENCE
En kille vars affärsplan att sälja ”tvillingtröjor” i Sverige och Guatema-
la, en matchning av människorna i de olika länderna. Han ansåg att det 
saknades avslappnat streetmode och skapade därför Experience. På 
ett modernt sätt använde han Snapchat som marknadsföringskanal 
och formade ett exklusivt forum för den urbana ungdomen. 

Tyvärr krånglade leveransen av tröjorna innan han skulle iväg till Syd-
amerika, så han valde att omarbeta sin affärsplan. Väl nere i Guatema-
la hjälpte han släktingar och vänner mer hushållsnära tjänster och fick 
utveckla sin spanska ännu mer. Men han har trots den missade leveran-
sen inte tappat hoppet – han har trots allt en färdigdesignad tröja, 
gjort sina efterforskningar när det kommer till leverantörer och kunder 
- så håll utkik efter Experience i framtiden! 

”Entreprenörskap handlar om att vilja. Att vara entreprenör innebär 
att man styr över sin egen tid.”
Jonas Stenborg, JSS Stålteknik

”Entreprenörskapet bygger framtidens samhälle. De kreativa krafter-
na måste ges utrymme att förverkliga sina idéer. Vi som redan driver 
företag måste vara lyhörda, delge erfarenheter och stötta morgonda-
gens entreprenörer på vägen. Det finns så många möjligheter, men 
man måste våga misslyckas för att lyckas”.
Peter Lindberg, Klädkällaren

ROLIGASTE SOMMARJOBBET I SAMARBETE MED:
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DO IT 4 THE KIDS
En spinoff på Do it 4 U. Tre killar från Afghanistan som ville göra en 
insats för sjuka barn. De kom på en idé, som inte kostade dem några 
pengar att genomföra för att ha möjlighet att donera varenda intjänad 
krona till Barncancerfonden. 

De utnyttjade den fantastiska hallonväxten kring Ale och cyklade un-
der en dag och plockade bär, som de sedan kokade sylt på. De frågade 
sina grannar om någon hade några glasburkar att ge bort, vilket de 
hade. Utanför Netto i Älvängen så anordnade de ett lotteri om att vin-
na den största syltburken för 5 kr per lott. Ville man däremot ha med 
sig den lokalt producerad och ekologiska sylten hem på en gång, kun-
de man köpa med en burk på plats. Under dagen passerande flera 
Älvängenbor som var med och stöttade killarnas projekt och när täv-
lingen var över fördes pengarna över på Barncancerfondens insam-
ling. 

”Våra unga entreprenörer är Sveriges framtid.”
Alf Grankvist, Eurocable

”Vår förmåga att utveckla idéer till bärkraftiga företag är en av de 
viktigaste aspekterna för att skapa nya jobb. Axel Christiernsson 
tycker det är viktigt att stötta Roligaste Sommarjobbet och bidra till 
att fler får känna på de möjligheter eget företagande innebär.”
Lenny Berglund, Axel Christiernsson

ROLIGASTE SOMMARJOBBET I SAMARBETE MED:
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AVSLUTNING TILLSAMMANS 
MED STENUNGSUND.
Vår avslutning hölls tillsammans med Stenungsundsgänget vid ett soligt 
Chalmers i Göteborg under festliga omständigheter. Tillsammans reflektera-
de vi över veckorna som gått och de lärdomar de fått. Vi delade ut diplom 
och priser till de som utmärkt sig extra mycket.
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RESULTAT
# PLATSER:  10
# SÖKANDE:  61
# START:  14
# FULLFÖLJANDE: 11

R E S U LTAT

Årskurs

 Åk 8 20%

 Åk 9 40%

 Åk 1 0%

 Åk 2 10%

 Åk 3 30%

30+70
Könsfördelning

 Kvinna 30%

 Man 70%

  Väljer att ej 
svar 0%

20+40+10+30
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HANDLEDNINGEN

   100% anser att handledarna varit tillgänliga.

   90% anser att handledarna givit dem energi.

   90% anser att handledarna givit dem bra råd.

   90% anser att handledarnas kunskaper  
om att driva företag var goda eller mycket 
goda.

    90% anser att handledarnas förmåga att 
skapa ett gott klimat i gruppen var god eller 
mycket god.

   90% anser att det fått ett gott eller mycket 
gott stöd av handledarna under företagandet.

ENTREPRENÖRIELL FÖRMÅGA

  80% anser att de blivit mer kreativa.

   80% anser att de blivit bättre på att  
lösa problem.

   90% anser att de blivit bättre på att  
ta initiativ.

   90% anser att de fått bättre  
självförtroende. 

  70% anser att de blivit modigare.

   70% anser att de blivit bättre på  
att ta kontakt med nya människor.

   30% upplever en ökad motivation  
till att gå i skolan.

   70% upplever en ökad motivation  
till att jobba.

   80% anser att de fått en ökad  
drivkraft.

   70% anser att de ökat sin förmåga  
att arbeta uthålligt och inte ge upp.

FÖRETAGANDE

   50% anser att det fått ett ökad intresse  
för att starta UF-företag.

   60% anser att det fått ett ökad intresse  
för att starta företag.

   80% anser att det fått ett ökad intresse  
för att förverkliga idéer.

PROGRAMMET

   80% anser att informationen om  
programmet var bra eller mycket bra.

   90% anser att arrangemanget (lokaler,  
fika etc.) var bra eller mycket bra.

   80% anser att föreläsarna under kick-
off-veckan var bra eller mycket bra.

   80% anser att de fått bra eller mycket  
bra information om regler och möjligheter 
som företagare.

   70% anser att veckoträffarna var bra  
eller mycket bra.

   80% anser att avslutningen var bra  
eller mycket bra.

1 Svarsfrekvens: 90,9 %

80%
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