
Regler 
med kommentarer

Ni skall förverkliga en affärsidé och ert företaget ska drivas under minst 4 
timmar    (förslagsvis 10:00-14:00) under dag 2.

Arbeta i grupp (förslagsvis 2-4 i varje grupp/företag)

Ingen olaglig verksamhet

Inget lotteri

Ni får inte sälja varm mat

Verksamheten ska bedrivas inom ett rimligt avstånd

Affärsidén får inte bedrivas på er skolan eller ha lärare/elever på skolan 
som målgrupp

Man får inte tigga pengar.

Försök tjäna pengar.

Affärsidéerna ska godkännas av handledare.

Den första regeln är grunden för E-kampen, företaget 
ska ha verksamhet under minst 4 timmar för att elev-
erna ska få chansen att uppleva så mycket som möjligt 
gällande med- och motgångar samt ha tid att styra om 
en idé som kanske inte fungerar.

Gällande gruppstorlekar kan man vara lite flexibel som 
handledare men vi vet av erfarenhet att grupper med 
över 4 medlemmar tenderar att fungera sämre. Blir 
gruppen större än 4 st kan det vara bättre att bilda två 
företag/grupper, givetvis får grupperna samarbeta 
med varandra.

Ingen olaglig verksamhet behöver kanske ingen förkla-
ring och i praktiken faller de två efterföljande reglerna 
inom regeln för olaglig verksamhet, då dessa två verk-
samheter så gott som undantagslöst kräver tillstånd 
som är mycket svåra att få på så kort tid.

Att verksamheten ska bedrivas inom rimligt avstånd 
är en regel som finns för att handledaren ska kunna 
besöka varje grupp/företag. 

Kommentarer till reglerna

Gällande tillstånd för var elevföretag får stå att sälja varie-
rar det lite från kommun till kommun. En del i läroproces-
sen kan vara att låta eleverna själva få ta reda på vad som 
gäller för dem. Kommunerna är ofta vana med ”elevföre-
tag” som vill sälja på torg odyl., kommunerna brukar ha 
rutiner för vad som gäller. Vill man stå utanför en butik är 
det personalen där som kan ge tillstånd. Givetvis kan man 
som handledare själv kontakta kommunen i förväg för att 
höra vad som gäller. Om man inte har ett fast försäljnings-
ställe krävs i regel inga tillstånd.

Regeln om att inte bedriva verksamhet på skolan är dels 
för att inte störa den ordinarie undervisningen och dels 
för att försöka få eleverna att komma lite utanför sin 
komfortzon. Denna regel kan handledarna vara flexibel 
med utifrån de förutsättningar som finns på den aktuella 
skolan.

E-kampen bygger på att eleverna ska försöka tjäna peng-
ar på en egen affärsidé och att tigga pengar räknas inte 
som en affärsidé.


