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ABSTRACT 

The aim of  this doctoral dissertation project has been  to  investigate and describe 

Entrepreneurship Education  in one Swedish county, E‐county. The dissertation  is 

based on five studies, four case studies and a minor follow‐up study. Together these 

studies constitute a multiple case study called The Main Study. The purpose of the 

study has been to investigate how European policy on entrepreneurship education 

has been reproduced and realized in different educational settings in E‐county, and 

the consequences this has had for fostering students and local identity building. The 

two first studies, cases A and B were carried out in three schools where three high 

school programs were studied,  the Haircare program, a  technical program and a 

social science program. The programs were chosen so that the whole range of high 

school programs were represented; a practical program, a semi‐academic program 

and an academic program. The third case, C, contained the specific educational pro‐

gram  ʺSummer Entrepreneur” which was developed  in a  local municipality  in E‐

county, and had been spread throughout Sweden. The program was developed by 

local people within the framework of an educational concept that had been imported 

from Canada, “Open For Business“. The fourth study, case D, was carried out in the 

educational program Youth Enterprise in local high schools, including the so called 

“Practice school”. The fifth study was a minor study through interviews with repre‐

sentatives from the different educational programs. To enable methodical triangu‐

lation, studies A to D were carried out with interviews, questionnaires, observations 

and document analysis. The studies were based on theories of entrepreneurship, en‐

trepreneurship  education  and  general  education.  The  theoretical  framework  for 

analysis was based on Basil Bernstein’s  (2000)  theoretical  concepts  classification, 

framing, the pedagogic device and pedagogic identities. The major finding from the 

Main Study was  that entrepreneurship education was already part of  the educa‐

tional programs studied for some time before it became part of the Swedish national 

curricula in 2011. Entrepreneurship had become an element in the fostering of local 

identities in E‐county. Since it has become a major element of the value base in the 

national curricula,  it will probably be an  important part  in  fostering and  identity 

building in all Swedish schools in the future.  

Keywords: Classification, Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Fostering; 

Framing, Pedagogic Identities; the Pedagogic Device. 
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Till mina älskade söner 

Morgan och Pontus. 
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FÖRORD 

Då var den då äntligen tryckt, boken hans…… 

 

Den här avhandlingen är en produkt av många års arbete. Jag ska erkänna att tidvis 

har det varit rent förfärligt. Tvivlet på den egna förmågan och tanken på att ge upp 

har varit närvarande många gånger. Men under de alla flesta dagarna har det varit 

en fantastisk resa fylld av positiva känslor, intressanta upplevelser, kreativa samtal, 

nyfiket  läsande,  stimulerande  skrivande och  spännande möten med mängder av 

människor. Jag halkade in på det här projektet på ett bananskal. Om jag inte hade 

ringt Anders Olofsson för att fråga om det var någon mening att söka en doktorand‐

tjänst i pedagogik med en magisterexamen i psykologi skulle aldrig denna bok blivit 

tryckt. Anders svarade ungefär ”Nja, det blir nog svårt”, vi fortsatte prata en stund 

men samtalet blev ganska kort. Men efter ca 20 minuter ringde han upp och sa ”Du 

kan komma ner för att arbeta i ett forskningsprojekt och undervisa”. På den vägen 

är det……. Anders du gav mig chansen och har sedan dess väglett mig i den akade‐

miska världen. Du har fungerat som handledare, mentor och vän, tack! Det är dock 

inte bara Anders som ska ha ett stort tack. Under årens gång är det många männi‐

skor som varit mycket betydelsefulla för mig.  

Christina Segerholm, du visade dig vara en engagerad människa och en fantas‐

tisk handledare redan från första dagen när jag påbörjade mina doktorandstudier i 

Umeå. Tack för ditt stöd Christina! Jag också passa på att tacka personalen på Peda‐

gogiska institutionen i Umeå för den tid jag tillbringade där både i grundutbildning 

och under den  relativt korta doktorandtiden. En av er  förtjänar ett speciellt  tack, 

nämligen Josef Fahlen som var opponent på mitt nittioprocents‐seminarium. Tack 

Josef för ett viktigt bidrag till boken! Studenter och den undervisande personalen på 

BIT‐programmet ska också ha ett speciellt tack. Tiden med BIT 98 var helt fantastisk 

på många sätt, tack!  

Gänget i forskningsprojektet ”Lärande för företagsamhet i nya och gamla utbild‐

ningsinstitutioner”, Anders Olofsson, Carina Holmgren, Jörgen From, Kristen Sny‐

der och Ulrica Eklöf (Sundström). Tillsammans med er påbörjade jag den resa som i 

en mening avslutas med min disputation. Ert bidrag var det första och det är oerhört 

betydelsefullt, tack! Jag ser fram emot nya spännande samarbeten med er på den 

resa som vidtar. 

Deltagarna i SESPA‐projektet har bidragit med nya perspektiv på entreprenör‐

skap, samhällsentreprenörskap, vilket varit väldigt intressant, det tackar jag för.  
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Sedan 2002 har jag haft förmånen att arbeta med och umgås med personalen på 

UTV. Conny Björkman och Lena Ivarsson, tack för att ni som människor och chefer 

underlättat min resa! Hela personalen på UTV har sedan 2002 varit ett fantastiskt 

stöd för mig, jag önskar att jag kunde ge er alla en kram, tack! Jag vill också vända 

mig till personalen på campus Härnösand som bland annat  innefattar städerskor, 

vaktmästare och datatekniker med flera. Ni har bidragit med ert stöd och er positiva 

attityd, tack! 

I slutspurten ryckte några personer in för att jag äntligen skulle få boken i tryck. 

Jakob Billmayer, Janet Harling, Lasse Sandin, Marianne Flyckt Hahlin och Pontus 

Karlsson! Ett speciellt tack till Janet och Pontus för era mer omfattande text och lay‐

outgenomgångar! Utan tryckare blir det inget tryckt. Christina Olsson med kollegor, 

tack! 

Jag vill vända mig till de människor vilka varit deltagare i de studier jag genom‐

fört för att kunna skriva denna bok. Utan er hade det blivit intet! Stort tack för ert 

deltagande i studierna! 

Sist men definitivt inte minst vill  jag rikta ett stort tack till ett antal människor 

som betytt väldigt mycket för mig under många år. Först vill jag vända mig till mina 

föräldrar Linnea och Lennart. Ni gav mig en uppväxt som möjliggjorde ett fantas‐

tiskt liv. Vart ni än är finns ni i mina tankar, tack! Mina söner Pontus och Morgan, 

ni gör livet till en dröm tack! Karin, tack! Lillebror Torbjörn Karlsson du har varit en 

fantastisk bror och kamrat hela mitt liv, tack! Rose‐Marie Norkvist, kära kusin du 

har varit och är kusin, syrra och morsa på en och samma gång. Du och Hasse till‐

sammans med Therese, Mattias, Gabrielle med familjer, vilken storfamilj, tack! Mina 

barns mor Berit Karlsson, tack! Lena, Pontus, Hampus och Rasmus Ivarsson, tack! 

Ove och Elsy, tack! Göran och Marie med familj, tack! Ett par kompisar med familj 

ska också ha ett stort tack. Olle och Ulrika, Micke och Lotta samt Bengt‐Arne och 

Ann‐Louise. Ni är helt fantastiska vänner, tack!  

 

Ni har alla bidragit till den här boken! 

 

Håkan Karlsson  
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INLEDNING  

De europeiska utbildningssystemen har kommit att bli en nyckelfaktor för ekono‐

misk utveckling och  stärkt  internationell konkurrenskraft  inom  såväl Europeiska 

Unionen (EU) som helhet som inom dess medlemsstater. Detta går att förstå som en 

del i ett större globaliseringsparadigm där utbildningsinstitutionerna ska förbereda 

medborgarna för ett globalt kunskapssamhälle baserat på en kunskapsekonomi utan 

nationella gränser (Popkewitz, & Riswi, 2009).  

 

The salvation themes embedded in the narratives of globalization carry a dou‐

ble irony, embodying principles for governing the future in the present and to 

prepare for the global world through prescriptions designed to make the nation 

competitive and progressive in the new world system. (Popkewits & Riswi, 

2009, s. 24) 

 

Inom ramen för detta globaliseringsparadigm har kopplingen mellan företagsamhet 

och utbildning kommit att bli en central del av såväl de internationella utbildning‐

systemen som de svenska. Därmed har entreprenörskap, företagsamhet och företa‐

gande blivit nya utgångspunkter för utformningen av utbildning när det gäller såväl 

utbildningsinnehåll som utbildningsform, inte minst i Sverige. Med andra ord har 

entreprenörskap, företagsamhet och företagande blivit ett centralt fenomen1 att stu‐

dera i svensk utbildning med utgångspunkt i de klassiska didaktiska frågorna, vad, 

hur och varför. Detta utgör de övergripande utgångspunkterna för avhandlingen. 

Varför‐frågan kan förklaras med utgångspunkt  i Thrölers (2011) argument om 

internationell  utbildningspolitik. Han  beskriver  utvecklingen  som  en  del  av  en 

överstatlig styrning och kontroll av utbildning som initierats av Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling  (OECD) efter andra världskriget. Detta har 

skett och sker i en pågående globalisering/europeisering som innefattar en neolibe‐

ral  agenda där  organisationer  som EU, Världshandelsorganisationen  (WTO)  och 

OECD påverkat de nationella utbildningssystemen (Ball, 2012; Rinne, 2006). Rinne 

tar utgångspunkten i Finland som ett exempel för de nordiska ländernas rätt likar‐

tade välfärdsstater och utbildningssystem. Genom dokumentanalyser och intervjuer 

visar han att de internationella organisationerna haft inflytande på den nationella 

utbildningspolitiken i Finland. Även om förslag från till exempel OECD avvisats el‐

ler skjutits på framtiden har internationell policy och internationella aktiviteter varit 

viktiga för att genomföra och legitimera utbildningspolitiken i Finland. Exempelvis 

                                                           
1 När det gäller begreppen entreprenörskap, företagsamhet och företagande kommer de att användas parallellt och synonymt i stora delar av denna av-

handling. Begreppen kan ha olika innebörd beroende på vem som definierar dem men de representerar ett gemensamt fenomen i relation till utbildning. 
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utpekas Programme for International Student Assessment (PISA) som en viktig på‐

verkansfaktor för inriktningen av finsk utbildningspolitik (Rinne, 2006). Även i Sve‐

rige har internationella studier av elevers kunskaper som PISA och Trends in Inter‐

national Mathematics and Science Study (TIMSS) haft ett tydligt inflytande på den 

politiska debatten  och utbildningspolitiken. Krav på  ”ordning  och  reda  i  skolan”  i 

kombination med utökade nationella kunskapsmätningar samt betyg i allt tidigare 

ålder är några tydliga punkter där de internationella mätningarna är en del i debat‐

ten och realpolitiken (Adolfsson, 2012; Forsberg, 2010). 

Tillsammans med styrning och utvärdering har även vissa typer av kunskaper 

och färdigheter kommit att utpekas som centrala. Till exempel definieras inom EU 

åtta stycken nyckelkompetenser, däribland initiativförmåga och företagaranda (se 

t.ex. Europeiska Kommissionen, 2004, 2007). Detta kan betraktas som en effekt av att 

entreprenörskap sedan 1970‐talet varit en del av den politiska agendan på internat‐

ionell nivå,  i begynnelsen  inom OECD och sedan  i början av 1990‐talet  inom EU 

(Mahieu, 2006). Entreprenörskap och en entreprenöriell ekonomi presenteras också 

som  en  central  faktor  för  regional utveckling  i  en  allt mer globaliserad  ekonomi 

(Audrecht, 2010; Karlsson, Johansson, & Stough, 2010). Denna utveckling avspeglar 

sig också inom EUs enskilda medlemsländer där entreprenörskap på ett policyplan 

beskrivs  som något  som bör  stimuleras och utvecklas  (Stevenson, & Lundström, 

2007). Under denna  tid kom också  entreprenörskapsutbildning  att utryckas  som 

centralt när det gäller att stärka såväl  individens möjligheter att klara en allt mer 

komplex värld som för att stärka samhällsekonomin. (Gibb, 2011, 2004a, 2004b; Jo‐

hannisson, Madsén, & Wallentin 2000; Lücker, 2011; Stevenson, & Lundström, 2007).  

Parallellt med detta utvecklas också europeisk policy för att styra övervakningen 

av de europeiska utbildningarnas kvalitet, något som även gäller entreprenörskaps‐

utbildning. Bland annat har analysföretaget GHK Consulting Ltd (GHK, 2011, 2014) 

haft ett uppdrag av Europeiska Kommissionen där ett av syftena varit att  föreslå 

indikatorer  för  att  kunna  jämföra  entreprenörskapsutbildningen  i  medlemslän‐

derna. Inom EU har det alltså skapats policy för entreprenörskapsutbildning och hur 

den ska utvärderas.  

Som en följd av detta och i kombination med strukturella förändringar på arbets‐

marknaden har ett  flertal  regionala entreprenörskapssatsningar genomförts  i den 

svenska skolan sedan  tidigt 2000‐tal. Satsningarna har även kommit att  innefatta 

studier av entreprenöriella aktiviteter i det svenska skolsystemet på såväl grundsko‐

lenivå som gymnasienivå (se t.ex. Cervantes, 2005; Holmgren, 2010; Mahieu, 2006; 

Olofsson, 2009). Dessutom har direkta ekonomiska satsningar gjorts på för skolan 

externa utbildningsformer, till exempel Open For Business (OFB) (Olofsson, 2009; 

Holmgren, 2009). Satsningarna har inriktats på såväl utbildningens innehåll som på 

utbildningens form, med andra ord på de didaktiska vad‐ och hur‐frågorna. Varför‐
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frågan har i många fall kommit att besvaras av politiker och forskare med att entre‐

prenörskapsutbildning är ett måste för att ungdomar ska vara förberedda för mor‐

gondagens samhälle (Holmgren, & From, 2005). Som exempel på detta argumente‐

rar Gibb (2004 a, 2004b) samt Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) för att ent‐

reprenörskapsutbildning är centralt för att ungdomar ska kunna hantera en allt mer 

komplex, global samtid och framtid.  
De regionala satsningarna kan förstås som försök till implementering och åter‐

skapande av internationell utbildningspolicy gällande entreprenörskap och företag‐

samhet på ett nationellt och regionalt plan. Parallellt med detta har också vikten av 

ämneskunskaper betonats tillsammans med krav på ordning och reda i en skola som 

avkrävs ett allt större ansvar för utbildningens kvalitet (Adolfsson, 2012; Forsberg, 

2010; Nordin 2012). Samtidigt förordar ett flertal forskare paradoxalt nog en frigö‐

rande och progressiv aktivitetspedagogik där ämnesindelning och kontroll kan be‐

traktas som hinder för denna pedagogik (se t.ex. Johannisson, Madsén & Wallentin, 

2000; Karlsson, Sandås & Kristoffersson, 2008; Lackéus, 2013; Lundqvist, Hallberg, 

Leffler, & Svedberg, 2011; Westlund & Westlund, 2007).  

Ur ett  läroplansteoretiskt perspektiv har den svenska skolan historiskt haft en 

stark bas i kunskapsinnehållet. I och med 1946 års skolkommission infördes också 

krav på mer tidsenliga arbetsformer något som kom att avspegla sig i utvecklingen 

av den nya grundskolan samt den nya gymnasieskolan. Detta utvecklades ytterli‐

gare  i bland annat  läroplanerna  för de obligatoriska samt  frivilliga skolformerna, 

alltså Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) respektive Läroplan för 

de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I dessa tillkom ökade möjligheter för en delta‐

gande målstyrning där lärare och elever tillsammans tilläts påverka det innehåll som 

skulle  behandlas  samtidigt  som  centrala  kunskaper  betonades  i  form  av  mål 

(Englund, Forsberg, & Sundberg, 2012). Förespråkare för en mer progressiv under‐

visning som Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) konstaterar att den läroplan 

som gällde under tiden för de studier som ingår i avhandlingen, Lpo 94 och Lpf 94, 

möjliggjorde  elevernas  inflytande  över  såväl  innehåll  som  arbetsformer. Även  i 

gymnasieskolan ökade elevernas valmöjligheter i och med Lpf 94 där den innehålls‐

liga skillnaden mellan de teoretiska programmen och yrkesprogrammen minskade 

i och med  införandet av gemensamma kärnämnen. Dessutom utökades elevernas 

inflytande över gymnasieutbildningen när det gällde val av kurser och ämnen (Lun‐

dahl, Erixon Arreman, Lundström & Rönnberg, 2010).  

I de läroplaner som gäller från och med 2011, Läroplan för grundskolan, försko‐

leklassen och fritidshemmet 2011 samt Läroplan, examensmål och gymnasiegemen‐

samma ämnen för gymnasieskola 2011, ligger betoningen återigen mer på kunskaps‐

krav samt på resultatstyrning genom nationella och internationella prov (Englund, 

Forsberg & Sundberg, 2012; Nordin, 2012). Dessa kunskapskrav bygger på en för‐

ment objektiv förståelse av kunskap som är liknande för hela EU. I Sverige har den 
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upptagits i form av en tydlig ämnesorientering. Nordin (2012) utrycker detta i sina 

slutsatser på följande vis: 

  

Orienteringen mot en mer objektiv kunskapsförståelse är gemensam  för den 

europeiska och den svenska arenan. Inom EU ges den en mer generell oriente‐

ring medan den i Sverige kommer till utryck i form av en nykonservativ äm‐

nesorientering. I båda fallen förstås de som utryck för en tilltagande utfallsori‐

entering med ökade krav på kunskapens mätbarhet. (f, 2012, s.202) 

 

Samtidigt har formuleringar om entreprenörskap tillkommit i läroplanerna för gym‐

nasiet och grundskolan som något centralt för att utveckla elevernas kunskaper och 

förmågor när det gäller entreprenörskap och företagsamhet. Dessutom har skolan 

numera uppdraget att skapa en positiv attityd gentemot entreprenörskap och före‐

tagsamhet (Nordin, 2012).  

Entreprenörskapet som fenomen gjorde dock sitt intåg i det svenska skolsyste‐

met betydligt tidigare än 2011. Det dök upp i en tid när skolan marknadiserats efter 

friskolereformen 1992 samt i en tid av ny styrning av offentlig verksamhet i form av 

New Public Management (Beach & Dovermark, 2007). Sammantaget kan sägas att 

entreprenörskap som begrepp, fenomen och praktik införs i det svenska skolsyste‐

met inom ramen för ett antal olika internationella ideologiska strömningar. Apple 

(2003, 2011) sammanfattar dessa strömningar som en process av konservativ moder‐

nisering i form av neo‐liberalism, neo‐konservatism och manageralism. Det neolibe‐

rala består i en vilja till att skapa en stark ekonomisk marknad och försvaga staten, 

det neo‐konservativa i att stärka statens kontroll över läroplanernas kunskapsinne‐

håll och värderingar. New managerialism består i att förstärka kontrollen av skolan 

genom en stark styrning med ökade krav på ansvar och utvärdering av utbildnings‐

systemen.  

Med utgångspunkt i detta har forskningsobjektet för denna studie varit hur ent‐

reprenörskapsutbildning  som  en del  i  ett  policyfält  kommit  att  förstås  och  åter‐

skapas i utbildning på lokal nivå inom E‐länet. Initialt låg det egna forskningsintres‐

set mest på den lokala utvecklingen, men intresset kom att övergå till hur ett i grun‐

den ekonomiskt fenomen, entreprenörskap, tagits emot för att bli en del av lokala 

utbildningspraktiker inom länet, med potential att forma ungdomars identiteter ge‐

nom såväl ämnesinnehåll som form. Intresset växte fram genom en förståelse av att 

policy om entreprenörskap hade fått ett genomslag i skolan långt innan det blev en 

del av läroplanerna. Ett genomslag som delvis beror på lokala och regionala aktörers 

arbete för att främja entreprenörskap och företagsamhet i skolan (se t.ex. Berglund 

& Holmgren, 2007; Cervantes, 2005; Olofsson 2009). Dessutom genom att det fick ett 

genomslag i en tid där policy om utbildningens kunskapsinnehåll och arbetsformer 

delvis är motsägelsefulla (Apple, 2003, 2011; Sundberg, & Wahlström, 2012).  
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Studiens övergripande problem är  inte hur  internationell policy skapats på en 

nationell nivå utan hur policy om entreprenörskap och företagsamhet återskapats 

och realiserats på lokal nivå. För att använda Bernsteins (2000) begrepp pedagogisk 

identitet, på vilket sätt har officiella pedagogiska identiteter, i form av ideologi, mot‐

tagits på lokal nivå och vilka lokala pedagogiska identiteter har möjliggjorts genom 

detta mottagande? En grundläggande del i denna tankegång har varit att vad som 

återskapas och realiseras alltid påverkas av den mottagande parten (Bernstein, 2000; 

Lindensjö & Lundgren, 2000; Pressman & Wildavsky, 1984). Med i utgångspunkt i 

Hammer (1910/1988), som argumenterar för att uppfostran och fostran är pedago‐

gikämnets grundläggande studieobjekt, är detta en studie av fostran som samhälls‐

fenomen i historisk och social bemärkelse. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur europeisk policy om ent‐

reprenörskap återskapats och realiserats på regional nivå, E‐länet, i olika typer av 

utbildningsverksamheter, samt att beskriva och analysera vilka typer av identiteter 

som möjliggjorts inom ramen för dessa verksamheter. 

 

Detta syfte är nedbrutet i följande frågeställningar: 

Vilka är omständigheterna för de regionala satsningarna i E‐länet? 

Hur framstår dessa regionala satsningar över en period på 13 år? 

Vilka aktörer har varit centrala för satsningarnas genomförande? 

Vilka specifika former av utbildning i relation till entreprenörskap är det som fak‐

tiskt realiserats? 

Vilken/vilka identiteter har dessa former för utbildning haft potential att forma? 

 

Avhandlingens disposition 

Föreliggande avhandling baseras på fyra studier inom ramen för tre forskningspro‐

jekt samt en mindre uppföljande studie, alltså fem delstudier totalt. De tre projekten 

var: ”Lärande  för  företagsamhet  i nya och gamla utbildningsinstitutioner”, ”E‐lä‐

net” och ”Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA).” De två 

första projekten var dels  inriktade på vetenskaplig forskning av befintliga utbild‐

ningsverksamheter, dels studier av nyetablerade utbildningsverksamheter inom E‐

länet. Det tredje projektet, SESPA var ett regionalt utvecklingsprojekt i E‐länet och 

ytterligare ett län, alltså två län. Även detta projekt var inriktat på forskning om lokal 

och regional utveckling. De gemensamma nämnarna i samtliga tre projekt har varit 

utbildning, entreprenörskap, företagsamhet, företagande samt lokal och regional ut‐

veckling.  
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Avhandlingen som helhet är en avrapportering av de fem ingående studierna, i 

den text som följer kommer denna avrapportering att kallas huvudstudien. E‐länet 

är en fiktiv benämning på det  län där huvudstudien genomförts. E‐länet som be‐

nämning representerar kopplingar  inte enbart  till entreprenörskap utan också  till 

företagsamhet och företagande samt dessa begrepps relation till utbildning. Detta 

gäller i samtliga fall där E‐länet används.  

Huvudstudien har kommit att bli en multipel  fallstudie där  flera utbildnings‐

verksamheter presenteras. De verksamheter som ingår är program i tre gymnasie‐

skolor, två klasser i en grundskola samt verksamheterna Open For Business (OFB) 

och Ung Företagsamhet (UF). Här följer en initial beskrivning av OFB samt UF. 

OFB är en verksamhet med inriktning att stimulera unga individers företagande 

och  entreprenörskap. Modellen  har utvecklats  i Kanada  av Centre  for Entrepre‐

neurship Education and Development (CEED) och den importerades till Sverige år 

2000 genom att dåvarande Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)2 tecknade ett 

avtal med CEED. Detta resulterade i att ett antal kontor, så kallade ”Sajter”, öppnade 

i ett antal svenska regioner bland annat i E‐länet. Personalen på dessa sajter arbetade 

huvudsakligen med ungdomars attityder gentemot entreprenörskap samt deras ent‐

reprenöriella kunskaper och förmågor. Verksamheten drevs i projektform och kon‐

toren avvecklades 2005 vid projektens slut. Detta till trots lever en modell som ut‐

vecklades inom ramen för OFB kvar år 2015, Sommarlovsentreprenör. Denna modell 

går ut på att hjälpa ungdomar att starta företag som ett alternativ till traditionella 

sommararbeten.3 Vad  som händer med  Sommarlovsentreprenör  efter  2015  är  en 

framtida empirisk fråga. 

UF är en verksamhet som i samarbete med gymnasieskolan arbetar med att ge 

ungdomar erfarenheter av att starta och driva företag. Detta sker genom att eleverna 

under  ett  år  i  gymnasieskolan  startar, driver  samt  avvecklar  ett  företag.  Studie‐

material samt viss administration tillhandahålls av UF och lärare på skolan sköter 

den praktiska verksamheten i skolvardagen.4 

Kapitel  två behandlar  teorier om entreprenörskap,  företagsamhet samt  företa‐

gande som begrepp samt hur dessa begrepp relaterar till utbildning. Kapitel tre ut‐

gör beskrivningar av den övergripande teoretiska referensram vilken utgör grunden 

till den tolkningsram som använts i huvudstudien. I kapitel fyra presenteras studi‐

ernas genomförande i relation till huvudstudien, det övergripande fallet E‐länet. I 

kapitel fem sammanfattas de fem texter som ingår i avhandlingen. Kapitel sex utgör 

                                                           
2 NUTEKS verksamhet övertogs av Tillväxtverket år 2009. 

3 För en mer utvecklad beskrivning av OFB se Holmgren (2009). Sommarlovsentreprenör beskrivs mer ingående i den text som ingår i denna avhandling: 

“Summer Entrepreneur an activity for stimulating entrepreneurship among youths: A case study in a Swedish county.” (Karlsson, 2011). 

4 För en mer utvecklad beskrivning, se den i avhandlingen ingående texten: ”Ung Företagsamhet i E‐länet; Betydelsen av samhällsentreprenörer och 

utbildningsinsatser för regional utveckling.” (Karlsson, & Olofsson, 2012). 
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en sammanfattande diskussion samt slutsatser baserade på huvudstudien. Kapitel 

sju är en engelsk sammanfattning av huvudstudien. 

 

Teorier om entreprenörskap  

I kapitlet behandlas teorier samt forskning om entreprenörskap, samhällsentrepre‐

nörskap samt entreprenörskapsutbildning. Inget av begreppen är entydiga i sin te‐

oretiska utformning vilket medfört att  forskningen  i  fältet har haft vitt skilda ut‐

gångspunkter och ansatser. Kapitlet avslutas med en utredning av begreppen entre‐

prenörskap, företagsamhet och företagande i relation till utbildning. 

 

Entreprenörskap 

Vad innebär begreppet entreprenörskap? Hur kan entreprenörskap förstås i relation 

till företagsamhet och företagande? Vad innebär begreppen i relation till utbildning? 

Frågorna har inga enkla svar men detta avsnitt är ett försök att reda ut begreppen. 

En kort definition av Entreprenörskap som är återkommande i flertalet texter är:  

 

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller 

i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma 

idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekono‐

miska sammanhang. (Nutek, 1999) 

 

Med utgångspunkt i detta följer en utredning om begreppet entreprenörskap, dess 

ursprung  och  komplexitet.  Begreppet  entreprenör  har  sitt  ursprung  i  franskans 

”Entreprendre”, i betydelsen att genomföra. Det användes under medeltiden som 

beskrivning av personer som var aktiva och fick saker gjorda (Swedberg, 1994). Un‐

der sjuttonhundratalet  förekommer begreppet entreprenör  i ekonomisk  teoribild‐

ning för första gången i Essai sur la Nature du Commerce en Général (1755) av Ri‐

chard Cantillon (Swedberg, 1994, 2000). I Cantillons bok beskrivs entreprenören som 

någon som hanterar resurser i en framväxande marknadsekonomi på en marknad 

av möjligheter och risker (Cantillon 1755/2010; Fusfeld, 2002). Cantillon (1755/2010) 

beskriver ett  feodalt klassperspektiv där kungahuset och markägarna är de enda 

oberoende i samhället på grund av sitt markägande och sin ställning. Övriga sam‐

hällsinvånare är beroende av dessa markägare och delas in i två klasser, arbetsta‐

garna som är beroende av lönearbetet och entreprenörerna. Till lönearbetare räknas 

såväl generaler och hovmän som drängar just på grund av att de uppbär lön.  
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Entreprenörerna i sin mer fria roll att skaffa produktionsmedel beskrivs på följande 

vis:  

 

All the others are entrepreneurs, whether they are set up with capital to con‐

duct their enterprise, or are entrepreneurs of their own labor without capital, 

and they may be regarded as living under uncertainty; even the beggars and 

the robbers are entrepreneurs of this class. (Cantillon, 1755/2010, s. 76)  

 

Cantillons entreprenör är alltså en riskvillig individ vilken har en funktion skild från 

ägande av kapital.5 Han är den förste ekonomiske liberalen som beskriver entrepre‐

nören som en aktör i en tid av övergång från feodalism till marknadsekonomi base‐

rad på individuellt företagande (Cantillon 1755/2010; Fusfeld, 2002). Med utgångs‐

punkt i Hackings Making people up (1986) kan sägas att Cantillon skapade entrepre‐

nören som en ekonomisk varelse. 

I modern tid är en av de mest betydande nationalekonomiska teoretikerna när 

det gäller entreprenörskap  Joseph A. Schumpeter, (Swedberg, 2000; Sandal, 2003) 

vars  teoribildning utvecklades under  första delen av 1900‐talet. Sandal visar  i sin 

avhandling att Schumpeters  teoribildning är att betrakta  som analytiska koncept 

vilka är användbara för att förstå och förklara entreprenören, entreprenörskap och 

innovation än idag. 

Schumpeter definierar entreprenörskap som en förmåga att göra ”nya kombinat‐

ioner” med hjälp av redan existerande produktionsmedel, med andra ord att an‐

vända redan befintliga tillgångar på ett nytt sätt. Han delar också Cantillons syn på 

att  entreprenören  har  en  funktion  som  är  skild  från  kapitalägarens/kapitalistens 

funktion. Detta att skapa nya kombinationer med hjälp av produktionsmedel från 

existerande  företag kallar Schumpeter  för ”skapande  förstörelse”. Genom att  i en 

cyklisk ekonomi tillförskansa sig produktionsmedel från andra skapar entreprenö‐

ren en monopolställning där denne kan skapa sig en entreprenörskapsprofit. Detta 

sker med hjälp av kreditgivare som ger entreprenören lån och Schumpeter utpekar 

dessa  kreditgivare  som  de  verkliga  risktagarna  när  nya  kombinationer  skapas 

(Schumpeter, 1934/1983)6. Entreprenören fyller därmed en momentan funktion ge‐

nom att vara en splittrande och upplösande kraft i det kapitalistiska samhället som 

i och med detta skapar någonting nytt. Entreprenörsfunktionen uppfylls under ti‐

den som entreprenören genomför nya kombinationer i ett skede av uppbyggnad av 

verksamhet. Om entreprenörer behåller sina företag övergår de till att bli företagare 

                                                           
5 Begreppet ”Kapitalist” existerade inte på Cantillons tid utan han använde ”Ägare av pengar, ”..des proprietaires dʹargent..” (Cantillon, 1755, s. 73).  

6 “Risk‐taking is in no case an element of the entrepreneurial function. Even though he may risk his reputation, the direct economic responsibility never 

falls on him”. (Schumpeter, 1934/1983, s. 137) 
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som driver ett företag på samma sätt som andra företagare. Den som fyller entrepre‐

nörsfunktionen under företagets uppbyggnad övergår till att rutinmässigt sköta den 

löpande driften av företaget. I det normala företagskretsloppet har entreprenören 

ingen funktion längre (Schumpeter, 1934/1983, 1942/2008). 

 

And what have they done? They have not accumulated any kind of goods, they 

have  created  no  original means  of  production,  but  have  employed  existing 

means  of  production  differently, more  appropriately, more  advantageously. 

They have “carried out new combinations.” They are entrepreneurs. And their 

profit,  the  surplus,  to which no  liability  corresponds,  is  an  entrepreneurial 

profit. (Schumpeter, 1934/1983, s. 132) 

 

Schumpeter beskriver entreprenören med två huvudtypologier varav den ena hand‐

lar om  entreprenörens drivkrafter och den  andra om vad  entreprenören gör när 

denne skapar nya kombinationer. 

Entreprenörens drivkrafter beskrivs på följande sätt av Schumpeter: 

 

1.First of all, the dream and the will to found a private kingdom, usually, 

though not necessarily also a dynasty., 2. Then there is the will to conquer: 

the will to fight, to prove oneself superior to others, to succed for the sake, 

not of the fruits of success, but success itself. 3. Finally there is, the joy of 

creating, of getting things done, or simply of exercising one’s energy and 

ingenuity. (Schumpeter, 1934/1983), s. 93) 

 

Med utgångspunkt i Schumpeter (1934/1983) kan entreprenörens skapande av nya 

kombinationer sammanfattas i följande handlingstypologi7: 

 

1. En ny vara, eller en vara av ny kvalitet införs. 

2. En ny produktionsmetod införs, alltså en metod som inte tidigare prövats i 

branschen. 

3. En ny marknad öppnas, en marknad där  landets  företag  inte  tidigare varit 

representerad eller en helt ny marknad. 

4. En ny råvara eller halvfabrikat erövras, oavsett om källan finns eller måste 

skapas. 

5. En ny organisation införs, det kan vara att skapa eller att bryta ett monopol. 

 

Schumpeters initiala intresse var alltså inriktat på entreprenören som individ, vilket 

förändrades efter 1940 då han kom att intressera sig mer för entreprenörskapets so‐

                                                           
7 Detta är en förkortad översättning ur Schumpeter (1934/1983, s. 66) 
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ciala aspekter i samhällets institutioner. Schumpeter kom att driva tesen om att ent‐

reprenörskapet som individuell funktion skulle komma att minska i betydelse i och 

med att moderniseringen av teknik och organisationer skulle göra innovationer till 

mer institutionaliserade kollektiva process (Schumpeter, 1942/2008).  

Efter Schumpeter utvecklas dessa perspektiv i olika nationalekonomiska teoriin‐

riktningar. Landström  (2005) beskriver  två av dessa, den österrikiska  traditionen 

med  fokus på  individens drivkrafter och affärsmöjligheter samt neoklassisk  teori 

med fokus på företagets resurser. Vikten av en ”entreprenöriell ekonomi” har också 

hamnat i blickfånget, vilket har lett till en utveckling av vad som skulle kunna kate‐

goriseras som ett policyfält med en mängd olika typer av riktlinjer för hur denna 

ekonomi ska kunna utvecklas (Audretsch, Grilo & Thurik, 2007; Lundström & Ste‐

vensson, 2005). Lundström och Stevensson  (2005) visar dock på  två huvudinrikt‐

ningar i denna flora av politiska mål för att öka entreprenöriella aktiviteter i sam‐

hället. För det första vikten av att fostra en positiv attityd gentemot entreprenörskap 

och för det andra att undanröja hinder för nyföretagande. 

Entreprenörskap är också en viktig faktor i forskning om globalisering och inter‐

nationella marknader. I denna litteratur betraktas export som ett innovativt sökande 

efter nya marknader  i  en allt mer  internationaliserad värld.  (McNaugton & Bell, 

2009). Dessa redaktörer tar upp ett flertal centrala teman om just entreprenörskap i 

det globala samhället i en omfattande artikelsamling på fem band. Bland annat be‐

lyser dessa forskare betydelsen av mindre företags export, betydelsen av export/im‐

port för internationella nätverk och internationaliseringen av mindre företag. För‐

fattarna Norbäck, Persson och Douhan (2014) driver tesen att en ökad integration av 

de  internationella marknaderna  leder  till  ett  ökat  antal  policyer  som  är  positiva 

gentemot internationellt entreprenörskap. Ett kanske inte helt oväntat resultat men 

det belyser sambandet mellan olika ekonomiska policyfält. 

Ur ett svenskt perspektiv startade forskningen om entreprenörskap under 1970‐

talet med en inriktning mot småföretagandets villkor. Detta var delvis en reaktion 

på att den ekonomiska forskningen huvudsakligen varit inriktad på multinationella 

företag (Holmquist & Wiklund 2010). Sedan dess har forskningen bland annat varit 

inriktad på nyföretagande, humankapitalet som resurs samt entreprenörskapet som 

process. Roininen och Ylinenpää (2010) har till exempel undersökt skillnader mellan 

företag som startas av akademiker respektive icke‐akademiker. Deras resultat visar 

bland annat att icke‐akademiker ofta startar företaget som ensam entreprenör me‐

dan akademiker tenderar att starta företag i samarbete med andra. Akademiker star‐

tar också oftare företag med innovativa tjänster eller produkter än vad icke akade‐

miker gör. Med utgångspunkt i det går det att anta att mer av formell utbildning 

genererar mer av innovation och utveckling. 
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Teorier om entreprenörskap och entreprenören är alltså grundad  i ekonomisk 

teori men har sedan spridit sig och utvecklats inom en mängd olika samhällsveten‐

skapliga discipliner med början på 1960‐talet inom ämnet psykologi. Beteendeveten‐

skapen  började då  tillföra  teorier  om vilka mänskliga  egenskaper,  förmågor och 

drivkrafter  som  kunde  tänkas  gynna  ett  entreprenöriellt  agerande  (Landström, 

2005). Dessa egenskaper och förmågor vilka beskrivs som centrala för entreprenör‐

skap är till exempel kreativitet, uthållighet, sökande efter möjligheter och oberoende 

samt förmåga att vara nyskapande. Kreativitet är antagligen ett av de vanligaste be‐

greppet som förknippas med entreprenörskap och det beskrivs oftast som en för‐

måga. En förmåga som inte bara är nödvändig för individens utveckling, utan också 

för att samhället ska kunna utvecklas i social teknologisk och ekonomisk mening. 

Alltså förmågor som är starkt kopplade till entreprenörens agerande. 

Florida (2006) argumenterar dock för att kreativitet är mer djupgående än en för‐

måga. Kreativitet har blivit ett ethos som utvecklas  i samband med att samhället 

utvecklas. ”Kreativitet är alltså kopplat till framväxten av nya arbetsmiljöer, livssti‐

lar, organisationer och bostadsområden, som i sin tur främjar kreativt arbete.”(Flo‐

rida, 2006, s. 48). Detta ethos beskrivs som något grundläggande i vår kultur så till 

den grad att det omformar våra identiteter. Om man följer logiken i Floridas argu‐

ment är alltså kreativitet ett betydande personlighetsdrag att ta hänsyn till vid stu‐

diet av den fostran och identitetsskapande som sker i utbildning. Något som också 

gäller andra egenskaper, förmågor och personlighetsdrag vilka sammanfattas i ta‐

bellen nedan.  

 

Tabell 1:1 Sammanfattning av vanligt förekommande beskrivningar av entreprenö‐

rens egenskaper och förmågor, oftast kopplade till ett entreprenöriellt agerande 

(Se  t.ex. Bjerke, 2005; Carland, Carland and Stewart, 1996; Gartner, & Shaver., 

1994; Kurakto & Hodges, 2004; Landström, 2005) 

Entreprenörens egenskaper  

och förmågor 

 

Kreativ  Optimistisk ‐ Överoptimistisk 

Innovativ  Social ‐ Nätverkande 

Risktagande ‐ Riskvillig  Resultatorienterad 

Söker möjligheter  Uthållig 

Söker oberoende  Inriktad på värdeskapande 

Självdisciplinerad 

Gott självförtroende 

Oberoende 

Uthållig 

Dynamisk 

Beslutsam 

Engagerad 

Ansvarstagande 
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Dessa egenskaper är också starkt kopplade till kunskaper, förmågor, attityder vilka 

möjliggör entreprenörens sätt agera, ett agerande där entreprenörens  förmåga  till 

skapande av verksamheter och skapande av mervärde är centrala (Lackéus, 2013). 

Dessa egenskaper och förmågor är också tydligt kopplade till utbildningssystemets 

arbetsformer och ämnesinnehåll när det gäller entreprenörskapsutbildning. 

Delar av forskningen är också inriktad på avvikande beteenden som förklaringar 

till kreativitet och entreprenörskap. Exempelvis drar Kirby och Honeywood (2007) i 

sin studie slutsatsen att individer med ADHD är mer entreprenöriella och kreativa 

än människor som inte har fått denna diagnos. Studien byggde på att 30 studenter 

utan diagnostiserad ADHD och 30 studenter med ADHD fick genomgå två psyko‐

logiska test8. En mer omfattande studie av 12 993 holländska studenter visar att in‐

divider som har ADHD‐symtom i högre utsträckning anger att de vill driva företag 

efter utbildningen. De föredrar också att arbeta självständigt och visar en högre grad 

av riskbenägenhet än studenter utan symtom (Verheul et. al., 2012). Andra forskare 

har inriktat sig på studiet av regelbrytande beteenden i relation till entreprenörskap. 

Obschonka, Andersson, Silbereisen och Sverke (2013) visar i sin longitudinella stu‐

die att vad de kallar ett ”[..]måttligt men ej allvarligt regelbrytande beteende[..]”9 (s. 

393) hos män i tonåren är en giltig prediktor av entreprenörskap i vuxen ålder. Det 

kan handla om beteenden som skolk, snatteri samt att prova olika droger och så 

vidare. Noterbart är att detta endast gäller män och inte kvinnor. I relation till ent‐

reprenörskapsutbildning ger detta sammantaget vissa utmaningar för såväl peda‐

gogisk forskning som svensk utbildningspraktik.  

Inom pedagogik som samhällsvetenskapligt ämne började man intressera sig för 

entreprenörskap på allvar under slutet av 1990‐talet i och med att utbildning började 

utpekas som viktig  i relation  till entreprenörskap. Under början av 2000‐talet och 

fram till 2015 har det inom ramen för pedagogikämnet genomförts och publicerats 

en mängd studier av entreprenörskap och utbildning  (Se  t.ex. Holmgren & From 

2005; Mahieu, 2006; Leffler, 2006; Olofsson, 2009) Dessutom har pedagogikforskare 

och lärare från skolan producerat ett antal läromedel vilka behandlar entreprenör‐

skap och företagsamhet  i skolan (Se t.ex. Karlsson, Sandås & Kristoffersson, 2008; 

Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2011)  

Entreprenörskap, entreprenörer och företagsamhet studeras också ur en mängd 

olika perspektiv  till exempel  samhällsentreprenörskap, politiskt entreprenörskap, 

socialt entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap och filantropi (Berglund, Johan‐

nisson, & Schwartz 2012, Fayolle, & Matlay, 2010; Lundström, Zhou, von Friedrich 

                                                           
8 Testen som användes var: General Entrepreneurial Tendency Test (GET) och Crane’s Alert Scale of Cognitive Style Test. 

9 Min översättning av ”[..modest but not severe rule-breaking behavior..]” 
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& Sundin, 2013;). Även dessa perspektiv på entreprenörskap vilka kan sammanfat‐

tas av paraply‐begreppet samhällsentreprenörskap och har hög relevans i relation 

till studier av samtida utbildning. 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  entreprenörskap  är  i  grunden  ett  fenomen 

med ett tydliga teoretiska fundament i ekonomi och det har starka kopplingar inte 

bara  till  företagande  i sig men också  till  företagsamhet  i mer allmän bemärkelse. 

Entreprenörskap beskrivs utifrån dessa perspektiv  som en nyckel  till  innovation, 

kunskapstillväxt, nationell,  regional/lokal utveckling  samt  individuell utveckling. 

Den nationella  och  regionala utvecklingen  av  entreprenörskap  betraktas  som  en 

nödvändighet för att möta framväxten av en allt mer globaliserad värld (Audrecht 

2010; Braunerhjelm & Wiklund 2006; Karlsson, Johansson & Stough, 2010; Stevenson 

& Lundström, 2007). I detta möte mellan en allt mer globaliserad värld och ett behov 

av regional utveckling är en mer allmän form av entreprenörskap, samhällsentre‐

prenörskap, betraktad som en viktig faktor. Samhällsentreprenörskap är också rele‐

vant att studera med utgångspunkt i ämnet pedagogik av flera orsaker. Inte minst 

med tanke på att begreppet är svårt att definiera och samtidigt ska omfatta alla sam‐

hällets sociala praktiker, däribland det svenska utbildningssystemet.  

 
Samhällsentreprenörskap och regional utveckling 

Förutom  entreprenörskap  i  rent  ekonomisk mening  har  allt  alltså mer  av  forsk‐

ningen  inriktas kommit att  inriktas mot samhällsentreprenörskap och/eller socialt 

entreprenörskap, då ofta kopplat till regional utveckling, (se t.ex. Berglund & Johan‐

nisson, 2012; Bjerke & Karlsson, 2013; Fayolle & Matlay, 2010; From & Olofsson, 

2014; Lundström, Zhou, von Friedrichs & Sundin, 2013; von Friedrichs, Gawell & 

Wincent, 2014.). I dessa inriktningar  ingår perspektiv starkt kopplade till en  lokal 

kunskapsbas,  lokal arbetskraft och  lokalt kapital samt till betydelsen av en global 

marknad  (Johannisson  &  Lindholm  Dahlstrand,  2008;  Karlsson,  Johansson  & 

Stough, 2010).  

Samhällsentreprenörskap är heller  inget begrepp som är  tydligt definierat. En 

vanlig definition av begreppen samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenör 

vilka används som grund för olika typer av preciseringar är: 

 

Samhällsentreprenörskap är ett innovativt initiativ som utvecklar 

samhällsnyttiga funktioner. 

Samhällsentreprenör är den som tar ett innovativt initiativ för att utveckla 

samhällsnyttiga funktioner. (KK stiftelsen, 2009) 

 

Till  exempel  kan  dessa  försök  till  preciseringar  benämnas,  samhällsentreprenör‐

skap, socialt entreprenörskap samt politiskt entreprenörskap. Skillnaden mellan so‐

cialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap är inte helt enkelt att utreda och 
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är beroende på vilket perspektiv man  tar  (Palmås, 2008). Exempelvis menar von 

Bergmann‐Winberg (2011) att samhällsentreprenörskap är en kategori vilken är un‐

derordnad kategorin socialt entreprenörskap.  

Berglund och Johannisson (2012) argumenterar för att samhällsentreprenörskap 

är ett starkt kontextbundet fenomen. De beskriver den svenska kontexten utifrån tre 

sektorer där de menar att samhällsentreprenörer agerar. Den privata sektorn, den 

offentliga sektorn samt den icke vinstdrivande/frivilliga sektorn. Författarna konsta‐

terar att gränserna mellan dessa sektorer inte är självklara då de delvis överlappar 

varandra, men att indelningen gör det möjligt att studera och förstå samhällsentre‐

prenörskap som  fenomen. Dessa gränsöverskridanden kan exemplifieras med att 

privata företag bedriver offentlig verksamhet i form av vård och utbildning. Det kan 

också vara frivilligorganisationer som samarbetar med privata eller offentliga verk‐

samheter. Deras argumentation bygger till stora delar på att entreprenörskap inte 

bara är ett ekonomiskt fenomen. De har en vidare syn på entreprenörskapet som går 

att hänföra till att det handlar om att utveckla samhällsnyttiga funktioner, vilka bi‐

drar till att skapa ekonomiskt socialt och kulturellt mervärde. En syn som de delar 

med till exempel Bjerke och Karlsson (2013) vilka dessutom använder sig av en lik‐

nande indelning i sektorer. von Bergmann‐Winberg (2011) kategoriserar olika typer 

av entreprenörer; Entreprenören som företagare, politiker, tjänsteman och samhälls‐

entreprenör. Dessa aktörer har olika  funktioner/roller  i samhället och de agerar  i 

olika grad inom de sektorer som Berglund och Johannisson (2012) beskriver. I denna 

avhandling kommer,  förutom entreprenörskap som ekonomiskt  fenomen huvud‐

sakligen det von Bergman‐Winberg (2011) kategoriserar som offentlig entreprenör 

samt samhällsentreprenör att behandlas. Den första kategorin innefattar tjänstemän 

och politiker  som aktörer och den andra kategorin organisationer  eller  individer 

vilka fungerar som ”Kombinatörer, mobilisatörer, eldsjälar” (2011, s. 26). 

Denna flora av ämnesmässiga utgångspunkter och studier belyser och förklarar 

entreprenörskap ur en mängd olika perspektiv, något som inte är helt oproblema‐

tiskt. Detta gör att det finns viss forskning i fältet som har mer av kritiska utgångs‐

punkter för teorier och forskning, vilket lyfts fram i nästa avsnitt. 

 

Problematisering av entreprenörskap inom forskningsfältet 

Definitionen av entreprenörskap är problematisk ur flera aspekter bland annat be‐

roende på mängden av olika ekonomiska definitioner. Friis, Paulsson och Karlsson 

(2002) belyser åtta av dessa olika ekonomiska teoribildningar som behandlar entre‐

prenörskap och dess betydelse för ekonomisk tillväxt. De undersöker och problema‐

tiserar också dessa teoribildningar i relation till ett antal för tiden aktuella empiriska 

studier och finner en viss diskrepans mellan teoretiska utgångspunkter och fokus i 

empiriska studier. ”Slutsatsen av översikten är att teorier, som förklarar entreprenö‐
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riella aktiviteters roll för ekonomisk tillväxt, fokuserar på innovation, medan de em‐

piriska studierna främst har koncentrerats på egen‐ och nyföretagande” (Friis, Pa‐

ulsson & Karlsson, 2002. s. iiii). De drar slutsatserna att forskarna inte studerar re‐

lationen mellan innovation och företagande samt relationen mellan konkurrens och 

företagande i tillräckligt hög utsträckning.  

Audretsch, Grilo, och Thurik (2007) konstaterar också att floran av definitioner 

komplicerar studiet av fenomenet entreprenörskap. Detta beror till viss del på att 

entreprenörskap studeras av forskare inom en mängd olika vetenskapliga discipli‐

ner/ämnen  vilka  har  olika  teoretiska  utgångspunkter  samt  olika  analysenheter. 

Denna mångfald  försvårar  bland  annat  jämförelser mellan  verksamheter,  länder 

samt mellan olika tidsperioder.  

Även Armstrong (2005) problematiserar entreprenörskap på flera sätt, bland an‐

nat just att definitionerna av entreprenörskap tenderar att bli så många och hetero‐

gena att det blir svårt att empiriskt fastställa entreprenörskapets natur. Dessutom 

bygger definitionerna från politiker, tjänstemän och även utbildare mer på ideolo‐

giska föreskrifter om hur entreprenörskapet är eller bör vara beskaffat samt hur det 

ska utföras än på kunskaper om entreprenörskap. Armstrong (2005) använder be‐

greppet ”Entreprenörialism”  för att utrycka att befrämjandet av entreprenörskap 

framförallt är en policy. Han beskriver det som en ideologisk policy vilken har vuxit 

fram under regeringar styrda av Ronald Reagan och Margaret Thatcher utifrån de‐

ras ”[…] inspiration in the grand simplification of Milton Friedman’s monetarist eco‐

nomics  and  Freidrich  Hayek’s  neoliberal  ideas  on  minimal  government.” 

(Armstrong, 2005, s.9).  

Armstrong argumenterar också för att entreprenören som risktagare är mer av 

en myt än reellt vetande. Forskningen om småföretagare visar att de, vare sig de 

klassificeras som entreprenörer eller inte, undantagsvis är risktagare vilket är något 

som också gäller nyföretagare. ”Thirdly, research on the formation of science‐based 

new ventures frequently tells a story of the transfer or avoidance of risk, rather than 

engagement with it.” (Armstrong, 2005, s.138) Armstrongs slutsats är att policyn om 

riskvilligheten bygger på föreställningar mer än på evidens och erfarenhet. Han hän‐

visar till både psykometriska studier av nystartande entreprenörer samt till kvalita‐

tiva fallstudier av dessa i Storbritannien. Denna slutsats överensstämmer väl med 

Schumpeters (1934/1983) teoribildning om att det är kreditgivarna som är de egent‐

liga risktagarna, inte entreprenörerna. Armstrong (2005) kritiserar också samman‐

blandningen mellan egenföretagande och entreprenörskap med argumentet att de 

flesta småföretagare inte expanderar och heller inte är intresserade av det.  

Shane (2008) visar också på denna ovilja hos småföretagare att expandera efter 

att ha undersökt entreprenörskap i USA och gjort jämförelser med andra länder. Här 

ska sägas att Shane använder en definition av entreprenörskap som innefattar små‐

företagare. De studier Shane genomfört visar att de som är mest benägna att starta 
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företag är människor som är arbetslösa, har instabila inkomster eller de som inte vill 

arbeta för andra. Det sistnämnda utpekas som den absolut starkaste drivkraften. Det 

är typiskt för företagare med ett nystartat företag att de inte är innovativa, de har en 

anställd och de har  inga ambitioner att expandera. Dessutom är det vanligast att 

starten sker i yrken som företagaren behärskar och i mogna branscher där det redan 

finns en hög andel av liknande företag. Nya företagare arbetar fler timmar och tjänar 

generellt mindre pengar än om de vore anställda (Shane, 2008).  

Ogbor (2000) argumenterar utifrån en kritisk diskursanalys att entreprenörskap 

som forskning och praktik allt för mycket bygger på dysfunktionella ideologiska fö‐

reställningar. Den kritik som Ogbor (2000) framför sammanfattas rätt väl i följande 

citat: 

 

It is shown that the concept of entrepreneurship is discriminatory, gender‐bi‐

ased, ethnocentrically determined and ideologically controlled, sustaining not 

only prevailing societal biases, but serving as a tapestry for unexamined and 

contradictory assumptions and knowledge about the reality of entrepreneurs 

(Ogbor, 2000, s. 605). 

 

Det finns alltså en viss kritik mot såväl definitioner som innehåll i det fält som inne‐

fattar forskning om entreprenörskap. Dessa svårigheter med definitionerna och kri‐

tiken från forskningsfältet kan sammanfattas och utvecklas med hjälp av följande 

citat:  

 

The entrepreneur has become a specter10 because of referring to a particular 

and distinctive social practice (founding enterprises, initiating economic inno‐

vations), it has turned into a general dictum or ethos for the way in which a 

number of different social practices should be carried out (Martilla, 2013, s.2). 

 

Entreprenörskap kan alltså betraktas som ett fenomen vilket är svårt att definiera 

men samtidigt allomfattande när det gäller sociala praktiker. En av dessa sociala 

praktiker som ska  innefatta och omfattas av entreprenörskap är utbildningssyste‐

men i Europa och Sverige. När det gäller vikten av entreprenörskap på ett brett plan 

i  utbildning  verkar  såväl  politiska  som  vetenskapliga  aktörer  vara  helt  överens 

(Holmgren & From, 2005). 

 

                                                           
10 Följande är ett citat av första noten för första kapitlet i Marttila (2012) där begreppet definieras: ”1. Specter means both ”ghost” and ”spectrality” of 

objects. Spectral objects are experienced as disturbing and unclear images.” (Marttila, 2012, inget sidnummer). 
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Entreprenörskapsutbildning 

Det faktum att definitionen av begreppet entreprenörskap är heterogent och i många 

fall abstrakt avspeglar  sig  i vad  entreprenörskapsutbildning är och  skulle kunna 

vara. Holmgren och From (2005) påvisar detta utifrån ett perspektiv av ”Agreed Di‐

sagrements” (s. 383) där sociala agenter i form av forskare, politiker och tjänstemän 

hävdar vikten av entreprenörskapsutbildning som en nödvändig ersättning av vad 

de kallar ”traditionell” utbildning. Dessa sociala agenter är också överens om att 

entreprenörskapsutbildning är en modell  för utbildning som är under expansion 

och utveckling. Samtidigt som de är överens om att de inte är överens om utbild‐

ningens innehåll och form. De konstaterar också att det trots den mer allmänt posi‐

tiva  inställningen  till  nödvändigheten  av  entreprenörskapsutbildning  samtidigt 

finns en efterfrågan på empirisk  forskning  för att kunna mäta hur effektiv denna 

form av utbildning  faktiskt är. Naia, Baptista,  Januáro och Trigo  (2014) visar  i en 

genomgång av artiklar  från 2000‐talet att  forskningen av entreprenörskapsutbild‐

ning har utvecklats samtidigt som de uppmärksammar en rad problem. Bland annat 

pekar de på bristen på longitudinella studier, svaga teoretiska ramverk och avsak‐

nad av en gemensam kunskapsbas. Dessa brister gör det svårt att skapa riktlinjer för 

hur arbetet ska bedrivas i praktiken, ”[..] in the entrepreneurial classroom.” (Naia, 

Baptista, Januáro & Trigo, 2014, s. 138). Även Mwasalwiba (2010) visar genom sin 

litteraturstudie på problemen med definitionerna av entreprenörskap och vilken be‐

tydelse detta har  för utformningen av  entreprenörskapsutbildning. Studien visar 

också att fokus delvis har flyttats från start av företag till ett fokus som gäller attity‐

der men också på en stor variation när det gäller mål, undervisning och utvärdering 

för entreprenörskapsutbildning.  

Trots detta presenteras entreprenörskapsutbildning som något som måste ersätta 

den så kallade ”traditionella” utbildningen vilken huvudsakligen består av föreläs‐

ningar och katederundervisning med ett starkt centralt kunskapsinnehåll vilket de‐

finieras  i läroplanerna (se till exempel Gibb 2004a, 2004b; Johannisson, Madsén & 

Wallentin, 2000;  Johannisson, 2009; Lackéus, 2013). Dessa  författare argumenterar 

för att förändring måste komma till stånd då denna traditionella utbildning inte kla‐

rar av att förbereda ungdomar för en allt mer globaliserad och osäker värld med en 

ständigt ökande kunskapstillväxt. Luczkiw uttryckte det på följande sätt i en före‐

läsning om universitetens utbildningar: ”We live in a River Dance World governed 

by the rules of a Jazz ensemble” (2005)11. Hans argument är alltså att utbildningen 

har kommit i otakt med samhällsutvecklingen.  

                                                           
11 Citatet är en föreläsningsanteckning: 

Luczkiw, Eugene (2005) Key‐note speaker at Enterprise learning conference: Good practice and coherent policy. Sheffield 2005‐10‐14. 
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Holmgrens  (2007) undersökning av användningen av begreppen entreprenör‐

skap och/eller företagsamhet i grundskolan visar att begreppen användes i hög ut‐

sträckning  i de nordliga  länen. Studien bygger på en  jämförelse mellan åren 2004 

och 2006. Vid båda undersökningstillfällena låg de fyra nordligaste länen i den övre 

tredjedelen bland Sveriges län när det gällde att beteckna någon aktivitet i grund‐

skolan med begreppen entreprenörskap och/eller företagsamhet. Författaren förkla‐

rar detta med att man i dessa län arbetat med att införa och stödja entreprenörskap 

i skolorna sedan 1990‐talet. Dessa stimulansåtgärder har varit aktiva offentliga sats‐

ningar med stöd från EU:s strukturfonder i försök att motverka arbetslöshet och ut‐

flyttning. Detta går att förstå som strategier för att stimulera ekonomisk utveckling 

på nationell och  regional nivå genom att stärka  resurser  i  form av humankapital 

(Hay & Kapitzke, 2009). Det som avses är ett förstärkt humankapital i entreprenöriell 

form med kreativitet som ett av de viktigaste inslagen i självförståelsen. 

En stor del av vad som kan kallas entreprenörskapsutbildning i Sverige har ge‐

nomförts i form av projekt (se t.ex. Cervantes, 2005; Holmgren, 2010; Mahieu, 2006; 

Olofsson, 2009). Detta gäller även andra länder i Europa. Brunila (2011) argumente‐

rar för att denna projektifiering är en del av en politisk styrning mot en mer mark‐

nadsinriktad skola där samhällets ansvar minskar och där lärandet allt mer blir ett 

ansvar för  individen. Det är också en skola där eleverna förväntas göra den egna 

identiteten till ett projekt för att de ska bli kreativa och utvecklingsbara (Ball, 2012; 

Brunila, 2011).  

Entreprenörskap har varit en del av  läroplanerna  i Finland sedan 1994  (Back‐

ström‐Vidjeskog, 2009). I Sverige har det dock tillkommit relativt sent i relation till 

flera av våra grannländer. Sedan 2011 är dock entreprenörskap en del av innehållet 

i de nationella svenska läroplanerna, som en del av skolans uppdrag. Detta är något 

som är helt i linje med internationell och nationell policy om entreprenörskapsut‐

bildning. Det betraktas som viktigt att entreprenörskap är en central del av de nat‐

ionella läroplanerna för att öka den entreprenöriella kompetensen i samhället (Jo‐

hannisson, Madsén & Wallentin, 2000; Stevenson & Lundström, 2007). En entrepre‐

nöriell kompetens som är tänkt att vara användbar för individernas möjligheter att 

skapa mervärde i ekonomisk, social och kulturell mening.  

Detta är också något som delvis avspeglar sig i läroplanerna från 2011. I den all‐

männa delen  av Läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) under rubriken ”Skolans uppdrag” utrycks det på följande sätt:  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja  till 

att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ 
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och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som till‐

sammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 2011a, s. 9) 

 

I Läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) utrycks en del av skolans uppdrag på föl‐

jande sätt: 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. För‐

ändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågor‐

nas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna 

ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 

både självständigt och  tillsammans med andra. Skolan ska bidra  till att ele‐

verna  utvecklar  kunskaper  och  förhållningssätt  som  främjar  entreprenör‐

skap, företagande och innovationstänkande12. Därigenom ökar elevernas 

möjligheter att kunna starta och driva  företag. Entreprenöriella  förmågor är 

värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. Vidare ska skolan 

utveckla  elevernas  kommunikativa  och  sociala  kompetens  samt  uppmärk‐

samma hälso‐, livsstils‐ och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att 

ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. (Skol‐

verket, 2011b, s. 7) 

 

I och med dessa läroplaner fick alltså entreprenörskap en relativt central position i 

Lgr 11 och Gy 11 när det gäller såväl elevernas egenskaper och förmågor som kun‐

skaper.  

 

Ordning och reda samt förstärkning av skolans ämnesinnehåll 

Parallellt med förändringar i policy och praktik när det gäller entreprenörskap har 

hela utbildningssystemet förändrats. 

Under hela 2000‐talet har utbildning och dess betydelse debatterats i såväl poli‐

tiska som i samhälleliga sammanhang. Utbildningsfrågorna är inte längre en nation‐

ell  angelägenhet  utan  till  stora  delar  en  europeisk  och  global  angelägenhet  där 

EU/OECD påverkar  och  styr med hjälp  av  regler, policydokument  och utvärde‐

ringar. Hela utbildningssystemet påverkas av en alltmer komplex värld inte minst 

grundskolan och gymnasieskolan. Förutom ett europeiskt och globalt inflytande på 

systemets utformning blir världen allt mer tekniskt komplex med ny teknik i vad 

Castells (1996) beskriver som ett nätverkssamhälle. Nätverk, inte minst personliga, 

är dessutom ett begrepp som är starkt förknippat med  just entreprenörskap i den 

                                                           
12 I originalet är det fetstilta kursiverat. 
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meningen att de är centrala för entreprenörens möjligheter att utveckla sig själv och 

sin verksamhet. Just nätverkets betydelse för entreprenörens framgång återkommer 

frekvent i olika texter (se t.ex. Johannison, 2005; Witt, 2004).  

Samtidigt visar kunskapsmätningar i form av PISA och TIMSS att svenska ele‐

vers  förmågor och kunskaper  i  till exempel  läsförståelse och matematik blivit allt 

sämre över tid. Dessutom visar till exempel Pisa‐undersökningen att klyftorna ökar 

mellan ”starka” och ”svaga” elever. De starka eleverna verkar hålla nivån uppe me‐

dan de  svaga  eleverna visar upp  allt  sämre  förmåga och kunskaper  (Skolverket, 

2010,  2013).  Samtidigt visar vår nordiske  granne  Finland mycket  goda  resultat  i 

dessa undersökningar.  

Lundgren (2010) menar att denna ökade komplexitet i vissa fall gör den offentliga 

debatten om utbildning alltför förenklad. Han beskriver debatten på följande sätt; ”I 

Sverige tar den sig utryck i användningen av abstrakta och värderande ord som en 

påstådd motsättning mellan flumskola och pluggskola.”(Lundgren, 2010, s. 130) 

 Den politiska debatten som avspeglar sig i media har i allt väsentligt handlat om 

att öka kunskapskraven, att öka skolämnenas betydelse samt att skärpa samhällets 

kontroll av hela utbildningssystemet. Det har framförts förslag på en återgång till 

studentexamen med för utbildningen summativa prov. Skolinspektionen har på sär‐

skilt uppdrag från regeringen börjat rätta om nationella prov centralt för att undvika 

betygsinflation. Vissa ämnen har också utpekats som viktigare än andra bland annat 

har ett ”Mattelyft” för lärare i matematik diskuterats och ett språklyft efterfrågats. 

Även  undervisningsformerna  har  diskuterats,  bland  annat  har  den  förre  utbild‐

ningsministern starkt förordat ”traditionell katederundervisning”  i stället för eget 

arbete och grupparbete (Se t.ex Englund, Forsberg, & Sundberg, 2012; Nordin 2012).  

Mycket av denna uppstramning och förändring har också genomförts rent real‐

politiskt. För det första har det skett i form av en förändrad lärarutbildning där hög‐

skolorna tvingats redogöra för sin potentiella förmåga att bedriva denna utbildning. 

Kraven på lärarnas behörighet att undervisa och bedöma har skärpts och lärarlegi‐

timation har införts. Uppnåendemål och strävansmål har ersatts av kunskapskrav i 

relation till en sexgradig betygsskala. Myndigheten för skolutveckling har avveck‐

lats och två statliga verk har fått en tydlig uppdelning i sina respektive uppdrag där 

Skolverket  styr och understödjer  skolan och Skolinspektionen  fungerar  som den 

kontrollerande instansen. Detta har lett till att har utvärdering som styrningsfunkt‐

ion ökat i den svenska skolan (Segerholm & Hult, 2016). 

Något som går att förstå som en del i framväxten av en globaliserad utbildnings‐

politik där ansvarskraven för utbildningars kvalitet kommit att bli centrala på alla 

nivåer i utbildningssystemen. I och med detta har aktiviteter i form av arbete med 

kvalitetssäkring och utvärdering ökat på många plan med en mängd olika aktörer 

inblandade. Dessa  aktörer  är olika  typer  av  rankinginstitut,  europeiska myndig‐



21 

heter, nationella myndigheter och organisationer. Utvärderingssystem, eller styrsy‐

stem om man så vill, som till exempel PISA och TIMMS är relativt begränsade till 

kunskapsmätning och de mäter inte demokratiska kunskaper, värderingar eller för‐

mågor vilka skrivs fram som viktiga. Säljö (2009) utrycker detta på följande sätt: 

It is very easy to point to critical qualities that education is expected to produce 

that play little, if any, role in the degree of success students will have in per‐

forming such exercises. Accordingly, creativity, inventiveness, social respon‐

sibility, analytical skills of exercising judgment in complex situations, the abil‐

ity to participate in collective problem‐solving practices, formulate interesting 

and productive questions and use digital  resources  (including  the  Internet) 

and also entrepreneurship, all belong to the many educational goals that are 

not attended in such measurement of the outcomes of schooling.  (Säljö, 2009, 

s. 31) 

 

Dessa test mäter alltså inte entreprenörskap och/eller företagaranda som är en av de 

åtta nyckelkompetenserna i europeisk utbildning. Även Forsberg (2010) konstaterar 

att matematikkunskaper och läsförmåga är betydligt enklare att identifiera och mäta 

än dessa mer abstrakta kompetenser. 

På senare år har dock entreprenörskapsutbildning kommit att hamna i fokus när 

det  gäller  kvalitetssäkring  i utbildning  och  kraven har  ökat på  att  effekterna  av 

denna utbildning bör bli mätbara och synliggjorda. Även här är ett flertal aktörer 

inblandade,  till  exempel Europeiska kommissionen och olika  typer  av nationella 

myndigheter och organisationer. På europeisk nivå har ett batteri med indikatorer 

utvecklats för att kunna undersöka, mäta och jämföra entreprenörskapsutbildning‐

ens utbredning och kvalitet  i de europeiska  länderna.  (se  t.ex. GHK, 2011; 2014). 

Vissa av dessa indikatorer är inte några nyheter utan de har under lång tid använts 

för att undersöka kvantitativa effekter av utbildning i entreprenörskap, bland annat 

har statistik om antalet nystartade Small and Medium Enterprises  (SME) använts 

under lång tid i Europa. 

Internationellt arbetar också forskare inom fältet med att utveckla samt utvärdera 

entreprenörskapsutbildning och eventuella effekter av dessa. Till exempel Fayolle, 

Gailly och Narjisse (2006) har utvecklat och testat ett ramverk för att mäta studenters 

entreprenöriella attityder och  intentioner. Ramverket beskrivs  som en utveckling 

från att bara mäta studenter kunskaper, förmågor under utbildningen och antalet 

startade företag efter utbildningen. Mwasalwiba (2010) visar i sin genomgång av ve‐

tenskapliga texter på just att fokus när det gäller utvärdering av entreprenörskaps‐

utbildning förändrats sedan 1980‐talet. Tidigare låg huvudintresset på att mäta an‐

talet företagsstarter men idag används mer av tester för att mäta beteenden och kog‐

nitiva förmågor. 
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Skolans uppdrag i historiskt och samtida perspektiv 

Richardsson (2004) visar på att det svenska utbildningssystemet historiskt haft ett 

antal  tydliga uppdrag. Före  folkskolans  tillkomst 1842 ansvarade kyrkan  för viss 

undervisning, nämligen husförhör. Med husförhören följde inte bara en sorts läsut‐

bildning utan också en kontroll av  svenska  folkets  läsförmåga och en  fostran  till 

gudsfruktan/gudstro. Kristendom kan alltså sägas vara det som präglade denna ut‐

bildning till form och innehåll. Folkskolans uppdrag innefattade också ett kunskaps‐

uppdrag och ett fostransuppdrag i den meningen att den skulle överföra kristna vär‐

deringar från en generation till nästa och i båda dessa fall lutherskt kristna värde‐

ringar (Richardson, 2004). Denna värderingsförmedling i ungdomsskolan av kristna 

värderingar tonades ner i och med 1969 års läroplan då kristendomskunskap ersat‐

tes med religionskunskap.  

Detta tillsammans med andra förändringar i skolans uppdrag kan förstås ur ett 

perspektiv där 1946 års Skolkommission framförde att skolan skulle anpassas till 

det moderna samhället med en stark tonvikt på demokrati där skolan måste få en 

tydlig demokratisk värdegrund (SOU 1948:27, 1948). Det främsta målet var inte 

bara kunskapsförmedling utan ett uppdrag att fostra fredliga, kritiskt tänkande 

och demokratiska medborgare. Detta uppdrag tydliggörs sedan i de läroplaner 

som kom från 1962 och framåt i samband med grundskolans införande. De föreslår 

ett utbildningssystem där alla medborgare ska ha likvärdiga chanser att gå vidare. 

Dessutom förordade kommissionen mer tidsanpassade pedagogiska metoder som 

stöd för denna demokratiska fostran (se t ex Levin, Lind, Löfstedt, & Sunden, 1973; 

Richardsson, 2004; Säljö, 2009).” I stället skulle aktivitetspedagogik, där elevernas 

motivation och samarbete är förutsättningar för ett aktivt inlärande sättas i hög‐

säte” (Levin, Lind, Löfstedt, & Sunden, 1973, s. 27). Skolkommissionen ansåg bland 

annat att arbetet i skolan skulle moderniseras och utvecklas utifrån fem viktiga 

punkter: ”..:i riktning mot ökad individualisering, mer målmedvetet utnyttjande av 

elevernas intresse och behov, mer vidsträckt självverksamhet, fler tillfällen till sam‐

arbete och minskad splittring i arbetet.” (SOU 1948:27, 1948, s.115). I detta fall kan 

sägas att demokrati skulle komma att utvecklas till ett centralt tema för både skol‐

utbildningarnas form och innehåll i och med att det blev en del av skolans värde‐

grund. 

 Den svenska grundskolan har också  i hög grad varit skild  från produktionen 

med ett allmänt kunskaps‐ och  fostransuppdrag  (Säljö, 2009). Detta gäller också  i 

viss utsträckning gymnasieskolan. Yrkesutbildningar med koppling till vissa före‐

tag fasades ut via gymnasiereformen på 1960‐talet där yrkesskolorna, fackskolorna 

och gymnasiet integrerades i vad som efter 1968 kom att bli gymnasieskolan. För de 

yrkesinriktade utbildningarna innebar detta att allmänna ämnen som svenska och 

samhällskunskap fick ett ökat utrymme och att utbildningarna övergick från att vara 

rent yrkesinriktade till att vara mer allmänt yrkesförberedande (Richardson, 2004). 
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De yrkesinriktade utbildningarna har dock kvar vissa inslag av arbetsplatsförlagd 

utbildning (APU) med koppling  till yrkeslivet. Denna  förändring  fortsätter sedan 

med en ökad homogenisering av gymnasieprogrammen genom att antalet teoretiska 

ämnen ökar i de yrkesinriktade programmen (Lundahl, 2008).  

Genom de beslut som  togs  i  riksdagen 2010 har återigen skollagen  förändrats 

vilket fått genomslag i läroplanerna från 2011 för såväl grundskolan som gymnasiet. 

När det gäller gymnasieskolan har bland annat de kärnämnen vilka tidigare ingick 

i  både  de  teoretiska  programmen  och  de  yrkesförberedande  programmen med 

samma  ämnesinnehåll  försvunnit  till  förmån  för  gymnasiegemensamma  ämnen. 

Denna förändring innebar bland annat att elever på de yrkesförberedande program‐

men inte per automatik uppnår allmän högskolebehörighet (Larsson, 2011). 

Förändringen under 2000‐talet har inneburit skärpta kunskapskrav och en star‐

kare ämnesindelning i såväl grundskola som gymnasieskola (Englund, Sundberg, & 

Forsberg, 2012; Nordin, 2012). Parallellt med detta har entreprenörskap fått en cen‐

tral del i de svenska läroplanerna inte bara som ämnesinnehåll men också som för‐

hållningssätt och arbetssätt. (Lelinge & Widen, 2014). Lackéus (2013) argumenterar 

för att detta arbetssätt är nytt och utvidgat i relation till de arbetssätt som tidigare 

förekommit och förekommer i skolan. 

 

Entreprenörskapsutbildning och företagsamt lärande i relation till ett  

pedagogikhistoriskt perspektiv 

När huvudstudien startade i början av 2000‐talet fanns det två dominerande verk i 

Sverige som behandlade entreprenörskap och företagsamt lärande i skolan: ”I ent‐

reprenörskapets tecken: en studie av skolning i förnyelse” (Johannisson & Madsén, 

1997) vilken utgör en utredning på uppdrag av Närings och handelsdepartementet. 
Samt ”Aha! Företagsamt lärande En skola för lärande.” av Johannisson, Madsén, & 

Wallentin (2000). För dessa författare innebar entreprenörskap ett helt nytt sätt att 

se på lärande. De menar att det inte är enskilda kurser i entreprenörskap som krävs 

utan att det är formerna för den praktiska pedagogiken som måste förändras. För‐

fattarnas syn på vilka läroprocesser som kan understödja elevernas företagsamhet 

sammanfattas på följande sätt: Lärprocesserna 
 

bygger på erfarenhetsbaserat lärande som berör elevens livsvärld 
 

förutsätter att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 
 

äger rum i en forskande kultur, där utmaningar hanteras genom skapandet och 

experimenterande verksamheter 
 

baseras på ett dialogiskt klassrum där många tankar möts och bekräftas 
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innebär ett lärande i samspel med andra där man både lär sig att samarbeta och 

att dra nytta av andras idéer 
 

utgår från problem som eleverna själva finner värda att lösa 
 

bygger på att  eleverna  ser  lärandet  som meningsfullt genom att de upptäcker 

samband och kan skapa helheter 
 

baseras på långa sammanhängande processer, i vilka eleverna lär sig att planera, 

genomföra och utvärdera sitt arbete 
 

innehåller återkommande inslag av reflektion över det egna agerandet, tänkandet 

och lärandet. (Johannisson et al. 2000, s.84) 

 

Den entreprenöriella pedagogiken beskrivs som ett förhållningssätt mer än en en‐

skild metod (Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg 2014). Ett synsätt som handlar 

om att skapa  lärmiljöer och aktiviteter som stimulerar elevernas kreativitet. Lun‐

dqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2014) menar att ”Adjektivet entreprenöriell 

signalerar att undervisningen vill stödja förmågor som att vara kreativ, problemlö‐

sande, handlingskraftig, modig och initiativrik.” (2014, s.15). Den entreprenöriella 

eller företagsamma pedagogiken sägs också bygga på att eleverna aktivt skapar sitt 

eget lärande och egna kunskaper. (Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2014). 

På senare tid har också tonvikten i ideströmningen kommit att ligga på att eleverna 

ska skapa mervärde för sig själv och andra i såväl ekonomisk som social och kultu‐

rell mening (Lackéus, 2016).  

Även internationellt framfördes argumenten att det är formen för utbildningen 

som är central när det gäller entreprenörskapsutbildning. Flera  förespråkare me‐

nade att utbildningen måste erbjuda stimulerande miljöer där eleverna kan verka i 

sociala sammanhang  för att skapa självförtroende och nätverk. Vikten av praktik 

kopplat till teoretiska studier betonades också genom att man förordade till exempel 

projekt, fall, debatter, teater och musikaler (se t.ex Gibb, 2004a, 2004b; Hjort & Jo‐

hannisson, 2001). 

Ur ett pedagogiskhistoriskt perspektiv är egentligen inget av detta någon nyhet. 

I Sverige kom Ellen Keys ”Barnets århundrade ut” år 1901 där hon framför argument 

för en pedagogik som sätter barnet i fokus och hon kritiserade den auktoritära fost‐

ran som var det dominerande i hem och skola (1901/2013). Boken representerar en 

reformtanke inspirerad av bland annat Rousseau och Herbert Spencer (Kroksmark, 

2003). Under slutet av 1800‐talet och början av 1900‐talet verkade också John Dewey 

i USA och Maria Montessori  i  Italien med  likartade  idéer om  individens självför‐

verkligande och de argumenterade för alternativ till den samtida auktoritära skolan 

(Kroksmark, 2003; Egidius, 1999). Utöver dessa finns en rad pedagoger som kan sä‐

gas var  inspirationskällor  till de arbetsformer som  förekommit och  förekommer  i 
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den svenska skolan till exempel Célestine Freinet, Paulo Freire, Lev Vygotskij. Dessa 

pedagoger och psykologer har kommit att visa alternativ till en auktoritär utbild‐

ning. De har också varit inspirationskällor för alternativ och komplement till beha‐

vioristiska och kognitiva perspektiv på pedagogik vilka bland andra representeras 

av Skinner och Piaget (se t.ex. Egidius 1999; Kroksmark, 2003; Levin et al, 1973). På 

1970‐talet framfördes en tydlig kritik mot lärarstyrd katederundervisning och kravet 

om elevstyrda arbetsformer fick ett genomslag. Den kritik mot skolans arbetsformer 

vilken framförs av forskare i fältet om entreprenörskap i skolan är egentligen inga 

nyheter‐ Inte heller de förslag de har för alternativa arbetsformer är egentligen några 

nyheter när det gäller utbildning. Ett tidstypiskt exempel från 1970‐talet på denna 

form av kritik av arbetsformer  i  skolan och  exempel på  alternativa arbetsformer 

finns i Postman och Weingartner (1973). Deras bok ”Lära för att överleva: Angrepp 

på en förlegad undervisning – förslag till en revolution” är ett tydligt exempel på 

detta. När det gäller alternativa arbetsformer i skolan finns det mängder med exem‐

pel som förespråkats och praktiserats i den samtida skolan. Exempel på detta är pro‐

blembaserat lärande vilket bygger på att eleverna förväntas lära sig genom problem‐

lösning och fallstudier (se t.ex. Illeris, 1974). Dialogpedagogik baserad på idéer av 

bland annat Freire där pedagogiken bygger på dialog mellan  lärare och elev har 

också prövats och kritiskt granskats av pedagoger (se t.ex. Callawaert & Kallós, 1975; 

Kallós, 1978). I samtiden finns också tydliga exempel på pedagogiska strömningar 

som  förordar  dialogiska  socialt  interaktiva  arbetsmetoder  (se  t.ex. Dyhste,  1995; 

Säljö,  2000). Även olika  typer  av  aktivitetspedagogik  inspirerade  av  till  exempel 

Dewey praktiseras i den samtida undervisningen i form av ämnesintegrering, arbete 

med teman och projekt.  

Frågan som uppstår är om entreprenörskapsutbildning är ett nytt sätt att tänka 

om och utforma utbildning eller om det bara är gamla idéer förpackade i ett annat 

språkbruk. Ett språkbruk som i allt väsentligt är marknadsanpassat och baseras på 

ekonomiska begrepp som entreprenörskap, företagsamhet, mervärde och så vidare 

(jfr From, 2010).  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen för huvudstudien är baserad på ett Basil Bernsteins 

övergripande  teoribildning. Den är en utvecklad begreppsapparat  för att  förklara 

och förstå hur utbildningsreformer påverkar utbildningars  innehåll och undervis‐

ningsformer samt hur detta bidrar till förändrade former för socialisation. Detta av‐

snitt  representerar ett urval av begrepp ur Bernsteins övergripande  teoribildning 

vilka använts för att analysera entreprenörskap som en möjlig ny socialisationsform 

i utbildning. Urvalet av teorier bygger huvudsakligen på Bernstein (2000, 2003 /1975, 

& 2003/1990) samt Bernstein, Dahlgren och Lundgren (1983) men också på en inläs‐

ning av  texter  i vilka  teoribildningen har använts  för empiriska undersökningar. 

(Björkman 2008; Olovsson, 2015; Riksaasen, 2007; Stenberg 2007). Bernsteins  teori 

började utvecklas under  1970‐talet,  initiala delar  återfinns  i Bernstein  (2003/1975 

samt 2003/1990) och återfinns sammanfattade och ytterligare utvecklade i Bernstein 

(2000).  

Bernsteins (2000) begrepp klassifikation och inramning13 har använts som teore‐

tisk referensram i såväl design som vid tolkning av insamlade material. Begreppen 

innefattar analytiska principer för att beskriva, tolka och förstå hur fördelningen av 

makt  och  kontroll  påverkar  kommunikationen  och  den  pedagogiska  relationen 

inom och mellan olika sociala grupper.  

För att beskriva, tolka och förstå hur utbildningsreformer gällande entreprenör‐

skap kommit att påverka utbildningen i de för huvudstudien ingående verksamhet‐

erna har begreppet ”Pedagogic Device”  i min översättning den ”pedagogiska an‐

ordningen” använts.14 Dessutom har  ”Pedagogic Identities” i min översättning ”pe‐

dagogiska identiteter” använts för att analysera och beskriva potentiellt nya former 

för socialisation i dessa verksamheter. Kapitlet fortsätter här med en beskrivning av 

Bernsteins begrepp, klassifikation, inramning, den pedagogiska anordningen samt 

pedagogiska identiteter. 

 

Klassifikation  

Begreppet klassifikation innefattar i Bernsteins mening den bakomliggande princi‐

pen för maktrelationer mellan olika typer av kategorier och inte utmärkande egen‐

skaper som konstituerar kategorierna. Dessa kategorier kan bestå av olika utbild‐

ningsnivåer, institutioner i form av skolor, diskurser i form av ämnen samt discipli‐

ner eller sociala agenter i form av lärare eller elever. I skolan kan klassifikation till 

exempel användas  för att beskriva  fördelningen av makt mellan olika skolledare, 

                                                           
13 Översättning av Classification och Framing.  

14 Tidvis har the device haft arbetsnamnet ”Den makalösa manicken” Under en period ingick det i avhandlingens titel: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vtua8rqCNC0 
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lärare, lärargrupper, och elever. Begreppet kan också användas för att analysera hur 

olika innehåll i form av skolämnen skiljs från varandra och hur de förhåller sig till 

varandra.  

Klassifikationen kan förstås som maktfördelningen i en relation och den kan va‐

riera i styrka. Klassifikationen är stark när åtskiljandet mellan kategorierna är tydligt 

definierad och  svag när gränsdragningarna mellan kategorierna är otydliga. Om 

klassifikationen är stark ger detta kategorier med unik identitet och specialiserade 

regler för den interna kommunikationen inom kategorin. Men oavsett om klassifi‐

kationen är stark eller svag så innefattar den alltid maktrelationer. (Bernstein, Dag‐

lgren & Lundgren, 1983; Bernstein, 2003/1990, 2000). Ett exempel på stark klassifi‐

kation kan vara ämneslärare som enbart arbetar med historia utan kopplingar till 

andra ämnen som t.ex. religion och samhällskunskap. Ett annat exempel är att en 

stark klassifikation med tydlig gränsdragning mellan utbildning och produktion ger 

förutsättningar för relativt autonoma utbildningar. Det ger med andra ord en tydlig 

arbetsdelning mellan skola och arbetsliv, där arbetslivet har ett litet inflytande på 

skolans utbildningar. Eller tvärtom om klassifikationen i relationen skola och pro‐

duktion är svag ökar arbetslivets möjligheter att påverka utbildningens innehåll och 

form.  

Som exempel har klassifikation i denna studie använts för att tolka och förstå just 

relationen mellan ett antal gymnasieutbildningar och aktuell bransch. Ett exempel 

är relationen mellan hantverksprogrammet gren frisör och frisörbranschen. 

 

Inramning 

Inramningen är den princip som reglerar kommunikationen  inom en pedagogisk 

praktik. Den  reglerar kontrollen över hur undervisningspraktiken genomförs när 

det gäller: 

 

 Urval av innehåll som kommuniceras i undervisningen. 

 I vilken ordning som innehållet behandlas. 

 I vilket tempo innehållet ska behandlas och förvärvas. 

 Kriterier för utvärdering. 

 Kontrollen över den sociala basen som möjliggör hur innehållet behandlas 

och förvärvas av eleverna. (Bernstein, 2000, s. 12 ‐ 13)15 

 

                                                           
15 Punktlistan är min översättning av Bernsteins (2000, s.12 -13) punktlistan vilken bygger på det han beskriver under rubriken  
Framing på sidorna 11–14. 
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Bernstein (2000) kallar inramningen för en princip vilken består av två diskurser i 

form av en undervisningsdiskurs16 (UD) samt en regulativ diskurs17 (RD). Undervis‐

ningsdiskursen består av urval,  turordning,  tempo samt kriterier  för utvärdering 

och den regulativa diskursen består av den sociala ordningen i undervisningsprak‐

tiken. Undervisningsdiskursen är integrerad i den regulativa diskursen vilken också 

är  den  dominanta  diskursen. Med  andra  ord  lägger  Bernstein  tonvikten  på  att 

undervisningens praktiska genomförande till största delen regleras av de underlig‐

gande  sociala  relationerna mellan  eleverna  samt mellan  lärare  och  elev. Det går 

alltså enligt Bernstein (2000) inte att särskilja överföring och förvärvande av fakta 

från överföring och förvärvande av värderingar. Hans argument är alltså att funda‐

mentet för lärande är fostran. 

Enligt Bernstein (2000) kan också inramningen variera i styrka. Om den överfö‐

rande parten har en hög grad av kontroll över det som kommuniceras i en pedago‐

gisk situation är inramningen stark. Om den mottagande/förvärvande parten har en 

synbart hög grad av kontroll över kommunikationen är inramningen svag. Exem‐

pelvis om läraren har kontroll över allt som kommuniceras i klassrummet är inram‐

ningen stark. Om eleverna däremot i hög grad styr det som kommuniceras i klass‐

rummet  är  inramningen  svag.  En  stark  inramning  innebär  att  spelreglerna  för 

undervisningen och den sociala ordningen är tydliga, vilket genererar en väl synlig 

pedagogik. Däremot när inramningen är svag blir reglerna i undervisningen otydli‐

gare och svårare att uppfatta för eleverna vilket genererar vad Bernstein kallar för 

osynlig pedagogik  (se  t.ex. Bernstein, Dahlgren & Lundgren, 1983). Den osynliga 

pedagogiken gör det generellt svårare för vissa elever att avgöra vilka regler som 

gäller i undervisningssituationen, såväl innehållsligt som socialt (Bernstein & Lund‐

gren 1983; Bernstein 2000).  

Svag klassifikation och inramning kan möjliggöra heterogenare beteenden bland 

eleverna vilket gör att fokus i utvärderingen förflyttas från individens kognitiva för‐

måga till individens beteende. Utvärdering av kunskaper och förmågor får stå till‐

baka för utvärdering av utryck och beteenden samt för attityder i form av en inter‐

naliserad  social  ordning, den  internaliserade  pedagogiska  identiteten  (Bernstein, 

1975/2003). 

 

Den pedagogiska anordningen och dess funktion 

Bernstein (2000; 1990/2003) argumenterar för att det finns underliggande principer 

för hur olika innehåll omformuleras och återskapas i skolan, med andra ord princi‐

per för hur innehåll pedagogiseras. Han exemplifierar detta med att det som kallas 

snickeri i samhället utanför skolan omformas till ämnet slöjd i skolan. Detta gäller 

                                                           
16 Min översättning av instructional discourse. 

17 Min översättning av regulative discourse. 
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också andra skolämnen, till exempel svenska eller matematik, poängen är  just att 

skolämnen är något som omformuleras och återskapas från en för skolan yttre sam‐

hällelig kontext. Dessa principer är också helt oberoende av det  innehåll som ska 

kommuniceras  i pedagogiska  situationer. Principerna konstituerar vad Bernstein 

kallar ”den pedagogiska anordningen” (Bernstein 2000, s. 25). Principerna fungerar 

som en social grammatik och är förutsättningarna för produktion, reproduktion och 

utvärdering av kunskaper och pedagogisk praktik. Den pedagogiska anordningen 

regleras av tre meddelandesystem, ”curriculum”, ”pedagogik” och ”utvärdering”. 

Curriculum innefattar officiella läroplaner och andra typer av styrande dokument 

vilka utrycker vilket innehåll som ska förmedlas i utbildning. Pedagogik innefattar 

hur detta innehåll ska behandlas, alltså formen för utbildning. Utvärdering innefat‐

tar hur innehåll och form ska utvärderas. Meddelandesystemen återskapas som reg‐

ler i den pedagogiska anordningen vilka benämns distributiva regler, rekontextua‐

liserande  regler  och  utvärderingsregler.  (Bernstein,  &  Solomon,  1999;  Bernstein 

2000). 

 

Distributiva regler 

Bernstein (2000; 1990/2003) argumenterar för att de distributiva reglernas funktion 

är att reglera maktrelationen mellan olika grupper och därmed reglerar de var i ar‐

betsdelningen som giltig kunskap definieras. De reglerar styrkan i klassifikationen 

mellan olika grupper och innehåll. Med andra ord reglerar de distributiva reglerna 

vad som ska förmedlas i en pedagogisk situation men samtidigt också vad som inte 

ska förmedlas. De reglerar också av vem och till vem innehållet ska förmedlas. De 

reglerar därmed möjligheterna till det som kan utryckas i läroplaner och kursplaner 

som officiellt giltig kunskap och hur detta ska hanteras i undervisning (Bernstein, 

2000; 1990/2003) 

.  

Rekontextualiserande regler 

De rekontextualiserande regelerna styr den pedagogiska kommunikationen genom 

att de reglerar inramningen. Reglerna reglerar inte bara hur kunskapsinnehåll och 

förmågor överförs utan också hur värderingar överförs och detta är oberoende av 

vilket innehåll eller ämne som ska överföras. Principen reglerar hur kunskaper och 

värderingar  rekontextualiseras  till  olika  typer  av  skolämnen,  till  något  som 

Bernstein benämner ”imaginary subjects” (Bernstein, 2000 s. 33). Han illustrerar det 

med att det som  i samhället är snickeri blir  till slöjd  i skolans kontext. Detta sker 

genom ett urval av det innehåll som är tänkt att reproduceras och förmedlas samt 

hur detta ska hanteras i tid och rum. 
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Utvärderingsregler 

Utvärderingsregler är ett vad och hur, alltså innehåll i pedagogisk praktik. Bernste‐

ins argument (2000) är att pedagogisk praktik är ”kontinuerlig utvärdering” av för‐

medling och  tillägnande. Det handlar om erkännandet av vad som är ett korrekt 

förvärvande av innehåll och instruktioner samt ett korrekt socialt beteende. Det är 

inom  ramen  för detta  regelverk  som  förändringar och genomförande av  läropla‐

nerna sker oavsett utbildningskontext. Det är också inom ramen för dessa regelverk 

som specifika pedagogiska identiteter kan formeras. Den pedagogiska anordningen 

har därmed en moralreglerande funktion, en funktion som dock inte är determinist‐

isk (Bernstein, 2000). Detta gör att utfallet i form av lokala pedagogiska identiteter 

svårt att förutse.  

 

Hur den pedagogiska anordningen realiseras 

Bernstein (2000; 1990/2003) beskriver hur statlig och överstatlig  ideologi  formeras 

till ”dominerande principer” för utbildningspolitik vilka producerar och formulerar 

vad som är giltiga officiella innehåll i utbildning samt hur detta innehåll ska förmed‐

las och utvärderas. Dessa dominerande principer hanteras sedan på flera nivåer och 

Bernstein beskriver det som flera nivåer av rekontextualiserande fält där överstatlig 

och statlig ideologi om utbildning omsätts och omvandlas till vad en tänkt utbild‐

ningspraktik ska förmedla inte bara i form av innehåll och arbetssätt utan också i 

form av värderingar. Bilaga fem innehåller en figur från Bernstein (1990/2003, s. 197) 

som utgör en illustration till texten under denna rubrik. 

De dominerande principerna  tillkommer på  ett plan där kampen  förs mellan 

olika partier och grupperingar med olika intressen och ideologier. Bernstein beskri‐

ver fyra huvudsakliga fält för detta samspel och denna kamp. A) fältet för symbolisk 

kontroll där ideologi‐ och idéproduktionen sker av till exempel tankesmedjor, fors‐

kare samt tjänstemän i privat och offentlig tjänst. B) fältet för produktion eller det 

ekonomiska fältet som domineras av de som styr den ekonomiska basen i samhället 

eller med andra ord de som styr över de  fysiska resurser som  finns  i samhället  i 

privata  företag och  i offentlig sektor. C) det statliga  fältet  i  form av riksdag samt 

regering med tillhörande departement. Dessa nationella fält påverkas också av ett 

D) internationellt fält i form av till exempel OECD och EU. Både individer och orga‐

nisationer kan befinna sig och agera på en eller flera av dessa fält. 

Med hjälp av administrativa funktioner i ett ”officiellt rekontextualiseringsfält” 

omvandlas  och  rekontextualiseras  budskapet  från  den  politiska  nivån  till  vad 

Bernstein (2000; 1990/2003) kallar en ”officiell pedagogisk diskurs”. Dessa administ‐

rativa  funktioner består av departement, myndigheter och  så vidare.  I en  svensk 

kontext  skulle det kunna  exemplifieras med Utbildningsdepartementet, Närings‐

livsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen och Tillväxtverket. Detta sker dess‐
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utom i påverkan av för staten yttre organisationer som till exempel Svenskt Närings‐

liv,  fackföreningar  samt  betydande  forskningsinstitutioner  osv.  På  denna  nivå 

skapas den officiella statliga läroplanen.  

Den officiella pedagogiska diskursen är att betrakta som en överordnad reglering 

av vad som ska förmedlas samt hur det officiella innehållet i utbildning ska förmed‐

las. I den finns formen för skolans vad och hur samt den officiella moraliska basen 

för relationer och identitetsskapande. Den består av en övergripande specifik under‐

visningsdiskurs och en övergripande specifik regulativ diskurs, det vill säga en prin‐

cip för en överordnad inramning av hur ett officiellt legitimt innehåll/budskap ska 

förmedlas  (Bernstein, 1990/2003). Den motsvarar vad som skulle kunna beskrivas 

som en kombination av en underliggande ideologisk läroplan samt en formell läro‐

plan, till exempel i form läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklas‐

sen och fritidshemmet (LPO 94), läroplanen för grundskolan, förskoleklassen samt 

fritidshemmet (LGR 11) samt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Gy 11). 

Den  officiella  pedagogiska  diskursen  omvandlas  sedan  ytterligare  på  vad 

Bernstein kallar ”fältet för pedagogisk rekontextualisering”. Det är ett fält som till 

exempel består av forskare och lärare på universitetens lärarutbildningar, förläggare 

samt författare av litteratur och facktidningar. Dessutom kan det bestå av represen‐

tanter från andra fält i samhället än utbildningsfältet vilka kan ha intresse av att på‐

verka utbildningens form och innehåll. I detta fält skapas det som är tänkt att åter‐

skapas i utbildningar på olika nivåer (Bernstein, 1990/2003). 

 Gemensamt för de två rekontextualiserande fälten är att det är här som utbild‐

ningens tänkta innehåll och form konstitueras. Det som formas i det pedagogiska 

fältet behöver dock inte med säkerhet överensstämma med det som bildas i det of‐

ficiella fältet. Det behöver heller inte vara det som faktiskt produceras och reprodu‐

ceras i den tänkta utbildningen och i undervisningen (Bernstein, 1990/2003). 

Realiseringen av utbildningsreformer och utbildningspolitik kan med utgångs‐

punkt i detta betraktas som en process av formulering, omformulering och återskap‐

ande på flera nivåer. I denna process framträder också vad Bernstein (2000) benäm‐

ner pedagogiska identiteter.  

 

Pedagogisk identitet 

Identitet är ett begrepp som förklaras ur många perspektiv. Det kan förstås som en 

källa till mening och tillhörighet för enskilda människor, men det kan också förstås 

ur ett kollektivt perspektiv där identiteten är sprungen ur samhällens dominaerande 

institutioner (Castells 1997). Här tar Castells och Bernstein likartade utgångspunkter 

i det att identiteter är något som är socialt konstruerat i en kontext av maktrelationer. 

I och med att det är en social konstruktion hamnar de kollektiva identiteterna i cent‐

rum, där även individualism kan betraktas som en kollektiv identitet och därmed 
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skild från individuell identitet (Bernstein, 2000; Castells, 1997). Bernstein (2000) ar‐

gumenterar för att klassiska former av identiteter i form av klass kön, ålder och ge‐

neration har försvagats som kollektiv social bas och att det är andra former av iden‐

titeter som växer fram. 

I ett  samhälleligt perspektiv  formeras och distribueras ”officiella pedagogiska 

identiteter” med utgångspunkt i de för tiden dominerande ideologiska strömning‐

arna. Dessa dominerande principer kan ses som representationer eller positioner av 

i samhället dominerande partier, myndigheter, sociala skikt och intresseorganisat‐

ioner. Dessa principer rekontextualiseras sedan i den officiell pedagogiska diskur‐

sen vilken definierar vad som i samhällets och statens perspektiv är ett relevant bud‐

skap och hur det ska förmedlas och utvärderas. Bernsteins argument är att varje re‐

formering av  läroplanerna är en kamp om att formera och  institutionalisera vissa 

specifika identiteter (Bernstein, 2000). 

Bernstein (2000) beskriver fyra positioner för dessa officiella pedagogiska identi‐

teter som används i huvudstudien för att beskriva möjliga lokala identitetsutfall i de 

verksamheter  som har  studerats. Två av  identiteterna uppkommer med  centrali‐

serade statliga resurser som grund och två av identiteterna uppkommer som decent‐

raliserade utifrån lokala resurser där institutionerna har viss autonomi från staten. 

De  två  centraliserade  identiteterna  är  ”retrospektiv  identitet”  samt  ”prospektiv 

identitet” och de två decentraliserade är ”decentrerad marknadsidentitet” samt ”de‐

centrerad terapeutisk identitet”. Centralt i begreppsapparaten blir därmed centrerad 

och decentrerad men också ”re‐centrerad”. Detta inbegriper graden av statens kon‐

troll och i vilken grad utbildningarna är autonoma. I centrerad ligger tonvikten på 

en statlig styrning och kontroll i en decentrad ligger fokus på en lokal styrning av 

marknaden och/eller utbildningsinstitutionerna. I re‐centreringsbegreppet ligger ett 

återtagande alternativt en utökning av statens makt och kontroll över utbildning‐

arna. Bernstein kallar det för en ny form av centraliserad reglering där staten styr 

decentraliserad verksamhet med centralt satta mål och statlig utvärdering där kraft‐

fulla sanktioner, sätts in mot verksamheter som inte sköter sig.  

 

This refers  to new  forms of centralised regulation whereby  the state de‐cen‐

tralises and through (a) central setting of criteria and (b) the central assess‐

ment of outputs and agencies financially (and otherwise), rewards success and 

punish  failures:  `choice´,  selection,  control  and  reproduction.  (Bernstein, 

2000, s. 78). 

 

Bernstein (2000) beskriver den Retrospektiva identiteten som en centraliserad klas‐

siskt konservativ identitet som formeras utifrån religiösa och/eller kulturella stora 

berättelser från det förflutna. Den går ut på att vidmakthålla det förflutna i framti‐

den genom att ha en stark kontroll över utbildningens mål i form av innehåll. Den 
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bygger på starka och tydliga hierarkier med en stark kontroll över såväl innehållet i 

undervisningen som den sociala basen. Med Bernsteins terminologi är klassifikat‐

ionen och inramningen starka och de kollektiva intressena är överordnade indivi‐

dens karriär. Bernstein (2000) exemplifierar denna identitet med Sovjetunionen. 

Prospektiv identitet är en centraliserad nykonservativ identitet som formeras ut‐

ifrån ett urval av det förflutna som rekontextualiseras för att kunna hantera föränd‐

ringar i nutiden. Den är som Bernstein, utrycker det ”[….constructed to deal with, 

cultural, economic and technological change.]” (2000, s. 67). Den är konstruerad för 

att försvara och förstärka den ekonomiska utvecklingen  i samhället och Bernstein 

(2000) exemplifierar med Thatcherismen samt New Labour. Thatcherismens urval 

ur det förflutna blev det som kunde motivera en tydlig individualiserad marknads‐

kultur där välfärdsstaten skulle reduceras maximalt. Med New Labour kom en ny 

identitet i förgrunden vilken byggde på andra värderingar från det förflutna i form 

av ansvarstagande för lokalsamhället. Till skillnad från den retrospektiva identite‐

tens kollektiva bas utgör individens karriär, ansvar och företagsamhet en central del 

i denna  identitet. För att kontrollera den prospektiva  identiteten måste samhället 

kontrollera såväl utbildningars mål, innehåll samt resultat.  

Den decentrerade marknadsidentiteten är i Bernsteins (2000) mening neoliberal, 

nutidsinriktad och oerhört reaktiv på förändringar  i kraven från den ekonomiska 

marknaden. Identiteten formeras med en tydlig inriktning mot att skapa ekonomiskt 

mervärde. Den är klart utåtriktad och projiceras på de resultat som åstadkoms i form 

av ekonomisk vinning. Inriktningen är att producera en identitet som är fokuserad 

på  att  skapa  och maximera  vinster  på  en marknad  där  kunskap  betraktas  som 

pengar. Den har vissa kopplingar med den centraliserade prospektiva  identiteten 

men till skillnad från denna är den decentraliserade identiteten mer marknadsinrik‐

tad. I den prospektiva identiteten är den statliga kontrollen viktig medan just mark‐

naden  är  central  som  styrinstrument  i  den  decentrerade  marknadsidentiteten 

(Bernstein 2000). 

Den decentrerade terapeutiska identiteten (Bernstein 2000) är en tydligt liberal 

och progressiv identitet med såväl svag klassifikation som inramning. Självuppfatt‐

ningen uppkommer genom  internalisering av att  jaget är ett  individuellt och per‐

sonligt projekt. Den bygger enligt Bernstein på progressiva teorier om personlig och 

kognitiv utveckling samt social utveckling. ”These theories are the means of a con‐

trol invisible to the student. This identity is orientated to autonomous, non special‐

ised, flexible thinking, and socially to teamwork as an active participant” (Bernstein, 

2000, s. 68). Identiteten bygger alltså på en svag klassifikation och en svag inramning 

där individen, åtminstone synbart, har makten och kontrollen något som genererar 

en osynliga pedagogik. Den starka individualiseringen gör att identiteten blir dyr 

att producera och utfallet är svårt att mäta (Bernstein, 2000). 
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De officiella pedagogiska  identiteterna vilka  framträder  i  reformer och politik 

kan förstås som en del i ett lokalt identitetsskapande. Dessa möjliga lokala identite‐

ter kan då  förstås ur ett historiskt, nutida och  framtida perspektiv. De kan också 

förstås med utgångspunkt i en lokal kontext, i denna studie E‐länet. Den lokala iden‐

titeten är alltså beroende av den  lokala förståelsen av tid och rum och den  lokala 

formeringen av klassifikation18 och inramning19. I formeringen av den lokala peda‐

gogiska identiteten är också mer primära faktorer för socialisation viktiga framför‐

allt i form av familj och närsamhälle (Bernstein, 2000, 2003 /1975 & 2003/1990). Det 

kan också sägas att om och hur de officiella pedagogiska identiteterna integreras i 

de lokala identiteterna inte  är avgjort på förhand. Bernstein utrycker det på följande 

sätt; ”However, the device is not deterministic in its consequences.” (Bernstein, 2000, 

s.  38), den pedagogiska  anordningen  är  alltså  inte deterministisk. Orsakerna  till 

detta beror på att de officiella pedagogiska identiteterna ger vissa erbjudanden som 

kan accepteras eller förkastas. Den pedagogiska anordningen fungerar som en arena 

vilken möjliggör vissa lokala identiteter men den fungerar också som en arena för 

potentiellt motstånd mot dessa identiteter. 

De teorier som beskrivs i detta avsnitt kom att bli analytiska verktyg för att besk‐

riva och analysera det multipla fallet i huvudstudien, E‐länet, vilket beskrivs i nästa 

kapitel. 

                                                           
18 Maktrelationer. 

19 Kontroll över undervisningen. 
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STUDIERNAS GENOMFÖRANDE 

Kapitlet utgör en beskrivning av huvudstudiens, benämnd E‐länet, genomförande. 

I denna beskrivning  ingår metodologisk  ansats,  fallbeskrivning, urval, genomfö‐

rande, analys samt etiska överväganden. Huvudstudien är en multipel fallstudie vil‐

ken  innehåller  fyra  fall och en mindre uppföljande studie,  i det följande avsnittet 

beskrivs hur denna multipla fallstudie genomförts. 

 

Metodologisk ansats 

Den studie som presenters  i denna avhandling kom att utvecklas  till en multipel 

fallstudie där designen i de enskilda fallen utgick från Yin (2003) samt Stake (1995, 

2006). Studien utvecklades till en longitudinell studie och genomfördes mellan åren 

2002 till 2015 i E‐länet. Länet blev alltså en geografisk och organisatorisk enhet vil‐

ken kom att rama in de enskilda studierna av entreprenörskap och företagsamhet i 

relation  till  olika utbildningssammanhang. Valet  av design utgick  ifrån  ett  antal 

aspekter, bland annat att både Yin (2003) samt Stake (1995) argumenterar för att fall‐

studier är lämpliga för att studera utbildning och skolutveckling. I relation till av‐

handlingen blev valet av multipel fallstudie logiskt i och med att den första empi‐

riska studien genomfördes som en fallstudie. Den multipla designen gav då möjlig‐

heter att över tid jämföra empiri, resultat, slutsatser och erfarenheter i relation till en 

övergripande fråga eller till vad som Stake (2006) benämner ” ..a quintain..”(s. 6), ett 

övergripande  fenomen. De  enskilda  fallen  som  avrapporterats  i  fem  texter  kom 

alltså att utvecklas från enskilda fallstudier till en multipel fallstudie där entrepre‐

nörskap och  företagsamhet  i olika utbildningsmodeller blev  ”a quintain”  för det 

övergripande fallet E‐länet.  
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Figur 4:1 Schematisk bild över hur de enskilda fallen sammanhänger i ett övergripande fall samt hur 

erfarenheter resultat, slutsatser och empiri använts för att förstå och förklara helheten. 

Huvudstudien kom till sist att bestå av fyra fall A‐D samt en mindre uppföljande 

studie av  tre verksamheter vilka  ingått  i  fallstudierna samt en  innehållsanalys av 

läroplanerna Lgr 11 samt Gy 11. I relation till Stakes (1995) begrepp ”intrinsic case 

study” och ”instrumental case study” utvecklades huvudstudien till en studie där 

de enskilda fallen kunde förstås var för sig (intrinsic) och tillsammans som instru‐

ment (instrumental) för att förstå och förklara en större helhet. Huvudstudien kom 

att utvecklas under former som skulle kunna kallas en ”emergent design” (Simons, 

2009, s. 31), en framväxande design.  

I de enskilda studierna har flera metoder använts för att kunna genomföra me‐

todtriangulering och triangulering av data. Det empiriska materialet har i samtliga 

fall samlats in i form av observationer, intervjuer, informella samtal, enkäter, doku‐

ment och statistiska material från samhället samt från de studerade verksamheterna. 

Detta har ur ett mixed method‐perspektiv gett möjlighet att jämföra kvalitativa data 

i form av till exempel observationsanteckningar, intervjuer med kvantitativa data i 

form av enkätsvar.  Dessutom har olika typer av statistiska material gällande län och 

kommuner använts för att kunna tolka och beskriva länet och dess kontext i relation 

till syfte och forskningsfrågor. Tanken med ett kvalitativt mixed method‐perspektiv 

inspirerades och baserades bland annat på argument från Green (1994, Green 2007), 

Johnsson och Christensen (2004) samt Stake (1995, 2006). Sammantaget argumente‐

rar dessa författare för att mixen av metoder kan möjliggöra jämförelser mellan olika 

datamaterial för att studera skillnader och likheter, möjliggöra triangulering för att 

öka validitet och trovärdighet samt bredda datamaterialet som bas för tolkning och 

förståelse.  I denna studie gav valet att använda olika metoder och olika datamaterial 
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möjlighet till att bredda förståelsen för såväl de enskilda fallen som för huvudstu‐

dien E‐länet i relation till syftet.  

 

Fallet - E-länet  

E‐länet som fall går att förstå utifrån en samhällelig strukturell omvandling där bas‐

näringar som skogsindustri och jordbruk kraftigt har minskat sedan mitten av 1950‐

talet när det gäller antalet arbetstillfällen. Detta har lett till en befolkningsminskning 

i länet som helhet, inte minst i länets inlandskommuner20. För att motverka denna 

befolkningsminskning och för att utveckla länet har länsstyrelse och kommuner ge‐

nomfört satsningar för att stimulera ungdomars entreprenörskap bland annat Open 

For Business och Sommarlovsentreprenör. Huvudstudien, fallet E‐länet, kan alltså 

förstås inte bara utifrån en svensk nutida kontext utan utifrån en historisk ekono‐

misk kontext. Fallet går också att förstå utifrån en internationell kontext där bland 

annat  utbildningssystemen  är  under  förändring.  Länet  består  av  sju  kommuner 

vilka benämns olika i de texter som ingår i avhandlingen. I kappan kommer följande 

benämningar att användas: ”Mellanbygden”, ”Norra  inland”, ”Norrkust”, ”Stora 

södra”, ”Söderkust”, ”Södra inland” samt ”Viken”. De kommuner där de huvud‐

sakliga empiriska insamlingarna genomförts är Norrkust och Viken.  

I de enskilda fallen valdes ett antal verksamheter i E‐länet ut och dessa present‐

eras kort i följande avsnitt. 

 

Kort introduktion till de i studien ingående verksamheterna 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av de verksamheter som ingått i hu‐

vudstudien, E‐länet se bilaga ett för en detaljerad beskrivning av verksamheterna 

och deltagarna i de enskilda fallen A‐D, i fall B ingår också minifallstudien (”Talar‐

stolen”). Denna bilaga innehåller bland annat detaljbeskrivningar av antal deltagare 

i enskilda intervjuer, antal deltagare som ingått i enkätstudier och så vidare. Intro‐

duktionen inleds med en kort beskrivning av Open For Business, Sommarlovsentre‐

prenör samt Ung Företagsamhet för att sedan övergå till en beskrivning av fall A – 

D samt den uppföljande studien. 

Open For Business (OFB) 21 är en verksamhet som infördes i Sverige år 2000 som 

en del i ett projekt finansierat av EU och några Länsstyrelser. Ursprungligen utveck‐

lades verksamheten i Kanada. Verksamheten gick ut på att stimulera ungdomar till 

entreprenörskap. Verksamheten drevs huvudsakligen utanför skolan men  tidvis  i 

samarbete med  vissa  skolor  och utbildningar.  Inom  ramen  för OFB utvecklades 

verksamheten Sommarlovsentreprenör vilken beskrivs under rubriken Fall C i detta 

                                                           
20 E-länet och dess förutsättningar beskrivs mer ingående i Karlsson och Olofsson (2012), texten ingår i avhandlingen. 

21 Open For Business beskrivs återkommande i texter vilka ingår i avhandlingen bland annat Karlsson (2011) för en mer ingående beskrivning av verk-

samheten se Holmgren (2009). 
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avsnitt. Ung Företagsamhet  (UF)22  är  en  fristående verksamhet  som  arbetar med 

gymnasieungdomar i skolan. Verksamheten går ut på att gymnasieelever under ett 

år driver så kallade UF‐företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. Detta sker 

i samarbete med skolorna och lärare på deltagande skolor. 

 

Fall A Gymnasieskolan. 

Detta  fall avrapporteras  i  två av avhandlingens  texter. Dessa  texter är Holmgren, 

From, Olofsson, Karlsson, Snyder och Sundström (2005) vilken representerar en stu‐

die av teorier om entreprenörskap och utbildning samt Snyder, Olofsson, & Karlsson 

(2004) vilken representerar en breddad teoretisk bild men texten innehåller samti‐

digt empiriska beskrivningar av fallet. I fallet studerades i huvudsak tre stycken pro‐

gram på en gymnasieskola i kommunen Norrkust. Skolan hade vid tidpunkten för 

studien ca 1100 elever antagna till tolv gymnasieprogram. Till vissa delar innefattar 

studien också verksamheterna OFB samt UF  i och med att gymnasieprogrammen 

samarbetade med dessa verksamheter. 

 

Fall B Gymnasieskolorna och minifall b Talarstolen 

Fallet presenteras i Karlsson (2009) vilken ingår som text i avhandlingen. 

Denna studie representerar en utökning av fall A i den bemärkelsen att det empi‐

riska materialet från fall A analyserades i relation till det som tillkom i fall B.  

Studierna genomfördes i två gymnasieskolor innefattande tre program med två 

årskullar i varje program. Programmen var Hantverksprogrammet gren frisör, Tek‐

nikprogrammet samt Samhällsprogrammet. Gymnasieskolorna var belägna i två av 

länets kommuner Norrkust samt Viken23. Elevantalet på skolorna var för Norrkust 

ca 1100 elever samt för Viken ca 650 elever. Dessutom studerades ett projekt ”Talar‐

stolen” i en grundskola Minifall b. Grundskolan var belägen i kommunen Norrkust. 

Även i detta fall studerades delar av verksamheterna OFB samt UF då de samver‐

kade med skolorna. 

 

Fall C Sommarlovsentreprenör 

Fallet presenteras mer ingående i Karlsson (2011), texten ingår i denna avhandling. 

Sommarlovsentreprenör var en verksamhet som utvecklades inom ramen för Open 

For Business verksamhet under 2000‐talet. Verksamheten gav ungdomar ett alterna‐

tiv till de kommunala sommararbeten för ungdomar i gymnasieåldern vilka är van‐

liga  i många svenska kommuner. Alternativet för ungdomarna bestod  i att under 

                                                           
22 Ung Företagsamhet beskrivs som verksamhet mer omfattande i Karlsson och Olofsson (2012), texten ingår i avhandlingen. 

23 I Karlsson (2009) benämns kommunerna som Stora kommunen samt Lilla kommunen. I avhandlingen kappa benämns Stora kommunen Norrkust och 

Lilla kommunen benämns Viken. 
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sommaren driva ett företag, ensam eller tillsammans med andra ungdomar. Verk‐

samheten Sommarlovsentreprenör studerades i två av E‐länets kommuner. Obser‐

vationer och intervjuer genomfördes i kommunen Norrkust dessutom genomfördes 

en enkät studie bland de deltagande i kommunerna Norrkust samt Norra Inland. 

 

Fall D Ung Företagsamhet och Praktikskolan 

Studien genomfördes på en gymnasieskola, den så kallade Praktikskolan, där man 

utvecklat en modell för samtliga elever på skolan med bland annat inslag från OFB 

i årskurs ett, UF som obligatorisk verksamhet i årskurs två samt som frivilligt i års‐

kurs tre. Studien genomfördes också på UF:s totala verksamhet i E‐länet. Erfaren‐

heter och slutsatser från tidigare studier kom också att bli en viktig beståndsdel  i 

studien  bland  annat  genom  förnyade  analyser  av  tidigare  insamlat  empirisk 

material. 

 

Urval 

I detta avsnitt behandlas de urval som har genomförts inom ramen för huvudstu‐

dien, det multipla  fallet E‐länet. Urvalet behandlas som helhet och utifrån de en‐

skilda fall som ingår i studien. 

Valet av län för det som skulle komma att bli huvudstudien, E‐länet, blev för mig 

inget egentligt val utan en konsekvens av att jag år 2002 blev anställd för att bedriva 

forskning och undervisning vid dåvarande Mitthögskolan, institutionen för utbild‐

ningsvetenskap. Den forskning jag kom att bedriva startade med projektet ”Lärande 

för  företagsamhet  i nya och gamla utbildningsinstitutioner”. Projektet var ett ut‐

vecklings‐ och  forskningsprojekt som bedrevs med medel  från EU,  länsstyrelsen, 

kommuner  i  länet samt dåvarande Mitthögskolan. E‐länet som multipelt fall blev 

sedermera en logisk följd av att jag blev inblandad i två andra forskningsprojekt ”E‐

länet” samt ”Societal Entreprenurship in Sparsely Populated Areas (SESPA).” E‐lä‐

net som forskningsprojekt var till stora delar en fortsättning och utveckling av de 

studier som bedrevs  inom  ramen  för Lärande  för  företagsamhet  i nya och gamla 

utbildningsinstitutioner. Projektet kom också att namnge huvudstudien i denna av‐

handling, det multipla fallet E‐länet. SESPA var ett forskningsprojekt som innefat‐

tade ytterligare ett för E‐länet närliggande län. Mina studier inom ramen för detta 

projekt har dock genomförts i E‐länet. 

Med urvalet av län följde så urval av kommuner ur länets kommuner vilka fiktivt 

benämnts  ”Mellanbygden”,  ”Norra  inland”,  ”Norrkust”,  ”Stora  södra”,  ”Söder‐

kust”, ”Södra inland” samt ”Viken”. I fall A valdes kommunen Norrkust för de em‐

piriska insamlingarna.  Detta val gjordes med utgångspunkt i att OFB och UF bedrev 

verksamhet i denna kommun. I Fall B utökades urvalet av kommuner med kommu‐

nen Viken, en annan kommun där OFB hade verksamhet. Det principiella kriteriet 

för samtliga urval i huvudstudien baserades på Stakes (1995) argument om urval av 
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fall. Urvalet ska möjliggöra en variation i förståelsen av varje enskilt fall som i sin 

tur kan möjliggöra en variation  i  förståelsen  för det övergripande  fallet och dess 

syfte. Urvalet kom alltså att utgå från en fallstudielogik. 

Urvalet  av  verksamheter  och  deltagare  i  samtliga  ingående  fallstudier  A‐D 

byggde genomgående på en likartad logik, så kallad ”purposeful sampling” (Patton, 

2002, s.230), alltså en ändamålsenlig strategi. Urvalet skulle möjliggöra maximal för‐

ståelse för de enskilda fallen och i slutändan av det övergripande fallet E‐länet. Gym‐

nasieskolorna i fall A och B valdes i två kommuner för att få en möjlig variation i 

förståelsen av gymnasieverksamheten inom länet. Det huvudsakliga målet var att 

kunna förstå och beskriva gymnasieskolans hela spännvidd av program, genom det 

programspecifika och genom maximal variation i urvalet av utbildningar. Valet kom 

att baseras på följande idealtypiska kriterier: 

 

 Yrkesinriktat program, huvudsakligen baserat på praktik 

 Teoretiskt program, med en hög grad av praktiska inslag  

 Renodlat teoretiskt program.  

 

Det slutliga urvalet blev Hantverksprogrammet gren frisör, som är ett yrkesinriktat 

program, Teknikprogrammet  som är  ett  teoretiskt program med  en hög grad av 

praktiska  inslag och Samhällsprogrammet som är ett rent  teoretiskt program. Att 

det blev  just Hantverksprogrammet gren frisör som kom att representera yrkesin‐

riktade program var också en ändamålsenlig strategi i urvalet. Efter genomgång av 

samtliga yrkesinriktade program framkom att det var ett program som skulle kunna 

vara ett program vilket förutom yrkesinriktningen naturligt innehöll stora delar av 

entreprenörskap. Denna koppling till entreprenörskap framstod genom det sätt som 

programmet bedrevs på skolan i nära kontakt med frisörbranschen. I fall A valdes 

tre program Hantverksprogrammet gren frisör, Teknikprogrammet samt Samhälls‐

programmet på en gymnasieskola i kommunen Norrkust.  I fall B valdes Hantverks‐

programmet gren frisör samt Teknikprogrammet på en skola i Norrkust samt Sam‐

hälls‐ och Teknikprogrammet på en skola i Viken. Inom ramen för detta fall genom‐

fördes ett minifall ”minifall b” fallet är en studie av ett projekt på en grundskola i 

kommunen Norrkust. 

I fall C där Sommarlovsentreprenör studerades baserades urvalet på de aktivite‐

ter som genomfördes  i E‐länet under sommaren 2009. Ur  länsperspektiv blev det 

alltså en totalundersökning i kommunerna Norrkust och Norra inland. Valet av den 

kommun där observationerna genomfördes, Norrkust, byggde dels på en närhets‐

princip och dels på att tidigare studier av Open For Business genomförts  i denna 

kommun. Valet gav en viss möjlighet att studera hur utbildningen utvecklats sedan 

en tidigare studie som genomförts inom ramen för projektet. 



41 

I studien av Ung Företagsamhets verksamhet, fall D, kom valet att  falla på en 

gymnasieskola belägen i Viken med relativt få elever. Urvalet av skola byggde hu‐

vudsakligen på två aspekter. Den ena var att skolan utvecklat en egen modell för att 

arbeta med entreprenörskap, det andra var att möjliggöra studier av UF‐företagande 

där eleverna var samlade på ett ställe vid vissa specifika tidpunkter. Valet av skola 

med en egen modell byggde på en tanke om att kunna bidra med ytterligare erfa‐

renheter och kunskaper om entreprenörskap, företagsamhet i relation till utbildning 

inom  länet. Det  senare  kriteriet  baserades på  erfarenheter  från  tidigare  studier  i 

gymnasieskolan där just elevernas närvaro varit ett problem. Det hade tidvis varit 

svårt att hitta eleverna under ett flertal tänkta observationstillfällen, antingen för att 

de genomförde aktiviteten på annan valfri plats eller för att de höll på med andra 

aktiviteter under den  tänkta  tiden  för observationerna. Tanken var att en  relativt 

samlad verksamhet  i tid och rum skulle kunna utgöra ett kvalitativt underlag för 

analys av verksamhet kopplad till UF.  

När det gäller den uppföljande studien gjordes ett urval av tre individer som var 

för sig representerade verksamheterna Sommarlovsentreprenör, Ung Företagsam‐

het samt Praktikskolan. Individerna valdes med tanke på att de skulle kunna ge kva‐

lificerad information över utvecklingen i de enskilda verksamheterna. 

 

 
Figur 4:2 visar det övergripande urvalet av kommuner och verksamheter en mer detaljerad beskrivning 

av urvalet finns i bilaga ett. 

Genomförande av intervjuer 

I samtliga fyra fall A‐D genomfördes intervjuer med såväl individer som fokusgrup‐

per, se bilaga  fyra för  information om  intervjuguider. Tanken med valet av  inter‐

vjuer med fokusgrupper baserades på antagandet att detta skulle generera kvalita‐

tiva data från individer i samspel, vilka var experter på att vara elever eller deltagare 
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i  de  enskilda  programmen  och  utbildningsmodellerna  (Greenbaum  1998;  Patton 

2002). Enskilda intervjuer har genomförts med skolchefer, skolledare, politiker, lä‐

rare och representanter för de studerade verksamheterna.  Fokusgrupperna med ele‐

ver var i samtliga studier vad Greenbaum (1998) kallar minigrupper med 6‐8 elever 

i varje grupp. Eleverna valdes som experter på de program där de själva deltog. Fo‐

kusgruppsintervjuerna baserades på tre huvudsakliga teman elevernas förståelse av 

programmet och deras roll i programmet, arbetsformerna i programmet samt ele‐

vernas förståelse av entreprenörskap. Intervjuerna var alltså designade för att stu‐

dera elevernas föreställningar, attityder och självförståelse gentemot sin utbildning 

i relation till entreprenörskap samt företagsamhet 

Intervjuerna var utformade enligt det Johnson och Christensen kallar ett ” Inter‐

view guide approach” (2004, s. 181). Samtliga intervjuer var semistrukturerade med 

ett antal fasta frågeställningar. Intervjuaren fungerade som moderator i dessa inter‐

vjuer  för att hålla de  intervjuade  fokuserade på ämnet  (Kvale,1997; Patton, 2002). 

Samtliga frågor ställdes i en viss ordningsföljd men intervjupersonerna tilläts berätta 

relativt fritt om sina erfarenheter och uppfattningar. Till de fasta frågeställningarna 

tillkom förtydligande frågor för att förstå och för att överbrygga eventuella logiska 

luckor i intervjusvaren. I de enskilda intervjusituationerna tillkom också unika frå‐

gor  för  att  försöka  fånga upp  respondenternas unika  förståelse  och  erfarenheter 

(Stake,  1995).  Syftet med  intervjuerna  var  att  ge  bakgrundsinformation  samt  att 

komplettera observationer, enkäter och andra material. I fall A och delar av fall B 

genomfördes intervjuerna av två personer där en av oss tog huvudansvaret för att 

följa intervjuguiden medan den andre antecknade beskrivningar av intervjusituat‐

ionen samt ställde kompletterande frågor utifrån situationen. I fall B, C och D ge‐

nomförde jag intervjuerna på egen hand och då fördes anteckningar om intervjusi‐

tuationen i efterhand.  

Samtliga formella intervjuer spelades in och transkriberades i olika grader, allt 

från fullständiga transkriptioner till mindre omfattande utskrifter. I fall A genom‐

fördes transkriptionerna genom att vi gemensamt lyssnade igenom intervjuerna tre 

till fyra gånger. Vi plockade ut citat och gjorde anteckningar som vi fann centrala i 

relation till respondenternas berättelse om arbetsformer, ämnesinnehåll och deras 

förståelse av entreprenörskap samt företagsamhet. Efter varje genomlyssning jäm‐

fördes de enskilda anteckningarna för att slutligen utformas till en berättelse där vår 

gemensamma förståelse kom till utryck. I fall B, C och D förekommer både fullstän‐

diga transkriptioner och transkriptioner efter modellen med anteckningar och citat. 

Den största skillnaden mellan studierna är att i fall B, C och D genomförde jag själv 

upprepade genomlyssningar av ljudfilerna där varje genomlyssning genererade nya 

anteckningar och nya citat. Ambitionen i tolkningarna av intervjuerna var att för‐

söka bygga  en berättelse av de  intervjuades utsagor med utgångspunkt  i Kvales 
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fråga: ”Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som berättades av intevjuperso‐

nerna till en historia som jag vill berätta för min publik?” (Kvale, 1997, s. 168).  

Förutom formella intervjuer genomfördes också informella samtal huvudsakli‐

gen i samband med observationerna. Informella samtal med individer som ingått i 

studierna har också genomförts vid andra tillfällen. Oftast har dessa samtal handlat 

om frågor och funderingar som uppkommit i de mer formella intervjuerna och ob‐

servationerna. I vissa fall har  jag också återkommit till respondenterna för att för‐

söka reda ut  tveksamheter  i min  förståelse av deras utsagor.  Ibland har de också 

getts möjlighet att respondera på texter med mina tolkningar av intervjuerna. Till 

exempel i den uppföljande intervjustudien gavs de tre personerna möjlighet att läsa 

och kommentera min utskrift av intervjuerna. Utifrån dessa kommentarer justerades 

sedan beskrivningarna. 

Analysen av intervjuerna i fall A bygger till stor del på den modell som present‐

eras i text nummer två24 i avhandlingen samt på Bernsteins (2000) begrepp klassifi‐

kation och inramning. I fall C, D och E ingår också i, om och för entreprenörskap25 

som en del i analysen. I om och för entreprenörskap kom att utvecklas som katego‐

rier under fall B. Mer om hur det totala materialet analyserats utvecklas under den 

kommande rubriken ”övergripande analys”. 

Ambitionen var hela tiden att försöka uppnå en förståelse av respondenternas 

berättelser som en del i en övergripande förståelse av de enskilda fallen i sig och i 

slutändan det övergripande fallet. Denna ambition byggde på att försöka uppnå det 

som Stake (1995, 2006) menar är centralt i fallstudier nämligen en maximal förståelse 

av fallet och vad det kan berätta om ”the quintainʺ. En tolkning och förståelse som 

ett komplement till bland annat observationerna. 

 

Genomförande av observationer 

Observationer genomfördes i samtliga ingående fallstudier för att få en direkt erfa‐

renhet av hur man arbetade, interagerade och kommunicerade i de studerade verk‐

samheterna. Valet att komplettera intervjuerna med observationer byggde på en lo‐

gik som används i etnografisk forskning och fallstudier (Hammersly & Atkinsson, 

2007) och i andra typer av studier där flera metoder används (Johanson & Christen‐

sen, 2004; Patton, 2002). I och med detta val möjliggjordes triangulering av metoder 

och data för att kunna uppnå en önskvärd erfarenhet och maximal förståelse av fal‐

len (Stake, 1995, 2006). 

I studien av fall A genomfördes observationerna av tre forskare, Håkan Karlsson, 

Kristen Snyder och Ulrica Sundström. I fall B, C och D genomförde jag själv obser‐

                                                           
24 Se den i avhandlingen ingående texten Snyder ,Olofsson & Karlsson (2005).  

25 Se den i avhandlingen ingående texten Karlsson (2009). 
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vationerna. I samtliga fall genomfördes observationerna på ett likartat sätt. Obser‐

vatörerna fungerade som observatör som deltagare (Johanson & Christensen, 2004) 

med en viss interaktion med deltagarna i form av frågor för att förstå det som iakt‐

togs. De observerade var fullt medvetna om att de var observerade samtidigt som 

observatören strävade efter att hålla en viss distans till de som observerades. Under 

observationerna antecknades systematiskt hur eleverna fick sina uppgifter, hur de 

gick till väga för att lösa dem och vilken kommunikation som förekom i klassrum‐

men. Fokus  i observationerna  inriktades  just på kommunikationen, vad  som be‐

handlades och hur det behandlades. Om dialogen i klassrummet var lärar‐ eller elev‐

styrd eller om det var ett samspel. Formerna  för undervisningens genomförande 

ingick också som en väsentlig inriktning i observationerna. Data från observation‐

erna finns nedtecknade lektion för lektion. De är dessutom sammanfattade i form av 

narrativa redovisningar (jfr Robson, 1993) av respektive utbildning. 

När det gäller studierna av fall A och B genomfördes observationer i de valda 

gymnasieprogrammen under minst en  lektion  i varje ämne, både  i programmens 

karaktärsämnen och i programmens kärnämnen. Observationsdata nedtecknades i 

anteckningsböcker under observationerna eller i direkt anslutning till dessa. Dessa 

anteckningar  innehåller både rena beskrivningar av det som observerats samt ex‐

emplifierande citat som skulle kunna förklara beteenden hos de som observerades. 

Sammanfattningarna är genomförda direkt efter tiden för observationerna. I fall C 

och D genomfördes observationerna av Sommarlovsentreprenör, Ung Företagsam‐

het och ”Praktikskolan” enligt samma logik vid upprepade tillfällen. Observation‐

erna analyserades enligt den logik som gäller för intervjuerna. 

 

Genomförande av enkätstudier 

I samband med fall C, Sommarlovsentreprenör samt fall D, Ung Företagsamhet och 

”Praktikskolan” genomfördes studierna med hjälp av enkäter. (Se bilaga två för fall 

C och bilaga tre för fall D). Enkäterna designades utifrån teoretisk bakgrund om ent‐

reprenörskap och entreprenörskapsutbildning, erfarenheter från fall A och B samt 

utifrån de enskilda verksamheternas särdrag.  

Enkäterna konstruerades med stöd från Johnsson och Christensen (2004) när det 

gäller utformning, sättet att ställa frågor och konstruera skalor. Enkäterna innehöll 

bakgrundsfrågor om ungdomarnas kön,  ålder, utbildning,  självuppfattning  samt 

deras föräldrars utbildningsbakgrund och yrken. Dessutom innehöll enkäterna frå‐

gor om den specifika verksamhet ungdomarna deltog i samt deras föreställningar 

om framtiden, mer specifikt om vad de föreställde sig göra om tio år. Den senare 

frågan var inriktad på om de trodde sig vara anställda, driva företag utan anställda 

eller driva företag med anställda. Ungdomarna fick också ange vilka individer eller 

verksamheter som gett dem motivation att delta  i verksamheten och vilken bety‐

delse dessa individer och verksamheter hade på deras syn på framtida karriärval. 
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Enkäterna innehöll huvudsakligen flervalsfrågor men också öppna frågor där ele‐

verna fick beskriva den verksamhet de deltog i samt frågor där de kunde motivera 

sina egna val. Enkäterna från både fall C och Fall D analyserades inom fallen och 

mellan fallen. Dessutom analyserades svaren i enkäterna i relation till det som fram‐

kom  i  intervjuer och observationer  inom fallen. Som exempel  jämfördes utsagor  i 

enkäten med iakttagelser från observationerna och utsagor från intervjuerna. Stat‐

istiskt analyserades enkäterna med hjälp av frekvenser, centralmått och spridnings‐

mått rent deskriptivt. När det gäller samband mellan variabler användes Spearmans 

ρ, alltså rangkorrelation och för test av oberoende mellan variabler användes Χ2‐tes‐

ter. Valet att använda icke‐parametriska tester bygger på att urvalet inte var slump‐

mässigt och att mätinstrumentet huvudsakligen bestod av variabelvärden på nomi‐

nal och ordinal skalnivå, (se till exempel Henriksson, 2008). Samtliga enkäter bear‐

betades i IBM SPSS Statistics. 

 

Studier av dokument och officiell statistik 

Dokument i olika former har samlats in i samtliga fall, A‐D. Dokumenten har hu‐

vudsakligen fyllt tre olika syften i huvudstudien. Syftena var: 

 Att kunna göra urval. 

 Att ge bakgrundsinformation om de studerade verksamheterna. 

 Att bredda det totala empiriska materialet. 

 

Olika  typer av  innehållsanalyser genomfördes av de  insamlade dokumenten. Till 

exempel vid urvalen av gymnasieprogram studerades dokument kopplade till Lpf 

94 gällande gymnasiets nationella programmål och kursplaner i relation till de ide‐

altyper  vi  sökte.  nämligen  ett  yrkesinriktat  program,  huvudsakligen  baserat  på 

praktik, ett teoretiskt program, med en hög grad av praktiska inslag samt ett renod‐

lat teoretiskt program.  

I skolorna samlades dokument in i form av lokala skolplaner och andra styrande 

dokument. Dokumenten studerades i relation till observationer och intervjuer och i 

relation till teorier om entreprenörskap och utbildning för att kunna åstadkomma 

fylliga fallbeskrivningar.  

I fall C och D, Sommarlovsentreprenör och Ung Företagsamhet (UF) samlades 

också  beskrivande  och  styrande  dokument  in. När  det  gäller UF  införskaffades 

bland annat ”Företagspärmen” vilket är ett av de läromedel som används av de lä‐

rare som driver verksamheten ute i skolorna. 

I samtliga fall insamlades beskrivande och statistiska material i form av deltagar‐

antal över tid i länet, antal deltagande skolor i kommunerna, ingående utbildningar 

och så vidare. Dessa material jämfördes sedan med nationell statistik från den egna 
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verksamheten, Skolverket och SCB. Övergripande för E‐länet jämfördes regional sta‐

tistik gällande invånarantal, arbetsmarknad och utbildning med nationell statistik. 

Dessutom jämfördes statistikgällande E‐länet över olika tidsperioder. 

I den uppföljande studien genomfördes en innehållsanalys av läroplanerna Lgr 

11 samt Gy 11.  

 

Övergripande tolkning samt trovärdighet och tillförlitlighet 

I detta avsnitt beskrivs de analyser och tolkningar som genomförts inom och mellan 

fallen och hur dessa analyser och tolkningar blivit en del av huvudstudien. De kva‐

litetskriterier  för vetenskapliga studier som används  i detta avsnitt är valda med 

utgångspunkten att huvudstudien i allt väsentligt är en kvalitativ multipel fallstudie 

och därmed till stora delar bygger på tolkningar utifrån Bernsteins (2000) teori samt 

teorier om entreprenörskap och utbildning. Utan att försvära mig till något enskilt 

forskningsparadigm vill  jag med detta synliggöra min egen subjektivitet och hur 

den har hanterats i huvudstudien. Valet av kvalitetskriterier är tagna med utgångs‐

punkt i att använda kriterier anpassade till kvalitativa tolkande studier (se t.ex. Bry‐

man, 2011; Denzin, 1994; Guba & Lincoln, 1994; Johnsson & Christensen, 2004; Pat‐

ton, 2002). Kriterierna som använts är  trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

triangulering26 och kan övergripande förstås som ett sätt att stärka huvudstudiens 

tillförlitlighet.  

Begreppet trovärdighet kan relateras till intern validitet och handlar om i vilken 

grad forskaren säkerställt att studien bedrivit på ett vetenskapligt sätt och att det 

kommunicerats i texten på ett begripligt sätt till dem som studerats. Överförbarhet 

kan jämföras med extern validitet och handlar om huruvida resultatet kan relateras 

till andra kontexter än den studerade. Pålitlighet kan relateras till reliabilitet och in‐

nefattar i vilken grad forskaren skapat en tillgänglig och fullständig beskrivning av 

forskningsprocessens samtliga delar från problemformulering till analys och resul‐

tat. Triangulering kan förstås ur flera perspektiv, som metodtriangulering, som tri‐

angulering av källor, som triangulering genom användandet av flera individer som 

genomför analysen samt som teoritriangulering (Patton, 2002). I den text som följer 

beskrivs hur detta hanterats i huvudstudien. 

Med utgångspunkt i Stake (2006) kan de enskilda fallen betraktas som delar i det 

övergripande fallet, Elänet. De enskilda fallen delar dock vissa karaktäristiska drag 

till exempel att de innehåller ett antal olika utbildningar som till olika grad kan för‐

stås utifrån teorier om utbildning, entreprenörskap och företagsamhet. Tillsammans 

har de enskilda fallen kunnat bidra till det Stake kallar ”the quintan”, i denna av‐

handling manifesterat i ett övergripande syfte. 

                                                           
26 Översättningarna av de engelska begreppen credebility (trovärdighet), transferability (överförbarhet) och dependability (pålitlighet) är tagna ur Bry-

man (2011). 
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I den första studien, fall A, användes huvudsakligen Bernsteins (2000) begrepp 

klassifikation och inramning för att analysera datamaterialet. (Se bilaga fyra för ana‐

lysschema). Klassifikation användes för att analysera relationerna mellan skola och 

arbetsliv, mellan olika ämnen och mellan lärare och elev. Inramningen användes för 

att analysera det som sades om undervisningssituationerna i intervjuerna och vad 

som framstod i observationerna. En viktig del av analysen var analysen av kommu‐

nikationen  i undervisningssituationerna. Några  exempel på  ”frågor  som  ställdes 

till” det empiriska materialet var:  

 

 Var dialogen i form av monolog eller dialog i relationen mellan lärare och 

elev? 

 Hur fick eleverna sina instruktioner? 

 Vad kunde eleverna påverka när det gällde urval, turordning osv? 

 På vilket sätt examinerades eleverna? 

 

Likartade frågor ställdes till materialet när det gäller relationerna mellan skola och 

arbetsliv och relationen mellan olika ämnen. 

Dessutom analyserades materialen  i  relation  till en  teoretisk  förståelse av vad 

som skulle kunna uppfattas som entreprenörskapsutbildning. Denna teoretiska för‐

ståelse  utvecklades  tillsammans med  erfarenheterna  från  fall A  och  genererade 

nedanstående förståelsekategorier av entreprenörskapsutbildning som kom att bli 

ytterligare en del i analysen av empiriskt material i fall B, C och D. 

 

 I entreprenörskap är en utbildning som genom praktik och teori ska främja 

skapandet och fortlevnaden av företag. 

 Om entreprenörskap är det teoretiska studien och analysen av entreprenör‐

skap som ekonomiskt och företagsmässigt fenomen. 

 För entreprenörskap är en utbildning som bygger på  lärande som sociala 

och språkliga processer där eleverna har ett individuellt inflytande över in‐

nehållet och ett individuellt ansvar för det egna lärandet. Dessutom som en 

utbildning där lärarna har ett individuellt ansvar för utvecklingen av den 

pedagogiska praktiken och de olika metoder som används. En utbildning 

som förespråkas av Gibb (2004a; 2004b) och Johannisson et al (2000) m fl. 

som  ett  alternativ  till den  rådande  ´traditionella` utbildningen.  (Karlsson, 

2009, s. 87) 

 

I analysen av det övergripande fallet E‐länet tillkom fler delar av Bernsteins (2000; 

1990/2003) analytiska begreppsapparat i form av den ”pedagogiska anordningen” 

och ”pedagogisk identitet”, för att förstå och förklara det empiriska materialet i re‐
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lation till studiens syfte. Den pedagogiska anordningen och dess realisering använ‐

des för att förklara och förstå hur policy om utbildning formulerats och omformule‐

rats på flera samhälleliga nivåer från den internationella nivån till skolnivån. Den 

har till exempel använts för att studera och beskriva vilka organisationer och aktörer 

som varit aktiva på olika samhällsnivåer. Före detta Nutek numera Tillväxtverket är 

exempel på en organisation som agerat på flera samhällsnivåer. Pedagogiska iden‐

titeter användes för att förklara och förstå hur samhälleliga ideologiska strömningar 

i form av vad Bernstein (2000) kallar dominerande principer kan fungera som soci‐

aliserande faktorer i identitetsskapande. 

Triangulering av källor  i  form av data har genomförts  inom  fallen och mellan 

fallen. Inom de enskilda fallen analyserades källor härstammande från olika datain‐

samlingsmetoder i form av intervjuer, observationer och enkäter utifrån samma ana‐

lysstruktur. Jämförelser gjordes också mellan utfall från de enskilda metoderna.  

När det gäller analysen i den uppföljande studien av läroplanerna Lgr 11 samt 

Gy 11 genomfördes den som en  i  första hand kvantitativ  innehållsanalys  (se  t.ex. 

Boréus & Bergström, 2005). Syftet med denna analys var att studera vilket kvantita‐

tivt genomslag begreppen entreprenör och entreprenörskap fått i läroplanerna från 

2011 samt i vilka sammanhang begreppen fanns.  Även begreppen företag, företa‐

gande och företagsamhet undersöktes i kvantitativ bemärkelse. Som verktyg i ana‐

lysen användes sökfunktionen i Adobe Acrobat Pro 9. I detta fall genomfördes ana‐

lysen helt av mig själv. 

Mellan fallen har data jämförts och kontrollerats på ett flertal sätt. I fall B har data 

från fall A använts och reanalyserades i relation till det mer omfattande fall B. Detta 

för att fall B delvis fortsatte på den skola där fallstudie A genomfördes. I fall D med 

Ung Företagsamhet (UF) och praktikskolan återanalyserades vissa data från fall A 

och B när det gäller just UF. Enkäterna har analyserats både var för sig i fall C och D 

och som en helhet för resultatet och diskussion i kappa‐texten.  

När det gäller de enskilda fallen har olika sätt att uppnå triangulering med hjälp 

av att flera individer varit delaktiga analys och tolkningsprocessen genomförts. I fall 

A och till viss del i fall B genomfördes analyserna av två till tre personer under olika 

skeden av fallstudien som en form av triangulering. I fall B – D genomfördes ana‐

lyserna och tolkningarna till största delen av mig själv men utfallet har diskuterats 

med kollegor som varit delaktiga i studierna under tiden sedan 2002. Dessa kollegor 

har dessutom fungerat som kritiska vänner i planering, utformande av instrument, 

analyser och textförfattande. Dessutom har informanterna fått uttala sig om delar av 

intervjuer, observationer, resultat och den slutliga texten. Kollegor och informanter 

har därmed fungerat som ett stöd för att stärka trovärdigheten, överförbarheten och 

pålitligheten i studien. 
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Trianguleringen har också genomförds med utgångspunkt i att jämförelser mel‐

lan olika typer av källor och data möjliggör en högre grad av trovärdighet framför‐

allt när enskilda utsagor eller utskrifter bekräftar varandra alternativt är motstridiga 

Stake (1995). Utsagor som bekräftar varandra har gett en styrka åt tidigare gjorda 

tolkningar och motstridigheter en möjlighet att verkligen  fundera över en  rimlig 

tolkning. Trianguleringen mellan fallen har delvis gjorts på datanivå men också på 

resultat‐ och erfarenhetsnivå. Med utgångspunkt i Stake (2006) undersöktes vad de 

enskilda fallen kunde ”berätta” om varandra men också om det övergripande feno‐

menet, ”The quintain”. Alltså hur fallen kunde förstås i relation till entreprenörskap, 

utbildning och identiteter i E‐länet och därmed lämna rimliga förklaringar till hu‐

vudstudiens syfte. 

Ambitionen har också varit att skriva berättelser vilka kan uppfattas som ”[..Vi‐

carious experiens..]” (Stake, & Trumbull, 1982, s. 3) för att stärka överförbarheten i 

studien. Alltså förmedla ställföreträdande erfarenheter vilka är begripliga inte en‐

bart för personer som ingått i studierna utan även andra som engagerar sig i utbild‐

ning där entreprenörskap och företagsamhet är en del av utbildningen.  

 

Etik 

I de enskilda studierna och i den totala studien har utgångspunkten varit de etiska 

principer som gällde för samhällsvetenskaplig forskning under huvudstudiens gång 

Initialt med utgångspunkt  i Vetenskapsrådet  (2002) Forskningsetiska principer  inom 

humanistisk‐samhällsvetenskaplig  forskning samt från och med 2011 Vetenskapsrådet 

(2011) God Forskningssed. Utgångspunkterna har genomgående  i  studien varit  att 

uppfylla följande  krav: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Grundinställning till de etiska frågorna har huvudsakligen varit inriktad på det som 

Murphy och Dingwall (2007) benämner ”Conseqentialist approach” (s. 339) att nyt‐

tan med  forskningen ska överväga eventuella  skador  för  individer och verksam‐

heter. Studien har genomförts med tanke på att den huvudsakliga risken för skada 

förestår vid hanteringen av data samt vid rapporteringen. Alltså att det varit viktigt 

att skydda undersökningspersonerna under och efter studiens genomförande.  

I samtliga fall har deltagarna blivit informerade om hur data från intervjuer, ob‐

servationer och enkäter ska användas för att uppfylla det som gäller för nyttjande‐

kravet. Deltagarna har också blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och 
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att de kunde avbryta sitt deltagande. Informationen har skett genom Missiv till del‐

tagarna samt muntligt vid till exempel intervjuer och observationer. I vissa obser‐

vationer har jag blivit ombedd att lämna rummet och i en del fall har jag självmant 

lämnat rummet när vissa situationer uppstått. Som exempel kan i detta fall nämnas 

att en elev under pågående undervisning hamnade i stark affekt och började gråta, 

vilket gjorde att jag lämnade rummet och gruppen. Vid vissa tillfällen har också del‐

tagarna fått ge kommentarer på de analyser som gjorts av  intervjuerna. Detta har 

skett när tveksamheter över vad den intervjuade egentligen menade eller vad som 

föregick under observationerna. Detta har skett vid flera tillfällen under huvudstu‐

dien, ett exempel är de intervjuer som gjordes i den uppföljande studien där de som 

blev intervjuade fick lämna kommentarer på min avrapportering av intervjuerna. 

Med mer erfarenhet av vetenskapliga studier framstår de fyra kraven som mer 

och mer komplicerade. Samtyckeskravet har nog betraktats som det minst kompli‐

cerade men om man gör studier där undersökningen delvis förändras så riskerar det 

att  bli  något  annat  än  det  undersökningspersonerna  samtyckt  till  från  början 

(Murphy och Dingwall, 2007). Det är heller inte säkert att individerna förstår vad de 

egentligen samtyckt till.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att enskilda personer avidentifierats 

och att länet, kommuner och skolor avidentifierats genom namnbyte. Detta är dock 

komplicerat i relation till kvalitativa fallstudier vilka kräver fylliga beskrivningar av 

verksamheter, fall och kontext.  

Det kapitel som följer innehåller en sammanfattning av fem texter vilka beskriver 

de ingående delstudierna. 
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SAMMANFATTNING AV ARTIKLAR 

Detta avsnitt innehåller en bakgrund till de publiceringar som ingår i avhandlingen 

samt en sammanfattning av dessa. Artiklarna sammanfattas först var för sig sedan i 

en övergripande sammanfattning vilket också innehåller en mindre uppdaterad em‐

pirisk uppföljning av de studier som ingår.  

 

Denna avhandling bygger på ett teoretiskt och empiriskt underlag som  insamlats 

och avrapporterats under perioden 2002 till 2012 samt en mindre uppföljande studie 

år 2015.  

De första studierna, fall A och B, genomfördes  i en gymnasieskola samt på en 

från skolan  fristående utbildningsorganisation Open For Business  (OFB).  I denna 

studie tillkom också Ung Företagsamhet (UF) som studieobjekt och senare tillkom 

ytterligare en gymnasieskola. På dessa gymnasieskolor studerades tre program, ett 

teoretiskt, ett praktiskt samt ett teoretiskt program med en hög grad av praktiska 

inslag. I det andra projektet ”E‐länet” kom fokus att  ligga på två typer av utbild‐

ningsaktiviteter, Sommarlovsentreprenör, fall C, samt Ung Företagsamhet (UF), fall 

D, och deras arbete i relation till länets gymnasieskolor. I samband med dessa stu‐

dier har det även genomförts  intervjuer och samtal med  företagare, politiker och 

tjänstemän i verksamheternas kontext. Den uppföljande studien var en intervjustu‐

die på vad  som hänt  sedan  2012 när det gäller Sommarlovsentreprenör, UF och 

”Praktikskolan”. 

 

Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation? 

Artikeln är en av ett antal teoretiska artiklar och paper som skrevs inom ramen för 

projektet ”Lärande för företagsamhet i nya och gamla utbildningsinstitutioner”.  

I  relation  till avhandlingens helhet är artikeln att betrakta som en  teoretisk start‐

punkt för ett flertal studier av regionala utbildningsinsatser ämnade att främja ung‐

domars företagsamhet och entreprenörskapande27. Artikeln är skriven inom ramen 

för fall A. 

Utgångspunkten i artikeln är en kritisk granskning av forskningspublikationer 

som  behandlar  entreprenörskap,  entreprenören  och  entreprenörskapsutbildning. 

Publikationerna kom från vad som kan beskrivas som ett fält av olika vetenskapliga 

ämnen  inom  vilka  studeras  entreprenörskap  och  entreprenörskapsutbildning.  I 

detta forskningsfält ingick bland annat nationalekonomi, företagsekonomi, psyko‐

logi, sociologi och socialantropologi. Tanken var att artikeln skulle ge en aktuell bild 

av forskningen i fältet och samtidigt ge ett teoretiskt bidrag till pedagogisk forskning 

                                                           
27 Dessa studier påbörjades under den senare delen av 1990-talet på lokal nivå. Jag påbörjade mina studier 2002 och har sedan kunnat följa utvecklingen 

fram till 2015.  
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om entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning. Vid denna tid var bidraget till 

forskning om entreprenörskap och dess relation till utbildning om inte obefintligt så 

i vart fall begränsade. Den  inläsning som skedde under åren 2002‐2003 för denna 

artikel kom också att utgöra en del i utformningen av empiriska studier på lokal/reg‐

ional  nivå  gällande  utbildning  i  relation  till  entreprenörskap. Artikeln  utgjorde 

också en grund  för den utvidgade  teoretiska genomgång av  forskningsfältet som 

fortgått till dags dato. 

I studien framkommer att intresset för entreprenörskapsutbildning på europeisk 

nivå var grundat i en politisk och ideologisk orientering mot en ökad liberalisering 

av ekonomin inom EU. Grunderna till detta är tanken om Europa som en fri mark‐

nadsekonomi. Detta har lett till att entreprenörskap betraktas som en viktig faktor 

för att utveckla ekonomin inom såväl EU som dess medlemsländer.  

Artikeln visar, inte helt oväntat, att forskningen om entreprenörskap i grunden 

är forskning om national‐ och företagsekonomi som till stora delar saknar en gemen‐

sam definition av entreprenörskap som funktion, begrepp och fenomen. Trots detta 

är samtida ekonomiska forskare till stora delar positivt inställda till entreprenörskap 

och söker efter effektiva sätt att utveckla entreprenörskap i samhället och dess in‐

stitutioner. Detta inte bara för utveckla ekonomin utan också för att utveckla andra 

samhälleliga fält som juridik, musik, konst och forskning. Detta gör att entreprenör‐

skapsutbildning utpekas som särskilt viktig för att samhällets individer ska bli mer 

kreativa  och utveckla  entreprenöriella  attityder,  förmågor  samt  kunskaper. Med 

andra ord så hamnar entreprenören i blickfånget som individ. Det är en individ med 

individuell självbild som är, kreativ, nytänkande och självständig. Detta avspeglade 

sig  inte enbart  inom ekonomisk  forskning utan också  inom psykologi och annan 

samhällsvetenskaplig forskning. 

I artikeln visas att även denna inriktning av forskningen är problematisk då det 

är  svårt att  fastställa vilka  förmågor och  egenskaper  som är viktiga att utveckla. 

Några återkommande entreprenöriella egenskaper och förmågor är fantasi, kreati‐

vitet, ansvarstagande, beslutsförmåga och  förmåga att utnyttja möjligheter.  I arti‐

keln visas att forskningen om entreprenöriella egenskaper också behandlar svårig‐

heter med att  identifiera och mäta egenskaperna med metoder som är valida och 

reliabla, vilket gör det svårt att förklara egenskaperna i relation till entreprenöriella 

aktiviteter.  

Slutsatserna  i artikeln är att svårigheterna med definitionerna av entreprenör‐

skap komplicerar relationen till utbildning.  Det gör det svårt att identifiera vad ut‐

bildningen ska innehålla och hur den ska utformas. Definitionen av entreprenörskap 

är varken enhetlig som fenomen eller som studieobjekt. På ett individuellt plan är 

det svårt att  fastställa vilka  förmågor, egenskaper, kunskaper och beteenden som 

bör utvecklas. Utbildningssystemens konformerande  förmåga är också ett  tydligt 
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problem i relation till att utveckla heterogena beteenden hos de individer som ge‐

nomgår utbildningen. En fråga som ställs i artikeln är: Hur kan en till stor del ho‐

mogeniserande verksamhet utveckla heterogena beteenden hos individerna? 

Artikeln avslutas med att argumentera för att det finns en mängd vetenskapliga 

problem att studera  i skolan rent empiriskt gällande entreprenörskapsutbildning. 

Något som delvis genomförts  inom  ramen  för de  studier som denna avhandling 

bygger på. 

 

Schools and Communities in Partnership to Foster Entrepre-
neurship Education 

Detta konferenspaper är skrivet inom för ramen projektet ”Lärande för företagsam‐

het  i nya och gamla utbildningsinstitutioner”. Det är en andra avrapportering av 

fallstudie A innefattande två program på en gymnasieskola, Teknikprogrammet och 

Hantverksprogrammet gren frisör. Studien innefattade också verksamheterna Open 

For Business samt Ung Företagsamhet. Texten representerar också en utvidgad teo‐

retisk studie av entreprenörskap i relation till utbildning. Insamlingen av det empi‐

riska materialet genomfördes under åren 2003  till 2004. Studien  inriktades på om 

och hur arbetet på skolan och i dess program var influerat av vad som skulle kunna 

vara entreprenörskapsutbildning,  såväl  internt på  skolan  som  i samspel med det 

omgivande  lokalsamhället. Följande  frågeställningar  formulerades  för den  empi‐

riska studien: 

 

1. What evidence is there in the school rhetoric (verbal and written) for the presence 
of entrepreneurship education? 

2. In what ways is entrepreneurship education supported by the national and school 
curriculum? 

3. What pedagogical models exist in the school, and to what extent do they contribute 
to entrepreneurship‐oriented learning environment? 

4. What types of activities do students engage in to develop their knowledge and 
skills with regards to entrepreneurship? 

5. What types of relationships exists between the school and external agencies that 
support opportunities for students to develop their entrepreneurial skills? 

6. In what ways do these relationships influence the pedagogical development of the 
school? (Snyder, Olofsson, & Karlsson, 2004, s. 9) 

 

Det empiriska materialet från studien består av observationer, intervjuer samt sko‐

lans styrdokument. Intervjuerna genomfördes med enskilda lärare samt med elever 

i fokusgrupper. Observationer genomfördes i undervisningen av kärnämnena och i 

programmens karaktärsämnen för att studera vilket innehåll som behandlades och 

vilka undervisningsmetoder som användes.  
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 I texten presenteras en teoretisk schematisk ’path diagram model’28 vilken är base‐

rad på teoretiska studier av vad som skulle kunna karakterisera entreprenörskap, 

entreprenörer  och  entreprenörskapsutbildning  i  relation  till  skolans  verksamhet. 

Detta innefattar en förståelse av entreprenörskap som funktion samt entreprenörens 

förmågor och agerande i relation till vad entreprenörskapsutbildnings skulle kunna 

vara. Modellen är i grunden utvecklad för statistisk faktoranalys och kan antingen 

beskriva testade eller antagna relationer mellan observerbara variabler och faktorer. 

I denna studie användes modellen för att teoretiskt strukturera, och presentera re‐

lationen mellan observerbara och  latenta variabler  i  studien. Modellen  innefattar 

skolans verksamhet i form av läroplaner, kunskapsinnehåll läraktiviteter, elevakti‐

viteter och pedagogik i relation till Ung Företagsamhet, Open for Business samt det 

omgivande samhället. Modellen  innehåller också ett  teoretiskt antagande om hur 

utbildningen kan förstås i relation till elevernas formering av identitet.  

Resultaten visar att entreprenörskap som begrepp  inte  fått något genomslag  i 

skolan. Eleverna och lärarna använde i stället begrepp som företagande och företag‐

samhet, något som visade sig både i intervjuerna och i observationerna. Begreppen 

användes oftast i relation till delar av utbildningarna som var inriktade på ekonomi. 

Framförallt användes begreppen i den verksamhet där eleverna arbetade aktivt med 

företagande antingen som renodlad skolverksamhet eller i verksamhet som bedrevs 

i kurser med inslag från Ung Företagsamhet och i extern verksamhet i form av Open 

For Business.  

När det gäller undervisningens utformning i dessa utbildningar framkommer i 

texten att man i många fall arbetade med metoder som skulle kunna sägas främja 

entreprenörskap, till exempel problembaserat lärande och ämnesövergripande stu‐

dier med en integration mellan teori och praktik. 

I texten visas att det var en tydlig skillnad mellan programmen när det gällde 

kontakten med produktionen och det omgivande  samhället.  I  teknikprogrammet 

skedde det huvudsakligen genom studiebesök på olika industrier. I hantverkspro‐

grammet gren frisör skedde det genom den praktikperiod som eleverna gjorde den 

näst sista terminen på programmet. Dessutom genomfördes besök av representanter 

för  frisörbranschen och  representanter  som  sålde hårvårdsprodukter. Frisörbran‐

schen hade också ett direkt inflytande över programmets styrning genom represen‐

tation i programmets programråd. 

Eleverna hade vissa kontakter utanför skolan med Open For Business men dessa 

kontakter var relativt begränsade och under utveckling. På skolan deltog framförallt 

frisöreleverna i Ung Företagsamhets verksamhet och fick därigenom driva företag 

under ett år. Frisöreleverna arbetade också i en undervisningslokal som efterliknade 

                                                           
28 Den schematiska modellen utformades av Kristen Snyder utifrån de teoretiska studier som genomförts kollektivt under åren 2002 – 2004. Modellen 

bygger alltså på en för projektet gemensam förståelse för fenomenet entreprenörskapsutbildning. 
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en  frisörsalong  i sin utformning och de  tog även emot betalande kunder  i denna 

lokal. 

Texten sammanfattas med att även om inte begreppet entreprenörskap fått fäste 

i skolans retorik så fanns det tecken på innehåll och arbetsformer som skulle kunna 

hänföras till entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning. 

Texten avslutas med ett postulat som bygger på den för tiden rådande politiska 

och vetenskapliga viljan att införa entreprenörskap i skolan på bred front. 

 

Further we postulate that this will be seen for a longer period of time: 

 Where entrepreneurship is integrated into the school curriculum; 

 Where entrepreneurship‐influenced curriculum is integrated with a practical ped‐

agogy; and 

 Where the school‐based pedagogical practice regulates the pedagogical identity so 

that entrepreneurship becomes an integrated and normative relationship to how 

students understand themselves, their classmates, and their future. (Snyder, Ol‐

ofsson & Karlsson, 2005) 

 

Utbildning i, om och för entreprenörskap: Fallstudier i gymna-
sieskolan 

Texten ingår i rapporten Utbildningsvetenskapliga studier 2009:1 vilken är redige‐

rad av Anders Olofsson. Den är baserad på ett empiriskt material vilket är insamlat 

under tidsperioden 2002 till 2006 inom ramen för projektet ”Lärande för företagsam‐

het i nya och gamla utbildningsinstitutioner”. Datainsamlingen skedde huvudsakli‐

gen under åren 2003 till 2005 och är en avrapportering av fall B. Delstudien innefat‐

tade förutom teoretiska studier av entreprenörskap, studier av företagares syn på 

entreprenörskap,  studier  av utbildningsorganisationen Open  For Business  (OFB) 

samt ett antal skolor. Det som beskrivs och analyseras i rapporten är huvudsakligen 

verksamheten  i de  skolor och utbildningar  som  ingick  i  studien  samt  i viss mån 

dessa utbildningars samarbeten med OFB. Denna rapport innefattar en analys och 

beskrivning av det över tid insamlade datamaterialet där vissa delar tidigare avrap‐

porterats i andra sammanhang29.  

Utgångspunkten i denna rapport är att ett fält av forskning om entreprenörskap 

vuxit fram under senare delen av 1900‐talet och under det tidiga 2000‐talet. Detta 

fält verkar bestå av en mängd olika vetenskapliga ämnen, dock inte pedagogik trots 

att forskare verksamma inom fältet till stora delar intresserat sig för utbildningens 

potential för att främja entreprenörskap. Detta forskningsfält har också ett starkt po‐

                                                           
29 Se den i avhandlingen ingående texten; Schools and Communities in Partnership to Foster Entrepreneurship Education. (Snyder, Olofsson, & Karlsson, 

2004) 
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litiskt stöd på europeisk nivå när det gäller tron på att entreprenörskap behöver in‐

tegreras i och genomsyra de europeiska nationernas skolsystem. En sådan integrat‐

ion förväntas kunna utveckla entreprenöriella egenskaper, attityder och förmågor 

hos ungdomar. I de tidiga åldrarna ska utbildningen vara inriktad på att utveckla 

inre egenskaper som kreativitet och flexibilitet och så vidare. På gymnasiet och på 

högskolan ska sedan inriktningen skiftas mot att lära sig att starta företag. 

I rapporten återkommer att man  inom det  fält som beforskar entreprenörskap 

och utbildning inte är överens om hur en utbildning för entreprenörskap ska utfor‐

mas och vad den ska ha för innehåll30. Detta beror delvis på att det inte finns någon 

enhetlig syn på definitionen av begreppet entreprenörskap. I utbildningssamman‐

hang avspeglar sig denna oenighet i att synen på utbildningens innehåll och form 

varierar. Vissa forskare förespråkar utbildningens innehåll som det viktiga och cen‐

trala i utbildningen medan andra förespråkar formen för utbildning och undervis‐

ning som det absolut viktigaste  (se  t.ex.  Johannisson, Madsen & Wallentin, 2000; 

Landström 2005). De kritiserar den samtida utbildningen  för att vara allt  för hårt 

tidsstyrd med uppsplittrade ämnen och att eleverna har allt  för  lite möjlighet  till 

påverkan av sin utbildning. Dessa forskare förordar i stället utbildningar baserade 

på en mer progressiv aktivitetspedagogik inspirerad av ett sociokulturellt perspek‐

tiv. En utbildning med fokus på formen och där innehållet inte självklart är inriktat 

på företagande. Dessa forskare är i första hand kritiska mot skolans praktik och inte 

mot läroplanerna. De efterfrågar dock formuleringar om entreprenörskap och före‐

tagande i dessa. Med utgångspunkt i litteraturen formulerades följande förståelse‐

kategorier för att studera entreprenörskapsutbildning: 

 

 I entreprenörskap är utbildning som genom praktik och teori ska främja 
skapandet och fortlevnaden av företag. 

 Om entreprenörskap är den teoretiska studien och analysen av entrepre-
nörskap som ekonomiskt och företagsmässigt fenomen. 

 För entreprenörskap är en utbildning som bygger på lärande som sociala 

och språkliga processer där eleverna har ett individuellt inflytande över in‐

nehållet och ett individuellt ansvar för det egna lärandet. Dessutom som 

en utbildning där lärarna har ett individuellt ansvar för utvecklingen av 

den pedagogiska praktiken och de olika metoder som används. En utbild‐

ning som förespråkas av Gibb (2004a; 2004b) och Johannisson et al (2000) 

mfl.  som  ett  alternativ  till  den  rådande  ´traditionella`  utbildningen. 

(Karlsson, 2009, s. 87) 

 

                                                           
30 Se den i avhandlingen ingående texten; Entreprenurship Education: Salvation or Damnation? 
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För att ge en förståelse av detta studerades tre program på två gymnasieskolor samt, 

titeln till trots, två klasser på en grundskola. Programmen på gymnasieskolan var: 

Hantverksprogrammet gren frisör, Teknikprogrammet samt Samhällsprogrammet. 

Urvalen av program baserades på gymnasieskolans olika programformer, yrkespro‐

gram, teoretiskt program med yrkesmässiga inslag, samt ett akademiskt program. 

Klasserna på grundskolan valdes ut för att man under flera år hade samarbetat med 

OFB i ett projekt, ”Talarstolen”. Det empiriska materialet i studien samlades in med 

hjälp av intervjuer, enkäter och observationer. Dessutom består materialet av lokala 

styrdokument. Materialet analyserades utifrån ovanstående kategorier. 

Resultaten  från studien visar  för det  första att begreppet entreprenörskap  inte 

användes i utbildningarna utan det var begreppen företagande och företagsamhet 

som dominerade. Förståelsen för begreppen entreprenör och entreprenörskap kopp‐

lades starkt  till entreprenadfirmor  i byggbranschen. Att det är mer nationella be‐

grepp som används i stället för entreprenörskap är något som Sverige delade med 

de övriga nordiska länderna (Nordiska Ministerrådet, 2002). För det andra visar re‐

sultaten att forskarnas kritik mot arbetsformerna till vissa delar är oberättigad. Alla 

tre ovanstående kategorier kunde spåras i verksamheten och samtliga utbildning‐

arna hade tydliga inslag av arbetssätt som från ett teoretiskt perspektiv kan klassifi‐

ceras som För entreprenörskap. I många fall arbetade man i friare former med prak‐

tiska uppgifter där eleverna hade stora möjligheter att kontrollera såväl arbetet som 

innehållet. För det tredje framkommer också att dessa former för hur utbildningen 

bedrivs  inte är helt problemfria. Det är  ingen självklarhet att  föräldrar accepterar 

arbetsformerna och det är svårt att garantera eleverna det ämnesinnehåll som kurs‐

planerna stipulerar. I rapporten konstateras också att projekt är också vanskliga då 

de faktiskt bara är nyskapande en gång och kommande studentkullar riskerar att 

göra rena kopior, alternativt bli mera av förvaltare än nyskapande entreprenörer. 

Rapporten avslutas med några kritiska synpunkter. Det pedagogiska bidraget 

från forskare i fältet vilka beforskar entreprenörskap är i princip obefintligt då var‐

ken idéerna om utbildningens innehåll eller arbetsformer är nya. Frågan ställs också 

om förändringen i begreppsapparaten verkligen är nödvändig. Oavsett om den un‐

derliggande rationalen är ekonomisk eller är individuell utveckling kvarstår frågan 

om det är ett överordnat ideal av entreprenörskap som utbildningssystemet behö‐

ver. 

 

Summer Entrepreneur an activity for stimulating entrepreneur-
ship among youths: A case study in a Swedish county. 

Denna artikel är en avrapportering av fallstudie C vilken innefattar utbildningspro‐

grammet ”Sommarlovsentreprenör” vilket utvecklats på  lokal nivå  i Sverige. Stu‐

dien är genomförd  inom  ramen  för det  länsövergripande projektet E‐länet vilket 
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löpte mellan åren 2008 och 2010. Studien genomfördes i två kommuner ”Inlandet” 

och ”Kusten” i ett län som fick namnet efter projektet, E‐länet. 

Artikelns utgångspunkter är att det i Sverige såväl som i många andra europeiska 

länder har under de senaste decennierna pågått kommunala och regionala projekt 

för att stimulera ungdomars entreprenöriella attityder och förmågor. Detta kan för‐

klaras av att företagsamhet och entreprenörskap är en av de nyckelkompetenser för 

livslångt lärande som utpekas av EU. Det finns också en stark tro på lokal och reg‐

ional nivå  i Sverige att entreprenörskapsutbildning är en viktig  faktor  för att  för‐

ändra ungdomars attityder gentemot entreprenörskap. Denna typ av utbildning be‐

traktas som en viktig faktor för såväl utveckling av den lokala arbetsmarknaden som 

för att ungdomar ska bli mer benägna att starta egna företag. Sommarlovsentrepre‐

nör kan sägas vara ett exempel på dessa satsningar. 

Fallstudien  genomfördes under  sommaren  2009  och det  empiriska materialet 

samlades  in med hjälp av  intervjuer, samtal, enkäter samt observationer av verk‐

samheten  i  kommunen  ”Kusten”.  I  kommunen  ”Inlandet”  genomfördes  studien 

med  hjälp  av  enkäter. Materialet  analyserades utifrån Bernsteins  (2000)  begrepp 

klassifikation och inramning vilka hanterar maktrelationer samt kontroll över peda‐

gogiska innehåll. Dessutom  jämfördes resultaten med resultat från en tidigare ge‐

nomförd studie av utbildningsmodellen Open For Business (OFB)31. Open For Busi‐

ness var en utbildningsmodell  inriktad på att stimulera ungdomars attityder och 

färdigheter när det gäller entreprenörskap. Modellen importerades från Kanada till 

Sverige år 2000 och som ett pilotprojekt öppnades tre programkontor i E‐länet. Dessa 

kontor kallades för ”Sajter” och de var  inredda med en  tydlig varumärkesprofil  i 

klara kulörer. På dessa kontor arbetade personalen med ungdomar med olika for‐

mer av styrda gruppövningar och workshops. År 2007 hade samtliga tre program‐

kontor stängts då grundprojektet hade avslutats men vissa delar fortsatte att utveck‐

las under namnet OFB, bland annat Sommarlovsentreprenör.  

Artikeln  visar  att  Sommarlovsentreprenör  är  ett  program  som  tillkom  av  en 

slump i kommunen ”Inlandet” år 1999. Ett antal lokala entreprenörer bestämde sig 

för att hjälpa några ungdomar med att starta och driva företag under sommaren som 

ett alternativ till mer traditionella sommarjobb. Detta utvecklades senare inom ra‐

men för OFB till en modell som inte bara fått spridning i Sverige utan den har dess‐

utom exporterats  till  länder  i mellanöstern. Denna spridning har skett genom att 

personal från OFB har utbildat lokala handledare under tre dagar varefter de blivit 

licensierade handledare för Sommarlovsentreprenör. Dessas handledare fick också 

tillgång till en strukturerad manual med utbildningens uppläggning, övningar och 

exempel. Manualen innehåller också OFB‐modellens grundstenar tillsammans med 

                                                           
31 Projektet ”Lärande för företagsamhet i nya och gamla utbildningsinstitutioner” finns avrapporterat i ett antal paper/artiklar och är sammanfattat i 

Olofsson (2009). När det gäller en mer ingående beskrivning av Open For Business se Holmgrens (2009) kapitel i denna rapport. 
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instruktioner till ledarna om hur de ska genomföra handledningen av ungdomarna 

enligt de  ingående aktivitetspedagogiska modellerna. Denna  licens kostade 6 000 

kronor per år samt 300 kronor per deltagande ungdom.  

Sommarlovsentreprenör var inriktat på ungdomar i gymnasieåldern och under 

sommaren 2009 deltog totalt 37 ungdomar i aktiviteter i de två kommunerna. Ob‐

servationer av verksamheten genomfördes i kommunen ”Kusten” där 17 ungdomar 

deltog under denna sommar. Ledarna hade lång erfarenhet av verksamheten då de 

hade arbetat på den lokala OFB‐siten och de hade sedan nedläggningen fortsatt detta 

arbete på en centralt belägen ungdomsgård. Kommunen tog över finansieringen ef‐

ter projektets slut genom att inlemma verksamheten i fritidssektorn.  

Verksamheten Sommarlovsentreprenör bestod av en introducerande vecka som 

genomfördes i en kopia av en by från stenåldern. Under sommaren fick ungdomarna 

handledning och programmet avslutade med en avslutande träff. Ungdomarna fick 

också en försäkring samt 2 000 kronor var i startkapital. Under introduktionsveckan 

fick ungdomarna delta i övningar som är tänkta att stimulera kreativiteten. Bland 

annat fick ungdomarna 15 minuter på sig att samla in det som de yttre omgivning‐

arna hade att erbjuda. De kom in med bland annat stenar och kvistar. Ungdomarna 

fick sedan ge förslag på vad dessa skulle kunna användas till för att sedan övergå 

till att skriva ner hur de skulle kunna göras till produkter alternativt användas i nå‐

gon typ av tjänst. Under veckan behandlas marknadsföring, ekonomi och affärspla‐

ner samtidigt som affärsidén diskuterades. Ungdomarna fick också information om 

skatter, sociala avgifter samt försäkringar. Handledarna använde delar av den väl‐

strukturerade manualen på ett fritt sätt och ungdomarna fick relativt stor frihet att 

utforma sina egna idéer om företaget. Ungdomarna fick också möta en egen företa‐

gare i form av en smed som delgav dem sina erfarenheter som företagare och visade 

prov på sina yrkeskunskaper i smedjan.  

Artikeln visar att ungdomarna drev sina företag i olika branscher under somma‐

ren. Vanligast var företag inom service och tjänster som till exempel kaféer och hus‐

hållsnära tjänster. De flesta lade ner tre till fem veckors arbete på sina företag med 

en relativt stor variation i antalet timmar per vecka. Under den avslutande samman‐

komsten fick ungdomarna presentera vad de hade gjort under sommaren. De fick 

redovisa hur deras idé hade fungerat, hur de hade drivit verksamheten och om de 

hade uppnått sina mål. Ungdomarna konstaterade att de inte hade tjänat speciellt 

mycket pengar men de allra flesta var överens om att det hade varit en nyttig erfa‐

renhet och att de hade lärt sig nya saker. De menade att de hade lärt sig ta ansvar, 

organisera och lösa problem vilket motsvarar delar av målen med utbildningspro‐

grammet. Ungdomarna i båda kommunerna fick besvara en enkät med frågan om 

vad de gör om tio år. Cirka en tredjedel av 35 trodde att de skulle driva företag me‐

dan de övriga trodde att de skulle vara anställda. Kopplat till denna fråga fick de 
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också gradera betydelsen av tio faktorer för deras syn på framtida karriärval.32 Drygt 

tre fjärdedelar svarade att gymnasiet var den viktigaste påverkande faktorn för de‐

ras tro om framtiden. De övriga faktorerna lämnade ingen enhetlig bild av graden 

av påverkan.  

De slutsatser som dras i artikeln är att ungdomarna menade att de hade lärt sig 

att ta ansvar för sina handlingar, att det är viktigt med ordning och reda samt att de 

blivit bättre på att lösa problem. Detta är delar av målen för programmet och kan 

därmed sägas vara positiva effekter, däremot är det svårt att säga någonting om 

eventuella långsiktig effekter när det gäller ungdomarnas eventuella framtida ent‐

reprenörskap. Det faktum att tre fjärdedelar svarade att gymnasiet är den viktigaste 

faktorn för det framtida karriärval leder också till slutsatsen att på att gymnasieut‐

bildningen vilken pågår i tre år har större påverkan än detta tidsmässigt korta pro‐

gram. 

Artikeln visar också att Sommarlovsentreprenör som modell har haft en överlev‐

nadspotential utöver projektfinansieringen samtidigt som det blivit spritt utanför 

länet och regionen. Detta kan förklaras av att det är en välstrukturerad modell med 

ett tydligt varumärke. Det är dock tydligt utifrån intervjuerna att framtiden är osä‐

ker om inte någon större organisation kan ta det övergripande ansvaret för Sommar‐

lovsentreprenör. Den ansvarige för modellen menade att det inte kan eller ens borde 

bli en kommersiell verksamhet utan att det behövs en organisation på  lokal eller 

regional nivå som kan bedriva verksamheten på ett ännu bredare sätt, så att som‐

marlovsentreprenör inte ska hamna i en fälla av ”projektifiering” som gör att pro‐

grammet enbart når ett mindre antal ungdomar. 

 

Ung Företagsamhet i E-länet; Betydelsen av samhällsentrepre-
nörer och utbildningsinsatser för regional utveckling. 

I denna text avrapporteras fallstudie D som behandlar Ung Företagsamhet i E‐länet, 

och genomfördes mellan 2008 och 2011. Syftet vara att studera om Ung Företagsam‐

het bidrar  till att utveckla ungdomars  förhållningssätt och värderingar gentemot 

entreprenörskap, och om så är fallet, på vilket sätt. Ung Företagsamhet (UF) är en 

organisation som arbetar  i samarbete med gymnasieskolorna  i  landet med ungas 

företagande och entreprenörskap. Organisationen erbjuder ett strukturerat utbild‐

ningsprogram där elever  i gymnasiet under ett  läsår driver  företag med hjälp av 

handledning från lärare samt för skolan externa rådgivare. 

Fallstudien genomfördes med hjälp av  intervjuer, enkäter, observationer samt 

genom  dokumentstudier. Observationerna  och  enkätstudien  genomfördes  på  en 

                                                           
32 De tio faktorerna: Grundskola, gymnasieskola, individuella lärare, Ung Företagsamhet, Open For Business, Sommarlovsentreprenör, familj, släkt, 

vänner samt andra. Faktorerna var graderade från 1 (Ingen betydelse) till 6 (Stor betydelse). Detta adderades sedan för varje faktor. 
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gymnasieskola,  ´praktikskolan´, där UF‐företag hade gjorts  till  ett obligatorium  i 

samtliga program under årskurs två. Detta som en del i en övergripande modell med 

entreprenörskap som grund med bland annat UF‐ företagande i kombination med 

delar av Open For Business (OFB) verksamhet. Bland annat genomfördes ”Business 

for a day”, en verksamhet där eleverna efter förberedelser bedriver företag under en 

dag. Intervjuerna genomfördes med lärare på praktikskolan samt elever. Dessutom 

gjordes ytterligare intervjuer med fyra lärare på en annan skola, två gymnasiechefer, 

UF‐personal samt lokala tjänstemän i län och kommuner. De dokument som analy‐

serades kom huvudsakligen från Ung Företags verksamhet lokalt och nationellt. 

I texten relateras den här fallstudien till tidigare studier i länet där olika typer av 

entreprenörskapsutbildningar studerats, bland annat UF. Den relateras också till lä‐

nets förutsättningar när det gäller befolkning och arbetsmarknad där stora föränd‐

ringar skett under slutet av 1900‐talet och början av 2000‐talet. Länets befolkning har 

minskat betydligt under dessa år samtidigt som hela arbetsmarknadsstrukturen om‐

vandlats från ett industrisamhälle dominerat av skogsindustrin till en mer diversifi‐

erad arbetsmarknad. 

Resultatet visar att Ung Företagsamhet uppfattades som en välstrukturerad mo‐

dell av de intervjuade lärarna och skolcheferna. Stödet från UF‐personalen uppfat‐

tades som gott och viktigt. De mässor som UF arrangerar sågs som viktiga för att 

eleverna skulle kunna visa upp sig. Ung Företagsamhet som verksamhet visade sig 

också vara framgångsrik i rekryteringen av elever regionalt i relation till riket. An‐

delen gymnasieelever som deltagit  i verksamheten  i relation  till det  totala antalet 

elever har under hela 2000‐talet varit högre i länet än i riket som helhet.  

Enkätmaterialet visade att  inga direkta modellspecifika effekter går att koppla 

till UF, OFB och ´Praktikskolans´ modeller för utbildning inriktat mot entreprenör‐

skap. När det gäller elevernas syn på framtida karriärval som anställd eller företa‐

gare visade det sig att föräldrar och gymnasieutbildningen hade störst betydelse för 

framtida val. De elever som hade föräldrar med egna företag var mest benägna att 

se entreprenörskap som en framtida karriär. Utbildningsmodellerna gav dock ele‐

verna erfarenheter vad gäller entreprenörskap, något som uppfattades som positivt.  

Ett tydligt resultat som presenteras i rapporten är att det sedan tidigt har 2000‐

tal skett en förskjutning  i språkbruket. I de tidigare studierna33 var förståelsen för 

begreppen entreprenör och entreprenörskap begränsade och begrepp som företag‐

samhet och företagare dominerade i stället. Vid tiden för denna studie var entrepre‐

nörskap och entreprenör som begrepp vanligt förekommande i skolorna.  

Resultatet visar att Ung Företagsamhet som modell skulle kunna vara en modell 

som bidrar till att förändra attityder gentemot entreprenörskap och företagsamhet i 

                                                           
33 Jämför med den i avhandlingen ingående texten Schools and Communities in Partnership to Foster Entrepreneurship Education 
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E‐länet och därmed bidra till regional utveckling i form av nya företagsstrukturer. 

Detta inte minst med tanke på att entreprenörskap skrivits in i de nationella läropla‐

nerna, vilket borde gynna modellens möjligheter  att utvecklas. Detsamma gäller 

”Praktikskolan” och Open For Business som modeller. Huruvida denna förändring 

blir en realitet kvarstår dock som empiriska frågor. 

 

Uppföljande studie av de i fallstudien ingående verksamheterna 

Detta avsnitt bygger på en mindre intervjustudie med de ansvariga för verksamhet‐

erna sommarlovsentreprenör, Ung Företagsamhet samt praktikskolan, alltså tre in‐

tervjuer. Dessutom innehåller avsnittet en innehållsanalys av de läroplaner som bör‐

jade gälla 2011. Tanken med innehållsanalysen var att se vilket språkligt genomslag 

entreprenörskap och företagsamhet fått i dessa läroplaner. 

 

Sommarlovsentreprenör 

Under hösten 2014 genomfördes en uppföljande studie av verksamheten Sommar‐

lovsentreprenör. En intervju genomfördes med projektledaren med frågor som var 

inriktade på hur verksamheten förändrats och utvecklats sedan tiden för studien. 

Verksamheten Sommarlovsentreprenör drivs sedan våren 2014 som ett projekt i 

E‐länet med kommunen Mellanbygden som huvudman. Verksamheten finansieras 

med offentliga medel från regionen tillsammans med intäkter från licensavgifter och 

handledarutbildningar. I projektet arbetade man med att utveckla strukturen för att 

göra en väletablerad modell tydligare och starkare. Man arbetade också hårt för att 

utveckla och stärka den handledarutbildning som krävs  för att bedriva verksam‐

heten lokalt ute i landet. Modellen hade fortfarande en stor spridning i Sverige och 

under 2013 bedrevs verksamheten i 42 kommuner och under 2014 i 53 kommuner. 

År 2014 deltog 574 ungdomar i verksamheten på olika platser i Sverige. Den ansva‐

rige trodde starkt på modellens framtida utveckling och att det på sikt skulle kunna 

bedrivas med egen finansiering i form av licensavgifter och inkomster från utbild‐

ning av handledare. 

 

Ung Företagsamhet 

Våren 2015 genomfördes en uppföljande studie av Ung Företagsamhets (UF) verk‐

samhet. Den innefattade en i intervju med den ansvarige för Ung Företagsamhets 

verksamhet i E‐länet.  

Verksamheten har sedan läsåret 2009/2010 fortsatt att öka när det gäller antalet 

deltagande elever, vilket gäller såväl i riket som i E‐länet. Detta kan delvis förklaras 

av att entreprenörskap skrivits in i de nationella läroplanerna och att detta har fått 

genomslag i skolans organisation. Samtidigt och kanske som en effekt av detta har 

skolförvaltningar och skolledare i en del kommuner börjat agera aktivt för att Ung 

Företagsamhet ska bli ett inslag i skolarbetet på gymnasiet. Den ansvarige menar att 
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prognosen för nästa läsår, 2016, ser väldigt intressant ut och han är optimistisk över 

modellens utveckling i samarbete med gymnasieskolorna.  

Inom organisationen Ung Företagsamhet arbetade man hårt för att öka inslagen 

i de program där modellen ännu inte fått ett brett genomslag, till exempel i de yr‐

kesinriktade programmen. I flera av de teoretiska programmen har man dock redan 

en ökning som närmar sig en teoretisk maximalnivå när det gäller antalet deltagare. 

Till  exempel  i  samhällsprogrammet  och  ekonomiprogrammet. Dessutom  arbetar 

man med att anpassa modellen till läroplanernas innehåll, mål och kunskapskrav. 

Det man strävar efter är att erbjuda gymnasieskolan en modell som är anpassad till 

just läroplanerna men som samtidigt bidrar med något mer. Detta bidrag kan sam‐

manfattas som att möjliggöra för eleverna att få konkreta erfarenheter av entrepre‐

nörskapets  villkor. Dessutom  vill man  erbjuda  kontaktytor med  det  omgivande 

samhället i form möten med företag, företagare och andra för skolan yttre aktivite‐

ter. Ett exempel på detta är UF:s lokala, regionala och nationella mässor. Den ansva‐

rige kallade det för att erbjuda skolan en ”praktikverkstad” som bidrar med ytterli‐

gare dimensioner  till skolans  interna arbete. Med andra ord möjligheter att  inom 

skolans  verksamhet  erbjuda  samhällskunskap  förankrad  utanför  skolan. Möjlig‐

heter som kan bidra  till att eleverna får erfarenheter som är viktiga oavsett deras 

framtida karriärval.  

 

Praktikskolan 

En kortare intervju genomfördes med en av huvudinformanterna i den studie som 

genomfördes på den så kallade ”praktikskolan” 2008‐2011 (se Karlsson & Olofsson, 

2012).  Intervjun hade en grundläggande  frågeställning: Hur arbetar man 2015 på 

skolan med entreprenörskap?  

Skolan har sedan studien genomfördes bytt huvudman och det har blivit en del 

förändringar i den modell för entreprenörskap vilken man arbetade med under ti‐

den för studien. Modellen byggde på att man i årskurs ett arbetade med en modell 

från Open For Business (OFB), Business for a day. I årskurs två drev studenterna 

obligatoriskt ett UF‐företag i enlighet med och i samarbete med Ung Företagsamhet. 

Sedan drev studenterna UF‐företag på frivillig basis under årskurs tre. Detta har till 

vissa delar förändrats. Man arbetar numera med en 100 poängs gymnasiekurs i ent‐

reprenörskap i årskurs ett, där vissa inslag är inspirerade av OFB‐modellen. I års‐

kurs två och tre följer skolan och eleverna samma modell som tidigare med obliga‐

toriskt UF‐företag under årskurs två och frivilligt deltagande under årskurs tre. 

 

Innehållsanalys av de nya läroplanerna  

I och med  införandet av skolans nya  läroplaner 2011 genomfördes en kvantitativ 

innehållsanalys med  fokus  på manifesta  inslag  i  form  av  vissa  begrepp  på  de 

svenska  läroplanerna  från 2011. Följande  läroplaner analyserades: Läroplanen  för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), samt Läroplanen för 

gymnasieskolan (Gy 11). 

Sökningarna gjordes med hjälp av sökfunktionen i Adobe Acrobat 9 Pro. Begrep‐

pen  som  användes var: Entreprenör,  entreprenörskap,  företagare,  företagsamhet, 

och  företagande. Begreppet  entreprenörskap nämns  två  gånger  i Läroplanen  för 

grundskolan, en gång under skolans uppdrag och sedan som en mindre del av det 

centrala innehållet i ämnet samhällskunskap för årskurs sju till nio. I Gy11 förekom‐

mer begreppet entreprenörskap tolv gånger varav en gång under skolans uppdrag. 

För övrigt nämns det i examensmålen för elva av gymnasieskolans arton nationella 

program. Utöver detta förekommer ”..entreprenöriella förmågor..” (s. 7) en gång un‐

der skolan uppdrag och begreppet ”...entreprenörer..”  (s. 38)  i examensmålen  för 

VVS och fastighetsprogrammet.  

Begreppet  företag  förekommer  tre gånger  i Lgr 11, däremot saknas begreppet 

företagsamhet helt i denna läroplan. Dessa begrepp är betydligt mer frekventa i Gy 

11 där olika varianter på formuleringar som innehåller orden företag, företagande 

och företagsamhet förekommer 74 gånger. När det gäller gymnasieskolan domine‐

rar alltså begrepp som är relaterade till företagande och företagsamhet. I läroplanen 

för grundskolan är alltså entreprenörskap presenterat som något för elevernas per‐

sonliga utveckling medan det i läroplanen för gymnasiet också har en tydlig inrikt‐

ning mot  företagande och  företagsamhet. Detta  ligger helt  i  linje med  forskning  i 

entreprenörskapsfältet, politiska beslut och riktlinjer (se t.ex. Johannisson, Madsén 

& Wallentin 2000; Mahieu, 2006; samt Regeringens Strategi för entreprenörskap inom 

utbildningsområdet.  (2009).  I de  tidiga åldrarna ska man arbeta med ungdomarnas 

entreprenöriella förhållningssätt som kreativitet och nyfikenhet. För att i gymnasiet 

och  i eftergymnasiala utbildningar även arbeta med kunskaper och kompetenser 

som är relaterade till att starta och driva företag. 

 

Tabell 5.1 Förekomsten av begrepp i de svenska läroplanerna kopplade till entre‐

prenörskap och företagande. 
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DISKUSSION 

Kapitlet är en övergripande diskussion baserad på inledning, teoretisk referensram 

samt de texter som ingår i avhandlingen och den uppföljande studien. Diskussionen 

förs  i relation till avhandlingens  inledning, syfte, teorier om entreprenörskap den 

teoretiska referensramen samt resultat. Det som presenteras i kapitlet är strukturerat 

efter avhandlingens frågeställningar.  

 

Omständigheter för de regionala satsningarna 

Satsningar på entreprenörskapsutbildning på regional nivå i E‐länet kan ses ur ett 

historiskt strukturellt perspektiv där befolkningstillväxten avstannat och övergått i 

befolkningsminskning. Länet hade under artonhundratalet fram till mitten av nit‐

tonhundratalet en kraftig befolkningsökning som till stor del förklaras av ett väx‐

ande behov av arbetskraft i skogsnäringen. Framväxten av skogsindustrin fick också 

till följd att infrastrukturella näringar i form av byggnationer och drift av vägar, järn‐

vägar och vattenkraft fick ett ökat behov av arbetskraft. Sedan mitten av nittonhund‐

ratalet har arbetskraftsbehovet  i dessa näringar minskat på grund av ekonomiska 

nedgångar och  rationaliseringar. Dessutom har  sysselsättningen  inom  jordbruket 

minskat i ännu högre grad än i industrin. Till viss del har arbetstillfällen i dessa nä‐

ringar ersatts av andra inom till exempel tjänstesektorn men befolkningen har sedan 

mitten av nittonhundrafemtiotalet minskat i E‐länet. I detta län var skogsindustrin 

samt jordbruket de största näringarna när det gäller antalet arbetstillfällen år 1945. 

Fram till idag har antalet arbetstillfällen i skogsindustrin minskat betydligt och an‐

delen arbetstillfällen i jordbruket år 2009 motsvarade ca 4‐5% av antalet 1945.34  

Denna minskning i antalet arbetstillfällen, en ökad ungdomsarbetslöshet och en 

minskande befolkning har lett till satsningar i skola och lokalsamhälle på regional 

nivå som ett försök att bryta dessa trender (se t.ex. Olofsson, 2009). Satsningarna har 

skett med medel från EU:s strukturfonder, länsstyrelserna, kommunerna och högs‐

kolan på regional nivå. I dessa satsningar har Nutek numera Tillväxtverket varit en 

central part för att styra insatserna mot utbildningssystemet. Nutek var bland annat 

aktivt delaktiga i implementeringen av utbildningsmodellen Open For Business i ett 

antal svenska regioner, bland annat E‐länet (Holmgren, 2009). Nuteks insatser i Sve‐

rige kan illustreras av följande förord i boken ”Så tänds eldsjälar”, som är en intro‐

duktion till entreprenöriellt lärande: 

 
Nutek arbetar för att få fler nya företag, fler växande företag och fler starka 

regioner. För att fler nya företag ska startas är det nödvändigt att människor 

                                                           
34 Detta bygger på data från E-länets länsstyrelse (1962) samt data från SCB (2010). Statistiken är inte fullt jämförbara men tendensen visar på en tydlig 

minskning.  



66 

ser företagande som ett möjligt och attraktivt alternativ till en anställning. 

Nutek arbetar därför med att stimulera positiva attityder till entreprenörskap 

och företagande. Attityder grundläggs i tidiga åldrar och Nutek har 

sedan slutet av 1990‐talet arbetat med entreprenörskapsfrämjande insatser 

riktade till utbildningssystemet. (Peterson & Westlund 2007, s. 3)  

 

Myndigheten har också bidragit med representanter, vilka framställs som experter 

på utbildning för entreprenörskap, till den expertgrupp som har utrett hur företa‐

garanda och entreprenörskapsförmågor ska främjas i de europeiska utbildningssy‐

stemen (se Europeiska kommissionen (2004). I slutrapporten Utbildning för Entre‐

prenörskap (2004) redovisas bland annat utvecklingen inom utbildningssystemen, 

övergripande nationella strategier, indikatorer och mål för denna utbildning samt 

rekommendationer för framtida insatser inom området. 

 

Entreprenörskapets intåg i E-länet 

Entreprenörskapet väg in i det svenska skolsystemet har en historia som sträcker sig 

tillbaka till 1970‐talet (Mahieu, 2006). Sverige har aktivt deltagit i detta arbete med 

att bereda europeisk policy om entreprenörskapsutbildning. Bland annat deltog två 

personer från dåvarande Nutek i en expertgrupp tillsatt av Generaldirektoratet för 

näringsliv. Expertgruppens uppdrag var:  

 

Syftet med denna rapport är att med utgångspunkt i de viktigaste slutsatserna 

från det föregående Best‐projektet föreslå nationella eller regionala politiska åt‐

gärder och strategier som möjliggör konkreta framsteg när det gäller att främja 

utbildning i entreprenörskap såväl på låg‐ och mellanstadienivå som på hög‐

stadie‐ och gymnasienivå samt att  föreslå  instrument  för att övervaka dessa 

framsteg. (Europeiska kommissionen, 2004, s. 6) 

 

Svenska myndighetsföreträdare har alltså agerat på det internationella fältet för att 

utveckla dominerande principer, vilket i sig inte är något konstigt. Däremot kan det 

konstateras att en del av denna policy är utarbetad av internationella och nationella 

företrädare för näringslivsfrågor och näringslivspolitik. Det har också producerats 

en stor mängd med policydokument även från Generaldirektoratet för utbildning 

och kultur, men näringslivspolitiken har definitivt haft inflytande på utbildnings‐

frågorna. Med utgångspunkt i Bernsteins (2000) begreppsapparat kan det utryckas 

som att maktrelationen har varit svag mellan de samhälleliga företrädarna för nä‐

ringsliv/produktion och utbildning. Därmed har företrädare för näringsliv och pro‐

duktion haft ett stort inflytande över utbildningsfrågorna. 

Detta inflytande märks även på svensk statlig nivå, där en av de första skrifterna 

som behandlar entreprenörskapsutbildning är författad på uppdrag av Närings‐ och 
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handelsdepartementet, ” I entreprenörskapets tecken: en studie av skolning i förny‐

else”  av  Johannisson  och Madsén  (1997)35. Utredarna  hanterar  i  denna  departe‐

mentsskrift hela det svenska utbildningssystemet från förskola till högskola och de 

förordar en förnyad skola med utgångspunkt i entreprenörskap och företagsamhet. 

Tillsammans med representanter från bland annat Nutek kan dessa författare sägas 

ha agerat på fältet för symbolisk kontroll i ett tidigt stadium och var därmed med‐

skapare till de dominerande principerna för svensk entreprenörskapsutbildning. De 

kan också sägas ha agerat på det officiella rekontextualiseringsfältet och har därmed 

påverkat den officiella diskursen.  

Nutek som myndighet ger 1999 ut ett material som riktar sig direkt  till  lärare 

nämligen ”Skolans entreprenörskapsbok”, året därpå utges ”Aha! Företagsamt lä‐

rande: En skola för lärande” av Johannisson, Madsén och Wallentin (2000), vilken 

kan betraktas so. Denna litteratur är att betrakta som läromedel och inspirationskälla 

för pedagoger i skolan. Därmed kan de sägas vara tidiga skriftliga utryck på Fältet 

för pedagogisk rekontextualisering, närmare bestämt 20 år innan entreprenörskap 

blev en officiell pedagogisk diskurs i läroplanerna. Senare produceras betydligt fler 

läromedel av forskare och pedagoger med inriktning mot entreprenörskap och ut‐

bildning i det pedagogiska rekontextualiseringsfältet, (se t. ex. Falk‐Lundqvist & Da‐

nell, 2005; Falk‐Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2011; Karlsson, Sandås & 

Kristoffersson, 2008; Westlund & Westlund, 2007).  

Nutek som myndighet var alltså en central aktör på ett flertal samhälleliga fält 

när det gäller policy för entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning, såväl in‐

ternationellt som nationellt (Mahieu, 2006). Dessutom har Nutek och senare Tillväxt‐

verket aktivt bidragit till olika projekt med inriktning mot entreprenörskap och ut‐

bildning. Ett av dessa projekt var Open For Business (OFB) där Nutek år 2000 teck‐

nade avtal med kanadensiska Centre for Entreprenurship Education and Develop‐

ment (CEED). Detta ledde till att OFB blev ett projekt i E‐länet, där verksamheten 

byggdes upp i tre kommuner (Holmgren, 2009).  

Precis som Cervantes (2005) visar när det gäller Norrbottens län har tron på ent‐

reprenörskapsutbildning som positiv förändringsfaktor varit stark i E‐länet. Läns‐

styrelsen har varit en starkt pådrivande  institution  tillsammans med  länets kom‐

munorganisationer.  

 

De lokala aktörerna  

I huvudstudien ingår mängder med individer som på ett eller annat sätt engagerat 

sig i frågor och verksamheter som berör entreprenörskap på regional och lokal ut‐

veckling. Dessa aktörer fanns på såväl politisk som administrativ nivå, i akademin, 

i skolorna, och i verksamheter som direkt sysslar med frågorna på ett praktiskt plan 

                                                           
35 Ds 1997:3 
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i och utanför skolans område. Med utgångspunkt i teorierna inom det fält där ent‐

reprenörskap studeras kan detta förstås som att de lokala och regionala aktörerna 

agerat och fungerat som en form av samhällsentreprenörer alternativt offentliga ent‐

reprenörer. Många av dessa aktörer har inte ägnar sig åt dessa frågor utifrån ett per‐

spektiv av egen ekonomisk vinning utan utifrån en stark tro på att frågor om entre‐

prenörskap är viktiga för individuell, lokal och regional utveckling.  

Här fanns också inslag av politiskt entreprenörskap i den meningen att man har 

en stark tro på skolans kontakter med det omgivabde samhället som en viktig ingre‐

diens för utveckling. Det har också genomförts  lokala politiska satsningar på nya 

utbildningsmässiga verksamheter som Open for Business. I en av de studerade kom‐

munerna  integrerades denna verksamhet  i kommunens  fritidssektor när projekt‐

medlen tog slut. Vissa delar av verksamheten fick då möjlighet att leva vidare inom 

ramen för den kommunala ekonomin i form av bland annat Sommarlovsentrepre‐

nör. Här fanns också ett starkt politiskt förtroende för Ung Företagsamhets verksam‐

het. I kommunen fanns en uttalad politisk vilja att satsa på verksamheter som fun‐

gerade, till exempel Sommarlovsentreprenör och UF.  

Tjänstemän på länsstyrelsen har sedan 1990‐talet drivit frågorna på ett mycket 

aktivt sätt och deras  insatser har varit betydande  för  till exempel  tillkomsten, ut‐

vecklingen och genomförandet av Open For Business verksamhet i länet. 

De som arbetade rent praktiskt med verksamheterna OFB, Sommarlovsenterpre‐

nör och UF visade också en stark tro på de egna verksamheternas potential att ut‐

veckla och stimulera ungdomars  företagsamhet  i såväl allmän mening som  i mer 

företagsinriktad mening. De inblandade individerna uttrycker en väldigt hög grad 

av engagemang för verksamheterna. 

Lärarna i de skolor som studerats visade i många fall ett starkt engagemang för 

Ung Företagsamhets verksamhet. Några har också utnyttjat Open For Business verk‐

samheter som en del av utbildningen till exempel i grundskolans projekt, Talarsto‐

len. På Praktikskolan skapade personalen en egen modell med skolans egen verk‐

samhet, UF och OFB:s verksamheter  som beståndsdelar.  I många  fall visade det 

dessutom sig att utbildningarna bedrivs med tydliga pedagogiska utgångspunkter 

i aktivitetspedagogik, dialogpedagogik, med progressiva förtecken och sociokultu‐

rella perspektiv, något som i samtiden betecknas som Entreprenöriell pedagogik el‐

ler Företagsamt lärande (se t.ex. Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2011; Jo‐

hannisson, Madsén & Wallentin, 2000; Johannisson, 2009). Med andra ord arbetssätt 

som skulle kunna hänföras till kategorin ”För entreprenörskap”. Detta gäller fram‐

förallt i de studerade gymnasieprogrammens karaktärsämnen men också i Praktik‐

skolans modellverksamhet samt  i OFBs verksamhet. Därmed  framträder en  lokal 

pedagogisk identitet i huvudstudien.  

Gemensamt för samtliga dessa samhällsentreprenörer är ett starkt engagemang 

för ungdomars personliga utveckling. På den politiska och  administrativa nivån 
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utrycks detta engagemang i mer allmänna ordalag medan det hos representanter för 

UF och OFB var ett ständigt återkommande tema i intervjuer, möten och observat‐

ioner. Flera av dem utryckte samtidigt mer explicit att entreprenörskap och företag‐

samhet också är nödvändigt för att skapa nya företag som en viktig beståndsdel i 

regional utveckling.  

Generellt kan också sägas att några av dessa lokala samhällsentreprenörer ha va‐

rit aktivt delaktiga på fältet för pedagogisk rekontextualisering då de har föresprå‐

kat ideér om entreprenörskapsutbildning vilka formulerats på en europeisk och stat‐

lig policynivå. Detta gäller till exempel de drivande i Open For Business och Ung 

Företagsamhet samt tjänstemän på länsstyrelsen. I de skolor som studerats har också 

lärare varit viktiga för att förmedla vikten av entreprenörskap och företagsamhet i 

undervisningen både som innehåll och form. I den lokala kontexten kan det betrak‐

tas som utryck för en lokal pedagogisk identitet baserad på entreprenörskap. I hu‐

vudstudien blir detta tydligt rent empiriskt i förändringar av det lokala språkbruket. 

 

Förändringar i språkbruket 

Under den period som gått sedan 2002 har det skett en tydlig förändring av språk‐

bruket i såväl skola som lokalsamhälle. När studierna påbörjades i början av 2000‐

talet användes begreppen företagare, företagsamhet och företagande i de skolor och 

lokalsamhällen som studerades. Begreppen entreprenör och entreprenörskap var i 

de initiala studierna starkt förknippade med företag som sysslade  just med entre‐

prenad, till exempel företag som sysslar med byggnationer och gör markarbeten. I 

korthet och något förenklat kan sägas att en entreprenör uppfattades som en individ 

som ägde ett företag med en grävmaskin vilken användes för att tjäna pengar. Den 

enda av de verksamheter som studerades där begreppen entreprenör och entrepre‐

nörskap användes konsekvent var i Open For Business verksamhet. 

Att fastställa en exakt tidpunkt när språkbruket ändrades från att begreppen fö‐

retagare och företagsamhet kom att kompletteras med, och till stor del ersättas av 

begreppen entreprenör och entreprenörskap, låter sig inte göras. Det kan dock kon‐

stateras att denna förändring i språkbruk visar sig i det totala empiriska materialet. 

Detta kan förklaras av en lång period där begreppsapparaten entreprenörskap an‐

vänts i såväl de internationella och nationella fälten samt i det officiella rekontextu‐

aliseringsfältet. Entreprenörskap har under lång tid varit och är något centralt i den 

internationella utbildningspolitiken  i såväl OECD som EU. Den språkliga föränd‐

ringen kan också förklaras av att nationella, regionala och lokala intressenter samt 

nationella forskare bestämt sig för att entreprenörskap är viktigt i relation till utbild‐

ning och regional utveckling. Den språkliga förändringen i de studerade verksam‐

heterna går alltså att  förklara utifrån ett  internationellt  inflytande vilket påverkat 

svensk politik och svensk administration i form av departement, länsstyrelser och 
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kommuner. Denna påverkan går också att spåra till de svenska forskare vilka intres‐

serat sig för entreprenörskap i relation till utbildning. Den språkliga innebörden i 

begreppen kan dock sägas vara  likartad. Begreppen entreprenör och entreprenör‐

skap kan kopplas till företagande som ekonomisk drivkraft i samhället men de är 

också starkt kopplat till individuell utveckling.  

Lokalt kom entreprenörskap att bli ett begrepp att använda  i stället för att an‐

vända företagsamhet som ansågs vara för starkt kopplat till företagande. Med hjälp 

av att använda begreppet entreprenörskap ville man bredda betydelsen till att mer 

handla om arbetsformer och individuell utveckling. Detta framkommer allra tydlig‐

ast i OFB:s verksamhet men det kom med tiden att få ett genomslag i de studerade 

skolorna. I E‐länet använde också några lokala aktörer begreppet ”Ta sig församhet” 

för  att komma  ifrån den  starka kopplingen med  företagsamhet och  företagande. 

Tanken var att tydliggöra ett vidgat företagsamhetsbegrepp mer kopplat till indivi‐

duell driftighet, energi, initiativ och tilltagsenhet än till att starta och driva företag. 

Det  fanns således  lokala aktörer som  tydligt medverkade  i den språkliga  föränd‐

ringen. Entrepenörskap har därmed blivit en del i en lokal pedagogisk identitet. Hu‐

vudstudien visar att begreppet entreprenörskap har varit och är starkt förknippat 

med begrepp som kreativitet, flexibilitet, riskvillighet, initiativförmåga, värdeskap‐

ande och innovation. Under de senaste åren har forskningsfältets fokus till stor del 

kommit att handla om just värdeskapande och innovation. Måhända är ”Värdeskap‐

aren” och ”Innovatören” entreprenörens titelmässiga tronföljare som pedagogiska 

identiteter? 

Förändringarna  i  språkbruket  har  alltså  skett  trots  att  forskare,  politiker  och 

tjänstemän inte är överens om hur entreprenörskap ska definieras och därmed inte 

vad en entreprenör är. Den moderne chefen/mellanchefen har blivit en intraprenör, 

förändringsagenten har blivit en institutionell entreprenör. Begreppet management 

ersatte administration nu ersätts management med entreprenörskap med ett eller 

annat prefix och det byggs upp en förväntan på att förändringen i terminologin ska 

förändra praktiken. Sedan 2000 och fram till idag har fokus exempelvis legat på unga 

människors entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap, och invandrares entrepre‐

nörskap. Under denna tid har det även tillkommit inriktningar mot socialt och poli‐

tiskt entreprenörskap, med andra ord samhällsentreprenörskap och samhällsentre‐

prenörer. Detta avspeglar  sig också  i huvudstudien genom att detta utökade be‐

greppsliga innehåll fått genomslag rent lokalt. Utökningen av innebörden i begrep‐

pet entreprenörskap har alltså fått ett genomslag  i lokala pedagogiska  identiteter. 

Armstrong (2005) använder metaforen ”Attribution Bandwagon” (2005, s.208) som 

förklaring till dessa till synes allmänt vedertagna språkliga förändringar. ”Sensing 

the rumble of a rolling bandwagon, researchers, consultants and managers themsel‐

ves have been busy repacking their projects in enterprise‐speak.”(s.208). 
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Under huvudstudiens gång alltså har begreppsapparaten förändrats som ett sätt 

att undvika begreppet företagsamhet vilket betraktades som allt för starkt förknip‐

pat med att driva  företag. Företagsamhet var det begrepp som var vanligast  i de 

studerade skolorna  i början av 2000‐talet. Begreppet entreprenörskap betraktades 

som en lösning på detta genom att det gavs vidare innebörder än företagande, till 

exempel innebörder relaterade till individers egenskaper och förmågor som kreati‐

vitet, innovationsförmåga och social kompetens. Begreppet ”Ta sig församhet” är ett 

annat exempel, som återfinns i det empiriska materialet, på hur man lokalt försökt 

vidga en möjlig begreppslig  förståelse. Företagande som begrepp har dock alltid 

funnits med som en mer allmän teoretisk beståndsdel i tanken om entreprenörskap 

och utbildning. Detta visar sig såväl i de vetenskapliga texter som behandlat företa‐

gande och entreprenörskap i relation till utbildning som i det empiriska underlaget 

i huvudstudien. Det visar sig bland annat i att talet om entreprenörskap och entre‐

prenöriellt lärande allt mer kommit att användas parallellt med benämningarna fö‐

retagsamhet och företagsamt lärande i de lokala utbildningarna. 

 

Former av entreprenörskapsutbildning som realiserats i E-länet 

När den första studien startade 2002 var Ung Företagsamhet och Open for Business 

redan etablerade verksamheter i E‐länet. Ung företagsamhet var inriktade mot före‐

tagande i sin verksamhet och i de program som studerades pratade man om företa‐

gande och företagsamhet. Inom OFB däremot dominerade dock begreppen entre‐

prenör och entreprenörskap. Verksamheten OFB vilken huvudsakligen var inriktad 

på ungdomar i lokalsamhället utanför skolan var etablerad på tre orter i länet. I och 

med att projektmedlen tog slut lades dock de lokala verksamheterna och kontoren 

ned. År 2015 fanns dock vissa delar av denna verksamhet kvar i länet på Praktiks‐

kolan och i verksamheten Sommarlovsentreprenör.  

Ung företagsamhet har under huvudstudiens gång haft en kraftig ökning av an‐

talet deltagare  i verksamheten ute  i gymnasieskolorna. Denna ökning gäller både 

det totala antalet deltagare och en utökad verksamhet i de kommuner där verksam‐

heten var relativt begränsad. Ung Företagsamhet som verksamhet har blivit en eta‐

blerad och populär verksamhet i länets och rikets skolor. I och med att entreprenör‐

skap blivit en central del i läroplanerna kommer antagligen denna verksamhet att 

fortsätta att expandera och utvecklas under överskådlig framtid. När det gäller Som‐

marlovsentreprenör var  framtiden  lite mer osäker under  tiden  för huvudstudien. 

Verksamheten gav ungdomar en chans att prova på företagande och den hade fått 

spridning i länet och riket. Hur det skulle gå med huvudmannaskapet var dock en 

viktig fråga för verksamhetens fortlevnad. Verksamheten låg under en kommunal 

verksamhets  ansvarsområde men den  framtida  finansieringen  av  organisationen 

var  fortfarande oklar. Hur det går med Sommarlovsentreprenörs utveckling och 

fortlevnad är i dagsläget en framtida empirisk fråga.  
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Sammantaget har under huvudstudiens gång andelen entreprenöriella aktivite‐

ter ökat i de studerade skolorna. Samtidigt har begreppen entreprenörskap och fö‐

retagsamhet fått en ökad spridning och användning i dessa skolor. Begreppen har 

blivit en naturlig del av språkbruket i de studerade skolorna. I det empiriska materi‐

alet  framträder detta  i  samtliga  studerade  skolor dock  tydligast  i den  så kallade 

”Praktikskolan” där det blir synligt i den modell som utvecklats i skolan. Verksam‐

heten bedrevs med utgångspunkt  i den nationella  läroplanen  i kombination med 

läroplaner från Ung Företagsamhet och Open For Business. I skolorna arbetade man 

också med arbetsformer som delar av forskare inom fältet menar ska främja entre‐

prenöriella förmågor och attityder. Utryckt med Bernsteins (2000) begrepp har ent‐

reprenörskap blivit ett centralt och viktigt innehåll att förmedla i dessa skolor och 

därmed blivit en del i det lokala distributiva regelverket. Entreprenörskap har dess‐

utom blivit en del av de lokala skolornas rekontextualiserande regelverk genom att 

inte bara vara ett centralt innehåll utan också en del i hur detta innehåll förmedlas. 

Det har också blivit en del i skolornas utvärderingsregler som något att examinera. 

Dels i form av skolornas ”normala” examination bestående av prov och uppgifter 

men också examinationer i form av tävling. Tävlingar är i och för sig inte någon nytt 

fenomen i skolan, det finns i idrottsämnet och i olika former när det gäller yrkes‐

skicklighet. Tävling som examinationsform var dock en viktig del i såväl verksam‐

heten Ung Företagsamhet som i Sommarlovsentreprenör. På de lokala, regionala och 

nationella mässor som UF anordnade delades ett flertal priser ut i form av pengar, 

varor och tjänster. Exempel på dessa tävlingar var ”Årets företagare”, ”Årets skola” 

och ”Årets monter”.  

I och med att Entreprenörskap blivit en naturlig del i de lokala skolornas verk‐

samhet och pedagogiska regelverk utgör det en potentiell beståndsdel del i den fost‐

ran och identitetsbildning som sker i skolorna. 

 

Pedagogiska identiteter 

I detta avsnitt diskuteras Bernsteins (2000) begrepp officiella och lokala pedagogiska 

identiteter i relation till avhandlingens bakgrundavsnitt samt i relation till huvud‐

studien empiriska material och resultat. Med officiella pedagogiska identiteter avses 

de identiteter vilka staten formerar som dominanta principer och institutionaliserar 

i läroplanerna som en officiell pedagogisk diskurs.  

Med lokala pedagogiska identiteter menas former av identiteter som möjliggörs 

genom utbildningars återskapande av officiella pedagogiska identiteter men också 

genom individuell och kollektiv förståelse av dåtid, nutid och framtid. De går också 

att förstå utifrån social klass, ålder och kön även om Bernstein (2000) argumenterar 

för att dessa har minskat i betydelse som kollektiva identiteter. I relation till huvud‐

studien används lokala pedagogiska identiteter som ett sätt att beskriva utryck för 

identiteter hos regionala och lokala aktörer samt hos eleverna. 
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De officiella pedagogiska identiteter som tydligast framträder i huvudstudien är 

en  centraliserad  prospektiv  identitet  samt  en  decentraliserad marknadsidentitet. 

Den prospektiva eller framåtblickande identiteten är en nykonservativ identitet vil‐

ken bygger på ett återskapande av värden och funktioner som en anpassning till en 

kunskapsekonomi. Den framträder i form av skärpta kunskapskrav i de senast läro‐

planerna, Lgr 11 och Gy 11, samt en förstärkning av statens kontroll av utbildning‐

arnas kvalitet. Den framträder också som en tydlig reaktion mot en nationell skola 

där arbetsformerna ansetts vara allt för progressiva. I vissa fall har den i den poli‐

tiska debatten beskrivits som en ”pluggskola” vilken beskrivs som ett nytt alternativ 

till en tidigare rådande ”flumskolan”(Lundgren, 2010). De värden som varit önsk‐

värda att återskapa är alltså tydligare kunskapskrav samt en ökad kvalitetskontroll. 

Staten har med andra ord ökat kontrollen av  input  i form av specifika kunskaper 

och output  i  form av  resultat och betyg. Dessutom har  staten  tillfört en  form av 

marknadsanpassning  i och med att begrepp som entreprenörskap blivit en  tydlig 

del av skolans uppdrag och att företagsamhet blivit ett utökat innehåll i gymnasie‐

skolan. Det som framstår är dock att staten lagt tonvikten på kunskapsinnehållet och 

delvis kritiserat progressiva arbetsformer i skolan. 

Den officiella decentraliserade marknadsidentiteten framträder tydligast i doku‐

ment från EU, Näringslivsdepartementet, Tillväxtverket och till vissa delar i studier 

av av forskare som studerar och ofta förordar vikten av entreprenörskap i utbild‐

ningssammanhang. Ofta betonas entreprenörskapets betydelse  för att skapa ökad 

ekonomisk konkurrenskraft i lokalsamhällen, regioner nationer och EU. Entrepre‐

nörskap och entreprenörskapsutbildning utpekas också som en viktig faktor för in‐

dividens utveckling. Den är tydligt praktiskt inriktad på så sätt att vad du kan göra 

med kunskap är mer centralt än kunskapen i sig. I identiteten ligger en tydlig nyli‐

beral marknadsinriktning där kunskap betraktas som något vilket kan användas för 

att skapa mervärde och maximera vinster. Just marknaden och en anpassning till 

denna är ett viktigare styrinstrument än statens kontroll. Marknadsanpassningen 

gör dessutom att identiteten blir väldigt kortsiktig. I relation till denna kan sägas att 

fältet för symbolisk kontroll snarare förordar progressiva arbetsformer och ett mer 

individualiserat kunskapsinnehåll.  

Till vissa delar kan också en decentraliserad terapeutisk identitet spåras som en 

officiell pedagogisk identitet. En identitet som är individualiserad med tydliga libe‐

rala och progressiva drag. Den är en identitet där jaget är ett individuellt och byggs 

upp av personlig utveckling. Den personliga utvecklingen består i att individen ska 

utveckla attityder och förmågor som är centrala för individens egen framgång. Även 

för denna identitet gäller att kunskap som bildning och kognitiv förmåga är nedto‐

nat till förmån för vad individen kan åstadkomma för sig själv. I stället ligger ton‐



74 

vikten på icke kognitiva förmågor i form av till exempel attityd, självbild och bete‐

ende36. Denna identitet framträder tydligast i texter av forskare som är inriktade på 

utveckling av icke kognitiva förmågor och hos förespråkare av en liberal progressiv 

pedagogik. När det gäller de två decentraliserade identiteterna marknadsidentiteten 

och den terapeutiska är begreppet för entreprenörskap centralt. Entreprenörskap är 

alltså något som ska ageras och göras. 

I huvudstudien blev dessa officiella pedagogiska identiteter synliga i det totala 

empiriska materialet i form av lokala pedagogiska identiteter.  

 

Lokala pedagogiska identiteter 

De regionala och lokala aktörer, i form av tjänstemän, skolpersonal och framförallt 

företrädare för OFB och UF som varit aktiva för entreprenörskapets implementering 

och genomförande hänförs till en lokal decentraliserad marknadsidentitet. Flertalet 

av dessa individer kommer också att hamna under kategorin ”för” entreprenörskap. 

Elever och deltagande ungdomars identitetsformering kan förstås utifrån Lpo94 

som representerar en tidigare form av prospektiv identitet samt en marknadsiden‐

titet i relation till entreprenörskap i skola, UF och OFB. Till detta kommer föräldrar, 

släktingars  och  gymnasieskolans  betydelse  för  ungdomarnas  självförståelse  om 

framtida karriärval. Alltså de faktorer som rent empiriskt kan påvisas som viktiga 

för deras förståelse om framtida karriärval. I huvudstudien visar dock eleverna på 

en självförståelse där det är skolan, föräldrar och släkt som är de enskilt viktigaste 

inspirationskällorna till valet mellan att lönearbeta eller starta företag.  

När det gällde innehåll och arbetsformer i de enskilda verksamheterna framkom 

vissa skillnader i och mellan de olika verksamheterna. I verksamheten Sommarlov‐

sentreprenör var formen lika central som innehållet. Formen och innehållet kan sä‐

gas ha varit entreprenörskap som personlig utveckling. I relationen mellan innehåll 

och form var klassifikationen svag där innehåll och form kan beskrivas som två sidor 

av samma mynt där valutan var entreprenörskap. Innehållet var formen och formen 

var  innehållet. Den huvudsakliga  inriktningen  i dessa utbildningar var en utbild‐

ning för entreprenörskap med en åtminstone synbart svag klassifikation och inram‐

ning. I vissa delar var dock klassifikationen och inramningen relativt stark, till ex‐

empel i vissa kreativitetsövningar. I dessa övningar kontrollerades i vissa fall både 

vad deltagarna skulle genomföra och vilket utfall övningen skulle  få. Den styrda 

pedagogiken doldes genom ledarnas förmåga att entusiasmera deltagarna samt den 

miljö där övningarna genomfördes. Den pedagogiska identitet som blev tydligast i 

denna verksamhet var en decentraliserad marknadsidentitet och till viss del en de‐

                                                           
36 För en mer fördjupad utredning av definitioner av icke kognitiva förmågor och betydelsen av dem se till exempel ”Betydelsen av icke kognitiva 

förmågor – Forskning m.m om individuella faktorer bakom framgång” (Skolverket, 2013) 
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centraliserad terapeutisk identitet. Denna slutsats baseras på att Sommarlovsentre‐

prenör hade ett starkt  individuellt fokus  inriktat på  individens utveckling av  för‐

måga  till  kreativitet,  innovation  och  så  vidare  genom  entreprenörskap. Det  kan 

också beskrivas som att verksamheten försökte bidra till att de deltagande indivi‐

derna skulle förberedas för en samhällsomvandling där entreprenörskap som för‐

sörjningsform utpekas som allt mer viktig. 

I de studerade skolorna fanns en tydlig variation i arbetsformerna. Där användes 

så kallad katederundervisning, enskilda lärarstyrda uppgifter, projektarbeten både 

individuellt och i grupp där eleverna hade stort inflytande över innehåll och form. 

Man arbetade också ämnesövergripande med vissa uppgifter, framförallt i utbild‐

ningarnas karaktärsämnen men i vissa fall också i kärnämnena. Till exempel samar‐

betade man mellan frisörämnet och religionsämnet om historiska frisyrer. Många av 

arbetsformerna var baserade på idéer som förespråkas av forskare inom entrepre‐

nörskapsfältet. Elevernas gavs också ett stort ansvar för sitt eget lärande. Arbetsfor‐

mer vilka bygger på idéer om erfarenhetsbaserat lärande och arbetsformer där ele‐

verna fick planera genomföra och utvärdera sitt arbete var vanligt förekommande. 

Oavsett den enskilda undervisningsformen var kommunikationen oftast i form av 

dialog  i stället  för monolog, därmed gavs eleverna  inflytande över hur  innehållet 

behandlades. 

I denna bemärkelse var den form för undervisning som påstås gynna ett entre‐

prenöriellt och företagsamt lärande och förhållningssätt vanlig i de studerade sko‐

lorna redan 2003, något som kom att bekräftas i de följande studierna. I relation till 

en  lokal pedagogisk  identitet existerade alltså redan socialisationsformer som det 

entreprenöriella forskningsfältet utpekar som centrala för entreprenörskap. Den lo‐

kala identitet som tydligast framträder i skolan är dock den decentraliserade pro‐

spektiva identiteten. Detta kan sägas i och med att man i skolan måste förhålla sig 

till de ramar i form av lagar, timplaner och läroplaner vilka faktiskt ska styra verk‐

samheten. I det empiriska materialet framkommer att de för tiden rådande timpla‐

nerna satte tydliga gränser för den ämnesövergripande undervisningen. Ett exempel 

är  läraren som påpekade att om en elev ska garanteras 50 timmar undervisning  i 

ämnet data begränsar det hur man faktiskt kan arbeta ämnesövergripande. I skolan 

framträder också den decentraliserade marknadsidentiteten genom att pratet om 

entreprenörskap och  företagsamhet  fått ett starkt genomslag under  tiden  för stu‐

dien. Att prata om och förorda entreprenörskap som form och innehåll har fått en 

tydlig spridning i de studerade skolorna. I den grundskola där man drev projektet 

”Talarstolen” framstod detta tydligt. Det tydligaste exemplet är dock den så kallade 

”Praktikskolan” där man till stora delar försökte arbeta på ett sätt som det entrepre‐

nöriella forskningsfältet förordar. Dessutom hade man skapat en modell där entre‐

prenörskap som  innehåll  fått ett stort genomslag. En modell som bygger på Ung 

Företagsamhet Open For Business och skolans egen verksamhet. Här arbetade man 
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målmedvetet med OFB‐aktiviteten ”Busines for a day” i årskurs ett och UF som ob‐

ligatorium i årskurs två samt UF som frivilligt val i årskurs tre. Detta arbete genom‐

fördes inom ramen för den ordinarie skolundervisningen. Företagsamhet var där‐

med ett innehåll som systematiskt bearbetades under hela utbildningen. Trots detta 

kan inte några modellspecifika effekter hittas i den självförståelse som eleverna ut‐

ryckte i enkäten. Även här angav de att föräldrar, släkt och enskilda lärare var de 

enskilt viktigaste sociala agenterna. I verksamheten visade det sig dock att entrepre‐

nörskap var en naturlig del i språkbruket inom skolan. 

När det gäller Ung Företagsamhet som verksamhet i gymnasieskolan bygger den 

huvudsakligen på en tydlig inriktning mot företagande och entreprenörskap. Men 

även  i denna verksamhet pratade  lärare och  ledare om  arbetsformer  som påstås 

gynna kreativitet och personlig utveckling. När det gäller UF som verksamhet kan 

det sägas att den huvudsakligen förmedlar en decentraliserad marknadsidentitet ge‐

nom att verksamheten går ut på att starta och driva företag. 

 

Officiella och lokala pedagogiska identiteter 

På ett samhällsplan framträder två tydliga centrala pedagogiska identiteter. En pro‐

spektiv och nykonservativ pedagogisk identitet samt en nyliberal marknadsidenti‐

tet. Den prospektiva  identiteten är baserad på ”ordning och  reda”  i  skolan. Den 

framträder på många plan och kan sägas manifesteras i läroplanerna från 2011. Iden‐

titeten har under en längre tid avspeglat sig i såväl samhällsdebatt som i forskning 

och politiska beslut och blir synlig i såväl de nya läroplanerna som i Skolverkets och 

Skolinspektionens arbete. Identiteten bygger på vikten av ämneskunskaper som för‐

medlas genom  lärarstyrda arbetsformer samt styrning av skolan genom utvärde‐

ring. Marknadsidentiteten  framträder  i  såväl  styrande  dokument  från  EU  som 

svenska staten. Entreprenörskap utpekas här som en viktig  faktor  för ekonomisk 

framgång i såväl Europa som Sverige. Den är också tydlig inom det forskningsfält 

som studerar entreprenörskapsutbildning. Aktörer på detta fält framför ofta norma‐

tivt vikten av entreprenörskap som faktor för såväl individuell utveckling som lokal 

och nationell utveckling  i ekonomisk mening. De  förordar också ofta progressiva 

arbetsformer som tänkta att stärka denna identitet. Identiteten finns också represen‐

terad i de nya läroplanerna genom att entreprenörskap utpekas som ett viktigt äm‐

nesinnehåll samtidigt som det ska genomsyra skolan interna arbete. Tanken är att 

arbetssätten ska främja positiva förhållningsätt till entreprenörskap hos eleverna.  

I huvudstudien visar det sig att den neoliberala marknadsidentiteten fått ett ge‐

nomslag i de studerade verksamheterna. I länets gymnasieskolor har den totala ak‐

tiviteten när det gäller entreprenörskap ökat i och med att Ung Företagsamhet har 

kommit att få ett ökat genomslag. Dessutom har det språkliga inslaget i de studerade 

skolornas verksamheter av begreppet entreprenörskap både utökats och förändrats. 

Hela begreppsapparaten som går att koppla till entreprenörskap och företagsamhet 
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har helt enkelt blivit en naturlig del ute i de studerade utbildningarna. Rent empi‐

riskt är detta synligt i såväl aktiviteter som i språkbruk. Entreprenörskap har alltså 

blivit en del i lokal fostran och därmed en del i möjliggörandet i formeringen av nya 

pedagogiska identiteter. Utvecklingen i den svenska skolan som helhet är i dagslä‐

get även den en framtida empirisk fråga. Mycket beror på hur skolan som helhet 

hanterar att entreprenörskap blivit en del av curriculum, pedagogik och utvärdering 

och hur detta omformas i den pedagogiska anordningen. Om entreprenörskap blir 

en del i en framtida identitetsbildning beror till stor del på hur skolväsendet formar 

ämnesinnehåll, arbetssätt och hur detta avspeglar sig  i vad som bedöms vara ett 

korrekt tillägnande hos eleverna.  

 

Slutsatser  

De utryckta politiska motiven på europeisk nivå för att införa entreprenörskapsut‐

bildning har varit tron på att den ska vara en viktig faktor för tillväxt, skapandet av 

nya företag samt en attitydförändring i positiv riktning gentemot entreprenörskap. 

Motiven har dessutom haft stöd hos vissa av de forskare vilka studerar entreprenör‐

skap i relation till utbildning (se t.ex.Gibb 2004 a; Johannisson, Madsén & Wallentin, 

2000, Lackeus, 2013). Sammantaget har det lett till ett antal satsningar i Sverige både 

nationellt och regionalt. Ung Företagsamhet är ett nationellt exempel och Open for 

Business ett exempel på regional nivå i Sverige. Detta kan förstås som en specifik 

ideologisk aktivitet i form av en neo‐liberal omstrukturering av de europeiska ut‐

bildningssystemen, däribland det  svenska. Omstruktureringen  går delvis  att  be‐

trakta som en reaktion på förändringar i de samhälleliga produktionsförhållandena 

vilka lett till en förändrad arbetsdelning. Lite förenklat kan det sägas att utbildning 

inte i första hand ska fostra till lönearbete utan till entreprenörskap. På ett lokalt plan 

i E‐länet går förändringen också att betrakta som en reaktion på lokala förändringar 

i produktionsförhållandena. Lokala aktörer har aktivt bidragit med att främja till‐

komsten av entreprenörskapsutbildning i E‐länet bland annat av just denna anled‐

ning. 

Under den tidsmässiga huvuddelen för de empiriska studierna var entreprenör‐

skap inte en del av de officiella svenska läroplanerna. Entreprenörskap och företag‐

samhet  fanns dock som  innehåll och praktik  i  företagsekonomi samt  i samarbete 

med Ung Företagsamhet och Open For Business. Under den senare perioden av de 

empiriska studierna förändrades dock skolans läroplaner37 som en del av flera refor‐

mer gällande grund‐ och gymnasieskolan. Bland annat har betygssystemet föränd‐

rats  från målstyrda betyg  till ett system med sex betygsgrader där specifika kun‐

skapskrav är kopplade till varje grad. Entreprenörskap har skrivits in i läroplanerna 

                                                           
37 År 2011. 



78 

dels som något som ska genomsyra hela skolans verksamhet och dels som ett inne‐

håll i flera ämnen.  

I de initiala studierna talade man heller inte om entreprenörskap i skolan utan 

om företagsamhet. Detta förändrades under tiden och i den senast genomförda stu‐

dien i Praktikskolan användes båda begreppen för att beskriva innehåll och arbets‐

former. Entreprenörskap och företagsamhet fanns alltså i skolans praktik innan det 

blev ett officiellt samhällsuppdrag. När detta blivit ett allmänt uppdrag  i  läropla‐

nerna är det  troligt att  entreprenörskap kommer att vara  en viktig beståndsdel  i 

språkbruket i den svenska skolan. Därmed har entreprenörskap potentialen att bli 

viktig för fostran och identitetsskapande i det svenska skolsystemet. 

Entreprenörskap som del i en officiell pedagogisk diskurs i form av de svenska 

nationella läroplanerna samt i skolverkets rekommendationer kan förstås och besk‐

rivas ur ett överstatligt, statligt och regionalt perspektiv. På överstatlig nivå har det 

funnits på agendan under  flera decennier som en del av de dominerande princi‐

perna. Politiker, forskare och tjänstemän har agerat på europeisk nivå sedan 1970‐

talet och vissa länder som Finland blev entreprenörskap en del av de nationella lä‐

roplanerna redan under 1990‐talet. Sverige har varit en aktiv deltagare genom bland 

annat dåvarande Nutek, numera Tillväxtverket, som en av de organisationer inom 

EU som tagit utarbetat ramarna för entreprenörskapsutbildning. Organisationen har 

på ett nationellt och internationellt plan egentligen agerat på såväl fältet för produkt‐

ion som fältet för symbolisk kontroll. Därmed har också Näringsdepartementet varit 

en viktig del i skapandet av den officiella pedagogiska diskursen i Sverige. Nutek 

och dess representanter har även agerat på fältet för pedagogisk rekontextualisering, 

bland annat genom att producera  litteratur och delfinansiera regionala satsningar 

som till exempel Open For Business. Ur ett svenskt perspektiv är det alltså huvud‐

sakligen inte de statliga utbildningsfunktionerna utan statens näringslivsfunktioner 

som initialt agerat för att entreprenörskap ska bli en del i svensk utbildning. Andra 

aktörer som agerat innan och fortfarande agerar på fältet för pedagogisk rekontex‐

tualiseing är författare av mer eller mindre normativa  läromedel samt universitet 

och högskolor genom sitt kursutbud. 

I E‐länet har representanter för länsstyrelsen agerat för regional utveckling ge‐

nom entreprenörskap sedan slutet av 1990‐talet. Till exempel var länsstyrelsens re‐

presentanter delaktiga i satsningen på Open For Business (OFB) som en utbildnings‐

form med entreprenörskap som själva kärnan i sin läroplan. OFB kom att bli en lokal 

påverkansfaktor för att implementera entreprenörskap i lokalsamhället. Verksam‐

heten minskade i omfattning i länet efter projekttidens slut men vissa delar av kon‐

ceptet drevs vidare. Dessa var Sommarlovsentreprenör där ungdomar startar före‐

tag som alternativ till kommunala sommarjobb samt ”Business for a day” som går 

ut på att ungdomarna efter en kortare utbildning driver företag under en dag. Som‐

marlovsentreprenör har blivit  en verksamhet  som  efter  15  år  fortfarande  arbetar 
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med ungdomars attityder gentemot och kunskaper om entreprenörskap. Vilka lång‐

siktiga konsekvenser detta har för formeringen av lokala pedagogiska identiteter är 

dock en framtida empirisk fråga. 

Ung Företagsamhet är en annan verksamhet som sedan 1980‐talet arbetat med 

entreprenörskap  i skolans egen verksamhet. Utbildningsformen har en egen  läro‐

plan vilken lärare i skolan använde och använder i sin egen undervisning. De lärare 

som var inblandade i verksamheten var generellt väldigt positiva till verksamheten 

inte minst tävlingsdelarna, eller utvärderingsdelarna, i form av mässor. Detta är an‐

tagligen en del i förklaringen till att Ung Företagsamhets verksamhet ökat kraftigt 

under 2000‐talet. Det faktum att entreprenörskap och företagsamhet blivit centrala 

delar  i framför allt Gy 11 för gymnasiet torde möjliggöra att Ung Företagsamhets 

verksamhet ökar ytterligare i volym. Även denna verksamhet har haft potential att 

påverka skolornas personal och elever i en lokal identitetsbildning. Det är inte orim‐

ligt att anta att detta gäller för hela Sverige då organisationens verksamhet fått en 

ökad spridning i hela landet. 

Entreprenörskap som i grunden är ett spektrum av ekonomiska teoribildningar 

har alltså blivit en del av det svenska skolsystemet i och med att det har kommit att 

bli en central del av skolans läroplaner. Det har dock under en längre tid varit ett 

inslag  i skolan  i form av  innehåll och arbetsformer. I de empiriska studierna som 

ingår i denna avhandling framgår detta i flera av studierna dock tydligast i den så 

kallade Praktikskolan.  I huvudstudien  framkommer det också att man  i skolorna 

arbetade utifrån skolans styrande dokument för att uppnå det läroplanerna faktiskt 

stipulerar  i  form av  innehåll, arbetsformer, mål och utvärdering. Man ägnade sig 

alltså åt det uppdrag som staten givit skolan. Vissa forskare som förordar entrepre‐

nörskap  i utbildning  tenderar  tidvis att glömma bort det uppdraget  i sin  iver att 

förorda entreprenörskap. 

Med utgångspunkt  i samhällets dominerande principer, officiella pedagogiska 

identiteter samt realiseringen av den pedagogiska anordningen kan sägas att man i 

de studerade skolorna faktiskt arbetade under en paradoxal styrning. Man arbetade 

dels under en dominerande princip för en konservativ officiell pedagogisk identitet 

och dels med en dominerande princip för en officiell nyliberal marknadsidentitet. 

Den konservativa identiteten framträder i de läroplaner som gällde under studiens 

gång, i samtida ideologiska strömningar samt i de studerade utbildningarna. I den 

samtida politiska debatten har vikten av ordning och reda samt vikten av ämnes‐

kunskaper varit återkommande centrala teman. I debatten har det också framförts 

kritik mot arbetsformerna i den så kallade ”socialdemokratiska flumskolan”. Denna 

identitet kan sägas ha fått ett tydligt genomslag i läroplanerna från 2011 samt i skrif‐

ter från tillskyndande forskare (se t.ex Larsson, 2011). Samtidigt blev en nyliberal 

marknadsidentitet synlig i läroplanerna från 2011, samhällsdebatt, viss forskning (se 

t.ex. Wallentin, Madsén & Johannisson, 2000 och sedermera Lackéus 2013) samt i de 
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studerade utbildningarna. En identitet med grunden i ekonomisk teoribildning in‐

riktad på entreprenörskap och individualisering när det gäller utbildningsform så‐

väl som innehåll. I de studerade skolorna arbetade man aktivt med entreprenörskap 

i såväl konservativa som progressiva arbetsformer och som innehåll. Kortfattat och 

förenklat arbetade man med såväl så kallad katederundervisning som med pedago‐

gik influerad av dialog‐ och aktivitetspedagogik. Man hade också inspirerats av fors‐

kare vilka förespråkar entreprenörskap som innehåll och form. Företrädare vilka fö‐

reskriver  ett  individualiserat  kunskapsinnehåll  och  progressiva  arbetsformer  (Se 

t.ex. Wallentin, Madsén & Johannisson, 2000; Lackeus 2013). Flera av dessa forskare 

betonar också vikten av attityder och förmågor mer än kunskaper. Att man i sko‐

lorna arbetade med entreprenörskap både som innehåll och form redan innan det 

blev en del av läroplanerna kan förstås som att en officiell pedagogisk identitet fått 

ett genomslag  i en  lokal pedagogiska  identitet. Men återigen,  i skolorna arbetade 

man egentligen under två olika utbildningsideal, ett mer konservativt utbildnings‐

ideal och ett nyliberalt entreprenöriellt utbildningsideal. Det konservativa utbild‐

ningsidealet baseras på av staten fastställda objektiva kunskaper samt ordning och 

reda genom strikta arbetsformer samt en strikt utvärdering av detta. Det nyliberala 

entreprenöriella utbildningsidealet däremot baseras på en ekonomisk grund, en in‐

dividualiserad kunskapssyn, fria arbetsformer och utvärdering baserad på ett utfall 

i form av ekonomisk tillväxt. 

När det gäller eleverna kan studien inte visa på några modellspecifika effekter 

när det gäller det entreprenöriella utbildningsidealet vare sig när det gäller Ung Fö‐

retagsamhet, gymnasieprogrammen  eller Sommarlovsentreprenör. När det gäller 

skolan går det att konstatera att eleverna som besvarade enkäten betraktade gym‐

nasieskolan  tillsammans med  familj  och  släkt  som  de  enskilt  viktigaste  sociali‐

serande faktorerna när det gällde det framtida valet mellan lönearbete och företa‐

gande. Det var en relativt låg andel av eleverna vilka såg entreprenörskap som en 

framtida karriärmöjlighet. De flesta av eleverna vilka såg detta som en framtida möj‐

lighet hade föräldrar vilka var företagare. Huvudstudien visar alltså att entrepre‐

nörskap  ännu  inte  blivit  en  lokal  pedagogisk  identitet  bland de  ungdomar  som 

ingick  i  studien. Under huvudstudiens gång  fick dock  entreprenörskap  en ökad 

spridning  i såväl språkbruk som aktiviteter  i de studerade utbildningarna. Det är 

inte orimligt att anta att denna utveckling kommer att fortsätta såväl lokalt i E‐länet 

som i riket i och med att entreprenörskap blivit en del i läroplanerna. Entreprenör‐

skap har alltså kommit att bli en fostrande faktor i såväl skolans ämnesinnehåll som 

arbetsformer och därmed en del i det identitetsskapande som skolan har potential 

att bidra med. Detta är en fostran som inte längre huvudsakligen är inriktad på lö‐

nearbete utan på entreprenörskap. Att det blir en fostrande faktor i den svenska sko‐

lan ligger dessutom i linje med de dominerande principer som finns utryckta i till 
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exempel dokument om nyckelkompetenser i Europa och Sverige (Se t.ex. European 

Union, 2007; Skolverket, 2013). 

På ett övergripande plan har entreprenörskap blivit en av de dominerande sam‐

hälleliga principerna för en specifik officiell pedagogisk identitet. Entreprenörskap 

har blivit ett utbildningsideal vilket direkt avspeglar sig  i skolans allmänna upp‐

drag, skolans ämnesinnehåll och i vissa specifika arbetsformer. Postulatet i Snyder, 

Olofsson och Karlsson  (2004) har  i denna bemärkelse besannats. För att använda 

Bernsteins  (2000)  terminologi har entreprenörskap på ett nationellt plan blivit en 

central del i curriculum och därmed en potentiell del av pedagogik och i utvärde‐

ring. Entreprenörskap har med andra ord blivit en del av den pedagogiska anord‐

ningens regelverk, distribution, rekontextualisering och utvärdering. På ett  lokalt 

plan i E‐länet tycks entreprenörskap ha fått ett genomslag i skolans språkbruk, äm‐

nesinnehåll och arbetsformer. Entreprenörskap har därmed blivit en betydande fak‐

tor för att fostra och formera lokala pedagogiska identiteter i E‐länet. Det är dessu‐

tom en faktor med potential att påverka hela det svenska skolväsendet i och med 

läroplanerna från 2011. Det kan sägas att entreprenörskap i och med detta har fått 

ett genomslag i formeringen av det som är och ska vara skolans språkbruk, ämnes‐

innehåll, arbetsformer och utvärdering rent nationellt. I modern tid har detta endast 

motsvarats av Kristendom i folkskolan och Demokrati i den skola som formerades 

under 1960‐talet. Frågan om vilket utbildningsideal, det konservativa eller nylibe‐

rala, som får ett verkligt genomslag i form av lokala pedagogiska identiteter kvarstår 

dock! 
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 

European education systems have become a key factor in the economic development 

and strengthened international competitiveness in both the European Union (EU) as 

a whole and in its Member States. This can be understood as part of a larger global‐

ization paradigm where education institutions are expected to prepare citizens for a 

global knowledge  society, based on a knowledge economy and without national 

borders (Popkewits, & Riswi, 2009). Within this globalization paradigm the link be‐

tween entrepreneurship and education has become a central part of both the inter‐

national education systems and the Swedish education system. Thus, entrepreneur‐

ship and enterprise has emerged as a potential new design for education in terms of 

both training and content in education, not least in Sweden. In other words, in Swe‐

dish education entrepreneurship, enterprising and business in relation to education 

has become a central phenomenon to study. It is well worth studying from the foun‐

dation of the classic didactic questions, what, how and why. This is the overall start‐

ing point for this thesis.  

The studyʹs overall problem is not how international policy is created on a na‐

tional level, but how the policy on entrepreneurship and enterprise is recreated and 

realized at the  local educational  level. To use Bernsteinʹs (2000) concept of educa‐

tional identity, how have the official pedagogic identities, in terms of ideology, been 

received at the local level and what local pedagogic identities were made possible 

by this reception? A fundamental part of this idea has been that whatever is recre‐

ated and realized is always affected by the receiving part (Bernstein, 2000; Lindensjö 

& Lundgren, 2000; Pressman & Wildavsky, 1984). With the starting point in Hammer 

(1910/1988), who argues that upbringing and fostering should be the foundation of 

the science of pedagogy, this is a study of education and fostering as a social phe‐

nomenon in a historical and social sense. 

 

The purpose  

The purpose of this study is to describe and analyze how European policy on entre‐

preneurship  has  been  recreated  and  realized  at  the  regional  level  in  E  County 

through various types of training activities, and to describe and analyze the types of 

identities made possible within the framework of these activities. 

This objective is broken down into the following issues: 

What are the circumstances of the regional initiatives in E‐county? 

How do these regional efforts appear over a period of 13 years? 

Which actors have been central for the implementation? 

What specific forms of training in relation to entrepreneurship have been realized? 

What kind of identities do these forms of education have the potential to shape? 
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Theories on Entrepreneurship 

Entrepreneurship is a spectrum of different kinds of theories with a clear basis in 

economics. It has been a part of economic theory since Richard Cantillon published 

Essai la Nature du Commerse en Général in 1755. Since then the theories of entre‐

preneurship have been developed as an academic subject by many scientists of Econ‐

omy, for example Joseph A. Schumpeter (Landström, 2005). After Schumpeter  a va‐

riety of theoretical perspectives Within the subjects of economics and business have 

been developed. The importance of an ̋ entrepreneurial economyʺ has also ended up 

in the spotlight, which has led to the development of what could be categorized as 

a policy  field with various  types of guidelines  for  this economy  to be developed 

(Audretsch Grilo & Thurik , 2007; Lundstrom & Stevensson, 2005). Thus, entrepre‐

neurship  has  also  become  part  of  the  political  agenda  in  Europe  and  Sweden. 

Lundström and Stevenson (2005) show that the main focus of this flora of political 

targets  is  to  increase  entrepreneurial  activities  in  the  society. These  authors  also 

point out some of the political intentions for entrepreneurship in society. For exam‐

ple, two such intentions are to create a positive attitude towards entrepreneurship 

and to remove barriers to business creation. 

Entrepreneurship has also become an object for studies in the behavioral sciences, 

with a focus on the individual qualities and abilities of the entrepreneur, such as, 

creativity,  independence,  risk appetite and  engagement  (Landström,  2005). So,  it 

could be said that in social science and behavioral science a whole range of different 

theories and perspectives on entrepreneurship have been developed. These theories 

and perspectives of entrepreneurship and the entrepreneur can be categorized un‐

der a variety of headings, such as economic entrepreneurship, societal entrepreneur‐

ship, political entrepreneurship, women’s entrepreneurship, immigrants entrepre‐

neurship, the entrepreneur as an individual, entrepreneurship as global national and 

local factor and entrepreneurship education (see for example Bjerke, 2005; Carland, 

Carland and Stewart, 1996; Gartner, & Shaver., 1994; Kurakto & Hodges, 2004; Land‐

ström, 2005). This can be seen as a strength in the scientific field of entrepreneurship 

but it also becomes a problem when entrepreneurship  is applied to society (Arm‐

strong, 2005), not least when it comes to educational activities.  

 

Entrepreneurship Education 

The fact that the definition of entrepreneurship is heterogeneous and in many cases 

abstract, is reflected in what entrepreneurship education  is, and what  it could be. 

Holmgren and From (2005) demonstrate this from the perspective of ʺAgreed Disa‐

greementsʺ (p. 383), where social agents in the form of researchers and politicians 

argue the importance of entrepreneurship education as a necessary replacement of 

what they call ʺtraditional education”. These social agents also agree that entrepre‐
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neurship education is a model of education which is under expansion and develop‐

ment. At the same time they agree that they do not agree about what education could 

be in terms of content and form. Holmgren and From (2005) also notes that despite 

the more general positive approach to the necessity of entrepreneurship education, 

there is a demand for empirical research to measure how effective this form of train‐

ing actually  is.  In a review of articles  from  the 2000s Naia, Baptista,  Januáro and 

Trigo (2014) show how the research of entrepreneurship education has been devel‐

oped and at the same time pay attention to a number of problems. Partly they point 

to the lack of longitudinal studies, the weak theoretical framework and the lack of a 

common knowledge base. These shortcomings make it difficult to create guidelines 

for how education should be carried out  in practice  in  the Entrepreneurial class‐

room.  (Naia, Baptista,  Januáro & Trigo,  2014).  Samwell Mwasalwiba  (2010)  also 

points out that the problem with the definitions of entrepreneurship is a difficulty 

when it comes to the design of entrepreneurship education. Regarding evaluation, 

the study also shows that the focus has been partially relocated from outcomes such 

as starts of companies to a focus on attitudes, but there is also a great variety in terms 

of objectives, teaching and evaluation for entrepreneurship education. All together 

this shows that it is complex to develop the “What” and the “How” in entrepreneur‐

ship education and therefore evaluating this type of education is also complex. 

Despite this entrepreneurship education is presented as something that must re‐

place  the so called  ʺtraditionalʺ education, which mainly consists of conservative 

forms of teaching and a collective base for the knowledge content stipulated by the 

state (see for example Gibb 2004a, 2004b; Johannisson, Madsen & Wallentin, 2000 ; 

Johannisson, 2009; Lackéus, 2013). These authors argue  that a change must come 

about when traditional education is no longer able to prepare young people for an 

increasingly  globalized  and  uncertain world, with  an  ever‐increasing  growth  of 

knowledge. Instead these authors advocate individualized knowledge content and 

progressive forms of work in education.  

In a Swedish context progressive forms of work have been common in schools 

since the 1960s. This development can be understood from the 1946 School Commis‐

sion which advocated new working methods as a way for the school to nurture dem‐

ocratic citizens (see SOU 1948: 27). Since then teaching has been inspired by educa‐

tors such as Dewey, Freinet and Vygotsky. Methods such as activity pedagogy and 

dialogue pedagogy have long been in widespread use in Swedish schools as an al‐

ternative  to pedagogy based on behaviorism  (see eg Egidius 1999 & Kroksmark). 

The question  that arises  is whether  entrepreneurship  education  is a new way of 

thinking about and designing training, or if it is just old ideas wrapped in different 

language,  this being  language  that  is essentially market‐driven and based on  the 

economic concepts of entrepreneurship  (cf. From, 2010). Meanwhile,  the Swedish 

schools has had a strong foundation in knowledge content since the inception of the 
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elementary  schoolʹs  in  1842  (Richardson,  2004).  This mandate  has  been  further 

strengthened  with  the  curriculum  from  2011  with  its  clear  specifications  for 

knowledge by explicit rating criteria for each subject. In recent years, the political 

requirements for orderliness in school also increased, and more traditional working 

methods such as teacher centred teaching has been advocated by some politicians. 

 

The theoretical framework 

The theoretical framework of the main study is based on a Basil Bernsteinʹs over‐

arching theory. It is a concept developed to explain and to understand how educa‐

tion reform affects  the programs of education content and  teaching methods and 

how this contributes to the changing forms of socialization. This section represents 

a selection of concepts from Bernsteinʹs overarching theories which are used to ana‐

lyze entrepreneurship as a possible new form for socialization in education. The se‐

lection of theories based mainly on Bernstein (2000, 2003/1975, and 2003/1990) but 

also on a reading of texts where the theory has been applied to empirical investiga‐

tion. (Björkman 2008; Olovsson, 2015; Riksaasen, 2007; Stenberg 2007). Bernsteinʹs 

theory began to develop in the 1970s, initial parts are found in Bernstein (2003/1975 

and  2003/1990)  and  are  summarized  and  further  developed  in  Bernstein  (2000). 

Bernsteinʹs (2000) concept of classification and framing has been used both in design 

and in the interpretation of materials collected. The concepts include analytical prin‐

ciples to describe, interpret and understand how the distribution of power and con‐

trol affect communication and the educational relationship within and between dif‐

ferent social groups. The concepts pedagogic device and pedagogic were used  to 

analyze and describe the forms for socialization in the activities studied.  

 

Implementation of the studies 

The chapter provides a description of the main study, known as E‐county  imple‐

mentation. In this description methodological approach, case definition, selection, 

implementation, analysis and ethical considerations are included. The main study is 

a multiple case study which contains four cases and a smaller follow‐up study, the 

following section describes how this multiple case study was conducted. 

 

Methodological approach 

The Main study of this thesis developed into a multiple case study in which the de‐

sign of the individual cases was based on theories from Stake (1995, 2006) and Yin 

(2003). The study developed into a longitudinal study conducted between the years 

2002 to 2015 in the E County. The county thus became a geographical and organiza‐

tional unit that then framed the individual studies of entrepreneurship and enter‐

prise in relation to different educational contexts. The choice of design was based on 
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a number of aspects, including both Stake (1995) and Yin (2003) who argue that case 

studies are suitable for the study of education and school improvement.  

 

Sample 

In E‐county four high school programs were selected, together with the two activi‐

ties Summer entrepreneur and Youth Enterprise.  

 

Interviews, observations, questionnaires and document studies 

The Main study was conducted with the help of interviews, observations, question‐

naires and document studies. Interviews were conducted with students, teachers, 

school leaders, activity leaders, politicians and officials. Observations were carried 

out in all the activities studied. Questionnaire studies were conducted with students 

in schools and young people who participated in the activity Summer Entrepreneur. 

Documents from all activities were collected and analyzed. Choosing to use several 

methods provided the opportunity for method triangulation. 

  

Analysis and scientific quality criteria 

The analysis of the material utilized Bernstein (2000) theories and theories on entre‐

preneurship and entrepreneurship education. The quality criteria used in the main 

study were  credibility,  transferability,  reliability  and  triangulation,  as  a way  to 

strengthen the reliability of the main study. These quality criteria were chosen as 

they are criteria  for qualitative  interpretative studies according  to Bryman  (2011), 

Denzin (1994), Guba and Lincoln (1994) Johnson and Christensen (2004) and Patton. 

(2002) 

 

Ethics 

The main study has been based on the ethical principles that applied to social science 

research during the main course of the study, the Swedish Research Council (2002) 

Science Council (2011). The starting point for the study has consistently been to meet 

the following requirements: the information requirement, the consent requirement, 

the requirement of confidentiality and the requirement of use. 
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Discussion and conclusions 

On a general level, entrepreneurship has become one of the dominant principles for 

a specific official educational identity. Entrepreneurship has become an educational 

ideal which is directly reflected in the content and work of the schools. To use Bern‐

steinʹs (2000) terminology, entrepreneurship has become a central part of the curric‐

ulum  and  thus  a potential part of pedagogy  and  evaluation  in  schools.  In other 

words, entrepreneurship, has become part of the pedagogic device such as regula‐

tions, distribution, recontextualisation and evaluation. On a local level in E‐county 

entrepreneurship has had an impact on the language, subject content and working 

methods of the school. Entrepreneurship has become a significant factor in nurtur‐

ing and forming local pedagogic identities in E‐county. It is also a factor with the 

potential to affect the entire Swedish school system by the curriculum from 2011. It 

can be said that entrepreneurship has had an impact on the formation of what is and 

what should be the schools use of language, subject content, working methods and 

evaluation nationally. In modern times, this has only been matched by the impact of 

Christianity in the elementary school and Democracy in the transformation of school 

that took place in the 1960s. The question that remains is which educational ideal, 

the conservative or the neoliberal and entrepreneurial ideal, will have real impact in 

the formation of local pedagogic identities! 
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BILAGOR 

Bilaga 1 verksamheter och deltagare i fall A – D samt den upp-
följande studien 

Fall A Verksamhet och deltagare  

Den valda verksamheten var en gymnasieskola i kommunen Norrkust. Skolan hade 

1100 elever och hade 12 gymnasieprogram. Av dessa valdes två program ut Teknik‐

programmet årskurs ett och tre samt Hantverksprogrammet gren frisör årskurs ett 

och två. Totalt deltog 92 elever samt åtta lärare. I fokusgruppintervjuerna deltog 13 

elever Teknikprogrammet och 13 elever från Hantverksprogrammet. Intervjuer ge‐

nomfördes med tre lärare från Hantverksprogrammet samt fem lärare från teknik‐

programmet. Det högre antalet lärare i teknikprogrammet beror på att programmet 

hade fem inriktningar vid tiden för studien. Klassrumsobservationer genomfördes i 

båda programmen. 

 

Fall B Verksamhet och deltagare 

Verksamhet gymnasieskolorna och utbildningarna 

Fallstudiens kommuner, skolor, utbildningar samt antalet elever 

Tabell 10:1 Deltagare vid gymnasieskolorna38 

Norrkust  Viken 

Gymnasieskola 1, 

ca 1100 elever 

Grundskolan  Gymnasieskola 2, 

ca 650 elever 

Hantverksprogrammet 

år 1, 

15 elever 

Två klasser med ca 50 ele‐

ver 

Samhällsprogrammet  år 

1, 

23 elever 

Hantverksprogramemt 

år 2, 

16 elever 

  Samhällsprogrammet  år 

3, 

17 elever 

Teknikprogrmmet A år 1, 

31 elever 

  Teknikprogrmmet B år 1, 

11 elever 

Teknikprogrmmet A år 3, 

30 elever 

  Teknikprogrmmet B år 3, 

24 elever 

 

Fokusgruppsintervjuer med 7‐8 elever genomfördes i varje program och årskull på 

gymnasieskola 2 för att komplettera intervjumaterialet från fall A. 

                                                           
38 Tabellen kommer från Karlsson 2009, texten ingår i denna avhandling. 
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På gymnasieskola 1 genomfördes intervjuer med åtta lärare samt två skolledare. 

På gymnasieskola 2 genomfördes intervjuer med fem lärare samt en skolledare. För 

att komplettera fall A genomfördes fokusgruppsintervjuer med. 

För att komplettera klassrumsobservationerna från fall A genomfördes observat‐

ioner i samtliga ämnen som studenterna deltog i under tiden, minst en lektion i varje 

ämne. 

Utöver detta genomfördes intervjuer och informella samtal med tre ansvariga för 

verksamheten Open For Business samt med en representant för Ung Företagsamhet 

 

Minifall b  

I minifall b på grundskolan genomfördes intervjuer med två lärare samtal med yt‐

terligare fem lärare samt intervju med en skolledare. Samtal genomfördes med ett 

10‐talantal av de 50 elever som deltog i projektet. 

 

Fall C Verksamhet och deltagare 

Verksamheten Sommarlovsentreprenör. 

Intervjuer  genomfördes med  två politiker,  två  tjänstemän,  tre  representanter  för 

sommarlovsentreprenör,  tre  lärare och  tre  skolledare. Enkätstudien genomfördes 

med 37 deltagare i verksamheten Sommarlovsentreprenör i två kommuner. Obser‐

vationer genomfördes under verksamhetens introduktionsvecka samt vid den av‐

slutande träffen i augusti i en av kommunerna. 

 

Fall D Verksamhet och deltagare  

Verksamhet Ung Företagsamhet och Praktikskolan 

Fallet kompletterar de observationer och intervjuer som genomförts i fall A, B och C 

när det gäller Ung Företagsamhets (UF) verksamhet. Studien genomförde på den så 

kallade Praktikskolan. 

Intervjuer genomfördes med två tjänstemän från länsstyrelsen i E‐länet, två kom‐

munalråd, två representanter för UF, fyra lärare på skolan, tre grupper med gymna‐

sielever.   Dessutom genomfördes mer informella samtal med  lärare och elever på 

skolan  samt  representanter  för UF. Observationer genomfördes vid 10  tillfällen  i 

verksamheten som var kopplad till UF. Enkätstudien genomfördes med 182 elever 

på skolan. 

 

Uppföljande studie 

Intervjuer genomfördes med en ansvarig  för Ung Företagsamhet, en ansvarig  för 

sommarlovsentreprenör samt en representant för Praktikskolan under hösten 2015. 

Den övergripande frågan var ”Vad har hänt i verksamheten fram till idag?”. 
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Bilaga 2 Enkät Fall C 
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Bilaga 3 Enkät fall D 
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Bilaga 4 Intervjuguider 

Då mängden olika intervjuguider är omfattande bifogas inte dessa. Den som är in‐

tresserad kan begära dessa för de enskilda studierna via: 

Håkan Karlsson 

Via e‐post: hakan.karlsson@miun.se 

Via telefon: 010‐142 82 26 
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Bilaga 5: Den pedagogiska anordningen 

 
Figur 10:2 Figuren illustrerar realiseringen av den pedagogiska anordningen och är 

hämtad från Bernstein (2003/1990, s. 197). Figuren är en del av kapitlet “The social 

construction of discourse” med underrubriken “Realization of the device”.  
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