
 

    

  

   

   

 

  

 

 

Starta eget 
6 veckor kostnadsfri utbildning för dig som funderar på att bli egen 
företagare 
 
Om utbildningen 

Folkuniversitetets Starta eget-utbildning är en kvalitetssäkrad process 

som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas 

med din verksamhet. Du som blivande företagare vägleds i grupp och 

individuellt genom de olika stegen i Lean Business Canvas-modellen, 

kompletterat med stegen fundera/starta i verksamt.se. 

Utbildningsupplägget består av: 

• Utbildningstillfällen, 6 x 3 timmar (1 utbildningstillfälle/vecka) 

• Eget arbete i webbplattformen verksamt.se  

• Eget arbete med Lean Business Canvas med professionell individuell 

rådgivning. 

 
Lean Business Canvas  

Lean Business Canvas (LBC) är en modell för affärsutveckling som 

bygger på modern forskning inom entreprenörskap. Du får tillgång till 

en toppmodern IT-plattform (Entreprenerdy) anpassad för just den här 

modellen.  

Du kommer även att introduceras till verksamt.se, som är berörda 

myndigheters webbplattform för eget företagande, och därmed ett 

viktigt verktyg för dig att bekanta dig med. 

Den pedagogiska processen består av de olika stegen; 1) Syfte, 2) 

Resurser, 3) Affärsidé, 4) Affärsmodell, 5) Mål/uppgifter samt 6) 

Prognos.  
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Starta eget – 6 veckor kostnadsfri utbildning (forts) 
• Innehåll 

• Vidareslussning  

• Praktisk information 

 

Innehåll 

1. Syfte: motivation, värdegrund, att vara 

företagare samt hållbart företagande. 

2. Resurser: Olika typer av resurser samt 

startbudget. 

3. Affärsidé: Att skapa och testa en hållbar 

affärsidé samt välja företagsform. 

4. Affärsmodell: Hållbar affärsmodell, 

marknadsplanering och affärsplan.  

5. Mål/uppgifter/prognos: Olika typer av 

mål samt ekonomi och ekonomistyrning. 

6. Regelverk/avslut: Skatter, skyldigheter 

samt stödfunktioner och affärsnätverk. 

 

Vidareslussning 

Innan utbildningens avslut får du även 

rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt 

fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till 

entreprenörsplattformen efter utbildningen.  

 

 

 

Praktisk information 

Distans: Utbildningen genomförs på distans under 

hösten 2020 om inte annat är överens-kommet i 

enskilda fall.  

 

Anmälan: Anmälningslänk med aktuella kurs-starter 

hittar du på din kommuns hemsida.  

 

Kostnad: Kostnadsfritt för dig som är bosatt i de 

kommuner som erbjuder utbildningen. 
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