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I denna antologi redovisas huvudresultaten av forskningsprojektet Läran-
de för företagsamhet i nya och gamla utbildningsinstitutioner. I projektet har 
olika försök med entreprenörskaps–aktiviteter i skola och lokalsamhälle 
studerats vid två större orter i ett län i Sverige (Länet). Det förelåg flera 
intressanta omständigheter till att projektet initierades och blev till som 
ett forskningsprojekt. En var att det, från ett pedagogiskt vetenskapligt 
perspektiv, i allt väsentligt saknades forskning i entreprenöriellt och företag-
samt lärande. Vidare saknades pedagogisk vetenskaplig kunskap om vad 
läroprocesser i entreprenörskap och företagsamhet kan bidra till som en 
del av skolans fostran. Skolutveckling med inriktning mot företagsamhet 
och/eller entreprenörskap hade pågått sedan mitten av 90-talet i en del 
skolor i Länet. Framförallt hade Ung företagsamhet etablerat sig vid flera 
av Länets gymnasieskolor. Enskilda lärare och grund- och gymnasiesko-
lor hade även erfarenheter av företagsamhet som t ex elevdrivna caféer på 
skolan. Försöken var till en början inte systematiska i den meningen att 
det fanns en genomtänkt kommunal utbildningspolitik. Däremot hade 
Länet tillsammans med företrädare för flera kommuner initierat ett regio-
nalt utvecklingsprogram för entreprenörskap, ett program till stöd för oli-
ka lokala förändringsarbeten med fokus på entreprenörskap (Holmgren, 
Lundström, Olofsson, & Viklands 2005). Under projekttiden har skol-
verksamheter med inriktning mot entreprenörskap blivit allt mer allmänt 
uppmärksammade i den svenska ungdomsskolan (Holmgren 2005) samt i 
pedagogisk forskning. Idag har t ex flera lärarutbildningar och Forum för 
småföretagarforskning forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning 
mot företagsamt lärande och entreprenörskap.1 

Skillnaderna mellan vad som är företagsamhet och vad som är entre-
prenörskap har inte betonats särskilt kraftfullt bland de lärare och elever vi 
träffat i skolan under projekttiden, men nationellt och internationellt har 
en förskjutning mot entreprenörskap blivit tydlig och den internationella 

1 Lärarutbildningen vid Luleå och Umeå universitet, Mittuniversitetet, Lärarhög-
skolan i Stockholm och Högskolans i Dalarna och Jönköping har alla idag pågående 
forsknings- och/eller utvecklingsprojekt.
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Inledning

forskningen i fältet benämns research on entrepreneurship and entrepreneur-
ship education. I vår text kommer därför termen entreprenörskap att använ-
das för att ange de aktiviteter som bedrivs i utbildning och undervisning i 
syfte att skolungdomar och andra ungdomar skall förvärva föreställningar 
och färdigheter som bejakar innovationer, kreativitet och risktagande i syf-
te att förändra verksamheter och inte minst, starta nya/egna företag. 

I projektet har en rad olika aspekter av lärande och fostran undersökts 
i grund- och gymnasieskolor samt i en verksamhet som bedrivs utanför 
skolan, Open for Business (OFB). Den senare är inriktad mot att bidra till 
ungdomars personlighetsutveckling samtidigt som de ges möjlighet att del-
ta i aktiviteter som syftar till lärande i entreprenörskap. Deras aktiviteter 
med ungdomar och elever kan tidsmässigt variera från en övning om 25-30 
minuter till ett program av olika korta undervisnings- och övningstillfäl-
len över en eller flera veckor. Den övergripande frågan under projekttiden 
har varit vilket innehåll som uttrycks i och genom aktiviteter för entre-
prenörskap i skolan och OFB, samt om dessa aktiviteter bidrar till en för-
ändring av ungdomarnas föreställningar och färdigheter rörande identitet 
och attribut som idag förknippas med entreprenörskap. Vidare har särskilt 
gymnasieskolans socialisationsformer undersökts med avseende på huru-
vida de eventuellt kan sägas stödja utvecklingen av entreprenöriella före-
ställningar och färdigheter. De grundläggande värderingarna för dagens 
ungdomsskola är bestämd och reglerad av skollagen (SFS/1985:1100) och 
läroplanerna för grundskolan och gymnasiet (Lpo94) och läroplanen för 
de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Vidare kan kommunerna besluta om 
kommunala arbetsplaner så länge dessa inte innebär avsteg från skollagen 
och från vad som föreskrivs i gällande läroplan. En kommun kan t ex be-
stämma att skolan skall inriktas mot ett entreprenöriellt lärande så länge 
avsteg från de övergripande värderingarna i gällande skollag och läroplan 
inte görs. 

I projektet har veckolånga observationsstudier genomförts i två gym-
nasieskolor i länet. Vidare har lärare intervjuats vid skolorna. Teknik- och 
frisör  programmet har särskilt studerats mot bakgrund av programmens 
anknytning till den privata marknaden. Detta är bl a tydligt för frisörpro-
grammet där branschorganisationen har ett direkt inflytande över kontrol-
len av elevernas kunskaper. Vidare har en omfattande enkätstudie genom-
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förts med elever i gymnasiet och grundskolan i de två städerna om deras 
erfarenheter av entreprenörskap, företagande i familjen, entreprenörskap 
i skolan och på OFB. Observationsstudier har även genomförts vid OFB-
kontoren i de två städerna samt vid en av OFB:s interutbildningar. OFB:s 
interna texter för utbildning i företagsamhet har också analyserats med 
avseende på dess metodik i förhållande till pedagogiskt vetenskaplig teori 
om lärande. Till sist har även ett 100 tal företagare kontaktats om deras 
intresse av att delta i projektet, 40 av dem har deltagit i intervjuer angående 
deras uppfattningar om entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning. 
Ett tiotal företagare har även bidragit till projektet som informella infor-
manter.

De olika delstudierna genomfördes under olika delar av projekttiden:

År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 --

Granskning och analys av främst europeiska journalartiklar i entrepre-
nörskapsutbildning i förhållande till pedagogiskt vetenskaplig teori.

Observations-
studier & inter-
vjuer i skolor

Observations-
studier & inter-
vjuer i skolor

Observationsstudier av OFB:s utbildning av ungdo-
mar samt ledarutbildning

Enkätstudier i de två kommuner-
nas årskurs nio

Intervjuer med 
företagare och 
intressenter

Uppsatser och artiklar har publicerats vid internationella konferenser 
och i internationella tidskrifter, i nationella antologier, tillsammans med 
forskare från flera länder i ett projekt inom ramen för Leonardo da Vinci 
Programme projektet samt som C- och D-uppsatser under åren 2003-
20092. 

I föreliggande antologi presenteras resultaten av huvudparten av alla 
delstudier som genomförts under projekttiden. Bidragen är skrivna av flera 
olika författare. Varje kapitel utgör en självständig redovisning av någon av 

2  I bilaga 1 återfinns publiceringslista från projektet
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projektets delstudier. Tillsammans utgör de olika bidragen en samman-
tagen slutrapportering av projektet. I det inledande kapitlet diskuteras de 
olika bidragen i förhållande till varandra för att ge läsaren en samlad bild 
och bedömning av de olika delstudierna.

Bidragen är författade av:

Inledning Anders Olofsson 
Anders arbetar som docent vid Mittuniversitet. Han har ansvar för forsk-
ningsområdet lokal- och regional skolförbättring och ledarskap i skolan 
där han leder projekt och handleder doktorander och studenter.

Kapitel 1. Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring. Kapitlet är 
författat av Anders Olofsson. I kapitlet relateras entreprenörskapsutbild-
ning till skolutveckling. Vidare presenteras de grundläggande begrepp och 
antaganden för analys och förståelse av entreprenörskapsutbildning som 
använts under hela projektet. Därefter diskuteras, de i projektet genom-
förda, litteratur-, intervju- och observationsstudierna av skolor och OFB. - 
Bidrar de studerade utbildningarna till att entreprenöriella föreställningar 
och färdigheter utvecklas bland elever och deltagare samt vilken roll har 
innehållet i de olika utbildningarna i förhållande till samtida socialisa-
tionsformer i skolan? I kapitlet redovisas även de uppfattningar lokala och 
regionala beslutsfattare redovisar med avseende på införandet av entrepre-
nörskap i de lokala och det regionala utbildningssystemet.

Kapitel 2. Entreprenörskapsutbildning - Jörgen From
Jörgen From är universitetslektor och arbetar vid Pedagogiska institutio-
nen vid Umeå Universitet. From disputerade på en avhandling om under-
visning i Kina och bedriver forskning i anslutning till förändringarna i den 
svenska grundskolan i modern tid samt vuxenutbildning.
I kapitlet granskar From kritiskt forskningen inom det internationella fäl-
tet entreprenörskaps-utbildning i relation till pedagogisk vetenskaplig teori. 
Vilka grundantaganden vilar den internationella forskningen på bland 
ledande företrädare för det internationella forskningsfältet entreprenör-
skapsutbildning? Studien fokuserar främst europeisk forskning.
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Kapitel 3. Utbildning i, om och för entreprenörskap: Fallstudier i gymnasiesko-
lan - Håkan Karlsson
Håkan Karlsson är universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och dokto-
rand i pedagogik vid Umeå Universitet. Håkan inriktar sitt avhandlingsar-
bete på entreprenörskapsutbildning i skolan som en del av globaliseringen 
av skolkunskap.

I kapitlet presenteras en genomgripande analys av gymnasieskolans ut-
bildning i förhållande till entreprenörskap. Analysen fokuseras på gym-
nasieskolans socialisation av elever i förhållande till vad som i den veten-
skapliga litteraturen beskrivs som entreprenöriella föreställningar och 
färdigheter. Karaktärsämnesundervisning jämförs med kärnämnesunder-
visning.

Kapitel 4. Open for Business? - Carina Holmgren
Carina Holmgren är universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid 
Umeå Universitet. Holmgren disputerade på en avhandling om undervis-
ning i Kina. Hennes forskning inriktas numera främst mot analyser av se-
nare förändringar av grundskolans undervisning och vuxenpedagogik.

I kapitlet redovisas en analys av den utbildning för entreprenöriella fö-
reställningar och färdigheter som bedrivs vid OFB. Vidare görs en analys 
av de grundläggande idéer om entreprenörskap, lärande och personlighets-
utveckling som OFB baserar sin verksamhet på. Analysen jämförs med ti-
digare modeller för undervisning och utbildningsreformer av den svenska 
grundskolan.

Kapitel 5. Etablerade och potentiella entreprenörer om entreprenörskap och  
företagsamhet -Camilla Nyström Anneli Wikström.
Nyström och Wikström var studenter vid Mittuniversitetets Beteendeve-
tenskapliga program när kapitlet skrev. De baserar sin text på sina gemen-
samma C- och D-uppsatser.

I kapitlet presenteras verksamma småföretagares syn på entreprenör-
skap och entreprenörskap utbildning i relation till grundskoleelevers upp-
fattningar om entreprenörskap.
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I de nästkommande kapitlen kommer läsaren att möta en analys av hur 
två lokalsamhällen försöker förändra ungdomars inställning från att vara 
anställd som vuxen till förmån för att föredra att vara sin egen, en entrepre-
nör. De miljöer vi beskriver är dels delar av grund- och gymnasieskolan i de 
två orterna, dels lokala plattformar för entreprenörskapsträning, Open for 
Business. Skolorna beskrivs med avseende på hur lärare och elever arbetar 
och talar om innehållet i utbildning. 
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Kapitel 1

Entreprenörskap som lokal skol- 
och samhällsförändring

Anders Olofsson

© Anders Olofsson
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Entreprenörskap som  lokal skol- och  samhällsförändring

Entreprenörskap som  
lokal skol- och  
samhällsförändring

Anders Olofsson

Inledning
Sedan mitten av 1990-talet har försök att införa entreprenörskap eller fö-
retagsamhet i den svenska ungdomsskolan kommit att bli allt mer frekvent. 
Närings- och handelsdepartementet gav 1998 ut en departementsskrift, 
Ds 1997:3, I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i förnyelse 
av Bengt Johannisson och Torsten Madsén. I förordet anger statssekretera-
ren Peter Nygårds att (Johannisson, & Madsen 1997, sid xi):

Kravet på individuell problemlösningsförmåga, initiativförmåga samt 
förmåga att vara kreativ och flexibel ökar, liksom behovet av egen själv-
tillit. För att trygga tillväxt och sysselsättning måste vi helt enkelt få till 
stånd ett ökat inslag av entreprenörskap i bemärkelsen individuell före-
tagsamhet i hela samhället.
Vid samma tid kom även gemensamma uttalanden för entreprenör-

skap från EU:s utbildnings ministrar och EU-kommissionen gav ut texter 
(European Communities 1999) för införandet av entreprenörskap i det eu-
ropeiska utbildningssystemet. Entreprenörskap som värdegrund i skolan 
kom nu att förordas av forskare, internationellt och nationellt ansvariga 
EU-politiker samt av näringslivet. Framförallt har NUTEK kommit att 
bli statens språkrör för en samhällelig satsning på entreprenörskap. Här 
är det intressant att se att NUTEK, inte Skolverket har varit den ledande 
myndigheten för regeringens satsningar på entreprenörskaps utbildning. 
Under 2006-2007 har NUTEK fördelat över 75 mkr på projekt för entre-
prenörskap och entreprenörskapsutbildning inom ramen för den obliga-
toriska skolan och gymnasiet samt universitet och högskola. Utbildnings-
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systemen i dagens EU kan sägas stå inför en förändring av grundläggande 
värderingar och förhållningssätt där entreprenörskap är ett av de ledande 
honnörsorden. Entreprenörskap anses väsentligt, inte bara för skolan. Uni-
versiteten och dess lärare inom EU förväntas samordna sig och sina läro-
säten i en allt väsentligt mer marknadsanpassad kostym för att garantera 
sin överlevnad och utveckling (Bergenkommunikén 2005). Att forskare är 
lyhörda i frågan kan åskådliggöras med att politiska dokument och veten-
skapliga artiklar ibland innehåller exakt samma ordalydelser vid förordan-
det för entreprenörskap (Holmgren & From 2005). Likaså kan närings-
livet sägas ha anpassat sig aktivt via att de har skapat ett program för hur 
entreprenörskap kan integreras i hela utbildningssystemet (Entreprenör-
skapstrappan 2005). Samtliga politiska partier uttrycker, om än med lite 
olika skärpa, vikten av entreprenörskap i skola och samhälle (Lundström 
& Sundin 2008).

Bakgrunden till förordandet av utbildning i entreprenörskap i skolan 
har alltså sitt ursprung i allmänpolitiska uppfattningar om att ett ökat fö-
retagande i samhället är en nödvändighet för såväl samhällets välfärd som 
ett framgångsrikt liv för individen. Likartade argument finner vi även i 
forskningslitteraturen om entreprenörskaps utbildning. Tilltron till att ett 
mer omfattande medborgerligt stöd för entreprenörskap skall bidra till 
fortsatt och bättre välfärd, via att entreprenörskap antas skapa ett aktivare 
företagande och mer innovationsinriktade föreställningar och färdigheter, 
kopplas även till innehåll och arbetsformer i skolan. Utbildningsmodel-
ler som self-regulated learning och projektarbete uppfattas ofta av forskare 
som förebildliga för utveckling av entreprenöriella föreställningar och fär-
digheter bland elever (Leffler 2006). Kreativitet uppfattas som knutet till 
entreprenörskap och olika former av elevaktivt arbete där elevens egna ini-
tiativ står i fokus förordas därför. Därutöver har även specifika program-
skrifter för entreprenörskap i skolan börjat publiceras (Falk-Lundqvist, & 
Hallberg 2006 a,b & c; Kankaanranta 2006). Skrifternas målgrupper är 
lärare och elever, rektorer, samt lärarutbildare. 

I den internationella forskningslitteraturen föreslås innehållet i 
entreprenörskaps utbildning variera beroende på var i utbildningssystemet 
individen för tillfället befinner sig (From, Holmgren & Olofsson 2006). I 
de lägre skolåren är grundförslagen i regel att arbetssätt skall träna barnen 
att uppfatta entreprenörskap positivt. Allt efter som barnen övergår till att 
bli ungdomar och vuxna föreslås mer specifikt innehåll och utveckling av 
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färdigheter från träning i att starta företag, t ex förordas specifika kunska-
per i entreprenörskap beroende på universitetsstudiers inriktning. 

Entreprenörskapsutbildning i skolan framställs alltså med referens till 
inte minst arbets former. De former som förordas kan dock knappast kallas 
nya. Projektorganiserade studier eller studier baserade på en tänkt utveck-
ling i relation till olika stadier och åldrar har vi tidigare mött i samband 
med kampanjer inom skolutveckling. I början av 1980-talet satsade dåva-
rande skolmyndighet på Lokalt utvecklingsarbete via bl a resurspersonsut-
bildningar, se t ex Larsson (1986). För en samtida reflexion se Folkesson m 
fl (2004). Knud Illeris böcker (Illeris 1974) om projektarbete som utbild-
ningsform är väl kända ända sedan 1970-talet. Vidare är olika former av 
utvecklingsteorier för såväl barn, ungdomar och vuxna väl spridda sedan 
1950 talet och framåt. 

Från ett läroplans- och socialisationsteoretiskt perspektiv är de ovan 
skisserade förändringstendenserna intressanta. Skolans faktiska innehåll 
och arbetsformer utgörs alltid av specifika föreställningar och färdigheter 
som alla elever, mer eller mindre framgångsrikt, fostras in i under många 
års skolgång. De utgör ett sammanhållande kitt (Durkheim1975) av skol-
kunskaper som anger utrymme och gränser för vilken pedagogisk identitet 
som är möjlig att återskapa via skolan. I vårt land är det officiella målet 
att barnen och ungdomarna skall fostras till demokratiska och självstän-
diga individer via innehåll och arbetsformer som stödjer denna värdegrund 
(LpO 94; LpF 94). Ända sedan grundskolans genomförande och framåt 
har ett elevaktivt arbetssätt förordats i kombination med krav på såväl indi-
viduella som elevgemensamma prestationer. Från och med SIA-reformen 
1974 och framåt har även lärarnas arbetsformer successivt förändrats från 
den enskilde kunskapsföreträdaren till läraren som ledare inom ramen för 
ett arbetslag med gemensamt ansvar för undervisningen. Avsedda effekter 
är dock långt ifrån vad som faktiskt sker. De samlade aktiviteterna i skolan 
påverkar barn och ungdom oavsett intentionerna i flera väsentliga avseen-
den vad gäller hur man uppfattar sig själv och andra i förhållande till ut-
sagda och outsagda krav och förväntningar, kort uttryckt hur man förestäl-
ler sig sina egna möjligheter i sam- och framtiden (Bernstein 2000). I och 
med att entreprenörskap börjar framstå som norm, och därmed ingår i de 
av samhället sanktionerade och eftersträvansvärda föreställningarna och 
färdigheterna, uppstår viktiga pedagogiskt vetenskapliga frågor om den 
samtida och framtida skolan. Från ett läroplans- och socialisationsteore-
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tiskt perspektiv blir frågan, om på vilket sätt entreprenörskap bidrar till att 
förändra elevers identitet, såväl intressant som viktig att belysa. Förändras 
elevers föreställningar och färdigheter vad avser innovationer, kreativitet 
och risktagande i en riktning mot att aktivt bidra till att förändra verksam-
heter och inte minst, starta nya och/eller egna företag?

Ett sätt att skapa förståelse av varför och hur entreprenörskap kommer 
att aktualiseras i skolarbetet är att närma sig reellt existerande utbildning 
på lokal och regional nivå. De exempel på entreprenörskapsutbildning som 
undersöks i denna antologi har sina kontextuella säregenheter som sam-
tidigt är gemensamma med flera andra regioner i Europa. Befolkningen i 
Länet har under flera decennier erfaret negativa konsekvenser av rationa-
liseringar inom industrin. Betydligt fler arbetstillfällen har försvunnit än 
de som tillkommit (Holmgren, Lundström, Olofsson, & Viklands 2005). 
För att möta det minskade behovet av arbetskraft har kommunerna, paral-
lellt med stöd till nyetableringar av företag, använt olika former av utbild-
ning för att motverka negativa effekter av strukturrationaliseringar. Trots 
initiativ och åtgärder för förbättringar har flera delar av Länet fortfarande 
svårigheter att vända de negativa trenderna. 

Vad uppfattas då entreprenörskap och utbildning ha att göra med den 
skisserade bilden? Inom ramen för Länets ansvar för regional utveckling 
har intresserade tjänstemän sett rörelsen för entreprenörskap i EU. Paral-
lellt har engagerade lärare, lärarutbildare, organisationer som Ung företag-
samhet (UF) och andra intressenter med engagemang för lokal och regio-
nal utveckling bildat nätverk i syfte att initiera lokala förändringsarbeten 
i skolan med inriktning mot entreprenörskap. Regionala utvecklingssträ-
vanden och lokala skolutvecklare har därmed mötts och möts med det ge-
mensamma målet att förändra skolan så att den kan bidra till att antalet 
innevånare blir fler, inte färre i kombination med en starkare arbetsmark-
nad. Det är här viktigt att understryka att dessa strävanden är intentionel-
la. Det finns inget direkt forskningsstöd för att påstå att aktiviteterna leder 
till målet. Tvärtom efterfrågas empirisk forskning från den internationella 
forskningsfronten (Holmgren, From 2005). Däremot menar vi att det är 
mycket tydligt att de aktiviteter som pågått och pågår för entreprenörskap 
i Länet ingår i ett större europeiskt politiskt initierat projekt för förändring 
av föreställningar och färdigheter i riktning för entreprenörskap. Det är 
i den miljön vi som forskare klivit in och ställt våra forskningsfrågor om 
vad utbildning i entreprenörskap bidrar till vad gäller formandet av skol-
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ungdomars självförståelse i för dem och samhället väsentliga framtidsfrå-
gor. Bedömningen att frågorna är väsentliga grundas i det faktum att EU 
som politisk plattform tagit ställning och aktivt verkar för en förändring av 
ungdomars föreställningar om och färdigheter i entreprenörskap i en tydlig 
riktning för entreprenörskap.

Socialisation i skolan –  
ett formande av elevers identitet
För att kunna beskriva skolans vardagsarbete och hur det påverkar ung-
domarna i skolan använder vi oss av en teori för pedagogisk överföring av 
skolkunskap som skapats av den engelske forskaren Basil Bernstein. Ut-
gångspunkten i den kommande analysen tas därför i hur olika PI (Peda-
gogisk Identitet) återskapas i skolans inre arbete i förhållande till samtida 
samhällstrender och förhållanden (Bernstein 2000). De konkreta lokala 
och regionala samhällsvillkoren för utbildning och arbete är därför vik-
tiga för förståelsen av hur barn och ungdomar formas till vuxna. Observa-
tionsscheman och design för observationer skapades för att kunna förstå 
och relatera observationer i klassrummet till Bernsteins grundläggande 
begrepp klassifikation och inramning (Bentstein 1977). Gymnasieskolans 
arbetsformer och innehåll har därmed kunnat observeras utifrån Bern-
steins grundläggande begrepp för analys av pedagogisk överföring av skol-
kunskap.
Barn och ungdomar formas under hela sin uppväxt till att uppfatta sig själv 
och andra och den värld de i övrigt möter under sin uppväxt, t ex musik, 
idrott, arbete och fritid. Skolan, liksom familjen, är en av de viktigare mil-
jöerna för påverkan av barn och ungas identitet. I skolan möts vidare barn 
och unga från såväl likartade som olika miljöer. Dock finns en tendens att 
skolor rekryterar barn och ungdomar från närmiljön under grundskoleti-
den för att i gymnasiet vara samansatt av barn från olika områden. Oavsett 
huruvida barn och unga möts i skolan, med relativt gemensamma erfaren-
heter eller inte, har skolan en stark påverkan på individen och dennes för-
ståelse av sig själv och andra. De relationer som barn, unga och lärare, har 
till varandra under många år, har en betydelsefull påverkan på skapandet av 
den identitet de kommer ut med i vuxenlivet. Det elever och lärare faktiskt 
gör och kan göra som samhandlingar i processande av skolans innehåll kan 
beskrivas som den verkliga läroplanen som anger gränserna och utrymmet 
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för vad som kan ske och utgör den dominerande formen för socialisation i 
skolan. Det är den politiskt bestämda formeringen och överföringen av vad 
som räknas som giltiga föreställningar och färdigheter, d v s skolkunskaper, 
under en specifik historisk period (Lundgren 1995). I vårt land uppfattas t 
ex ämnesinnehåll, kunskapsteman och sociala mål lika väsentliga i skolan. 
Individens rättigheter betonas och demokrati skall tränas via metoder för 
pedagogisk överföring som antas främja samarbete och kommunikation. 
Den praktik som faktiskt sker är dock mötet mellan barn, ungdomar och 
lärare, alla med sina specifika socialt förvärvade föreställningar och färdig-
heter, och den i skolan preciserade och praktiserade skolkunskapen.

Med hjälp av Bernsteins utveckling av en teori om pedagogisk överfö-
ring av skolkunskap (Berntsetein 1977;2000) har vi närmare kunna pre-
cisera vad lärare och elever gör i studerade skolor, klassrum och i OFB:s 
utbildning. Två av Bernsteins viktigaste begrepp har utgjort vår initiala 
grund för analys, nämligen klassifikation och inramning. Klassifikation av 
skolkunskap kan hänföras till maktförhållanden inom skolan. Huruvida 
ämnen är klart åtskilda, eller är på väg mot att integreras eller helt inte-
greras, och omvandlas till teman är ett resultat av politisk styrning som 
påverkar arbetsdelningen mellan olika lärare i skolan. Där lärare arbetar 
tillsammans i teman är maktfördelningen mellan lärare annorlunda än där 
läraren själv, bildligt talat, är ämnet. Förändringar i relationen mellan äm-
nen svarar alltid mot förändringar av makten över vad som kan och skall 
utgöra skolkunskap, d v s vad som är förvärv av giltiga föreställningar och 
färdigheter i form av ämnes- och/eller temainnehåll. Stark klassifikation 
mellan ämnen leder till att vem som har rätt att definiera innehåll synlig-
görs liksom vad som utgör ett ämne. Härmed blir även gränserna mellan 
olika innehåll tydliga. Vid en svag klassifikation förskjuts maktförhållande 
över innehållet i aktuell utbildningen. Flera lärare kan då samarbeta i t 
ex teman eller projektorganiserade arbetsformer där ämnesgränserna löses 
upp till förmån för ämnesöverskridande former av skolkunskap.

Inramning, Bernsteins andra centrala begrepp, av utbildningen handlar 
om lärares och elevers kontroll över urval av innehåll, i vilken takt innehållet 
skall processas, den tidsmässiga samordningen av innehåll samt formerna 
för utvärdering av aktuell pedagogisk överföring och förvärv av skolkun-
skap. Ett annat sätt att uttrycka innebörden i inramning är att den beskri-
ver förverkligandet av aktuell pedagogisk överföring och förvärv av skolkun-
skap. Kombinationen av en viss inramning och klassifikation i en bestämd 
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pedagogisk praktik bidrar, enligt Bernsteins teori, till att forma elevernas 
identitet. Inramning tillsammans med klassifikation utgör grundformen 
för den socialisation som sker i en bestämd utbildning. En tidsmässigt lång 
och omfattande utbildning bidrar till en mer genomgripande socialisering 
av individen och därmed av formandet av dennes identitet. Vid deltagande 
i en utbildning som kännetecknas av en stark klassifikation och inramning 
är innehållet tydligt och likaså gränserna mellan ingående innehåll. Del-
tagarnas inflytande över förverkligandet av utbildnings förloppet är svagt. 
Denna kombination av klassifikation och inramning bidrar till en socialise-
ring till stark lojalitet mot innehållet och yrkesinriktade karriär intentioner. 
Vid en utbildning där inramningen och klassifikationen mellan ämnen är 
svag ökar inflytandet för deltagarna. Denna form av socialisation påverkar 
individen djupt mot en personlig identitet och karriär. 

Under det senaste årtiondet har den svenska ungdomsskolan genomgått 
en dramatisk förändring vad gäller arbetsdelning och fördelning av arbete 
mellan lärare i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. När 
det gäller arbetsdelningen har den senaste lärarutbildningen inneburit att 
lärare kan förvärva kompetens att arbeta över traditionella gränser. Idag 
kan en och samma lärare inneha arbetsuppgifter från förskolan upp till 
gymnasiet (SOU 1999/2000:135). Exemplet är extremt men visar vad som 
är möjligt. I dag är den vanligaste formen arbetslag som inom sig svarar 
för fördelningen av arbetsuppgifter med ansvar för viss del av utbildningen 
fr om årskurs ett t o m årskurs nio. Denna förändring har länge politiskt 
ansetts som viktig, och t o m nödvändig, men ett verkligt genomslag kom 
med kommunaliseringen av skolan med vidhängande resursminskningar 
och nytt arbetstidsavtal. Det senare möjliggjorde för lärare att samplanera 
sina uppdrag då avtalet innebär att lärarna skall vara närvarande på sin ar-
betsplats väsentligt fler timmar än vad som är normen för tid tillsammans 
elever (ÖLA 2000). Förändringarna av arbetsdelningen och fördelning av 
lärares arbete har bidragit till att underlätta tema- eller projektorganise-
ring av överföring och förvärv av skolkunskap i skolan. Det innebär att 
gränserna mellan ämnen löses upp till förmån för skapande av områden av 
skolkunskap med helt andra integrerande principer än traditionella skol-
ämnen. Lärarnas nya arbetsformer påverkar även deras och elevernas in-
flytande över urval av innehåll, i vilken takt innehållet skall processas, den 
tidsmässiga samordningen av innehåll samt formerna för utvärdering av 
aktuell pedagogisk överföring och förvärv av skolkunskap. Förändringen 
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innebär en förskjutning från den enskilde lärarens kontroll över förverk-
ligandet av ett utbildningsförlopp till förmån för arbetslaget och elever. 
Innebörden i förändringen är att socialisationsformen samtidigt förändras 
i förhållande till de tidigare. Socialisering av individens personlighet går på 
djupet och en betoning på individens egna egenskaper och förhållningssätt 
sätts i centrum vad gäller samtid och framtida karriär intentioner.

Entreprenörskap uppfattas av politiker och en del forskare som ett 
innehåll som skall integreras i all utbildning. De förändrade arbetsformer 
vi ovan beskrivit kan antas underlätta ett nytt värdegrundande element 
som entreprenörskap som normativt innehåller attribut som kreativitet 
och nyskapande, attribut som understöds av de nya formerna för socialisa-
tion. Huruvida de allmänna förändringstendenser som här skisserats även 
gäller för den gymnasieutbildning vi ingående observerat återkommer vi 
till. Att förändringarna redan skett eller pågår i grundskolan finns doku-
menterat (Eriksson 2006; SOU 2005:101, sid 60 ff).

Entreprenörskap och samtida socialisationsformer 
– är en ny pedagogisk identitet på väg att skapas?
Inspirerad av Bernsteins modell för hur officiella pedagogiska doktriner 
(Bentstein 2000) kan beskrivas i förhållande till lokala förhållningssätt 
och strävanden utgör grunden för en sammanfattande analys av de i pro-
jektet framkomna resultaten av de empiriska studier som genomförts. Av-
snittet inleds med en skiss över vilka doktriner som omger försöken att in-
föra entreprenörskapsutbildning regionalt i vårt land i förhållande till den 
nuvarande nationella utbildningspolitiska arenan. Därefter diskuteras vart 
och ett av de kommande kapitlen i förhållande till denna skiss och beskriv-
ningen av hur socialisationsformer kan förstås från enligt beskrivningen i 
föregående avsnitt. Därmed kan vi även diskutera de olika doktrinernas 
möjliga genomslag och möjlighet att påverka innehållet i vad som är giltig 
skolkunskap i samtiden, lokalt och regionalt. Ges entreprenörskap möjlig-
het att bli skolkunskap som socialisationsform och innehåll?

I vårt land har utbildningssystemet gått från att vara extremt central-
styrt till att vara ett av världen mest decentraliserade system. Detta talar 
för möjligheten för regional utveckling av en lokal/regional pedagogisk 
identitet, t ex för entreprenörskap. Vi måste då hålla i minnet att national-
staten Sverige trots att riksdagsbeslut saknas i frågan understödjer lokala 
och regionala försök via NUTEK. Vi har dock ännu inte fått några beslut 
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om entreprenörskap som skolkunskap i form av ändringar i läroplanen för 
grundskolan eller gymnasiet. Vidare har denna decentralisering centralt 
följts upp med kraftigt förstärkta utvärderings- och uppföljningsverktyg 
som kvalitetsprogram och återinförande av inspektionsapparat för kvali-
tetsuppföljning (Lundgren, U.P. 2006; Proposition 2007/08:50).

Den pedagogiska praktiken har gått från undervisning av hel klass •	
av en lärare till individuella prestationer i kombination med elev-
gemensamma arbeten ledda av lärare i lärarlag. - Utbildningsför-
ändringar som i allt väsentligt kan inordnas under olika former av 
progressivism eller elevaktiva arbetssätt börjar dock underordnas 
globala nyttokrav (Säljö 2007).

Ämnesgränser har successivt lösts upp till förmån för olika typer av •	
skolämnesintegrerad temaundervisning och projekt.

Under de senaste två decennierna har samtidigt en neoliberal ut-•	
bildningspolitiskt doktrin gjort entré på den utbildningspolitiska 
arenan såväl inom EU som nationellt (Englund 1994). I den fram-
förs förväntningar på en markandsanpassning av utbildning med 
vidhängande mål- och effektivitetsvärderingar i linje med dem som 
sett dagens ljus under senare år. 

Till sist har under de senaste åren ett tydligt nationellt neokonser-•	
vativt utbildningsideal vuxit sig starkt och uttrycks via den sittande 
regeringens krav på en återgång till en skola där ordning och reda 
råder och kunskaper sätts i fokus. En plattform som, för sitt genom-
förande, kommer att kräva förändringar av skolans inre arbetsfor-
mer och fördelning av arbetsuppgifter lärare emellan, något som 
förslaget till en ny lärarutbildning, presenterad sent hösten 2008, 
ger konturerna till (SOU 2008:109). Vilken betydelse denna se-
naste form av officiell utbildningspolitisk doktrin kan komma att få, 
för de försök till förändring av unga människors föreställningar och 
färdigheter vad avser entreprenörskap, återkommer vi naturligtvis 
också till i kapitlet.
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Trender i den internationella forsk-
ningen i entreprenörskapsutbildning 
From drar, i sitt kapitel, slutsatsen att den dominerande internationella 
forskningen om entreprenörskapsutbildning i allt väsentligt är normativ. 
Trots olika mer eller mindre välformulerade ståndpunkter om utbildning-
ars kontextberoende återfinns en förväntan om att när man sätter in en 
insatts, d v s en utbildning för entreprenörskap, skall förväntade effekter 
uppnås. Detta synsätt innebär att såväl process som kontext i praktiken inte 
ges en begreppslig inramning som ger möjlighet att skapa systematisk för-
ståelse och/eller förklaringar till varför studerade effekter, alldeles oavsett 
vilka de är, uppstår och eventuellt kvarstår efter genomgången utbildning. 
Ett viktigt internationellt undantag är professor Allan Gibbs senare stu-
dier av entreprenörskaps utbildning i olika länder där han försöker förklara 
effekter av studerade praktiker (Gibb 2002;2007). Gibb har samtidigt kvar 
ambitionen att bygga normativt positiva perspektiv för entreprenörskaps-
utbildning men kontextuellt förankrade. 

En något förenklad förklaring till den uniforma internationella forsk-
ningen om utbildning i entreprenörskap kan vara att den framförallt 
har genomförts och genomförs inom ramen för Schools of Business och 
Schools of Engineering. Inom dessa institutioner återfi nner vi inte peda-Inom dessa institutioner återfinner vi inte peda-
gogik i den nordiska och centraleuropeiska traditionen där normativitet, 
som utgångspunkt, sedan länge ersatts av studier utifrån medvetna val 
av historieuppfattningar, objektsteorier och/eller beskrivande empiriska 
ansatser (Blankertz 1987). Däremot kan det vara lite förvånande att ett 
traditionellt systemteoretiskt synsätt inte präglar åtminstone delar av den 
internationella forskningen i och för entreprenörskapsutbildning då per-
spektivet har förankring inom andra delar av business administration. En 
sådan ansats bidrar till att studier inriktas mot såväl förutsättningar, pro-
cess som resultat för det konkreta studieobjektet, se t ex Hjort (2005) mer 
postmodernistiska och intressanta analys av vad som möjliggör entrepre-
nörskap i en organisation.

Att tala om en huvudtrend i den svenska forskningen om entreprenör-
skapsutbildning är inte lika självklart som för den internationella forsk-
ningen i fältet. Forskning om entreprenörskapsutbildning förekommer i 
Sverige inom ramen för olika discipliner som företagsekonomi (Berglund 
2007), arbetsvetenskap (Cervantes 2005), pedagogik och pedagogiskt ar-
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bete (Svedberg 2007), för att nämna några. Att entreprenörskap i sig själv 
är något bra genomsyrar även delar av svensk forskning men den mer el-
ler mindre kompakta enigheten From funnit i den internationellt ledande 
forskningen återfinns inte. Tvärtom kännetecknas senare svensk forskning 
av intressanta texter där entreprenörskaps utbildning studerats i sitt sam-
hälleliga och/eller lokala sammanhang (t ex Ahl & Berglund 2008; Mahieu 
2006;). 

Att entreprenörskapsfrågorna uppfattas som intressanta i många disci-
pliner och t o m inom flera vetenskapsområden är värt att uppmärksamma. 
Discipliner inom såväl tekniska som samhällsvetenskapliga fakulteter be-
driver forskning inom entreprenörskap och utbildning i entreprenörskap. 
Hur kan detta vara möjligt inom ett fält som är så relativt ungt? Normalt 
krävs det rätt lång tid för en forskningsorganisation att skapa seniora fors-
kare med internationell erfarenhet med förmåga att dra till sig anslag för 
forskning. När det gäller forskning i entreprenörskapsutbildning verkar 
inte detta vara nödvändigt. Att forskning i och om entreprenörskap före-
kommer inom framförallt företagsekonomi framstår som synnerligen rim-
ligt men att andra discipliner uppfattar sig utmanade att initiera forskning 
i entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning måste förstås utifrån 
andra grunder än en solid kunskapsuppbyggnad i entreprenörskap. 

IntEnt är en internationell, årligt återkommande forskningskongress 
i entreprenörskaps utbildning. Vid kongressen presenteras i regel bidrag 
från alla världsdelar. Deltagarna kommer vanligtvis från Shools of Busi-
ness eller Schools of Enginering. Öppenheten för deltagande från andra 
discipliner är stor och efterfrågas också av internationella auktoriteter 
inom fältet (Gibb 2004) även om School of Business förväntas leda utveck-
lingen (Kirby 2004). Vidare har fältet entreprenörskapsutbildning, enligt 
From, formligen exploderat vad gäller kongresser och antalet tidskrifter. 
Av de uppsatser som presenteras vid InEnt framgår också att forskning 
om entreprenörskaputbildning verkligen är global idag. I kombination med 
den s k neoliberala vågen är det knappast förvånande att forskare vänder 
sina blickar mot fältet entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning på 
samma sätt som, åtminstone forskare i samhällsvetenskap förhöll sig till 
marxism, strukturalism och postmodernism, för några årtionden sedan 
och framåt. 

Är det då något nytt med entreprenörskapsutbildning till skillnad från 
tidigare pedagogiska former för elevaktiva arbetssätt? För att besvara den 
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frågan behöver vi lyfta fram vad entreprenörskap och utbildning i entre-
prenörskap är enligt forskningslitteraturen. I den dominerande internatio-
nella forskningslitteraturen återfinns, enligt From, en gemensam kärna i 
synen på vad entreprenörskap är, nämligen en förmåga att starta och driva 
ekonomisk verksamhet. Det bästa sättet att lära sig detta uppfattas vara via 
utbildning. Även om denna förmåga verkar vara den dominerande synen 
på entreprenörskap återfinns andra röster. Lous Stevensson och Anders 
Lundström har i ett par böcker under 2000-talet relativiserat entrepre-
nörskapbegreppet (Stevensson & Lundström 2001;2002) och Lundström 
företräder idag en vidare förståelse av entreprenörskap (Lundström 2008). 
Detsamma gör Karin Berglund (Berglund 2007;2008). Begreppet föreslås 
stå för en mer allmän förmåga till kreativitet och förändringsarbete och 
passar därmed även väl att använda som en förståelse av och för verksam-
hetsförändring såväl i offentlig sektor som privata företag. I den nordiska 
entreprenörskapsforskningen återfinns också uppfattningen att entrepre-
nörskap är en mer allmän förmåga att skapa och förändra (Johannisson 
2004; Hjort 2008). Denna bredare syn återfinner vi även bland forskare 
inom Pedagogiskt arbete där entreprenörskapsutbildning uppfattas som 
framförallt en form av elevaktivt arbetssätt i syfte att skapa kreativa indi-
vider (Leffler 2006). Den vidare betydelsen av entreprenörskap som börjar 
göra sig gällande kan knappast påstås vara något nytt i förhållande till den 
andra tesen i inledningen av kapitlet, den om hur skolans inre arbetssätt 
långsiktigt förändrats de senaste decennierna. Entreprenörskap blir endast 
ett tidstypiskt sätt att uttrycka det redan kända och beprövade. Betraktar 
vid ordets användning i förhållande till tesen om en nyliberal utbildnings-
politik blir användningen av ordet entreprenörskap förståeligt inom ramen 
för en värderingsmässigt dominerande politisk och ideologisk idéström-
ning i vår samtid med global utbredning. Det blir helt enkelt väsentligt 
att barn och ungdomar tillägnar sig den, för sin samtid, dominerande ord-
dräkten, en form av moralreglering (Durkheim 1975; From, Holmgren, 
& Olofsson, 2006). Däremot kan uppfattningen om entreprenörskap och 
entreprenörskaputbildning för träning i att starta och driva ekonomiska 
verksamheter förstås som något nytt i det allmänna svenska utbildnings-
systemet. I förhållande till den nuvarande värdegrunden för den svenska 
ungdomsskolan införs med denna mer preciserade syn på entreprenörskap 
värderingar som bryter mot efterkrigstidens uppfattning om objektivitet i 
förmedlingen av skolkunskaper och demokratisk fostran där samarbets-
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träning har en framstående position. Vid lärande av att starta och driva 
företag ingår istället tävling och konkurrensträning som centrala moment 
parallellt med utveckling av personliga attribut. Måhända är detta en av 
anledningarna till att vare sig den föregående eller sittande regeringen 
ännu inte har utvecklat en mer tydligt offentligt presenterad idé om entre-
prenörskapsutbildning i den svenska ungdomsskolan.1

Gymnasieskolans socialisationsformer
Karlsson redovisar i sitt kapitel intressanta empiriska resultat och analyser 
vad gäller gymnasieskolans socialisationsformer i relation till de attribut 
som utbildningar i entreprenörskap förväntas utveckla. De blir särskilt 
intressanta att knyta till den första och andra tesen i inledningen av ka-
pitlet, d v s en alltmer decentraliserad skola där arbetsformerna över tid 
gått från undervisning av hel klass av en ansvarig lärare till krav på indi-
viduella prestationer i kombination med elevgemensamma projektarbeten 
under ledning av ett arbetslag av lärare. Två former av socialisation är tyd-
lig i Karlssons analys. Först och främst kan undervisningen kännetecknas 
av temaarbeten och relativt stort inflytande för eleverna över förvärvet av 
skolkunskap, främst samhällsvetenskaplig och humanistisk samt i direkt 
och indirekt yrkesinriktade delar av utbildningen. I Bernsteins termer 
innebär det att klassifikationen mellan ämnen är försvagad samtidigt som 
inramningen också är det. Denna form för fostran ger enligt Bernstein en 
socialisation på djupet av individen och elevens personlighet och utveckling 
blir den ultima karriären. Denna form fostrar till träning av de allmänna 
attributen inom ramen för såväl en mer allmän som specificerad förståelse 
av entreprenörskap då båda för framgång förutsätter kreativt handlande. 
Samtidigt förutsätter ett mer snävt praktiserande av entreprenörskap en 
annan relation till skolkunskap än den traditionella. Här återfinns en tyd-
lig betoning på ”doing” något som kan uppfattas vara lättare att iscensätta 
i projekt och temaarbeten än i traditionell undervisning i hel klass. Vidare 
öppnar den lokala och regionala anknytningen för en mer direkt samver-
kan med näraliggande företag med vidhängande branscher och lokala och 
regionala beslutsfattare. Den decentraliserade gymnasieskolan matchar 
härmed potentiellt den regionala utbildningspolitiken med satsningar på 

1 Den sittande regeringen håller presskonferens i denna fråga den 11/6 2009. En kom-
mentar kommer att bifogas i augusti 2009.
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olika stödformer för entreprenörskap i ungdomsskolan och bland ungdo-
mar i övrigt. Innehåll och stödformer som har sitt ursprung utanför na-
tionalstaten men där staten transfererar från EU fördelade medel i enlig-
het med inom EU gemensamma beslut och överenskommelser. Samtidigt 
kvarstår en äldre socialisationsform där ämnet är tydligt och elevernas 
inflytande över förverkligandet av undervisningsförloppet är relativt litet i 
förhållande till den övriga undervisningen. Denna form dominerar fortfa-
rande stora delar av naturvetenskap och matematik i studerade gymnasie-
skolor. Här följer inflytandet över dessa skolämnen den traditionella vägen 
där de individer, som via universitets- och lärarstudier förvärvat kunskap 
och rätt att förmedla denna, har huvudinflytande över såväl innehållet som 
formerna för förmedling. Regionala företag, branscher och politiker har 
då små möjligheter att påverka i någon avgörande mening. Här krävs riks-
dagsbeslut, troligen grundande på uppfattningar bland ämnesföreträdarna 
vid de större universiteten, för mer omfattande omstruktureringar av dessa 
skolämnen. 

I förhållande till en allt mer decentraliserad skola, med möjligheter till 
lokalt och regionalt inflytande över prioriteringar, kan gymnasieskolan 
knytas till verkligt företagande samtidigt som den dominerande formen 
för socialisation följer förändringar i den allmänna efterkrigs politiken på 
utbildningens område. Att man lokalt kan nå mycket långt i lokal refor-
mering visar Tjörns kommun där man under tio år utvecklat en företags-
förlagd gymnasieskola. Tjörn kan närmast betraktas som ett best practice 
i de här sammanhangen i och med att deras egen reformering inte bara 
förändrar relationen mellan skola och näringsliv, utan gymnasieskolan har 
även en avsevärt högre andel elever än riksgenomsnittet som lämnar sin 
utbildning behöriga att gå vidare till högre studier (Littke 2008). Kommu-
nen kan därmed med andra förtecken på sin utbildning än den nuvarande 
neokonservativa utbildningspolitiken sägas nå mål som företrädare för re-
geringens utbildningsdoktrin menar sig nå via en återgång till traditionell 
syn på skolkunskap och ordning och reda. I förhållande till tesen att entre-
prenörskap kan ses som såväl brett som specifikt enligt ovan torde Tjörns 
modell stå sig bra i den internationella diskussionen om vad en för hela 
samhället bra utbildning är och kan vara i förhållande till EU:s gemen-
samma utbildningspolitik. Nyttan med utbildning direkt knuten till pro-
duktionen av varor och tjänster harmonierar bättre med EU:s pragmatiska 
förväntningar på utbildning.
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Grundskolans s ocialisationsformer 
– en samverkan med OFB 
för entreprenörskap?
Grundskolorna i tre av Länets städer hade under projekttiden olika for-
mer av samverkan med OFB:s verksamhet varav verksamheten i två städer 
studerats i projektet. Det skedde endera via att representanter från OFB 
kom till skolan eller att elever under skoltid besökte OFB. Därutöver har 
elever deltagit i OFB:s verksamheter utanför skoltid. Holmgrens analyser 
av OFB:s pedagogiska former visar tydligt den underliggande strukturen i 
de olika entreprenörskapstränande verksamheterna som kallas workshops. 
Aktiviteterna är tydligt styrda av ledarna från OFB vad gäller urval och 
sekvensering av innehåll, användning av tid och utvärdering av genomförda 
aktiviteter. Klassifikationen och inramningen är därmed stark. Deltagan-
det pågår, ur ett socialisationsperspektiv, under en relativt kort tid. Akti-
viteternas fostrande påverkan på eleverna kan därför knappast antas bli 
särskilt stark även om formen är välgenomtänkt och närmast kan karaktä-
riseras ha en yrkeskarriärdanande potential. 

För att kunna studera hur eleverna mer allmänt uppfattade OFB, såväl 
på fritiden såsom skolarbete, genomfördes en undersökning av hur eleverna 
uppfattade entreprenörskap, OFB samt deras erfarenheter av att lära om 
hur man startar företag. Undersökningen genomfördes via en enkätstudie 
till drygt 350 elever i årskurs nio i två av kommunerna i Länet (Holm-
gren, Lundström, Olofsson,. & Viklands 2005 samt kapitel 5). Enkäten 
besvarades av elever vid skolor i tätorterna och på landsbygden. Den ena 
kommunen, den större, än känd för ett bra företagarklimat. I den mindre 
kommunen har företagarklimatet blivit bättre, enligt företrädare för kom-
munen, från att uppfattats som en svår kommun för företag att etablera sig 
i. Bilden av den nuvarande situationen är splittrad. Från informanter bland 
företagare vi intervjuat är inställningen till entreprenörskap fortfarande 
negativ i kommunen.

Intresset bland eleverna i årskurs nio är generellt positivt till företagande 
och vi fann ett par intressanta skillnader mellan den lite större kommunen 
i förhållande till den mindre som inte följer skisserad bakgrundsteckning 
ovan (Holmgren, Lundström, Olofsson,. & Viklands 2005). I den centralt 
belägna skolan i den mindre kommunen uppfattade eleverna sig medvetna 
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om vad entreprenör betyder i en signifikant högre utsträckning än övriga 
skolor i kommunen och i alla undersökta skolor i den större kommunen, 
den som är känd för sitt goda företagarklimat. Det var sju av tio elever i 
den centralt belägna skolan som hade denna positiva uppfattning om sin 
medvetenhet vilket skall jämföras med fyra av tio elever i övriga skolor. 
Vidare menade nio av tio elever i den centralt belägna skolan i den lilla 
kommunen att de varit med om att starta företag inom ramen för skolan. 
I de andra skolorna var det få elever som uppgav att de via skolan erhållit 
denna erfarenhet. I den lilla kommunen har i stort sett alla skolungdomar 
vid den centralt belägna skolan besökt OFB och uppfattar sig där fått lära 
sig att starta företag. Vid de andra skolorna är det högst en femtedel av 
eleverna som uppger att de har sådana erfarenheter. I alla skolor är det till 
sist sju av tio elever som ser en framtid som anställda, resterande tre av tio 
kan tänka sig att bli entreprenör. Endast ett par år efter undersökningen 
visar det sig ungdomars intresse för att bli sin egen i regionen dramatiskt 
ökar (NUTEK 2008).

Ett sätt att förstå den ovan refererade enkätstudiens resultat är att OFB 
i den mindre kommunens centralort etablerat ett, för sin verksamhets mål, 
framgångsrikt samarbete med den centralt belägna skolan. Det visar också 
att regionala satsningar på entreprenörskap kan ge effekter på lokal skol-
praktik. Samtidigt visar den totala bilden av satsningen på OFB i de två 
kommunerna att ett genomgripande genombrott för entreprenörskap inte 
är självklart. I den större kommunen har samverkan med skolan inte givit 
lika positiv utdelning för entreprenörskap. Däremot återfinns en intres-
sant lokalt best practice som ett resultat av ett samarbete mellan en skol-
klass och OFB vid en mindre skola i den större kommunen. Under flera år 
pågick ett samarbete där eleverna konstruerade en talarstol, tillverkade, 
marknadsförde och sålde den. Entreprenörskap som praktik utvecklades 
under några år vid skolan. När den aktuella skolklassen gick vidare till 
gymnasiet rann projektet sakta ut i sanden. Det visar hur svårt det är att 
forma och utveckla entreprenörskap som en reguljär del av skolans vardag 
på basis av regionala satsningar på lokal nivå. 
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Regionala och lokala intres-
senter och entreprenörskap
För att skapa en förståelse av hur regionala och lokala aktörer är medska-
pare, i och med att de formulerar frågor och ståndpunkter i frågan om 
utbildning entreprenörskap, har ett antal delstudier utanför projektet ge-
nomförts. Företagarnas uppfattningar i frågan finns redovisade i kapitel 
5. Den studien visar tydligt på att företagargruppen är positiv till entre-
prenörskaps–utbildning. Samtidigt indikerar studien att företagarna i en 
väldigt stor omfattning ärver förhållningssätt och försörjningssätt då åtta 
av tio har närstående förebilder i familj och släkt. Samma mönster åter-
finns inte bland gruppen potentiella företagare, d v s den grupp elever som 
i studien anger stot intresse och engagemang i entreprenörskap. Detta är 
en viktig iakttagelse i förhållande till hur social och kulturell reproduktion 
normalt går till, d v s att hem och släktförhållanden i sista hand har ett 
större inflytande över hur individen faktiskt väljer karriär än vad skolan 
har (Bernstein 1977;2000).

Efter projektets formella avslutning har kommunförbund och förvalt-
ningschefer intervjuats i Länet samt i det regionalt viktigaste grannlänet. 
Vidare har projektledningarna i de sex pilotlän som erhållit nationellt stöd 
från NUTEK för att utveckla entreprenörskap i sina regioner intervjuats. 
Denna studie ger möjligheter att erhålla kunskap om pilotlänens självför-
ståelse om uppfattningar som är prioriterade nationellt. 

Länets och grannlänets skolchefer i de 14 kommuner som ingår i de 
två länen har intervjuas med avseende på vilken roll det menar att skolan 
har idag vad avser värderingar och förhållningssätt till entreprenörskap. 
Vidare har de intervjuats med avseende på vilken roll de menar att skolan 
borde ha i denna fråga. 

Kommunerna är splittrade i frågan. De större, resursstarka kommu-
nerna, satsar på entreprenörskapande aktiviteter i sin sina skolor. Några 
av dem har sedan tio år tillbaka arbetat strategiskt med entreprenörskaps-
frågor och ser frågan som väsentlig i förhållande till den egna kommunens 
utveckling och framtid. En del andra mindre och resurssvaga arbetar inte 
aktivt för att integrera frågan i skolan, oftast med hänvisning till resurs-
brist. I de fyra största kommunerna har intervjuer med samtliga kommun-
styrelseordföranden också intervjuats. Deras berättelser sammanfaller i 
stort med respektive skolchefers. 
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De större kommunerna arbetar alltså aktivt för att lokalt integrera en-
treprenörskap i sin ungdomsskola. När vi går upp en nivå i den regionala 
hierarkin och intervjuar kommunförbundets ledning i de två länen fram-
träder samma bild. Däremot är regionala företrädare för lärarnas största 
personalorganisation inte lika intresserade. De hänvisar till att skolans 
viktigaste uppdrag är att bidra till elevernas lärande av kunskaper. De ser 
inte heller några direkta relationer mellan skolans arbetsformer och entre-
prenörskap.

Vilka konturer av en officiell lokal och regional hållning, i frågan om 
utbildning i entreprenörskap kan skönjas i de olika intressenternas utsa-
gor? De tunga instanserna kommunförbund, kommunalråd och de större 
kommunerna talar alla för utbildning i entreprenörskap i skolan, ofta med 
kombination av argument till gällande läroplan och kommunala behov. 
Från källor om anslagna MÅL 1 och interregemedel vet vi att resurserna 
till de lokala och regionala satsningarna i främsta rummet kommer till p 
g a tillgången till dessa medel. De medfinansieringar som måste till har 
de större kommunerna bättre möjligheter att bidra med, vilket till en del 
förklarar att de driver frågan mer aktivt än de mindre kommunerna. I re-
lation till teserna i inledningen är underlaget lite bräckligt rörande vilken 
dominerande utbildningsdoktrin som argumenten hämtas ifrån, den neo-
liberala eller neokonservativa. En möjlig tolkning kan vara att de ekono-
miskt och därmed även kunskapsstarka kommunerna investerar i ansök-
ningar som kan sökas i syfte att växla upp delar av skattemedlen till stöd 
och förstärkning av den utbildningsverksamhet de har ansvar för. De kan 
därmed såväl anpassa verksamhet till tidsandan som utöka sina resurser 
härför. Däremot uttrycker lärarnas personal–organisation en tydlig neo-
konservativ hållning. 

I och med att Länet blev ett pilotlän i NUTEK:s satsning på regional 
utveckling via entreprenörskapsbefrämjande insatser är det intressant att 
analysera värderingen av Länets satsning. Vi har låtit intervjua samtliga sex 
i projektledningen för de sex län som erhåll medel från NUTEK. Enligt 
projektledaren i Länet har personalen i skolorna mött de erbjudanden om 
stöd och hjälp med olika satsningar på entreprenörskap i skolan positivt. 
Däremot har skolledningar och ledande politiker och tjänstemän inte va-
rit lika lättövertygade. Detta motsäger något den framkomna bilden våra 
egna intervjuer av kommunalt ansvariga gav. 
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Regionalt ansvariga ser alltså såväl problem och förtjänster Resurs-
starka kommuner ser möjligheter och satsar på projekt med inriktning 
mot entreprenörskap. Projekten har pågått under hela 2000-talet men är 
beroende av centrala medel vars målpreciseringar varierar. Den sittande re-
geringen annonserade en satsning på entreprenörskap i skolan i en artikel 
i Svenska Dagbladet den 17 september. I februari 2009 kom en satsning 
från NUTEK och näringsdepartementet på ”Ta vara på entreprenörskaps-
kraften – bjud in en företagare”. Under det närmaste året kan utbildnings-
samordnare under ett tillfälle inbjuda en kvinnlig företagare i förebildligt 
syfte. - En bred nationell läroplansförändring ser vi ännu inte.

Formeringen av en ny nationell allmän pedagogisk identitet som kan 
utläsas av att förd politik består främst av en neokonservativ kunskaps-
uppfattning med förslag på återinförande av den gamla kunskapsskolan 
med åldersspecialiserade lärare. I förhållande till de socialisationsformer 
vi, och andra utbildningsvetenskapliga forskare, anser dominera stora de-
lar av ungdomsskolan idag, kan vi förvänta oss ansenliga konflikter inom 
skolan när denna nykonservatism tvingas bli praktiker. De regionala sats-
ningar som specifikt riktas mot entreprenörskap kan i en sådan process 
gå mot två håll. Lokalt kan en fortsatt praktik där elever fostras i enlighet 
med de former som Bernstein beskriver med svag klassifikation och in-
ramning fortsätta. Detta är former som gynnar beteenden som kreativitet 
och eget ansvarstagande, oavsett innehåll. Utbildningssystemets historiskt 
förvärvade relativa självständighet kan bidra till en sådan lokal hållning. 
En lokalt medveten satsning på ett entreprenöriellt budskap i kombination 
med dominerande socialisationsformer torde långsiktigt kunna bidra till 
värderingsförändringar bland Länets innevånare till förmån för entrepre-
nörskap i allmänhet. Vid en ny utbildningspolitik kan de lokala aktörerna 
dock inte fullfölja ett sådant projekt allt för länge. Ett kraftfullt genomslag 
för den neokonservativa utbildningspolitiken kan i kombination med fak-
takunskaper i entreprenörskap tvärtom dämpa kreativiteten och det per-
sonliga ansvaret bland unga. Att bibringa elever, under starkt reglerade for-
mer, formell skolkunskap om vad företag är och hur de formellt bör skötas 
leder inte till kreativitet under personligt ansvar. I spänningsfältet mellan 
de två skisserade möjligheterna torde de nuvarande miljonsatsningarna, 
som är helt projektifierade utan reell integrering i skolpraktiken, misslyck-
as med att skapa en pedagogisk identitet vad avser entreprenörskap som 
såväl föreställning som färdighet. Projektsatsningarna har inte sin mot-
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svarighet i läroplans förändringar. Därmed saknas förutsättningen för att 
entreprenörskap innehållsligt normativt ska bli integrerad i den vardagliga 
överföringen av skolkunskap. Entreprenörskaps utbildning i ungdomssko-
lan framstår därför, ännu så länge, enbart som ett retoriskt samtal mellan 
intressenter för entreprenörskapsutbildning. Våra empiriska undersök-
ningar visar samtidigt att lokal påverkan är möjlig men endast tillfälligt på 
de unga.
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Inledning
De senaste decennierna har det skett en närmast explosionsartad ökning 
av intresset för entreprenörskap, som anses som en mycket viktig generator 
för sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft (jämför exempelvis Routa-
maa & Miettinen, 2006). Parallellt med detta har också omfattningen av 
forskning om entreprenörskap ökat dramatiskt (se exempelvis Audretsch, 
2000; Landström & Sexton, 2000). Att entreprenörskap anses ha en cen-
tral betydelse för ekonomin har fått såväl forskare som politiker att söka 
efter verktyg för att stimulera entreprenörskap (jämför Rodrigues, 2007). 
I detta sammanhang har man kommit att fästa ögonen på utbildningens 
betydelse för att bidra till ett ökat entreprenörskap (jämför Ulrich, 2001). 
Intresset för utbildning rör dock inte utbildning i någon generell mening 
utan en specifik typ av utbildning, nämligen entreprenörskapsutbildning:

”As stated in numerous studies, entrepreneurship education is becoming 
more and more important everywhere in the world.” 

(Fayolle & Gailly, 2007, s 26).

Entreprenörskapsutbildning har kommit att betonas som grundläg-
gande för den ekonomiska tillväxten (Black, 2003). Denna utbildning ses i 
första hand som ett sätt att öka antalet nyetableringar av företag (McMul-
lan & Gillin, 2001; Morrison, 1998). Entreprenörskapsutbildning beskrivs 
också ha ett flertal andra fördelar som saknas i annan utbildning, vilket 
fått såväl forskare som politiker att plädera för en integration av entre-
prenörskapsutbildning i det allmänna utbildningssystemet (se exempelvis 
Seikkula-Leino, 2006; Glas & Zupan, 2007).
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I detta kapitel ska vi närmare belysa vad som avses med entreprenör-
skapsutbildning, och tyngdpunkten är i huvudsak pedagogisk. Kapitlet 
bygger på en genomgång av forskning inom området, men diskussionen 
innefattar även pedagogisk forskning och policydokument från EU. I 
centrum står frågan om vad som betonas vara det specifika i entreprenör-
skapsutbildning och hur detta kan förstås. Kapitlet startar med en kortare 
genomgång av entreprenörskap, och av hur olika innebörder i entreprenör-
skap kan relateras till olika modeller för entreprenörskapsutbildning. Där-
efter behandlas argumentationen för, och målsättningar med, entrepre-
nörskapsutbildning, och sedan följer en granskning av den undervisning 
som beskrivs och/eller föreskrivs för denna utbildning. Kapitlet avslutas 
med en kritisk diskussion av entreprenörskapsutbildning dels i relation till 
pedagogisk forskning, dels avseende hur forskningen på området kan för-
stås i relation till en uttalad politisk strävan inom EU.

Entreprenörskap
Bland det första som slår den som tar del av forskning om entreprenörskap 
är den påtalade avsaknaden av en enhetlig och allmänt accepterad defini-
tion av entreprenörskap (jämför Leffler & Svedberg, 2005). Att innebör-
der i entreprenörskap kan variera, att skilda discipliner arbetar med olika 
begrepp samt att vetenskaplig forskning kan inbegripa varierade utgångs-
punkter och perspektiv framhålls som problematiskt. Problematiken ac-
centueras av den dramatiska ökningen av forskning inom området (jämför 
Katz, 2003). Det faktum att entreprenörskap ligger så högt på den poli-
tiska agendan gör också att forskning inom allt fler discipliner inriktats på 
entreprenörskap.

I litteraturen pekas ofta den österrikiske ekonomen Joseph A. Schum-
peter, som var verksam under första halvan av 1900-talet, ut som förgrunds-
gestalt för forskning om entreprenörskap (Swedberg, 2000). Schumpeter 
beskriver entreprenörskap som en innovationsfunktion, genomförandet av 
nya kombinationer (Schumpeter, 1994). Exempel på sådana nya kombina-
tioner är att en ny vara införs, en ny produktionsmetod lanseras eller att 
en bransch organiseras på ett nytt sätt. Det handlar om att bryta mot dag-
liga rutiner, vilket endast är möjligt i det att andra inte reagerar likadant 
i situationen. Denna innovationsfunktion är temporär eftersom den nya 
kombinationen blir en rutinuppgift när den inordnas i den löpande driften. 
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Entreprenörskapsfunktionen kan fullgöras av en individ, men också av en 
organisation, en institution eller annan gruppering. 

Den mer samtida forskningen om entreprenörskap uppvisar en be-
tydligt större variation vad gäller vilken betydelse som läggs i begreppet 
entreprenörskap (Sandberg, 2001). Exempelvis beskriver Friis, Paulsson 
och Karlsson (2002) åtta olika skolbildningar inom ekonomisk teori som 
behandlar kopplingen mellan entreprenörskap och tillväxt på olika sätt. 
Inom annan samhällsvetenskaplig forskning har entreprenörskap definie-
rats i relation till olika kontext och omgivande påverkansfaktorer (Swed-
berg, 2000; Aldrich & Cliff, 2003). 

En väsentlig del av forskningen om entreprenörskap förlägger dock en-
treprenörskapet till just individen (se exempelvis Kyrö, 2000), det vill säga 
att man sätter likhetstecken mellan entreprenörskap och entreprenören1. 
Grovt sett går det att särskilja tre olika kategorier av entreprenörskap som 
individuell företeelse. Inom den första kategorin handlar entreprenörskap 
om individuella beteenden som mer eller mindre entreprenöriellt kompe-
tenta (se exempelvis Bird, 2003). Tanken är ett vissa beteenden helt enkelt 
gynnar entreprenörskap mer än andra. Inom kategori två är det individens 
egenskaper och mentala strukturer som är av intresse, då dylika antas på-
verka individen att spontant handla på mer eller mindre entreprenöriella 
sätt (se exempelvis Hansemark, 1999). Tanken är att de individer som är 
entreprenöriella kännetecknas av vissa egenskaper och mentala strukturer 
som leder deras handlingar i entreprenöriell riktning. Inom den tredje ka-
tegorin förläggs entreprenörskapet till vissa kvaliteter, attribut och värde-
ringar hos individen (se exempelvis Van der Kuip & Verheul, 2004). Tan-
ken är att individen agerar mer eller mindre entreprenöriellt beroende på 
överväganden med grund i olika egna värderingar, att entreprenörskap är 
resultat av ett genomtänkt val. 

Vidare används ibland begreppet social entrepreneurship för att inbe-
gripa en social dimension även om entreprenörskap fortfarande förläggs 
till individen (se exempelvis Kent & Anderson, 2003). Vad denna typ av 
definition söker fånga är individens interaktion med andra, individens nät-
verk, delaktighet och tillit. Begreppet social entrepreneurship kan dock 
lika gärna avse möjlighet till ekonomisk vinst i verksamhet i den så kallade 

1 Ett undantag förefaller vara forskning om så kallad international entrepreneurship, 
där entreprenörskap snarare är en fråga om i vad mån organisationskulturen är oriente-
rad mot den internationella marknaden (jämför Dimitratos & Plakoyiaanaki, 2003).
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offentliga sektorn (se exempelvis Dees & Anderson, 2003; Kolderie, 2003), 
eller den samhälleliga/sociala nyttan av entreprenörskap (Walstad, 2003). 
Därutöver görs ofta en distinktion mellan entreprenörskap i vid mening 
och entreprenörskap i snäv mening (se exempelvis Stevenson & Lund-
ström, 2002). Entreprenörskap i vid mening avser en uppsättning person-
liga attribut, attityder och beteenden, exempelvis kreativitet, initiativkraft, 
risktagande, prestationsmotivation. Entreprenörskap i snäv mening avser 
företagsekonomiska kunskaper och entreprenöriella förmågor, främst att 
kunna starta och driva ett eget företag. 

Den sammantagna bilden visar på en betydande variation i vad entre-
prenörskap är och betyder (jämför Gartner, 2001). Trots denna variation 
finns gemensamma grundläggande drag. Oavsett vilka innebörder begrep-
pet entreprenörskap tillskrivs finns en basal ekonomisk/kommersiell ra-
tional i definitionerna (se exempelvis Hansemark, 1999; Hisrich, 2003; 
Sjøvoll & Skåland, 2002). Entreprenörskap anses åstadkomma något av 
ekonomiskt värde, i första hand givetvis start av nya företag (Holmgren & 
From, 2005), som i förlängningen innebär ekonomisk tillväxt, ökad syssel-
sättning och höjd levnadsstandard (Van der Kuip & Verheul, 2004). 

Ett annat gemensamt drag är den positiva inställningen till det man stu-
derar, det vill säga till entreprenörskap (se exempelvis Landström, 2000). 
Denna positiva inställning är så dominerande att det har ifrågasatts om 
det ens är socialt acceptabelt att avvika från den (Hytti, 2001). Entrepre-
nörskap skrivs fram som något mycket värdefullt som forskningen aktivt 
måste stödja och verka för. Med andra ord är strängt taget all forskning 
inom området klart normativ och föreskrivande (Aldrich, 2000). Vid si-
dan av en ekonomisk rational inbegriper alltså de flesta definitionerna av 
entreprenörskap också en politisk dimension (Friis, Paulsson & Karlsson, 
2002; Webster, 2003). 

Ibland förs det politiska budskapet fram på ett närmast ideologiskt 
plan som kritik av vissa –ismer, främst socialism och konservatism (se ex-
empelvis Glas, 1998; Mugler, 2000). Betydligt vanligare är dock skrivning-
ar som argumenterar för, alternativt ger förslag på, politiska åtgärder i en 
viss riktning (se exempelvis Stevenson & Lundström, 2005). Det kan röra 
sig om exempelvis förändringar i skattelagstiftning eller andra juridiska 
förändringar, minskad byråkrati och olika stimulansåtgärder, allt för att 
gynna/driva fram fler företagsstarter. Vidare förs eftersträvansvärda visio-
ner fram, kanske främst nödvändigheten av att etablera en entreprenöriell 
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kultur (se exempelvis Kostkinen & Virtanen, 1998) och av att åstadkom-
ma förändringar av det moraliska värderingssystemet (se exempelvis Ca-
rayanis, Evans & Hanson, 2003). I samband härmed understryks också att 
det måste till mekanismer som realiserar dessa visioner. En central sådan 
mekanism är utbildning. Här avses inte utbildning i allmän mening utan i 
en specifik sådan, nämligen entreprenörskapsutbildning.

Entreprenörskapsutbildning
Även om intresset för entreprenörskapsutbildning har blomstrat under 
senare tid har denna typ av utbildning förekommit i mer än ett halvt se-
kel. Ursprunget brukar förläggas till USA, närmare bestämt till Harvard, 
medan exempelvis Alberti (1999) och Solomon, Duffy & Tarabisky (2002) 
hävdar att den första utbildningen i entreprenörskap genomfördes 1938 
i Japan. Ett decennium senare bedrevs dock entreprenörskapsutbildning 
vid Harvard, med inriktning på entreprenörskapets ekonomiska funktion 
och betydelse (Landström & Sexton, 2000). Under mitten av 1970-talet 
börjar en spridning av entreprenörskapsutbildning märkas av, för att under 
1980-talet närmast explosionsartat öka i omfattning. Denna utveckling 
har varit tämligen likartad i USA och Europa (Ristimäki, 2002), inklusive 
de så kallade före detta öststaterna (Mitra & Matlay, 2004). Spridning och 
omfattning har ökat intill dags dato, och kommit att beröra hela utbild-
ningssystemet (se exempelvis Falkäng, 2000). 

Inledningsvis handlade entreprenörskapsutbildning om utbildning 
inom ekonomiska ämnen på universitetsnivå. Även om universitetsnivån 
fortfarande är dominerande så fästs allt större vikt vid ungdomsskolan, 
men också förskola/daghem förekommer i den samtida litteraturen (se ex-
empelvis Van der Kuip & Verheul, 2004; Lopes & Teixeira, 2006). På uni-
versitetsnivå bedrivs entreprenörskapsutbildning i form av såväl enstaka 
kurser som hela program, och vid åtminstone tolv universitet (varav två i 
Sverige) kan man också avlägga doktorsexamen i entreprenörskap (Katz, 
2003). Vad gäller ungdomsskolan bedrivs entreprenörskapsutbildning, åt-
minstone i Europa, huvudsakligen som projekt och andra tillfälliga sats-
ningar, även om exempelvis Finland och Nederländerna tidigt införde na-
tionella strategier för hela utbildningssystemet (Stevenson & Lundström, 
2002; Seikkula-Leino, 2007). Lundström (2005) menar att motsvarande 
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nationella strategier kommer att vara verksamma inom alla nordiska län-
der inom en snar framtid. 

Denna explosionsartade utveckling till trots domineras fältet av upp-
fattningen att förekomsten av entreprenörskapsutbildning är alldeles för 
liten. Det stora värdet entreprenörskap anses ha för ekonomin ger entre-
prenörskapsutbildning samma betydelse (Ulrich, 2001). Att samhälle och 
omvärld förändras i allt snabbare takt och att komplexiteten hela tiden ökar 
framhålls också som argument för denna utbildning (Se exempelvis Gibb, 
2000; Hill, 2003). Entreprenörskapsutbildning är därmed av största vikt 
(Godtfredsen, 1997; Summers, 2003). Den positiva inställning till entre-Godtfredsen, 1997; Summers, 2003). Den positiva inställning till entre-Summers, 2003). Den positiva inställning till entre-
prenörskap, som ovan nämns, är än mer markant när det gäller entrepre-
nörskapsutbildning, som ibland framhålls som en grundförutsättning för 
alla andra ekonomiska stimulansåtgärder (se exempelvis Yendell, 2001). 
Den allvarligaste brist som identifieras med entreprenörskapsutbildning är 
att det för närvarande är för lite av den.

Denna positiva inställning är noterbar i relation till den stora variation 
litteraturen om entreprenörskapsutbildning uppvisar (se exempelvis Hen-
ry, Hill & Leitch, 2003). När det gäller utbildningens inriktning varierar 
denna mellan om, inom och för entreprenörskap (se exempelvis Henry & 
Hill, 1999; Cooper, Bottomley & Gordon, 2004). I utbildning med in-
riktningen om entreprenörskap studeras och analyseras entreprenörskap, 
det vill säga entreprenörskap som föremål för ett teoretiskt intresse. Med 
andra ord syftar utbildningen till att skola ett akademiskt förhållningssätt. 
Utbildning med inriktningen inom entreprenörskap handlar om fortbild-
ning för att befintligt entreprenörskap ska kunna gå vidare. Syftet är att 
möjliggöra för redan verksamma entreprenörer/företagare att stärka och 
utveckla sina företag. I utbildning med inriktningen för entreprenörskap 
handlar det mer om att göra, det vill säga att träna de förmågor som krävs 
för start av ett eget företag. Utbildningen syftar till att påverka till att se en-
treprenörskap som en realiserbar möjlighet, att vilja starta ett eget företag 
och att skola de färdigheter som behövs för att kunna göra detta. 

Den positiva inställningen till entreprenörskap och entreprenörskaps-
utbildning ger en klar skillnad i värdering av dessa tre inriktningar. En 
inriktning inom entreprenörskap ses som ett nödvändigt komplement, 
medan inriktningen om entreprenörskap klandras främst av den orsaken 
att den anses inte leda till fler nystarter av företag. Med andra ord ses en 
inriktning för entreprenörskap som den enda rätta för entreprenörskapsut-
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bildning av en absolut majoritet inom fältet (se exempelvis Van der Kuip 
& Verheul, 2004).

Även utbildning med en inriktning för entreprenörskap tillskrivs oli-
ka innebörder och målsättningar. I relation till de tre olika kategorier av 
entreprenörskap som individuell företeelse, nämnda ovan, kan en indel-
ning i olika utbildningsmodeller göras. Om entreprenörskap handlar om 
specifika individuella beteenden (kategori ett) är utbildningen inriktad på 
dessa. Häri inbegrips såväl att utbildning ska uppmuntra och förstärka re-
dan befintliga, mer eller mindre medfödda/naturliga, beteenden (jämför 
Johannisson, Halvarsson & Lövstål, 2001; Wallace, 2003; Routamaa & 
Miettinen, 2007) som att programmera in dessa beteenden intill automa-
tisering (jämför Black, 2003; Laukkanen, 2000). Enligt denna modell kan 
utbildning också tillhandahålla verktyg, främst företagsekonomiska kun-
skaper, för att underlätta att individernas beteenden verkligen leder fram 
till företagsstart (se exempelvis Mohan-Neill, 2001).

En annan utbildningsmodell kan relateras till ett synsätt på entre-
prenörskap enligt vilket specifika egenskaper antas påverka individen att 
spontant handla entreprenöriellt (kategori två). Utbildningen inriktas då 
på just de egenskaper som antas grundlägga individens entreprenöriella 
handlande och leda det i önskvärd riktning (se exempelvis Gibb, 2000; 
Sant & Hoskins, 2006). Personligheten antas relativt stabil, det vill säga 
att utbildningen ska inte omforma personligheten, men utbildningen ska 
konsolidera vissa egenskaper, komplettera dem med vissa praktiska (före-
tagsekonomiska) färdigheter samt förskjuta vissa värderingar och attity-
der i en mer positiv riktning (jämför Hynes, 2001). Genom att individer 
med rätta egenskaper, som kreativitet, initiativförmåga, etc, får en än mer 
positiv inställning till entreprenörskap ökar också möjligheten att de star-
tar eget företag (jämför Owusu-Ansah & Flemin, 2002). En annan viktig 
uppgift för utbildning enligt denna modell är urval av individer med rätt 
egenskaper och karaktäristika. Att utbilda sådana individer anses som ett 
effektivt sätt att maximera antalet nya företag (se exempelvis Duchénaut, 
2001; Henry & Titterington, 2001). 

Enligt en tredje utbildningsmodell, där entreprenörskap ses som re-
sultat av ett genomtänkt val (kategori tre), inriktas utbildningen på de 
värderingar och kunskaper som gynnar ett sådant val. Ett centralt inslag 
är att få individen att förstå entreprenörskap som en attraktiv, rimlig och 
realiserbar karriärmöjlighet (se exempelvis Martin & Laing, 1998; Mc-
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Creary, 2000; Rodrigues, 2007). Denna modell inbegriper både att stärka 
argumenten för ett val av entreprenörskap, och att försvaga argumenten 
emot. Exempel på att stärka argumenten för är att stärka självinsikt och 
självförtroende med avseende på företagande (Sjøvoll & Skåland, 2002). 
Exempel på att försvaga argumenten emot är att tillhandahålla färdigheter 
i bland annat markandsföring, redovisning och att upprätta affärsplaner 
för att på så vis minimera den osäkerhet och de risker som förknippas med 
start och drift av eget företag (Vesalainen & Pihhala, 2001). Med andra 
ord innefattas både att vilja och att kunna starta eget företag, men viljan är 
överordnad (Summers, 2003). Dessa tre modeller kan därmed samman-
ställas enlig följande tabell:

Tabell 1. Sammanställning av tre modeller av utbildning för entreprenörskap.

Modell Utgångspunkt Karaktär Strävan Kunskap/lärande

Nr ett

Individens bete-
ende (Jfr kategori 
1 av entreprenör-
skap som indivi-
duell före-teelse)

Beteende-
förstärkning

Att individen 
spontant ska 
bete sig entre-
prenöriellt

Oproblematiskt, 
det som behövs för 
att starta och driva 
eget företag

Nr två

Individens 
egen-skaper (Jfr 
kategori 2 av 
entreprenörskap 
som individuell 
före-teelse)

Förstärkning 
av medfödda 
egenskaper
Urval

Att de mest 
lämpade indi-
viderna ska 
agera entrepre-
nöriellt

Oproblematiskt, 
det som behövs för 
att starta och driva 
eget företag

Nr tre

Individens val 
(Jfr kategori 3 av 
entreprenörskap 
som individuell 
företeelse)

Värderings-
förskjutning
Attitydför-
ändring

Att individen 
ska vilja agera 
entreprenö-
riellt

Oproblematiskt, 
det som behövs 
för att starta och 
driva eget företag

Det bör understrykas att indelningen i dessa tre utbildningsmodeller 
är vårt sätt att beskriva litteratur om entreprenörskapsutbildning. De tre 
modellerna är inte varandra uteslutande i alla avseenden, utan det finns 
drag som är gemensamma för alla tre, men indelningen är ett relevant sätt 
beskriva att fältet.2 I en mening speglar den fältets utveckling över tid då 

2 I likhet med Schumpeter (1994) menar vi alltså att även om det inte finns “… någon 
skarp gräns mellan neandertalaren och en fullt utvecklad människa…” (s. 30) så hindrar 
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modellerna kan sägas vara kronologiskt ordnade, i det att den första model-
len också är den tidigaste och den tredje är den senaste. Därvidlag bygger 
modellerna på varandra och innefattar föregående. Uttryckt på ett annat 
sätt är den första modellen den enklaste och den tredje den mest komplexa. 
Den tredje innefattar exempelvis den kontext individen ingår i (se exempel-
vis Gratzer, 2001), även om individen är den självklara utgångspunkten. 

Det mest grundläggande gemensamma i modellerna är att entrepre-
nörskapsutbildning ska producera entreprenöriellt inriktade individer, det 
vill säga individer som startar egna företag, samt att själva kunskapsinne-
hållet/det som ska läras förefaller helt oproblematiskt och taget för givet 
på ett oreflekterat sätt. Detta innebär att mycket av argumentationen för 
entreprenörskapsutbildning är likartad, oavsett vilken av utbildningsmo-
dellerna ovan som förespråkas. I det följande ska denna argumentation för 
entreprenörskapsutbildning närmare belysas.

Entreprenörskap åt alla!
Som ovan konstaterats är start av eget företag det slutgiltiga målet för all 
entreprenörskapsutbildning (se även Jenssen & Havnes, 2001; Holmgren 
& From, 2005). Detta gäller alltid, om än inte så klart uttalat alla gånger, 
oavsett vilka andra positiva effekter utbildningen tillskrivs. I och med den 
positiva inställningen till entreprenörskap och entreprenörskapsutbild-
ning, samt inriktningen för entreprenörskap förekommer en mängd sådana 
positiva effekter i litteraturen. En dominerande strävan förefaller vara att 
vidga den ekonomiska rationalen bakom betydelsen av entreprenörskaps-
utbildning till att innefatta mer personliga kvaliteter av allmänmänsklig 
nytta (jämför Kirby, 2004). 

På så vis tillskrivs entreprenörskapsutbildning en dubbel nytta/ett dub-
belt värde, dels ett ekonomiskt (genererar företag/jobb och tillväxt) och 
dels ett personligt (genererar exempelvis personlig utveckling och själv-
förtroende) (jämför Stevenson & Lundström, 2002). I framställningar 
av entreprenörskapsutbildning som till gagn för den enskildes personliga 
utveckling tenderar explicita kopplingar till ekonomi att hamna i bakgrun-
den: 

detta inte att en distinktion dem emellan är möjlig och värdefull då den pekar på bety-
dande olikheter.
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”Skolning i entreprenörskap och förnyelse är snarare en bildningsfrå-
ga, som gäller centrala kvalifikationer för alla ungdomar som ska gå 
ut i ett föränderligt samhälle: kreativitet, flexibilitet, initiativförmåga, 
ansvarsförmåga och problemlösningsförmåga.” 

(Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, s 10).

De personliga kvaliteter man är övertygad om att entreprenörskapsut-
bildning ska kunna frambringa är som synes många. Ytterligare exempel 
är självständighet, organisationsförmåga, beslutsförmåga samt förmåga 
att se möjligheter där andra ser hinder, och samtliga av dessa förmodade 
kvaliteter är positivt laddade (se exempelvis Henry & Titterington, 2001). 
Kvaliteterna framställs som en nödvändig medborgarkompetens som är 
tillämplig i alla tänkbara situationer, också för att starta och driva ett eget 
företag. Entreprenörskapsutbildning sägs därför vara närmast oumbärlig 
för de flesta, exempelvis professionella som jurister och läkare eller inom 
andra sfärer som musik, litteratur, konst, sport och forskning (Henrekson, 
Larsson & Sjögren, 2001; Nieuwenhuizen & van Niekerk, 2001; Welsh & 
Kickul, 2001). 

Entreprenörskapsutbildning tillskrivs i sig ett generellt värde, utöver 
den ekonomiska sfären, som något bra för alla (Black, 2003; Formica, 2002; 
Gibb, 2000). På en individuell nivå sägs den skola ett förhållningssätt som 
är till nytta i livets alla skeenden (Wallace, 2003). Ytterst blir nödvändig-
heten av, och nyttan med, entreprenörskapsutbildning en övergripande 
fråga om att tillhandahålla: 

“…a necessary asset for both employees and self-employed alike, or even 
any individual in developed or developing economies.” 

(Owusu-Ansah & Flemin, 2002, s 92). 

På en samhällelig nivå sägs entreprenörskapsutbildning för alla exem-
pelvis medföra ett socialt klimat som gynnar ’birth and growth’ av företag 
och näringsliv (Laukkanen, 2000), sociala och materiella framsteg (Kent 
& Andersson, 2003), en kulturell förändring som på lång sikt gynnar na-
tionens fortsatta utveckling mot ökat välstånd (Martin & Laing, 1998), 
hållbar utveckling och minskad rovdrift av naturresurser (Wallace, 2003) 
samt ett allmänt förbättrat samhälle tack vare ökad filantropi och välgö-
renhet: 
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”Each new generation of wealthy entrepreneurs will bring their innova-
tive approaches to how best to redistribute their wealth so that it best 
benefits society.” 

(Walstad, 2003, s 61). 

Den tidigare nämnda distinktionen entreprenörskap i snäv och vid 
mening motsvaras sålunda av entreprenörskapsutbildning i snäv och vid 
mening (jämför Karlsen, 2000; Onstenk, 2003; Stevenson & Lundström, 
2002). Entreprenörskapsutbildning i snäv mening avser hur man startar 
och drivet ett eget företag. I vid mening avser utbildning att utveckla vad 
som kan sammanfattas i begreppet företagaranda, det vill säga en vilja till 
och en positiv värdering av företagande. Såväl i snäv som i vid mening an-
ses entreprenörskapsutbildning generera företagsstarter. Den senare både 
direkt och indirekt genom att också påverka den allmänna opinionen, och 
på så vis underlätta politiska beslut och andra åtgärder som gynnar företa-
gande. Då entreprenörskapsutbildning därigenom anses gagna såväl indi-
vid som samhälle ses det som nödvändigt och rimligt att alla ska få ta del 
av den.

Oavsett hur allomfattande nyttan med entreprenörskapsutbildning än 
sägs vara är den knuten till den potential utbildningen anses ha, det vill 
säga att leda till fler företagsstarter, snarare än till dess faktiska resultat (jfr 
Holmgren, From, Olofsson, Karlsson, Snyder & Sundström, 2005). Tvärt 
om påtalas att man inom forskningsfältet inte vet huruvida entreprenör-
skapsutbildning över huvud taget fungerar som man vill (Brockhaus, 2001; 
Laukkanen, 2000; Lundström & Stevenson, 2002). 

Dessutom finns tecken på att de som genomgått entreprenörskapsut-
bildning är sämre rustade att starta och driva egna företag än de som skaf-
fat nödvändiga erfarenheter från annat håll (Coy & Shippley, 2004), att 
utbildning leder till fler nedläggningar/konkurser bland nystartade företag 
(Henry och Hill, 1999) och att entreprenörskapsutbildning kan motverka 
sitt syfte (Cox, Muller & Moss, 2003). 

Att genomgå en entreprenörskapsutbildning, likväl som all annan ut-
bildning, innebär givetvis ett lärande och en personlig utveckling (jämför 
Hannon, Collins & Smith, 2005), exempelvis ett förändrat sätt att tänka 
om företagsamhet (Charney & Libecap, 2003; Jernström, 2001; 2003; 
Kourilsky & Walstad, 2002). Poängen här är dock att entreprenörskapsut-). Poängen här är dock att entreprenörskapsut-
bildning på ett självklart vis i litteraturen tillskrivs potentialen att generera 
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start av egna företag, utan egentliga belägg för att så är fallet.3 Övertygel-
sen om denna potential i entreprenörskapsutbildning, det vill säga om en 
kausal relation mellan utbildning och ett idealt utfall (start av eget företag), 
är snarare ett normativt ställningstagande än ett empiriskt konstaterade 
(jämför Peterman & Kennedy, 2003). Det aktiva förespråkandet av en-
treprenörskapsutbildning går därför, enligt exempelvis Locke & Schöne 
(2004), att förstå som ett uttryck för en trosviss övertygelse om kommande 
framsteg.4

En intressant fråga är huruvida det finns något i själva utbildningen i en-
treprenörskap som kan stödja en sådan trosviss övertygelse. I nästa avsnitt 
ska vi därför titta närmare på hur den undervisning som förekommer/bör 
förekomma i entreprenörskapsutbildning beskrivs i litteraturen. 

Undervisning av  
blivande entreprenörer?
I litteraturen förekommer en mängd undervisningsmodeller, som på olika 
sätt sägs frambringa blivande entreprenörer. Exempel på sådana modeller 
är ’KUBUS’ (Herlau & Tetzschner, 2004), ’Entrepreneurial Values Inter-
vention Strategy’ (Carayanis, Evans & Hanson, 2003), Discovering Entre-
preneurship (Hannon, Collins & Smith, 2005), Model of Entrepreneurial 
Intentions (Summers, 2003). Denna flora av modeller till trots finns ett 
antal gemensamma drag dem emellan. Ett sådant är symboliken i de me-
taforer som används för att beskriva modellerna, eller deras funktion, som 
ger uttryck för en strikt hierarkiserad utbildning. Vanliga sådana metafo-
rer är pyramider (se exempelvis Kourilsky & Hentschke, 2003), trappor 
och stegar (se exempelvis Cooper, Bottomley & Gordon, 2004). Med andra 
ord förefaller det som om man söker åskådliggöra en stegvis klättring eller 
utveckling, från en bred bas, till högre höjder, fullkomning eller kanske 
spetskompetens.

3 Då målet är start av eget företag är utbildningens funktion för måluppfyllelse också 
svår att renodlat mäta, inte minst då många som söker sig till denna typ av utbildning 
redan initialt är orienterade mot eget företagande (se exempelvis Menzies, 2003).

4 Den politiska/ideologiska grunden för denna övertygelse berörs dock inte i lit-
teraturen på området. I stället hänvisas till en lika oundviklig som naturlig evolutionär 
samhällsutveckling, enligt vilken entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning är så 
att säga kronan på verket (se exempelvis Herlau & Tetzschner, 2004; Hill, 2003).
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Andra gemensamma drag är att designen av undervisningsinsatserna 
kan sammanfattas i ’Från kreativitetsövningar till företagsstart’. Oavsett 
om det handlar om kortare övningar under en halvtimme eller kurser på 
flera veckor utgår undervisningen från en problemställning som eleverna5 
ska lösa genom egen aktivitet. Problemställningen är i regel delvis given och 
handlar oftast om någon typ av produktutveckling/-lansering eller start av 
företag (se exempelvis Donnely, 2003), medan frågan om hur detta ska gö-
ras är vad eleverna har att ta ställning till. Genom elevernas egna aktivitet 
ska sedan denna problemställning behandlas via en stegvis bearbetning/
procedur fram till önskad/förväntad lösning (jämför Fiet, 2001; Guedalla, 
Herlau, Armer, & Qasier, 2001; Lerner, 2003). 

Elevens egna aktivitet framställs som central (se exempelvis Gorman, 
1997). En utbildning som frambringar entreprenörer genom att betona det 
praktiska görandet anses vara den ideala: 

“The educational system has to be oriented towards ‘doing’ more than 
‘thinking’. Knowledge has to be converted into solutions that benefit 
customers in the market place.” 

(Formica, 2002, s 171). 

Det ses som nödvändigt att ansvaret för lärande förflyttas från läraren 
till eleven (Carland & Carland, 2001; Duchénaut, 2001), och det framhålls 
som viktigt att förmedla till eleven att ansvar inte ligger hos andra – det är 
alltid ditt (Guedalla, Herlau, Armer, & Qasier, 2001; Sjøvoll & Skåland, 
2002). 

Läraren å sin sida ska tillhandahålla nödvändig information, samt agera 
vägledare, inspiratör och mentor. Detta vanligen genom att läraren inled-
ningsvis tillhandahåller listor med entreprenörskaraktäristika och eleverna 
väljer vilka de vill uppnå. Därefter hjälper läraren eleverna att sätta speci-
fika, tidsdefinierade och utvärderingsbara mål. När elevens egna aktivitet 
så kommit igång ger läraren tips och vägledning (jämför exempelvis Bird, 
2003; Van der Kuip & Verheul, 2004). Elevens lärande beskrivs ofta som 

5 Trots att det mesta av litteraturen på området handlar om universitetsutbildning 
använder vi begrepp som elev, elever, eleverna, etc. Detta främst för att det budskap som 
förs fram anses gälla hela utbildningssystemet, vilket en användning av begrepp som 
student riskera dölja.
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cykliskt från konkret erfarenhet via reflektion och konceptualisering till 
aktivt experimenterande och nya konkreta erfarenheter osv.6

Även när undervisningen ska behandla sådana kunskaper som behövs 
för att starta och driva ett eget företag, betonas den egna aktiviteten. Elev-
en ska göra. Den undervisning som därför förordas bör bedrivas enligt så 
kallade ’hands on’-metoder, dvs att direkt sätta igång eleven i praktiskt ar-
bete, för att öka elevens direkta erfarande i klassrummet (se exempelvis 
Summers, 2003). Om information etc behöver förmedlas ska detta klaras 
av inledningsvis, poängen är att eleven ska sätta igång med att göra så snart 
som möjligt. Det kan handla om att skriva affärsplaner, genomföra simu-
lerade företagsstarter, se på videofilmer om riktiga entreprenörer, designa 
marknadsundersökningar och att upprätta planer för marknadsföring (se 
även Donnely, 2003). Detta gör inslag av företagsekonomi självklara. Även 
träning av personliga färdigheter som kommunikation och management-
språk utgör nödvändiga aktivitetsinslag (Landström, 2000).

Ett annat förordat alternativ att åstadkomma den eftersträvansvärda 
aktiviteten är att äldre elever får undervisa yngre. De yngre införskaffar på 
så vis kunskaper och värderingar, medan de äldre undervisande elevernas 
kunskaper och moraliska övertygelse om det goda i entreprenörskap be-
fästs och förstärks (Carayanis, Evans & Hanson, 2003).

Den egna aktiviteten, att eleven gör, anses inte bara som det bästa sättet 
att lära entreprenörskap, utan anses också höja motivation samt förändra 
attityder och värderingar (se även Hannon, Collins & Smith, 2005). Den 
ideala undervisningen innebär att eleven ska ’se, röra och känna’ entrepre-
nörskap (se exempelvis Cooper, Bottomley & Gordon, 2004), helst av allt i 
riktiga företag som drivs av riktiga och lyckade entreprenörer (jämför Rae 
& Carswell, 2001). Såväl undervisning om, som lärande av, entreprenör-
skap sägs sålunda vara erfarenhetsbaserad, problembaserad, handlings-
orienterad, självreglerande, praktisk, konkret/verklighetsförankrad, elev-
centrerad, situationsinriktad, projektorienterad, etc (Bird, 2003; Fayolle, 
2001; Landström, 2000).

Förespråkandet av undervisning enligt dessa så kallade action learning-
principer (jämför Herlau & Tetzschner, 2004) medför en explicit värde-
ring av olika undervisningsformer. Den bästa är företagsbaserade projekt 
och därefter kommer, i fallande skala, en kombination av studiebesök och 

6 Denna i grunden piagetanska tanke är inte ovanlig i introduktionslitteratur/lärome-
del inom pedagogiken (jämför exempelvis Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996).
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företagspraktik, fallstudier osv ner till traditionell föreläsning, som är den 
sämsta (Cooper, Bottomley & Gordon, 2004).

Om undervisningen av olika orsaker inte kan förläggas till riktiga fö-
retag bör man i skolan använda sig av olika typer av simuleringar, för att 
efterlikna det riktiga företagandet så mycket som möjligt. Det handlar om 
att i undervisningen använda exempelvis projektarbete, dramatiseringar, 
rollspel eller elevföretag, där eleven ska lära genom att göra (Sjøvoll & Skå-
land, 2002; Stevenson & Lundström, 2002). Det kan handla om mindre 
insatser som exempelvis ’Business for a day’ (Donnely, 2003) eller mer om-
fattande, som exempelvis ’Mini-society curriculum’ (Kent & Anderson, 
2003) där eleverna får göra sina egna val och misstag och sedan leva med 
dessa. Dessa simuleringar sägs även utveckla alla elevers sociala kapital, 
elever med initialt högt sådant får utveckla sina färdigheter medan elever 
från svaga hemmiljöer får lära sig hur det känns att vara en del av en värde-
gemenskap och att delta i demokratiskt beslutsfattande.

Ett annat sätt att koppla entreprenörskapsutbildning till vad man kallar 
verkligheten eller real-life/real-world är att använda verksamma entrepre-
nörer som gästlärare. Vid sidan om kopplingen till riktigt entreprenörskap 
anses dessa entreprenörer utgöra förebildliga exempel, för elever att imi-
tera eller ta efter, och därmed också excellenta lärare (se exempelvis Han-
non, Collins & Smith, 2005). Gemensamt för dessa förebilder är att de är 
framgångsrika i så motto att de lyckats starta/driva/utveckla eget företag, 
något de känner stor tillfredsställelse med. De anses därför som förebilder 
ha positiva effekter på elevernas föreställningar, attityder och värderingar 
(jämför Summers, 2003).

Om lyckade entreprenörer av olika orsaker inte finns tillgängliga kan 
deras förebildlighet ändå utnyttjas om man i undervisningen använder vi-
deofilmer om, tidningsintervjuer med eller fallbeskrivningar av dem. Av 
litteraturen att döma är förebildliga fallbeskrivningar det huvudsakliga 
läromedlet inom entreprenörskapsutbildning. Fallbeskrivningarna anses 
så centrala och betydelsefulla att de, inklusive beskrivningar av hur de an-
vänds i undervisning, alternativt instruktioner om hur de ska användas, 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter (se exempelvis Bell & Winn, 2003; 
Evans & Varaiya, 2003; Gilinsky, 2002; Kets de Vries & Florent-Treacy, 
2003; Tompson, 2003). 



57

Kejsarens nya kläder

För att ytterligare återspegla riktigt entreprenörskap under verkliga för-
hållanden ses också tävlingsmoment7 som viktiga inslag i undervisningen, 
inte minst för att träna konkurrensutsatthet och för att elever ska få känna 
sig som vinnare (jämför Hannon, Collins & Smith, 2005). Över huvud 
taget framställs tävling som en central undervisningsmetod i litteraturen, 
och poängen är att de bästa belönas. Det kan exempelvis handla om att 
tävla med olika skriftliga uppgifter om den egna inställningen till fram-
tida entreprenörskap, eller om hur man förstår entreprenörskap (Mietti-
nen, 2003). Andra exempel är att kora och belöna den bästa affärsidén, 
den bästa presentationen eller den bästa affärsplanen, och den yppersta 
fostranseffekten antas uppnås när välkända lyckade entreprenörer agerar 
prisutdelare vid prisceremonin (jämför Donnely, 2003).

Kejsarens nya kläder?
I litteraturen framställs entreprenörskapsutbildning som något nytt i re-
lation till så kallad traditionell utbildning. Som teoretiskt fundament för 
denna nya utbildning som ovan beskrivs anges oftast konstruktivism (se 
exempelvis Ehrsté n & Kjellman, 2001; Seikkula-Leino, 2007), men ibland 
också pragmatism (se exempelvis Kyrö, 2000).8 Om man tittar lite när-
mare på den underliggande rationalen i framställningarna blir dock bilden 
en annan. Rationalen för entreprenörskapsutbildning framstår då snarast 
som en okomplicerad input-outputmodell där önskade resultat förväntas 
uppnås om man bara stoppar in rätt innehåll, och behandlar det på rätt 
sätt (jämför exempelvis Van der Kuip & Verheul, 2004). En sådan rational 
kan också delvis förklara den ovan beskrivna dominansen av likhetstecken 
sätts mellan entreprenörskap och individ: 

7 Betydelsen av tävlingsmoment är en central tankemodell inom området, värd en 
särskild studie. Som exempel kan nämnas att beskrivningar av ’best practice’ är frekvent 
förekommande i forskningslitteraturen, och att den stora konferensen inom området 
(Internationalizing Entrepreneurship Education and Training) varje år utser ett bidrag 
som erhåller utmärkelsen ’Best Paper Award’ och en prissumma om 1000 euro.

8 I detta sammanhang kan det vara på sin plats med en erinran om att en väsentlig di-
mension i den progressivism, med betoning på inslag som learning by doing, självreglerat 
lärande och aktivitetspedagogik, som växte fram för ett sekel sedan var att tillfredsställa 
det ökande behov av urban arbetskraft som den tilltagande industrialiseringen innebar 
(jämför Broady, 1981).
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”One extremely important reason for these studies is for educational pur-
poses. If it can be determined what a successful entrepreneur looks like 
it can be used as a guideline to determine what the content of entrepre-
neurship should be.” 

(Nieuwenhuzien & Kroon, 2003, s 22). 

Med andra ord har man inom fältet inte lyft på locket till ”den svarta lå-
dan” (Dahllöf, 1992, s 159) som innehåller de, mellan input och output lig-
gande, pedagogiska processer som har ett stort förklaringsvärde i relation 
till det handlingsutrymme aktörerna har.9 I stället ligger betoningen på fö-
reskrifter om hur man via rätt input ska nå önskad output, i förlängningen 
ett ökat antal nyetableringar av företag. Sådana detaljerade föreskrifter för 
hur undervisningen ska/bör gå till eliminerar snarare aktörernas hand-
lingsutrymme. Detta är något som i mångt och mycket påminner om den 
så kallade undervisningsteknologin, som blommade ut under senare delen 
av 1960-talet. 10

Det handlar sålunda snarast om en typ av programmerad undervisning, 
som enligt Skinner (1971) kan genomföras av en undervisningsmaskin, där 
sekvenserad bearbetning av ett givet problem ska leda fram till ett på för-
hand bestämt resultat. Eleven ska konstruera sina svar snarare än att välja 
ut dom, men felaktiga svar ska vara omöjliga. Eleven ska lyckas med varje 
steg i bearbetningen, som föreläggs i en given ordning, och varje steg ska 
leda allt närmare den kompetens som eftersträvas.11 Eleven är alltid aktiv 
eller sysselsatt, och får en omedelbar förstärkning av korrekta responser. 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi alltså att en behavioristisk 
grund är tydlig, om än ej explicitgjord, i framställningarna av entrepre-
nörskapsutbildning. Utifrån en sådan kan även betydelsen av tävling som 
undervisningsmetodiskt inslag bli begriplig i termer av stimuli – respons, 
beteendemodifikation och belöning. 

9 Fayolle & Gailly (2007) problematiserar bland annat input-outputmodellen via 
praktisk-didaktiska frågeställningar, men lämnar lärandedimensionen därhän.

10 Som Callewaert & Kallós (1992) påtalar är social och teknisk kontroll centralt inom 
undervisningsteknologin, att starkt beskära och kringgärda aktörernas handlingsutrym-
me blir en förutsättning för att uppnå förväntade resultat.

11  I detta sammanhang blir ovan nämnda metaforiska beskrivningar av utbildningsmo-
deller i termer av stegar och trappor än mer intressanta.
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Sammantaget förefaller det dominerande synsättet på utbildning och 
undervisning vara sammansatt av behaviorism, en input-outputrational 
samt en ideologisk övertygelse om det goda i entreprenörskap/entrepre-
nörskapsutbildning. Den normativa ansatsen, och de detaljerade föreskrif-
terna, som utmärker fältet blir då förståeliga som uttryck för detta synsätt. 
I förlängningen blir det då möjligt att hävda att ett sådant synsätt riskerar 
att omöjliggöra en förståelse av såväl utbildning och undervisning, som av 
utfallet av dylika verksamheter. Som bland andra Franke-Wikberg (1992) 
påtalar måste både de pedagogiska processerna och de rådande förhål-
landena, under vilka utbildningen genomförs, beaktas om man ska förstå 
utfallet. Detta är något som förbises inom fältet. Den enda tänkbara för-
klaringen till eventuella utfall blir istället i vilken mån föreskrifterna följts 
till punkt och pricka eller inte. När det ideala utfallet (start av eget företag) 
inte uppnås i entreprenörskapsutbildning, vilket sällan sker i utbildnings-
sammanhang just på grund av de pedagogiska processerna och de rådande 
förhållandena, blir i så fall följaktligen förklaringen att föreskrifterna mås-
te följas ännu bättre/det måste bli mer av utbildningen ifråga.

I detta avseende, och i ett flertal andra, kan uppenbara paralleller dras 
mellan entreprenörskapsutbildning och den normativa didaktiken, och 
den kritik mot denna som väcktes under senare delen av 1960-talets peda-
gogiska forskning: 

”I vetenskapliga sammanhang betecknar emellertid termen normativ 
didaktik något helt annat, nämligen ett system som utgår från över-
ordnade, förpedagogiska normativa synsätt beträffande mänskligt liv, 
människans ställning i världen eller den mänskliga naturen. Dessa nor-
mativa föreställningar läggs sedan fram som utbildningsmål, från vilka 
undervisningens innehåll härleds. Det innebär då också att läroplaner 
grundas på dessa normer och att metoder och undervisningsformer på-
verkas i nästa deduktionssteg. Från normerna leder alltså en deduktions-
kedja fram till utsagor om hur verklighetens ”undervisning” bör vara 
beskaffad.”

(Blankertz, 1987, s 25). 

Genomslagskraften i detta system ligger i att det, för de som delar de 
grundläggande normerna, ger klara handlingsanvisningar. Systemet ger 
sken av logisk konsistens eller till och med vetenskaplighet - föreställning-
en om hur verkligheten bör vara beskaffad förskjuts till att bli verkligheten 
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själv (Blankertz, 1987). Detta är synnerligen påtagligt i den inom fältet re-
lativt frekventa argumentationen enligt vilken entreprenörskapsutbildning 
är kulmen på en förmodad evolutionär samhällsutveckling. 12

De föreskrifter för entreprenörskapsutbildning som ställs upp uppvisar 
också de brister Blankertz identifierar i den normativa didaktiken. De är 
ahistoriska, och försummar komplexiteten och föränderligheten i de rå-
dande förhållanden faktisk undervisning bedrivs under. Förordandet av 
entreprenörskapsutbildning kan därför ses som uttryck för ideologi i en 
negativ mening, eftersom ett kritiskt tänkande kring undervisningens för-
hållanden förhindras eller omöjliggörs. Entreprenörskapsutbildning blir 
därmed så att säga ’falsk’ i den bemärkelsen att den aldrig kan uppfylla sina 
egna anspråk, men dess tillkortakommanden att realisera den potential 
den tillskrivs kommer alltid för de inblandade att framstå som ett resultat 
av att föreskrifterna inte följts till fullo (jämför Blankertz, 1987).

Överlag kan många paralleller dras mellan vad som förordas i litteratu-
ren på området och paradigm från den pedagogiska disciplinens historia. 
Ett tydligt exempel på en sådan är att John Elmgren, i sin installationsföre-
läsning 22 april 1939, angav den vetenskapliga pedagogikens uppgift enligt 
följande: 

”En realistisk pedagogik måste räkna med, att det väsentliga trots allt 
måste vara urvalet av de individer, som ur ärftlighetssynpunkt äro värda 
att påverkas i uppfostringssyfte.” 

(Elmgren, 1988, s 85). 

Detta kan jämföras med beskrivningar av entreprenörskapsutbildning 
som ett effektivt sätt att satsa (utbildnings)resurser på de som ger den 
största avkastningen (se exempelvis Duchénaut, 2001). Det handlar då om 
att välja ut elever med rätta egenskaper och förstärka dessa, för att maxi-
mera möjligheten till lyckad utveckling av företag: 

”If we can use enterprise programs to predict successful entrepreneurs 
with a view to identifying candidates for further support, grant aid or 
financial investment, then the risk factors associated with small business  

12 Jämför fotnot 4
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start-ups could be significantly reduced, and state or private investment 
could be rationalized to ensure the optimum return.”

(Henry & Titterington, 2001, s 376). 

Samtidigt som entreprenörskapsutbildning framställs som något nytt 
som bör komplettera, eller ersätta, vad man kallar traditionell utbildning, 
är detta förmodat nya inte något nytt utan ett uttryck för något som den 
traditionella utbildningen i en mening redan lämnat bakom sig. Att det 
nya kanske inte är nytt, och att det traditionella kanske är nyare än det nya, 
framstår närmast som en inneboende paradox i fältet, men det är inte den 
enda paradoxen som synliggörs vid en läsning av litteraturen på området. 
En annan är argumentet att en alltmer föränderlig och osäker omvärld, 
där det inte finns en lösning som passar alla utan alla måste hitta sin egen 
lösning, är den främsta orsaken till att entreprenörskapsutbildning för alla 
måste till (jämför Gibb, 2000).13 Tydligen finns det då trots allt en lös-
ning på problemet med en oförutsägbar omvärld som passar alla: ”The best 
mechanism for coping with such uncertainty is entrepreneurship.” (Hill, 
2003, 67). 

Ska alla utveckla sin egen unika kreativitet och innovationsförmåga 
genom samma utbildning (jämför Koch, 2003)? Ska denna unika kreati-
vitet och innovationsförmåga examineras och betygsättas enligt nationella 
kriterier (jämför De Clerc, Cerjins & Ooghe, 2001)? Är en utbildning 
som är socialt dekontextualiserad och inte reflekterar etiska dimensioner 
(jämför Webster, 2003), och som bygger på en människosyn enligt vilken: 
”All individual act in their ”self-interest” maximizing their utility.” (Kent & 
Anderson, 2003, s 30), förenlig med den svenska skolans värdegrund och 
övergripande fostransmål? Dessa, och andra, paradoxer till trots finns yt-
terligare en dimension i fältet som gör det intressant, nämligen det mycket 
stora politiska stödet som entreprenörskapsutbildning röner inom EU.

13 Att hänvisa till (förmodade) pågående förändringar och omvandlingar i samhälle/
omvärld som argument för problembaserad och deltagarstyrd undervisning är snarast 
en traditionell, knappast ny, argumentation (se exempelvis Callewaert & Kallós förord i 
Illeris bok Problembaserad och deltagarstyrd undervisning, i svensk översättning 1976).
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En politisk viljeyttring?
Inom EU laborerar man med två innebörder i entreprenörskapsutbildning, 
en vidare som avser utbildning för att utveckla företagaranda och företa-
garkompetens, och en mer specifik som avser hur man skapar ett företag 
(se exempelvis European Commission, 2004). Entreprenörskapsutbildning 
ska omfatta hela utbildningssystemet. På låg- och mellanstadienivå ska ut-
bildningen ha den vidare inriktningen och syfta till att främja personliga 
egenskaper. Detta ska fortsätta på högstadie- och gymnasienivå men kom-
pletteras med den mer specifika inriktningen, i syfte att öka medvetenhe-
ten om start och drift av eget företag som karriäralternativ. På högskole-
nivå handlar det mest om specifik utbildning i hur man startar och driver 
företag. Denna modell för entreprenörskapsutbildning anser man inom 
EU, åtminstone på en policynivå, ska utgöra ett komplement till, eller till 
och med ersättning för, det man kallar traditionell utbildning. 

Den vilja till, och övertygelse om nödvändigheten av, entreprenörskaps-
utbildning som forskningen inom området uttrycker, delas alltså fullt och 
fast av den politiska nivån inom EU. Man identifierar samma behov och 
samma målgrupp (dvs alla), förordar samma modell, tillskriver den sam-
ma potential och förespråkar samma tillvägagångssätt (se även Holmgren 
& From, 2005). Med andra ord är det möjligt att hävda att politiker och 
forskare talar med likartad, eller till och med en och samma, röst och det 
budskap som förs fram är klart, tydligt och entydigt (en exemplifierande 
samling citat återfinns i Appendix A). Mot bakgrund av denna överens-
stämmelse mellan politiker och forskare, det utpräglat normativa förhåll-
ningssättet samt de ideologiskt grundade förväntningar som utmärker 
forskningen, går entreprenörskapsutbildning att förstå som ett projekt 
vars syfte är att etablera och implementera en europeisk läroplan för en-
treprenörskapsutbildning, samt detaljerade kursplaner/föreskrifter för hur 
denna utbildning ska gå till. Med andra ord går forskningen att se som 
ideologiska uttryck för en politisk vilja att förändra den pedagogiska iden-
titet som dagens utbildning producerar. På ett grundläggande plan hand-
lar detta om en vilja att styra och reglera förändringar av våra moraliska, 
kulturella och ekonomiska värderingssystem (jämför Bernstein, 1997). En 
fundamental fråga kan därmed formuleras - vad kännetecknar den peda-
gogiska identitet som eftersträvas?
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Appendix A
I detta appendix har vi sammanställt ett antal citat från forskning om en-
treprenörskapsutbildning samt från policytexter inom EU, för att exempli-
fiera den påfallande enigheten mellan forskare och politiker. Då syftet är 
just att exemplifiera denna enighet, framskriven som en självklarhet utan 
exempelvis referenser, är sammanställningen avgränsad till tre områden.

Entreprenörskapsutbildning i rela-
tion till traditionell utbildning

“The educational system traditionally teaches young people to reproduce 
facts and to look for work as an employee. Entrepreneurs, in contrast, 
need an education which gives them attitudes, and skills such as self-
motivation, creativity, opportunity seeking and the ability to cope with 
uncertainty.” 

(European Communities, 1999, p. 7).

“The educational system traditionally teaches young people to reproduce 
facts and to look for work as an employee. Entrepreneurs, in contrast, 
need an education which gives them attitudes, and skills such as self-
motivation, creativity, opportunity seeking and the ability to cope with 
uncertainty.” 

(Miettinen, 2003, p. 4). 

“The educational system traditionally teaches young people to obey, to 
reproduce facts and to look for work as an employee. Entrepreneurs on 
the contrary, must trust their own judgement, learn by doing and create 
their own jobs. It is reported that several authors agree that enterprise 
can be taught by teaching entrepreneurial qualities, that is creativity, in-
dependence and need for achievement, and that it should be taught early 
in the educational system.” 

(Owusu-Ansah & Flemin, 2002, p. 92). 

“In traditional school education there is too much emphasis on academic 
knowledge in preparation for an academic career. There is too little en-
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couragement of the spirit of entrepreneurship; few attempts are made to 
arouse an interest in young people in the prospect of running their own 
business and there is too little provision for acquiring the knowledge and 
skills which are needed to become an entrepreneur. The skills which are 
imparted are more appropriate for employment in large companies or in 
public services than in SMEs.” 

(European Communities, 1998, p. 39).

”Traditionally, the educational system has inhibited the development of 
entrepreneurial qualities because it thought young people to obey, repro-
duce facts and to engage in wage-employment after finishing their edu-
cation. In contrast, entrepreneurs tend to rely on their own judgment, 
learn through the process of trial-and-error and create and facilitate their 
own job-environment. The focus in educational system is on analytical 
thinking rather than on creative thinking (Kourilsky, 1990). Whereas 
creative thinking refers to being open for new possibilities, analytical thin-
king is aimed at explaining facts leading to fixed answers. The old school 
system created uniformity among students and reliance upon an environ-
ment characterized by a high level of certainty.” 

(Van der Kuip & Verheul, 2004, p. 204.).

“The educational systems have not in the past been geared towards the 
development of entrepreneurship and self-employment, the final goal of 
the educational path being rather to produce employees working in a big 
company or in a public administration.” 

(European Commission, 2002, p. 9).
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Entreprenörskapsutbildning som  
generator för ekonomisk tillväxt

“Encouraging the enterprise spirit is a key to creating jobs and improving 
competitiveness and economic growth throughout Europe.” 

(European Commission, 2002, p. 9).

”Entrepreneurship should encompass all of societies interactions, not just 
those bounded by the market.” 

(Kent & Anderson, 2003, p. 27).

” The significance of entrepreneurship for the economy and the importan-
ce of a basic knowledge of business administration are not recognised 
sufficiently in schools and are taught too late in the curriculum to have a 
real impact.” 

(European Communities, 1998, p. 39).

“... the need to promote entrepreneurial learning in schools as essential 
for economic growth on national level.” 

(Black, 2003, p.2). 

Den allmänna nyttan med entre-
prenörskapsutbildning för alla

”Thus entrepreneurship education is important for both future 
entrepreneurs and who do not become entrepreneurs. It will certainly 
expand the number of people that might start a business because they 
will have the initial preparation and encouragement they need the risk of 
becoming an entrepreneur. For other students, an education in entrepre-
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neurship helps them learn to think in entrepreneurial terms, which can 
help them in whatever activities or careers they select during their lives.” 

(Walstad, 2003, p. 55).

“However, entrepreneurship should not be considered just as a means 
for creating new businesses, but as a general attitude that can be usefully 
applied by everyone in everyday life and in all working activities.” 

(European Commission, 2002, p. 9).

” Entrepreneurship and its promotion can thus be seen to support both 
society in general and its individual members.” 

(Lähdeniemi, 1997, p. 175).

“In a broad sense, entrepreneurship should be considered as a general at-
titude that can be usefully applied in all working activities and in life.” 

(European Commission, 2004b, p. 6). 

Entreprenörskapsutbildning ger kunskaper som ”… are applicable in a 
range of work settings, improving organizational performance. In the vo-
luntary sector, the application of new knowledge and skills should result 
in a more efficient and effective use of resources and the delivery of bet-
ter client services.” (Cooper, Bottomley & Gordon, 2004, p. 21). “…are 
necessary assets for both employees and self-employed alike, or even any 
individual in developed or developing economies.” 

(Owusu-Ansah & Flemin, 2002, p. 92). 

“Entrepreneurial skills and attitudes provide benefits to society, even 
beyond their application to business activity. In fact, personal qualities 
that are relevant to entrepreneurship, such as creativity and a spirit of 
initiative, can be useful to everyone, in their working activity and in their 
daily life.” 

(European Commission, 2004a, p. 4). 
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Utbildning i, om och för 
entreprenörskap: Fall-
studier i gymnasieskolan

Håkan Karlsson

Denna studie är en del i ett större forskningsprojekt som sedan hösten 
2002 bedrivits vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitet. 
Detta kapitel är en beskrivning av entreprenörskapsaktiviteter i några av 
Länets skolor som innehåller tre delar.1 I den inledande delen ges en kort 
teoretisk bakgrund till entreprenörskap och dess relation till utbildning. 
Den andra delen beskriver hur utbildningen ter sig i ett urval av gymnasie-
utbildningar samt i en grundskola. Den tredje delen innehåller samman-
fattande diskussioner och slutsatser. 

Forskare och politiker
På ett bredare plan är utgångspunkterna i denna studie en närmast ex-
plosionsartad ökning av forskning om entreprenörskap och företagsamhet 
under de senaste 25 åren (se tex Audretsch, 2000; Kyrö, 2000; Landström 
& Sexton, 2000). Forskare och politiker verkar dessutom vara rörande 
överens om att utbildning som innehåller entreprenörskap behövs för att 
utveckla EU och dess medborgare i ekonomisk och personlig mening. Runt 
denna utveckling har den politiska och den vetenskapliga sfären en sam-
stämmighet som ibland inte bara är förvillande lik, utan faktiskt helt över-
ensstämmande ord för ord (Holmgren, & From, 2005). Något som tydligt 
framkommer i både politiska dokument och i vetenskapliga publikationer 
är att det handlar om att förändra attityden i hela Europa gentemot före-

1 Delar av det material som presenteras och analyseras har tidigare presenterats i 
Snyder, Olofsson & Karlsson (2004) samt i en C-uppsats Karlsson (2004). Detta kapitel 
innehåller en reanalys samt en breddad analys av det samlade empiriska materialet från 
projektets fallstudier.
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Svårigheter med definitioner

tagare/företagande. På den politiska nivån inom EU efterlyser man en in-
ställning till entreprenörskap som ska främja de tankesätt och värderingar 
som krävs för företagande. ”Detta innebär att man aktivt måste främja en-
treprenöriella värderingar och ta itu med rädslan för risktagande bland så 
många potentiella entreprenörer som möjligt” (Europeiska kommissionen, 
2004. s.4) samtidigt som Kommissionen uppmanar ”..medlemsstaterna att 
integrera utbildning för entreprenörskap i alla skolors läroplaner och ge 
skolorna lämpligt stöd så att de kan inrätta effektiva utbildningar av hög 
kvalitet.” (s.8).

Entreprenörskapet ska genomsyra hela utbildningssystemet från för-
skolan upp till universitetsnivån. Forskare och politiker menar oftast att 
i de lägre åldrarna (från förskola) ska utbildning i entreprenörskap handla 
om inre egenskaper som kreativitet, mod, flexibilitet och initiativförmåga. 
Senare på gymnasium och universitet ska inriktning och fokus flyttas över 
mot att starta och driva företag, att jämföra med Europeiska kommissio-
nens expertgrupp (2003) definition av entreprenörskaps-utbildning:

”a broader concept of education for entrepreneurial attitudes 
and skills, which involves developing certain personal qualities 
and is not directly focused at the creation of new businesses; and, 
A more specific concept of training on how to create business.” 

(Europeiska kommissionen, 2003, s16)

Svårigheter med definitioner
Kyrö (2000) argumenterar för att ett entreprenöriellt paradigm är på väg 
att bli en egen forskningsdisciplin och Landström (2005) menar att ett 
entreprenöriellt forskningsfält har konsoliderats. Forskarna i detta fält är 
överens om att utbildning i entreprenörskap är ett hastigt växande feno-
men samtidigt som de inte är överens om formen för utbildningen och dess 
innehåll. Något som gör det svårt att definiera vad utbildning i företag-
samhet och entreprenörskap egentligen är. Fenomenet entreprenörskap 
kan till exempel i utbildningssammanhang definieras som utbildning i, om 
och för entreprenörskap. Däremot är forskarna överens om vad som orsa-
kar dessa meningsskiljaktigheter, nämligen att begreppet entreprenörskap 
i sig inte är tydligt definierat. Detta gör att de teoretiska definitionerna av 
entreprenörskap får så många aspekter att de blir svåra att tillämpa empi-
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riskt och praktiskt (jfr. Gibb 2004a; 2004b; & Landström 2005). Man kan 
också konstatera att Kyrö (2000) och Landström (2005)2 räknar upp ett 
stort antal vetenskapliga discipliner som ingår i forskningsfältet, dock inte 
pedagogik trots att det delvis handlar om utbildning.

En nordisk undersökning visar dessutom att begreppen entreprenör 
och entreprenörskap inte självklart är begrepp som används i de nordiska 
skolsystemen. Den visar att de nationella begreppen används och inte en-
treprenörskap. I Sveriges fall är företagsamhet ett vanligare begrepp än en-
treprenörskap (Nordiska ministerrådet, 2002). 

Oavsett hur man betraktar entreprenörskap är det dock alltid kopplat 
till någon typ av värdering, det som betraktas vara entreprenöriellt är ald-
rig värdeneutralt (Klosterberg & Andersson, 2003).

Hinder för det entrepre-
nöriella lärandet
Den rådande utbildningen beskrivs av Landström (2005) som ett hinder 
för entreprenöriellt lärande genom att vara hårt tidsstyrd, med en hög grad 
av specialiserade ämnen och med vad han kallar ”..”traditionell”..” (s. 71) 
undervisning (jfr Johannissen, Madsen, & Wallentin 2000). Landström 
utmålar också just elevers, studenters och lärares vana av dessa rådande, 
traditionella undervisningsformer som ett problem för förändring av den 
rådande utbildningen. Fiet (2001) belyser några av bristerna i denna så kal-
lade traditionella utbildning; undervisningen är förutsägbar och allt för 
tråkig, dessutom kan de teoretiska genomgångarna vara allt för irrelevanta 
för studenternas framtida karriärer. Carland & Carland (2001) är också 
kritiska till det de anser råda i utbildningssystemen. System där skoläm-
nena lever i isolerade kurser som inte ger något enhetligt sammanhang och 
där det heller inte tas tillräcklig hänsyn till studenternas olika lärstilar. 
Sammanfattningsvis får Johannisson, et al (2000) det sista ordet i denna 
kritik av den rådande, så kallade traditionella utbildningen. De menar att 
den rådande utbildningen bygger på en hård styrning av tiden, uppsplitt-
rade ämnen, situationellt lärande, en för eleven yttre styrning och kontroll 

2 Intressant att notera är att Hans Landström är professor i företagsekonomi med 
inriktning mot entreprenörskap och att Paula Kyrö är professor i entreprenörskapsut-
bildning.
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samt en separerad skolkunskap. Skolmiljön är dessutom för monologisk i 
den bemärkelsen att eleverna ges allt för få tillfällen till egen språkproduk-
tion och att lärarna dominerar kommunikationen. Det råder också en fa-
citkultur i skolan med en allt för kognitiv inriktning och där likhet betonas 
allt för starkt.

Alternativen till den  
rådande utbildningen
Delar av forskningen i entreprenörskapsfältet visar också på alternativ 
till den i deras mening rådande, t́raditionella,̀  form av utbildning. Gibb 
(2004b) ger exempel som bygger på ett perspektiv där lärandet betraktas 
som en social process och studenten ska delta i sociala sammanhang där 
man utför någon typ av praktik. Ett perspektiv där lärande och vetande är 
inbäddade i relationer mellan människor i de aktiviteter de bedriver till-
sammans. Det gäller dessutom att skapa miljöer och förutsättningar som 
inte dekontextualiserar lärande på samma sätt som han menar sker i t́ra-
ditionell` utbildning. Gibb framhäver även vikten av möjligheten till sociala 
praktiker med relevanta intressenter som kan forma studenternas identitet 
och göra dem bekanta med relevanta värderingar och känslor. Han argu-
menterar också för att denna alternativa utbildning gör studenterna bättre 
förberedda för att hantera en komplex global omvärld.

Som lämpliga pedagogiska metoder lyfter Gibb (2004b) fram ett antal 
olika alternativ anpassade för entreprenörskaps-utbildning, till exempel 
workshops, debatter, simuleringar, mentorskap, projekt och fall. Metoder 
som passar in i olika grad beroende på vilka egenskaper man avser att ut-
veckla hos studenterna. Även andra forskare för fram liknande förutsätt-
ningar som central för en utbildning i entreprenörskap. Hjorth och Johan-
nison (2001) anser att entreprenöriellt lärande handlar om att reflektera 
genom interaktion med andra samt att bygga självförtroende och nätverk. 
De argumenterar med hänvisningar till Herakleitos, Nietche och Heideg-
ger för att individernas perception måste vara inriktad på att bli istället för 
att vara, något som skulle leda till ett perspektiv som bättre lämpar sig för 
entreprenöriellt lärande. Det skulle dessutom möjliggöra att man kommer 
bort från myten om entreprenören som hjälte, (Jfr Gibb, 2004b). 

I en undersökning om entreprenörskap i den norska skolan argumen-
terar Karlsen (2001) för att skolledare och lärare måste driva ett föränd-
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ringsarbete som innefattar skolans organisationsstruktur, timplaner samt 
skolans arbetsformer. Detta är nödvändigt för att skapa arbetsformer som 
engagerar eleverna på ett nytt sätt genom till exempel projektarbeten och 
lokalorienterad undervisning i olika former. Skolan skall till exempel an-
vända sig av teater, revyer och musikaler i lärandesituationen, dessutom 
förordar han åldersblandad undervisning och att eleverna faktiskt driver 
företag eller projekt.

Johannisson et al (2000) argumenterar för att ”Skolning i entreprenör-
skap och förnyelse är snarare en bildningsfråga, som gäller centrala kva-
lifikationer för alla3 ungdomar som ska gå ut i ett föränderligt samhälle: 
kreativitet, flexibilitet, initiativförmåga, ansvarförmåga och problemlös-
ningsförmåga.” (s. 10). För att åstadkomma denna skolning i entrepre-
nörskap så menar Johannissen et al (2000) att det krävs förändringar av 
skolans miljö och arbetsmetoder mer än av förändringar i det innehåll som 
behandlas. De beskriver den nödvändiga miljön och de processer som krävs 
för det företagsamma lärandet som en dialogisk miljö där eleverna ska ar-
beta i långa sammanhängande processer. Lärandet ska vara problembase-
rat med möjlighet till olika frågeställningar som kan ge många olika svar. 
Ansvaret för lärandet ska ligga på eleven i en miljö där olikheter i kommu-
nikationen ger upphov till nya lärandemöjligheter och eleverna ska få en 
möjlighet till livsvärldskunskap genom metakognitivt tänkande. Lärarna 
ska ha huvudansvaret för utvecklingen av den pedagogiska praktiken och 
de ska också ha ett individuellt ansvar för sitt eget lärande. Dessa förfat-
tare tar stöd hos till exempel Dysthes, Martons och Säljös teorier i sina 
argument för hur utbildning för ett företagsamt lärande ska vara utformad. 
Alltså ett stöd i samtida pedagogisk teori som betonar språkets och lässtra-
tegiernas betydelse samt ett sociokulturellt perspektiv (Englund, 2004). 
Det finns också tydliga spår av tankar som bygger på progressiv pedagogik 
(se tex. Dewey, 2003) hos såväl Johannison et al (2000) som Gibb (2004a, 
2004b). Bland annat är lärande genom att göra viktiga inslag i den peda-
gogik de förordar.

Till detta kan läggas att Johannisson et al (2000) menar att de rådande 
läroplanerna i stort överensstämmer med deras syn på lärande, företagsamt 
lärande, och att bristerna huvudsakligen framträder i skolans praktik. De 
menar dock att läroplanerna brister på en punkt. Det saknas skrivningar 

3 Min kursivering
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om företagsamhet och entreprenörskap i dessa texter. Sammanfattningsvis 
kan sägas att den utbildningen i entreprenörskap representerat av de klas-
siska ekonomiska handelsskolorna huvudsakligen står för en utbildning i 
och om entreprenörskap. Den vidare synen som Gibb, Johannisson och 
Kyrö med flera representerar är en utbildning för entreprenörskap i all ut-
bildning. 

Baserat på litteraturen på området har följande definitioner av utbild-
ning i, om och för entreprenörskap använts vid analysen av empirin:

I •	 entreprenörskap är utbildning som genom praktik och teori ska 
främja skapandet och fortlevnaden av företag.

Om•	  entreprenörskap är det teoretiska studien och analysen av en-
treprenörskap 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 innehållet och ett individuellt ansvar för det egna 
lärandet. Dessutom som en utbildning där lärarna har ett indivi-
duellt 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) mfl. som ett alternativ 
till den rådande t́raditionellà  utbildningen

Fallbeskrivningar
Hur ser det ut i några av länets skolor när det gäller utbildning i, om och 
för entreprenörskap? 

Syftet med denna studie är att med tanke på entreprenörskap och fö-
retagsamhet beskriva och analysera den verksamhet som bedrivs i delar av 
länets skolor, för att utröna vilka tecken på utbildning i, om och för entre-
prenörskap samt företagsamhet som finns i den västernorrländska skolan. 
Studien centrerades genom frågorna: Hur ter sig den samtida utbildningen 
i förhållande till de beskrivningar som det entreprenöriella forskningsfältet 
ger av utbildning i, om och för entreprenörskap samt företagsamhet? Hur 
väl överensstämmer forskningsfältets beskrivningar av den rådande utbild-
ningen med den faktiskt rådande utbildningen?
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Fallstudien
Studien genomfördes med en multipel falldesign vilket Yin (2003) fram-
skriver som lämplig när man studerar skolutveckling. Studiens design var 
huvudsakligen baserad på Yins tankar om vad som kan vara ett fall, dvs nå-
got mer än en enskild entitet. Fallen kan enligt Yin vara t ex skolor, händel-
ser, aktiviteter eller processer av till exempel lärande. Valen av fall gjordes 
utifrån den förförståelse som uppnåddes efter en förstudie som genomför-
des under hösten 2002 (Snyder, Olofsson & Karlsson, 2003) samt genom 
studier av skolans beskrivningar av de gymnasiala programmen. 

Fallen kom att utgöras av två gymnasieskolor och fyra gymnasiala pro-
gram samt två klasser i en grundskola, skolorna är belägna i två av länets 
kommuner, Valet föll på Hantverksprogrammet gren frisör, som är ett tra-
ditionellt yrkesinriktat program, Teknikprogrammet som är ett teoretiskt 
program med en hög grad av praktiska inslag och Samhällsprogrammet 
som är ett rent akademiskt, teoretiskt program. Teknikprogrammet stu-
derades på två olika gymnasieskolor. Det huvudsakliga målet i urvalet var 
att kunna förstå och beskriva gymnasieskolans hela spännvidd av program, 
genom det programspecifika och genom maximal variation i utbildningar-
nas utformning. I dessa program studerades årskurs ett samt årskurs tre 
för att få en övergripande bild av progressionen i utbildningarna. I fallet 
med Hantverksprogrammets gren frisör studerades årskurs ett och två, 
på grund av att årskurs tre befann sig på Arbetsplatsförlagd Utbildning 
(APU). Detta innebär att eleverna hade utbildning ute på olika frisörsa-
longer, något som försvårade observationer av denna årskurs.

Grundskolan som studerades blev en del av studien då man på skolan 
under en längre tid bedrivit ett projekt med inriktning mot entreprenörskap 
och företagsamhet. Projektet bedrevs i två parallellklasser från årskurs fem 
till årskurs nio. I detta fall skedde urvalet med tanke på att kunna beskriva 
och förstå något som skulle kunna utgöra en ideal praktik i förhållande till 
hur utbildning i entreprenörskap samt företagsamhet beskrivs avdelar i det 
entreprenöriella forskningsfältet. Totalt deltog ca 50 av skolans elever i det 
projekt som beskrivs och analyseras, Talarstolen.

Fallbeskrivningarna inleds med de gymnasiala programmen och avslu-
tas med fallet i grundskolan. Med karaktärsämnen menas de ämnen som 
är specifika för de enskilda utbildningarna, t ex frisörämnena i Hantverks-
programmet gren frisör. Andra ämnen som inte är direkt kopplade till det 
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programspecifika benämns övriga ämnen, t ex matematik, svenska och 
bild. 

Tabell 2.1 Fallstudiens kommuner, skolor, utbildningar samt antalet elever

Stora kommunen Lilla kommunen

Gymnasieskola 1,
ca 1100 elever Grundskolan Gymnasieskola 2,

ca 650 elever

Hantverksprogrammet 
år 1, 15 elever

Två klasser med 
ca 50 elever

Samhällsprogrammet år 
1, 23 elever

Hantverksprogramemt 
år 2, 16 elever

Samhällsprogrammet år 
3, 17 elever

Teknikprogrammet A 
år 1, 31 elever

Teknikprogrammet B år 
1, 11 elever

Teknikprogrammet A 
år 3, 30 elever

Teknikprogrammet B år 
3, 24 elever

Hantverksprogrammet gren Frisör
Generellt är Hantverksprogrammet inriktat på hantverkskunskaper och 
yrkeskunskaper med inslag av både praktik och teori i utbildningen. Hu-
vuddelen av utbildningen kan dock sägas vara inriktade mot ett praktiskt 
yrkesliv (Skolverket, 2005). Detta gäller även Hantverksprogrammet gren 
frisör som hädanefter kommer att benämnas Frisörprogrammet.

På skolan avspeglas detta genom frisörprogrammets lokala utformning. 
Utbildningen innehåller huvudsakligen moment som är inriktade mot ett 
praktiskt yrkesliv som frisör. Detta visar sig inte minst i att de lokaler där 
utbildningens karaktärsämnen bedrivs består av två salonger med 16 fri-
sörstolar i varje salong samt en sal för teori. I dessa lokaler befinner sig 
eleverna den största delen av skoldagen, även under raster och håltimmar. 
När eleverna läser andra ämnen går de till andra lokaler på skolan. Elev-
erna beskrivs av de flesta lärarna som entusiaster med ett enda mål i sikte, 
att bli frisörer. Detta bekräftas också i elevintervjuerna samt i observatio-
nerna. De har ett tydligt mål att bli frisörer och de har dessutom reflekterat 
över yrket i ett längre tidsperspektiv. I intervjuerna framkom att eleverna 
var medvetna om frisöryrkets risker, till exempel utslitna axlar och leder. 
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Detta visar sig genom att de reflekterar över alternativa karriärer efter ett 
antal år som frisör, ofta med någon koppling till branschen. 

Frisörbranschen är direkt inblandad i utbildningens praktiska genom-
förande genom att tillhandahålla APU-platser för årskurs två och tre. 
Dessutom har frisörbranschen ett stort inflytande över utbildningens ut-
formning genom att ha representanter i det lokala yrkesrådet, som sam-
manträder två gånger per år. I yrkesråden sitter representanter för elev-
erna, skolan, kommunala förvaltningar samt representanter från aktuell 
bransch och aktuella fackförbund. Yrkesrådet för frisörutbildningen be-
handlar ärenden som berör APU, handledning, gesällprov, olika mässor 
samt betygs- och intagningsfrågor. Ett annat tecken på branschens infly-
tande är att det är vanligt förekommande med inslag i utbildningen där 
försäljare får möjlighet att presentera sina hårvårdsprodukter. Under tiden 
för observationerna fick både årskurs ett och två delta i en sådan produkt-
information. Vid denna demonstration fick eleverna möjlighet att disku-
tera olika produkters användningsområden, prova olika produkter och 
diskutera dess egenskaper.

Alla tre årskurserna på Frisörprogrammet arbetar med de redskap 
och metoder som en frisör använder. Varje elev har under första året fyra 
olika peruker monterade på attrapper av huvuden att arbeta med. De an-
vänds i följande ordning; en ”hästsvans”, halvt huvud, helt huvud kvinna 
och helt huvud man, mannen har också helskägg. Eleverna lär sig klippa 
dessa dockor enligt en klippteknik som utvecklats i Chicago och är inter-
nationellt spridd. Den bygger på fyra grundfrisyrer som kan utvecklas till i 
stort sett vilken frisyr som helst. Grundfrisyrerna är solid form, graderad, 
ökande längder och lika längd. Instruktionssystemet innehåller begrepp 
som formlinje (hårets siluett), textur (hur ytan ser ut), verktygsvinklar, och 
fingervinklar mm. För frisyrrekommendationer lär man sig också ta hän-
syn till hårets densitet och växtmönster samt huvudform och kroppskon-
stitution mm. Förutom klippteknik behandlas ofta vikten av att hålla en 
god ordning, att städa ofta, samt vikten av att behandla kunderna på ett 
trevligt och positivt sätt. Det andra och tredje året flyttar eleverna över till 
en ny salong som ligger i anslutning till den första. Den drivs som en fri-
sersalong med kunder, tidsbeställning, behandling och betalning. I årskurs 
två och tre har eleverna även Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) med 
tyngdpunkten under årskurs tre då de utbildas på frisörsalonger under en 
hel termin. 



91

Fallbeskrivningar

Integrationen mellan karaktärsämnena är omfattande och det finns 
hela tiden naturliga kopplingar mellan teori och praktik i dessa ämnen. 
Däremot är integrationen med få undantag obefintlig mellan karaktärs-
ämnena och övriga ämnen. Karaktärsämnena består förutom praktiskt 
frisörarbete av arbetsmiljö, hantverks-orientering, kultur och stilhistoria, 
materialkunskap samt försäljning och service. Materialkunskap som be-
handlades under tiden för observationerna var kemi, där man behandlade 
hårets egen kemi i förhållande till de produkter som används för hårvård. 
I kultur och stilhistoria arbetade man med antikens mode med tanke på 
smink, hårvård och kläder. Det har också gjorts vissa försök till samar-
beten med andra ämnen som religion. I samband med olika religioner har 
man behandlat olika frisyrer med koppling till religiösa företeelser som 
bröllop och andra familjehögtider. 

I karaktärsämnena arbetar man med ett erfarenhetsbaserat lärande 
som berör den praktik som eleverna ska ut och arbeta i. Frisöreleverna til-
låts i hög utsträckning ta ansvar för sitt eget lärande, och man experimen-
terar hela tiden med sitt eget och andras utseende. En stor del av arbetet 
sker i samarbete mellan elev och elev samt mellan lärare och elev och kom-
munikationen i klassrummet är ofta i form av dialog. En dialog där lärarna 
växlar mellan att vara instruktörer och mentorer eller handledare. Arbetet 
i karaktärsämnena är på det stora hela en lång process med inslag av plane-
ring, genomförande samt utvärdering med möjlighet till reflektion, något 
som framkommer i både intervjuer och observationer. 

Företagande är en naturlig del av frisörprogrammet som kan förklaras 
på många sätt. Genom att eleverna gemensamt driver salongen på skolan 
och genom den omfattande praktiken ute på frisersalonger så får de en 
god inblick i vad det innebär att driva en frisersalong. I en stor del av den 
dagliga undervisningen diskuteras, ekonomi, kundvård och skötsel av en 
frisersalong. Lärarna i karaktärsämnena är frisörer med lång erfarenhet 
från branschen, som utbildat sig till yrkeslärare. De har dessutom drivit 
egna salonger innan de blev lärare och kan därmed sägas representera ett 
företagsperspektiv. 

I frisörprogrammet ingår en kurs i småföretagande och eleverna dri-
ver från och med årskurs två ett så kallat UF-företag4 som projektarbete. 
Detta är en anpassning till programmet. Normalt genomförs projektarbe-

4 UF, Ung Företagsamhet är en organisation som verkar för att införa företagsamhet 
och näringslivskontakter i utbildningssystemet se tex. www.ungforetagsamhet.se
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ten i årskurs tre men i detta program genomförs det i årskurs två. Denna 
anpassning av projektarbetet beror på att eleverna har så mycket praktik i 
årskurs tre att det inte går att genomföra då. Eleverna utvecklar och driver 
i mindre grupper en mängd olika företag i detta projektarbete, bland annat 
en mobil frisersalong med inriktning mot äldreboenden samt ett företag 
som säljer hårvårdsprodukter. Under projektets gång sköter eleverna dessa 
företag som riktiga företag, med försäljning, marknadsföring, ekonomisk 
redovisning och så vidare. Eleverna för loggbok under tiden och projektet 
avslutas med att de skriver en rapport över vad de har gjort, hur det har 
gått, vad de kunde ha gjort annorlunda samt vilka framtidutsikter företa-
get skulle kunna ha. Projektarbetet är i hög grad integrerat med program-
mets karaktärsämnen då lärarna samarbetar om projektet. Eleverna väljer 
också av eget intresse projekt som är väl anknutna till frisörutbildningen 
och yrket. Eleverna besökte också OFB5 vid tre tillfällen under denna kurs 
för att delta i en så kallad Raket.6

Eleverna på Frisörprogrammet visar också en mer allmän form av fö-
retagsamhet. Genom klassrådet samlar de in sponsorpengar för att använ-
das till olika klassresor. Eleverna sålde också olika produkter och ordnade 
sminkkurser för att tjäna pengar. Huvudsakligen skulle pengarna använ-
das till en klassresa i slutet av utbildningen, men pengarna skulle också 
användas för resor till olika mässor runt om i landet, med hår och mode 
som tema. 

I de övriga ämnena på programmet arbetar lärare och elever med olika 
arbetsformer i en stor variation, här följer några exempel. På matematiklek-
tionen går läraren igenom procent och promille, när genomgången är klar 
övergår eleverna till att arbeta i boken. I engelskan genomförs glosförhör 
och eleverna övergår sedan till att öva på att prata engelska. På lektionen i 
svenska för årskurs två arbetar de i projektform med ett tema om Shakes-
peare och hans pjäser. De ska jobba i grupp med olika uppgifter som sedan 
ska redovisas. En grupp ska göra om en scen i Romeo och Julia och spela in 
detta på video. En annan grupp ska spela upp en scen ur Romeo och Julia 
som teater, några andra ska göra ett porträtt av författaren osv. Vissa av 
eleverna går till biblioteket för att hitta relevant information samt litteratur 

5 OFB, Open for Business är en institution som arbetar med ungdomars entrepre-
nörskap och företagsamhet. Se Holmgren, kapitel 4, för en mer ingående beskrivning av 
OFB

6 Se Holmgren, kapitel 4, för en mer ingående beskrivning av Raketerna
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och några stannar kvar i klassrummet. I Bild och form arbetar eleverna 
med landskap, de har först målat en bild i färg för att sedan göra samma 
bild i svart-vitt. Den uppgift som de arbetar med är att ta foton av varandra 
som de sedan förstorar och skriver ut i svartvitt för att sedan välja ut två fo-
ton att rita av. När denna uppgift är genomförd ska de övergå till att arbeta 
i grupp med att skapa mässmontrar till en mässa där de ska presentera sina 
UF-företag. Även i dessa ämnen sker kommunikationen huvudsakligen i 
form av dialog mellan lärare och elev. Eleverna har ofta synpunkter och 
de deltar relativt ofta i att utveckla och förändra uppgifterna, vilket gäller 
samtliga lektioner. 

Teknikprogrammet A
Teknikprogrammet har inte en lika tydlig koppling till någon enskild 
bransch som Frisörprogrammet och det förekommer ingen APU. Kontak-
terna med näringslivet sker i stället genom ett begränsat antal studiebesök 
ute i industrin. Även på detta program är integrationen mellan karaktär-
sämnen och övriga ämnen obetydlig, men precis som i frisörprogrammet 
är integrationen mellan karaktärsämnena vanligt förekommande. Denna 
integration mellan karaktärsämnena är speciellt tydlig i årskurs tre, där 
samarbeten sker mellan produktionsteknik, CNC-teknik, robotteknik, 
konstruktion och projektarbete. CNC teknik innebär datorstött arbete 
med ritningar och beräkningar samt programmering av datoriserade verk-
stadsmaskiner. De som undervisar i dessa ämnen har lång erfarenhet från 
industrin och de har vana att arbeta i projektform, vilket avspeglar sig i 
undervisningen. Mycket av det arbete som iakttogs under tiden för studien 
var inriktat på att eleverna självständigt arbetade med projekt av olika slag. 
Inriktningen i Teknikprogrammet kan sägas vara mer mot projektarbete 
för produktutveckling än mot att driva företag, men det finns dock tyd-
liga inslag av företagande. I till exempel projektarbetet på 100 poäng ingår 
kostnadsberäkningar med hjälp av offerter och prislistor. I programmet 
läser eleverna även en kurs i småföretagande, men på denna kurs var lä-
raren missnöjd med att de inte lyckats integrera detta ämne med de övriga 
karaktärsämnena. I denna kurs gör eleverna också tre besök på OFB för att 
prova på deras verksamhet.

I de projektarbeten som genomförs och i det samarbete som sker mel-
lan karaktärsämnena arbetar man både individuellt och i grupp. Eleverna 
arbetar självständigt med projekten och lärarna fungerar som handledare 
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och projektets slutprodukt blir en rapport samt en presentation. Eleverna 
tillåts prova olika sätt att lösa problem på ett forskande sätt i projektfrom, 
något som framkommer i både observationer och intervjuer. Ett exempel 
på detta var de elever som skulle konstruera en ny stötdämpare med hjälp 
av elektromagneter. Läraren påpekade för mig en hel del av den problema-
tik som eleverna skulle stöta på, men eleverna tilläts undersöka detta på 
egen hand utan att läraren kom med pekpinnar om denna problematik. 
Alla elever hade självständigt valt vad de skulle arbeta med och de arbe-
tade med detta projekt under hela terminen. En elev var inte nöjd med 
de mikrofoner till gitarrer som finns på marknaden och skulle konstruera 
en ny typ av mikrofon. Några andra elever skulle konstruera en ny typ av 
kylare för processorer i datorer. Utgångspunkten i arbetet är alltså något 
som eleverna finner värt att söka egna lösningar på. Kommunikationen i 
klassrummen under dessa ämnen präglas i hög grad av dialog mellan elever 
och lärare. I samtal med lärarna framkommer en viss problematisering av 
ämnesövergripande projektarbeten. Svårigheten ligger i att eleverna ska ga-
ranteras ett visst ämnesinnehåll och en viss tid för varje ämne och delkurs. 
I projektformen försvåras lärarens möjlighet till kontroll över att eleverna 
verkligen fått bearbeta detta ämnesinnehåll under tillräcklig tid. 

Teknikprogrammets första år innehåller ämnena teknikutveckling, 
matematik, naturkunskap, fysik, individuellt val, svenska, engelska, språk 
samt idrott och hälsa. Det andra året väljer studenterna vid denna skola 
någon av följande inriktningar för årskurs två och tre; teknik & företa-
gande, design och produktutveckling, informationsteknik, virtuell design, 
byggande och miljö samt högskolespåret. Huvudsakligen gjordes observa-
tioner i årskurs tre på inriktningen för teknik och företagande. Ämnena 
matematik, naturkunskap, fysik, svenska och engelska kan sammanfattas 
i att bestå av en undervisningsform som bygger på att läraren har genom-
gång och att eleverna sedan arbetar med uppgifter av olika slag. Kommu-
nikationen på dessa lektioner är mer av monolog där läraren initialt agerar 
föreläsare och sedan övergår till att understödja eleverna i deras arbete med 
uppgifterna. 

Teknikprogrammet B
På denna skola kan eleverna i teknikprogrammet välja mellan följande lo-
kala inriktningar; datorteknik, teknik & företagande samt virtuell design. 
Precis som i Teknikprogrammet A förekommer ingen APU och det finns 
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inga direkta kopplingar till någon enskild bransch. Den största skillnaden 
mellan dessa program är att på Teknikprogrammet B är det en enskild 
lärare som till största delen utvecklar och driver programmet.

I karaktärsämnena arbetar man även på detta program ämnesövergri-
pande och oftast i projektformer, där läraren försöker hitta nya lämpliga 
projekt för varje klass. Ett exempel på detta är att eleverna i årskurs ett 
arbetar med att utveckla, bygga och kostnadsberäkna två stycken isjakter. 
Den ena byggs för segeldrift med delar från en stege, segel från en vindsur-
fingbräda samt delar som eleverna tillverkar själva. Den andra isjakten är 
motordriven med en EU-moped som grundstomme och en konstruktion 
med två medar fram, som eleverna konstruerat själva. Eleverna konstaterar 
att den segeldrivna isjakten behöver en styvare mast och att den motor-
drivna antagligen blir för dyr att producera. Andra exempel är en under-
sökning av arbetsmiljön på ett antal av skolans praktiska utbildningar som 
årskurs tre genomför. De har fått i uppdrag att systematiskt undersöka alla 
maskiner på Fordonsprogrammet och det Trätekniska programmet. De 
ska kartlägga risker med maskinerna och lämna förslag på åtgärder som 
kan minimera riskerna för skador vid maskinarbetet. Enligt läraren så är 
det ett praktiskt, realistiskt projekt som ger eleverna möjlighet att träna 
sig i säkerhetstänkande, konstruktion, ekonomi samt rapportskrivande. 
Läraren pratar ofta om hur han skulle vilja och kunna utveckla program-
met. Han har idéer om det mesta och han anser att projektformen är en 
utmärkt arbetsform. Läraren menar att det ger eleverna en helhetsbild av 
hur det är att utveckla och producera ny teknik. Han pratar oftare om pro-
duktutveckling än om att starta och driva företag. Enligt hans mening är 
produktutvecklingen något mycket viktigt och centralt i ett företag, utan 
produktutveckling inga företag. 

I teknikämnet bygger de flesta uppgifterna på projekt som delredovisas 
på olika sätt och slutredovisas i någon typ av rapport. Redovisningarna ge-
nomförs i form av klassrumspresentationer och de kan också bestå i arbets-
prover av olika karaktär beroende på projektets innehåll. Eleverna arbetar 
självständigt och i grupp med projekten utifrån vissa givna ramar. Littera-
turen består av både kurslitteratur och annan litteratur som kan behövas 
vid de olika projekten, till exempel arbetsskyddsföreskrifter och lagtexter. 
Eleverna hämtar också stora delar av information och fakta via Internet. 
Den experimenterande projektarbetsformen som framkommer i samtal 
med läraren samt i observationerna bekräftas i intervjuer med eleverna. 
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Samtliga intervjuade elever var mycket nöjda med denna arbetsform och de 
var mycket nöjda med utbildningens utformning och genomförande.

Studiebesök ute i den lokala industrin är vanligt förekommande i ut-
bildningen. Läraren väljer lämpliga företag för de projekt man arbetar med 
men det kan också var besök av mer allmänintresse som till exempel bygget 
av Botniabanan. Besöken kan också handla om att studera innovativa fö-
retag eller för att få en allmän inblick i de lokala företagen. Studiebesöken 
ses som en viktig komponent för att skapa kopplingar till omvärlden och 
för att skapa sammanhang.

Integrationen mellan karaktärsämnena och övriga ämnen är i stort sett 
obefintlig. I teknikämnet arbetar eleverna ämnesövergripande men det fö-
rekommer inget direkt samarbete med matematik, svenska, engelska och 
fysik. I de övriga ämnena arbetar lärare och elever med det enskilda inne-
hållet på lektionerna med få kopplingar till de andra ämnena. Läraren i 
teknikämnet hoppas att detta ska förbättras, då han menar att karaktär-
sämnena i högre grad borde styra innehållet i kärnämnena. Han menar 
också att det inom programmets karaktärsämnen finns en helhetssyn som 
borde finnas i hela programmet. Han tycker dessutom att eleverna ska få 
större möjlighet till praktik i den lokala industrin. Där finns den moder-
naste tekniken och de största möjligheterna till insyn i ett framtida yrkesliv 
som tekniker.

I matematik och fysik är det litteraturen och läraren som huvudsakligen 
styr ämnesinnehållet fullt ut. I de övriga ämnena arbetar eleverna under 
många lektioner självständigt på andra ställen än klassrummen. Eleverna 
arbetar bland annat med en personlig novell på lektionerna i svenska och 
med grammatik under lektionerna i engelska. I klassrummet sker kom-
munikationen oftast i form av dialog även vid de tillfällen som lärarna har 
genomgångar av något. Detta gäller de flesta ämnen men är helt klart tyd-
ligast i teknikämnena.

Några av eleverna i årskurs tre driver också ett UF-företag och de har 
besökt OFB för att delta i deras verksamhet. Besöken på OFB är något som 
de flesta elever på programmet har genomfört och de flesta som har varit 
där har också genomfört en av OFB ś aktiviteter, ”Business for a day”, som 
går ut på att under en dag driva ett företag. 
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Samhällsprogrammet
Inom den inriktning av Samhällsprogrammet som huvudsakligen studeras 
är karaktärsämnena historia, religion och samhällskunskap. I dessa äm-
nen bedrivs undervisningen med föreläsningar, genomgångar, individuella 
uppgifter samt grupparbeten. Lärargruppen som har samhällskunskap, 
religion, historia och filosofi har ett tätt samarbete. Just i dessa ämnen för-
söker lärarna arbeta ämnesövergripande med olika projekt som grund för 
undervisningen. Mycket av undervisningen i dessa ämnen är baserad på 
självständiga uppgifter och gruppuppgifter med lärarna som handledare. I 
intervjuerna framkommer att lärarna är överens om att de arbetar med va-
riation i klassrummet, något som bekräftas av observationerna. De arbetar 
med teman och startar ofta med någon typ av genomgång. Dessutom ar-
betar de med diskussioner, grupparbeten, individuella arbeten, frågesport 
och rollspel. Här nämns ett rollspel där lärare och elever tittat på olika rät-
tegångar för att sedan göra en rättegång som rollspel i klassrummet. Temat 
avslutas med sammanfattande seminarium och diskussion.

Matematiklektionerna genomförs med föreläsningar och genomgångar 
som följs av att eleverna löser uppgifter i litteraturen. I Matematikämnet 
är det huvudsakligen kursplanen, litteraturen och läraren som styr vilket 
ämnesinnehåll som bearbetas och kopplingen till andra ämnen framstår 
som obetydlig. Ämnena företagsekonomi, som är en valbar inriktning, och 
naturkunskap ger intrycket av att baseras på projektarbeten, både enskilda 
och grupparbeten. I dessa ämnen arbetar man inte ämnesövergripande. I 
klassrummet sker kommunikationen generellt i form av dialog även vid 
de tillfällen som lärarna har genomgångar av något. I ämnena samhälls-
kunskap, historia, religion, naturkunskap, företagsekonomi och filosofi är 
uppgifterna huvudsakligen baserade på både individuella uppgifter och 
gruppuppgifter som redovisas eller diskuteras i klassrummet. Det fram-
står som att mycket tid är utlagd för självständigt arbete med lärarna som 
stöd eller mentorer. Eleverna kan välja sitt ämnesinnehåll utifrån vissa giv-
na ramar som ges av lärarna. En stor del av historieundervisningen utgår 
från en intresseenkät där eleverna kan fylla i sina individuella intressen. 
Lärarna sätter också upp vissa stoppdatum när man går igenom med elev-
erna vilka lektioner och uppgifter som de missat och planerar tillsammans 
deras restuppgifter efter detta. Eleverna tillåts på dessa sätt vara delaktiga 
i uppläggningen av undervisningen och sin egen studieplanering.
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Under tiden för observationerna skedde all examination med hjälp av 
redovisningar och inlämningsuppgifter i karaktärsämnena samhällskun-
skap, historia och religion samt i naturkunskap. Enligt lärarna förekom-
mer det i dessa ämnen även prov i klassrum samt prov som eleven gör hem-
ma. De examinationer som förekommer i dessa ämnen består oftast av två 
delar, en faktadel och en analysdel. Matematik examineras för det mesta 
med prov i klassrum. Företagsekonomi är det enda ämne som har en direkt 
koppling till företagsamhet och entreprenörskap. Kommunikationen mel-
lan lärare och elever är riklig och lärarna fungerar som handledare eller 
mentorer. Eleverna kommer ofta in i lärarnas arbetsrum för att diskutera 
uppgifter, få råd eller bara för att prata. 

Det utvecklingsarbete som bedrivs på skolan avspeglas i intervjuerna 
med lärarna vid samhällsprogrammets karaktärsämnen. Undervisningen 
i ämnena historia religion, geografi och samhällskunskap ska i framtiden 
bedrivas med schematekniska block där eleverna ska arbeta tematiskt och 
ämnesintegrerat. 

Grundskolan
Skolan ligger i kommunens centralort och den har verksamhet för barn 
mellan sex och sexton år. Organisatoriskt är skolan uppdelad i fyra arbets-
lag med inriktning mot olika åldrar. Samtliga klasser utom elvaåringarna 
är åldersblandade med två årskullar i varje klass. 

Enligt skolledningen har man på skolan haft ett långvarigt arbete med 
värdegrundsfrågor och skolan genomsyras av ett humanistiskt perspek-
tiv. Det är ett perspektiv där tonvikten ligger på att arbeta med relatio-
ner, förståelse för varandra och kommunikation. Pedagogerna ska hjälpa 
eleverna att ta till sig kunskaper som ”bär” i ett framtida liv. Arbetslagen 
organiserar undervisningen och lägger schema själva. Skolledningen har 
en stödjande funktion och arbetslagen har planerings-ansvaret för att nå 
målen i de styrande måldokumenten. Skolledaren är nöjd med samarbetet 
med föräldrarna och varje klass har ett klassråd bestående av föräldrar och 
personal. En gång per år har man Storting då samtliga klassråd, all perso-
nal och skolledningen träffas för att diskutera övergripande frågor. Detta 
arbetssätt fungerar väl i de allra flesta klasserna, enligt skolledaren.

Ett återkommande tema i intervjun med skolledaren var kreativitet. 
Han tog strejken under våren 2003 som exempel, då man under två veckor 
inte kom åt skolans lokaler. Trots detta ställdes inga lektioner in utan un-
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dervisningen bedrevs ute, i andra lokaler och i de lokaler som man kom åt 
på skolan, till exempel hemkunskapssalen. Barnen hade med sig matsäck 
och närvaron var hundraprocentig. Både personal och elever var mycket 
nöjda över hur allt löste sig i en komplicerad situation. Trots att plane-
ringstiden var obefintlig löste personalen svårigheterna på ett kreativt sätt. 
Skolledaren menade att extrema situationer som strejken är något som 
driver skolan till förändring i en positiv riktning. Man tvingas ifrågasätta 
vardagen och hitta nya sätt att bedriva pedagogisk verksamhet. Skolleda-
rens grundläggande inställning var att svårigheter främjar kreativitet och 
att extremsituationer är förändringsdrivande. 

De intervjuade lärarna uppger att skolan har en mycket bra skolled-
ning som lämnar stor frihet att utveckla egna idéer i de olika arbetslagen. 
Överhuvudtaget menar de att skolan är en bra arbetsplats med en god och 
kreativ arbetsmiljö. En av anledningarna till den kreativa miljön är att lä-
rarna följer eleverna upp genom årsklasserna, vilket innebär att man byter 
arbetslag med jämna mellanrum. Att byta omgivning och arbetskamrater 
upplevs som mycket positivt och stimulerande. Kontakterna med föräld-
rarna sägs också fungera väl, både i den vardagliga kontakten och i de för-
äldraråd som finns för varje arbetslag. När det gäller kontakter med det 
lokala närsamhället är variationen stor på hur väl det fungerar. De me-
nar att kontakten med närpolis och kontaktpolitiker inte fungerar medan 
kontakten med sociala myndigheter fungerar bra. Sammanfattningsvis 
kan man säga att de intervjuade upplever sig ha stöd från skolledning, ar-
betskamrater, föräldrar och delar av närsamhället för den verksamhet som 
bedrivs på skolan. På en direkt fråga om de har tillräckliga resurser för 
att bedriva sin verksamhet blir svaret att tid är den största bristvaran. Tid 
att utveckla verksamheten är en större bristvara än ekonomiska medel till 
verksamheten. Den ekonomiska bristen beskrivs snarare som en möjlighet 
till kreativitet, vilket illustreras av följande citat från en intervju: ”Nöden är 
uppfinningarnas moder.”

De intervjuade lärarna menar att man arbetar på olika sätt och med 
olika metoder i de enskilda arbetslagen. Eleverna arbetar med självständigt 
planerade arbeten under handledning, lärarstyrda arbeten och grupparbe-
ten i olika projektformer. Ett sätt att arbeta är genom Storyline, en metod 
där man skapar en konstgjord verklighet i klassrummet. Ett annat sätt att 
arbeta är Talarstolen, ett projekt som initierades av personal på skolan.
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Talarstolen är ett projekt som startade med att en av lärarna sökte en 
nätt talarstol som skulle användas vid muntliga presentationer i klassrum-
met. Då ingen stod att finna ritade hon själv en talarstol som tillverkades av 
slöjdläraren. Idén utvecklades i arbetslaget då man tyckte att stolen var nå-
got som eleverna skulle kunna arbeta med. Arbetslaget insåg att behovet av 
talarstolar för att öva muntlig presentation kunde leda till ett projekt med 
ytterligare pedagogiska poänger. En medlem i arbetslaget läste i tidningen 
om OFB som en del i den lokala näringslivsfunktionen och ett samarbete 
inleddes. Personal från skolan och OFB planerade ett långsiktigt gemen-
samt projekt med talarstolen som nav. De cirka 50 eleverna i årskurs sex, 
delades av praktiska skäl in i fyra grupper. Marknadsförings- och ekonomi-
gruppen höll till hos de lokala näringslivsfunktionerna medan design- och 
tillverkningsgruppen höll till på skolan. Marknadsföringsgruppen lärde 
sig att presentera och marknadsföra sitt projekt genom att skapa annonser 
och broschyrer samt genom direktförsäljning till andra skolor. Ekonomi-
gruppen fick lära sig grundläggande ekonomi och de fick kostnadsberäkna 
Talarstolen. De fick dessutom göra besök på bank för att lära sig om lån, 
kredit och ränta mm. Designgruppen ritade utsmyckningar och specialan-
passade logotyper till de olika beställarna. Tillverkningsgruppen stod för 
den fysiska tillverkningen av stolen. Dessa grupper bytte sedan roller med 
varandra så att alla fick möjlighet prova de olika rollerna. Eleverna gjorde 
också flera olika aktiviteter för att tjäna in pengar till projektet men alla ar-
rangemang var inte lika lyckade. Några elever bakade och sålde bröd, något 
som i slutändan visade sig vara ett rent förlustprojekt. Föräldrar hjälpte till 
genom att ställa upp med material och support. I varje klassrum på skolan 
finns idag en talarstol som används för träning i muntlig presentation. Stor 
vikt läggs överhuvudtaget vid just muntlig presentation och lärarna har 
bland annat lagt upp ett program med stegvis träning.

Grundidén med Talarstolen, att genom praktisk och teoretisk aktivi-
tet stimulera elevernas kreativitet och företagsamhet har enligt lärare och 
skolledning haft ett flertal positiva effekter för elevernas lärande. Eleverna 
har tränat sin sociala kompetens och utvecklat sin muntliga förmåga ge-
nom samarbete och genom att ha kontakter med kunder. De har fått en 
grundläggande förståelse för ekonomi och ekonomiska begrepp och de har 
också lärt sig att ”hårt arbete lönar sig”. De intervjuade lärarna menar att 
projektet faktiskt stimulerat elevernas kreativa förmåga och företagsam-
het. Dessutom har projektet enligt lärarna inneburit en positiv påverkan på 
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elevernas övriga skolarbete, trots att arbetsbördan egentligen varit större 
än normalt.

Vad har då OFB tillfört? Lärarna menar att de huvudsakligen tillfört 
personal-resurser men även kunskap under en relativt lång tid (ett år). Den 
externa kontakt som möjliggjorde miljöombyte ses också som en viktig po-
äng. De menar också att eleverna fått en medvetenhet om hur de lokala nä-
ringslivsfunktionerna i kommunen fungerar. Andra poänger med projektet 
som utpekas är att eleverna har sökt sin egen kunskap och de har tränat sin 
förmåga att presentera sig själva och sitt projekt både internt i skolan och 
externt ute i samhället.

Skolledningen menar att OFB har varit ett bra stöd i projektet Talar-
stolen och de tillförde kompetens som inte fanns på skolan. Projektet som 
sådant har varit positivt för alla inblandade men det finns dock svårigheter 
med att implementera och genomföra projekt av samma storleksordning i 
en hel skola. Projekt av denna omfattning kräver en hög grad av ekonomisk 
och personell resurs. Dessutom är det inte självklart att det finns en accep-
tans i samhället för att elever under skoltid ska snickra, måla och sälja saker 
i stället för att läsa till exempel svenska och matematik.

I intervjuerna framkom också att man ser kontakter med omvärlden 
lokalt såväl globalt som väldigt viktiga. Inte minst med tanke på att ca 30 % 
av eleverna är invandrare, ungefär 25 nationer finns representerade på sko-
lan. Detta finner man vara något som berikar skolans verksamhet. Skolan 
har också kontakter med skolor i Tyskland och Rumänien. Lärarna söker 
dessutom EU-medel för att åka på studiebesök till Nya Zeeland, bland an-
nat för att utveckla Storyline. I just detta arbete med internationella kon-
takter ser man på sig själva som en sorts entreprenörer. 

I dag är projektet med Talarstolen avslutat och lärare och elever har 
gått vidare med andra projekt. I ett samtal med en av lärarna framkom att 
det är svårt att överföra projekt i den här storleksordningen på nya klasser. 
Det har också till viss del förlorat delar av sitt pedagogiska värde då det 
inte längre är nyskapande. Klasser som ska ta över missar utvecklingen av 
grunderna och riskerar att bara bli administratörer med en management-
funktion.

En generell iakttagelse från de enskilda fallen
I de intervjuer som genomfördes med elever och skolpersonal framkom 
tydligt i samtliga fall att entreprenörskap och entreprenör som begrepp 
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inte används i skolan utan man talar mer om företagande och företagsam-
het. Den visade förståelsen för begreppen varierar också i innebörd mellan 
olika individer. De vanligaste svaren var att en entreprenör är starkt kopplat 
till t ex entreprenadfirmor av bygg- eller transportkaraktär. Vissa individer 
kopplade entreprenörskap till företagande i allmänhet. Många hade också 
väldigt svårt att redovisa sin förståelse för vad begreppen entreprenör och 
entreprenörskap innefattar. Denna iakttagelse från intervjuerna bekräftas 
också i observationerna, där samtalen oftast kretsade kring företagande 
och företagsamhet. 

Diskussion och slutsatser

Gymnasieskolan
I gymnasieskolan framträder en rangordning av utbildning i om och för 
entreprenörskap. Det program som framstår som mest entreprenöriellt är 
frisörprogrammet följt av de båda teknikprogrammen och samhällspro-
grammet. Det finns dock tydliga spår av utbildning för entreprenörskap i 
samtliga dessa program. Det som talar för detta är att i karaktärsämnena 
sker arbetet huvudsakligen på ett sätt som stämmer med hur vissa av entre-
prenörskapsforskarna normativt framskriver utbildningens utformning. 
Dessa arbetssätt genomsyrar visserligen inte alla ämnen i de studerade 
utbildningarna och de framträder tydligast i programmens kärnämnen. 
Generellt är dock arbetssätten något som skolledningar och lärare vill ut-
veckla på ämnesnivå, programnivå och på skolnivå, vilket utrycks i nästan 
samtliga intervjuer. I de allra flesta fall sker kommunikationen i klass-
rummet i form av dialog mellan lärare och elev och detta gäller i stort sett 
samtliga ämnen. Eleverna tillåts ofta att välja det ämnesmässiga innehållet 
själva i förhållande till uppgiften. De tillåts också att arbeta individuellt el-
ler i grupp med lärarna som understöd och mentorer. Eleverna kan i många 
fall påverka uppgifternas innehåll och den följande examinationen. De har 
också ett visst inflytande över den egna inlärningstakten.

Frisöreleverna är visserligen hänvisade till en specifik teknik för att 
klippa och forma hår, men de har stora friheter att experimentera med 
denna teknik. De utnyttjar också denna möjlighet att experimentera och 
prova sig fram på sina dockor och på varandra. På de övriga utbildningarna 
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är ramarna för uppgifterna givna av lärarna men eleverna har stora frihets-
grader när det gäller specifikt ämnesinnehåll och i planeringen av arbetet.

I samhällsprogrammet finns en specifik del som ger eleverna någon typ 
av utbildning om entreprenörskap nämligen företagsekonomi. Detta är 
dock en valbar inriktning och det gör att bara vissa elever genomgår denna 
utbildning.

I teknikprogrammen framstår det som att utbildningen till vissa de-
lar är i och om entreprenörskap. Även om det mesta i karaktärsämnena 
handlar om någon typ av produktutveckling får eleverna träna sig på att 
göra ekonomiska kalkyler, planera produktion och försäljning. Eleverna 
arbetar också i projektformer som avspeglar hur projekt drivs ute på olika 
verkstadsföretag. Lärarna har erfarenheter med sig från yrkeslivet som de 
återför i skolans sätt att arrangera projektarbeten. I teknikprogrammet B 
har eleverna relativt täta kontakter med det lokala näringslivet genom stu-
diebesök. Vissa elever i teknikprogrammet driver också UF-företag vilket 
gör att de får en direkt utbildning i och om entreprenörskap och företag-
samhet.

I frisörprogrammet framträder en utbildning i och om entreprenörskap 
ännu tydligare än i teknikprogrammet, genom att eleverna driver salongen 
som till vissa delar liknar en autentisk frisersalong med kunder och försälj-
ning. Samtliga elever i årskurs två driver också UF-företag som projektar-
bete. Eleverna har dessutom en omfattande praktik ute på frisörsalonger 
vilket borde ge en god inblick i vad det innebär att faktiskt driva ett företag. 
Eleverna säljer också olika produkter för att finansiera resor till mässor och 
till en klassresa vid utbildningens slut.

Sammantaget ger detta en bild av fyra olika gymnasieprogram där stora 
delar av de pedagogiska arbetssätten motsvarar något som delar av entre-
prenörskapsforskningen framskriver som nödvändigt för entreprenörskap 
och företagsamhet. Dessutom får eleverna i teknikprogrammen och frisör-
programmet en utbildning i och om entreprenörskap, genom teoristudier 
och praktiskt arbete med företagsliknande företeelser. 

Grundskolan
Det är svårt att utifrån denna undersökning säga att all verksamhet på 
skolan genomsyras av kreativitet och entreprenörskap. Skolans personal 
verkar i en miljö där det är tillåtet att ta till sig yttre influenser som Sto-
ryline, men även att utveckla egna idéer som Talarstolen. I den meningen 
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ger Skolan intrycket av att vara en miljö som i vart fall stimulerar kreativi-
tet. Denna frihet och stimulans utnyttjas också av personalen i det dagliga 
pedagogiska arbetet. Man ser även kontakter med omvärlden som viktiga 
ingredienser i det pedagogiska arbetet. Även om Talarstolen antagligen 
skulle ha kunnat genomföras utan OFB ser man den externa kontakten 
som viktig. Man ser även de internationella kontakterna som viktiga inslag 
såväl i det dagliga pedagogiska arbetet som i utvecklingen av pedagogiken. 

I fallet med projektet Talarstolen finns tydliga inslag av utbildning i, 
om och för entreprenörskap. Eleverna fick teoretiskt och praktiskt ta del av 
hur man startar ett företag och driver ett företag med produktutveckling, 
ekonomi, företagsledning och management. Dessa delar faller tydligast 
under kategorierna i och om entreprenörskap. Eleverna fick också en ut-
bildning för entreprenörskap direkt i projektets arbetsformer där eleverna 
i hög grad själva sökte sin kunskap i projekt som byggde på deras egna erfa-
renheter. De fick också möjlighet att träna sin förmåga till kommunikation 
i ett projekt som var direkt anknutet till just förmågan att kommunicera. 
Den grundläggande idén med Talarstolen var trots allt just att hitta en 
talarstol för att träna på muntlig kommunikation. De fick dessutom träna 
på verbala sociala kontakter med närsamhälle och näringsliv till exempel 
banker och tänkta kunder. Detta projekt och annat arbete på skolan fram-
träder i denna undersökning som väl överensstämmande med hur vissa 
entreprenörskapsforskare normativt framskriver en pedagogisk praktik. 
Just fallet med Talarstolen framstår med andra ord som en ideal praktik 
i förhållande till vad Gibb (2004a &2004b), Johannisen et al (2000) med 
flera betraktar som en ideal utbildning för entreprenörskap. Frågan kvar-
står dock huruvida just denna praktik har lett till en bestående förändring 
i elevernas värderingar om företagsamhet och entreprenörskap. Vilket i sin 
förlängning leder till frågan om vilken faktisk effekt som denna eventuella 
värderingsförändring påverkar deras framtida agerande och val av karriär.

En samlad bild
Utbildningarna framstår att ligga närmare de normativa beskrivningarna, 
som till stora delar bygger på samtida pedagogisk forskning, än den bild 
som delar av entreprenörskapsforskningen ger av den rådande utbildning-
en. Dessutom finns en klar ambition i skolorna att utveckla arbetssätt och 
verksamhet som motsvarar läroplanerna i linje med samtida pedagogisk 
forskning. Elever i dessa utbildningar, åtminstone i gymnasieskolan, har 
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redan idag ett stort individuellt ansvar för det egna lärandet. Lärarna eller 
lärarlagen tar också ett stort ansvar för att ordna och planera den peda-
gogiska praktiken. I många ämnen arbetar man ämnesövergripande, pro-
blembaserat och elevcentrerat i dialogiska miljöer. 

Visst bedrivs en del av utbildningarna på ett sätt som t ex Landström 
(2005) och Johannissen et al (2000) kallar traditionellt men helhetsbilden 
framstår dock som att skolorna i hög grad redan arbetar på sätt som ef-
terfrågas av politikerna och entreprenörskapsforskarna. Fältets kritik av 
skolans arbetsformer framstår i denna undersökning som till vissa delar 
orättvis. 

Undersökningen visar också att friare arbetsformer och projekt av olika 
slag inte är helt problemfria. Det är ingen självklarhet att det omgivande 
samhället har en acceptans för att eleverna snickrar och målar i stället för 
att studera svenska och engelska osv. Det är inte helt enkelt att garantera 
samtliga elever ett visst ämnesinnehåll som kursplanerna föreskriver. Det 
är heller inte lätt att upprätthålla projekt som nyskapande aktivitet. I flera 
av fallen i denna studie visar det sig att enskilda projektidéer har en ändlig-
het, att utveckla och producera talarstolar och isjakter är bara nyskapande 
en gång. Projekt som ärvs av nya elevkullar riskerar att bli antingen rena 
kopior eller rent administrativa managementprojekt. Det är inte orimligt 
att påstå att ändlighet ligger i projektets natur, annars vore det en perma-
nent verksamhet. Även om man betraktar UF-företagen som projekt, så 
kan även detta fenomen problematiseras. Utifrån det empiriska materialet 
är det tydligt att det är en form av utbildning i och om entreprenörskap. 
Frågan är i vilken grad det också är en reell utbildning för entreprenörskap 
i sina arbetssätt, något som framtida studier kanske kan besvara. 

I projektet med Talarstolen var den överordnade idén, att genom ett 
praktiskt projekt möjliggöra en kreativ miljö för eleverna, samtidigt som de 
utvecklade en användbar produkt för att träna på muntlig kommunikation. 
Talarstolarna är de fysiska manifestationerna av något som det entrepre-
nöriella forskningsfältet antagligen skulle klassificera som en ideal praktik. 
Just detta projekt framstår som en utbildning i, om och för entreprenör-
skap och företagsamhet. Eleverna får läsa om och praktisera företagsamhet 
under arbetsformer för entreprenörskap. Det finns tecken på att lärare och 
elever på skolan arbetar med andra metoder som skulle kunna betecknas 
som utbildning för entreprenörskap och företagsamhet, till exempel Sto-
ryline.
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Frisörutbildningen ter sig som en sorts ideal praktik i entreprenörskap 
och företagsamhet. Trots att stora delar av utbildningen är inriktad på en-
treprenörskap och företagsamhet verkar det dock som att frisöridealet är 
överordnat dessa ideal. Eleverna utbildas för en praktik som frisörer och 
det är detta intresse som är överordnat för eleverna, inte företagandet. I 
någon mening är dock företagandet och entreprenörskapet inbäddat i detta 
frisörideal som en utbildning i, om och för entreprenörskap. De överord-
nade idealen i teknikprogrammen förefaller vara teknik och produktut-
veckling men även här finns tydliga tecken på utbildning i, om och för 
entreprenörskap. I samhällsprogrammet framstår arbetssätten som något 
som skulle kunna klassificeras som en utbildning för entreprenörskap. I 
detta program är dock det överordnade idealet svårare att uppfatta, möjli-
gen ett mer akademiskt ideal med inriktning på vidare studier. 

Den samlade bilden på ett mer generellt plan är att entreprenörskap 
och företagsamhet kommer att vara en integrerad del i läroplanerna och 
i skolans praktik, åtminstone om man tar hänsyn till att de arbetsformer 
som sägs vara för ett entreprenörskap till stor del redan praktiseras ute i 
skolan. Frågan är vad det så kallade entreprenöriella forskningsfältet tillför 
den pedagogiska forskningen och den pedagogiska praktiken rent inne-
hållsmässigt. Är det bara skrivningar om entreprenörskap och företagsam-
het i läroplanerna? Oavsett om dessa skrivningar efterfrågas på grund av 
en underliggande ekonomisk rational eller för att ungdomen ska lära sig 
att hantera en komplex global framtid blir frågan vad de faktiskt tillför 
utbildningarna, förutom en förändrad värdegrund. Är det ett överordnat 
ideal av entreprenörskap och företagsamhet som dessa och andra utbild-
ningar behöver, som eleverna behöver? Man kan också ställa sig frågan var-
för begrepp som entreprenörskap och entreprenör framskrivs i samtiden 
av politiker och forskare som något nödvändigt i utbildningssammanhang. 
Denna studie liksom rapporten från Nordiska ministerrådet (2002) visar 
att företagsamhet och företagande är en naturligare del av vokabulären i de 
studerade utbildningarna. Är begreppens innebörder så åtskilda att en ny 
begreppsapparat verkligen är nödvändig i utbildningssammanhang?
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I detta kapitel ska Open for Business (OFB) beskrivas och diskuteras i ett 
försök att bilda förståelse om vad OFB är utifrån en utbildningsteoretisk 
utgångspunkt.1 Kapitlet inleds med två kortare avsnitt. I det första beskrivs 
OFB och hur det kom till Sverige, i det andra vad som kännetecknar OFB-
sajten. Därefter följer två längre avsnitt om vad som ska göras på sajten och 
fyra exempel på hur den planerade gruppverksamheten bedrivs. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt där OFB diskuteras i relation till forskning om 
utbildning.

Hur framställs OFB och hur 
kom det till Sverige?
OFB ska stimulera unga entreprenörer.2 Den övergripande målsättning-
en är att skapa ett samhälle som präglas av företagsamma individer – ett 
samhälle där unga entreprenörer som skapar egna företag är förebilder för 
andra ungdomar. OFB erbjuder aktiviteter för att främja och utveckla en-
treprenörskap och företagsamhet hos den enskilde individen. Hela verk-
samheten ska vara individanpassad för kunden/klienten i relation till hur 
långt han/hon kommit i sin entreprenöriella utveckling. OFBs verksamhet 
bedrivs i för ändamålet särskilt utformade lokaler, OFB-sajter. Ledaren för 

1 OFBs personal vid tre sajter har erbjudit goda möjligheter till empiriska studier, allt 
från mer allmänorienterade första kontakter till att ställa sitt interna arbetsmaterial till 
förfogande. Oavsett vad som efterfrågats har personalen varit tillmötesgående och tagit 
sig tid att samtala om verksamheten, något som har varit betydelsefullt under arbetet 
med denna studie. Möjligheten att kunna följa OFB i aktion via observationer, där do-
kumentation skett med hjälp av anteckningar och videofilmning, har också varit ytterst 
värdefull.

2 OFB har beskrivits på hemsidor och i tryckta material som foldrar och större tryck-
saker, exempelvis www.ofb.nu och ”e-boken – om människor och entreprenörskap” av 
Ulla-Britt Kankaanranta.
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sajten tituleras manager och har till sin hjälp två assistenter, korttidsan-
ställda ungdomar som kallas inspiratörer. OFBs verksamhet kan delas in 
i två huvudkategorier, spontan och planerad verksamhet. Den spontana 
verksamheten, drop in,3 innebär att ta emot besökare som på eget initia-
tiv kommer till sajten. Den planerade verksamheten sker i grupp. Vanliga 
grupper är skolklasser och unga arbetslösa. Arbetet vid OFB utgår från en 
särskild filosofi grundad på fyra hörnstenar – en bas att stå på, en trappa 
att gå i, vägar som för till målet och learning by doing. 

Bakgrunden till att OFB kom till Sverige går tillbaka till år 2000 då 
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) tecknade avtal med 
Centre for Entrepreneurship Education and Development (CEED) i Ka-
nada. CEED, som är en regional del av utbildnings- och kulturministeriet, 
har utveckat OFB-konceptet och bedrivit OFB-verksamhet sedan 1994. 
Innan avtalet ingicks hade utbyte pågått under några år, och bland svenska 
initiativtagare, förutom NUTEK, kan nämnas representanter från kom-
muner och regioner. Angivna argument för att OFB-sajter kom att startas 
i flera regioner i Sverige är kulturella likheter med Kanada, där goda re-
sultat uppnåtts avseende nyföretagande, utveckling av befintliga företag, 
minskad ungdomsarbetslöshet samt utveckling till mer företagsamma in-
divider. Vidare, att OFB som modell är unik i det att den är anpassad till, 
och utprovad för, just ungdomar och att OFB bidrar till utvecklingen av 
en positiv attityd till nyföretagande i samhället. OFB i Sverige presenteras 
som ett komplement till andra aktörer som har till uppgift att stimulera 
entreprenörskap. 

Vad kännetecknar OFB-sajten? 
På dörren till lokalen möts besökaren av den stora OFB-loggan med texten 
’Open for BUSINESS’ och ’skapa din framtid’.4 Lokalen har en särskild in-
redning och färgsättning med klara lysande färger som orange, blått, grönt, 
gult, rött och violett. Detta gäller för såväl väggar som möblemang och 
väggarna är dekorerade, exempelvis med kommande aktiviteter, särskilda 
utmärkelser och entreprenörskapsdeviser. Datorer och olika ställ för ma-
terial finns framme lättillgängliga och inramas även ljudmässigt av musik. 

3 Drop in-delen av OFBs verksamhet har inte varit föremål för observation.

4 Att upprepade gånger ha möjligheten att vara i OFBs lokaler innebär att möta OFB 
både i form av texter och personalens beskrivningar av verksamheten.
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Foldrar och annat tryckt material bär OFB-färgerna. Såväl kaffeautomat 
som fikasoffa finns längre in i lokalen och likaså en särskild hörna för pla-
nerad gruppverksamhet. Den består av stolar i en halvcirkel runt en matta, 
en skrivtavla av konferensmodell och ett blädderblock. 

På sajten beskrivs verksamheten som uppbackning fram till företags-
start. Coaching erbjuds hela vägen, inbegripet tillgång till lokala och na-
tionella nätverk men också mer handfast materiellt stöd, som möjlighet 
att använda sajten som ett första kontor. Med OFBs hjälp ska man bättre 
kunna förstå, utveckla och använda de personliga kvaliteter och attityder 
som är nödvändiga för att bli en företagsam person. OFB tillhandahåller 
datorer, och sajten är platsen där man inte bara får stöd och rådgivning, 
utan också träffar andra och skapar nya kontakter. 

En ständigt pågående verksamhet är drop in, att möta den enskilde 
och bistå med coaching/rådgivning. Workshops erbjuds inom områden 
som rör den egna företagsamheten, exempelvis entreprenörskap, enklare 
bokföring, och idéutveckling. Planering av verksamheten görs utifrån både 
riktade insatser och utifrån förfrågningar. Ungdomsskolan är en priorite-
rad angelägenhet och gentemot skolan erbjuds såväl längre program som 
kallas raketer som enstaka workshops. Dessa bedrivs ofta i grupper som 
skolklasser. Insatser riktas också mot andra institutioner, som arbetsför-
medlingen. OFB bedriver ibland verksamhet tillsammans med andra som 
exempelvis Ung Företagsamhet5. Att anordna sådant som företagarmässor, 
bilda och upprätthålla nätverk för företagare och utbyte mellan sajterna 
OFB ingår i OFBs verksamhet.

På sajten erbjuds väggutrymme för den som vill sätta upp sitt visitkort, 
likaså finns en ’wall of fame’, det vill säga stjärnor tillägnade lokala entre-
prenörer med anknytning till OFB. Förebilder som utgör goda exempel på 
framgång anses kunna skapa mersmak hos andra. Något som lyfts fram i 
relation till OFBs hemland Kanada där insatser riktade direkt mot före-
tagsstart starkt dominerar, är att OFBs insatser i Sverige inbegriper arbete 
med attityder till företagsamhet. Ett annat sätt att uttrycka det är att vägen 
till företagsstart är längre i Sverige, där arbetet med attityder så att säga 
utgör en lång startsträcka. Att förändra bruksanda till entreprenörsanda 
är exempel på en specifik lokal förutsättning för OFBs verksamhet när det 
gäller att påverka attityder. Själva sajt-miljön är väsentlig för den verksam-

5 Se tex www.ungforetagsamhet.se
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het som bedrivs och därför undviks användning av andra lokaler. Att för-
lägga insatser till sajten anses också möjliggöra att exempelvis skolelever 
kan blomma ut av att inte vistas i den vardagliga skolmiljön.

I lokalens tavel- och blädderblockshörna där stolar står i en halvcirkel 
finns entreprenörskapspyramiden, entreprenörskapstrappan och entrepre-
nörskapsvägarna, som stora väggplanscher i färg. Entreprenörskapspyra-
miden visar OFBs förhållningssätt till entreprenörskap. Utgångspunkten 
är att det som utmärker framgångsrika entreprenörer inte alltid behöver 
vara medfött utan kan utvecklas hos flertalet individer. Pyramiden visar 
upp allt som utmärker den framgångsrika entreprenören. Bottenlagret/
basen består av personliga kvaliteter, egenskaper och attityder relaterade 
till entreprenörskap. Nästa lager, det mellersta, består av generella kun-
skaper, exempelvis kommunikation, problemlösning och strategisk pla-
nering. Dessa kunskaper anges underlätta entreprenörens anpassning till 
nya situationer i harmoni med basen. Pyramidens topp utgörs av specifika 
kunskaper som behövs i varje enskild verksamhet. Lagren måste utvecklas 
hand i hand utifrån basen, den personliga utvecklingen hos individen. Det-
ta görs via ett erfarenhetsbaserat lärande, learning by doing, där individen 
reflekterar över gjorda erfarenheter som relateras till teori. Ett dynamiskt 
förhållande anses därigenom kunna skapas mellan de tre lagren i entrepre-
nörskapspyramiden.

Entreprenörskapstrappan utgår från att de flesta människor, särskilt 
ungdomar, har fallenhet för entreprenörskap och därför skulle de flesta 
människor uppskatta att bli sin egen. Om möjlighet ges, och med rätt stöd, 
skulle de också kunna lyckas väl. OFB vill stimulera dessa potentiella en-
treprenörer, leda dem stegvis framåt, från att inte ha tänkt sig tanken om 
att starta ett företag, till företagsstart. OFB lägger tyngdpunkten vid att 
stegvis förflytta individen mot ökad företagsamhet vilket sedan kan re-
sultera i ett eget företag, anställning eller studier. De sex stegen går från 
omedveten, via medveten, idésökning, identifiera möjligheter, affärsplan, 
till företagsstart.

Entreprenörskapsvägarna beskriver det lärande som stödjer entrepre-
nörskap via fem från varandra åtskilda, men av varandra beroende, vägar. 
Dessa är nätverk, specifik kunskap, planering, erfarenhet och mentorskap. 
Med varje väg följer en egen metodik och möjlighet till lärande inom olika 
områden som är relaterade till entreprenörskap. Beroendet betyder att om 
de utvecklas parallellt, så stärker de varandra. Gemensamt för alla fem en-



116

Open for Business

treprenörskapsvägarna är att samtliga utgår från principen om learning by 
doing: lär entreprenörskap genom att prova entreprenörskap. 

Vad ska göras på OFB-sajten  
och varför? 
Detta avsnitt bygger på OFBs interna material som används för att bedriva 
verksamheten och för blivande personal. Det interna materialet innefattar 
förutom handböcker, insända verksamhetsrapporter till CEED. Merpar-
ten av det interna materialet, handböckerna, utgörs av så kallade flikpär-
mar. Flertalet är översatta till svenska. Handböckerna beskriver och före-
skriver på olika sätt verksamhetens inriktning, mål och genomförande. Tre 
är riktade till ledaren på OFB-sajten, en föreståndarhandbok, en handbok 
om tillgängliga resurser och en handbok för PR-verksamhet. 

Det finns också handböcker för det vardagliga arbetet på sajten, dessa 
är riktade till både ledare och assistenter. En handbok behandlar dagliga 
rutiner, en annan behandlar de övningar som finns att tillgå. Entreprenör-
skapstrappans sex steg och tillgängliga verktyg för vägledning beskrivs i 
en särskild handbok. Ett material är utvecklat i Sverige, nämligen raket-
programmet gentemot ungdomsskolan. Det finns också en handbok som 
behandlar hur en lägervecka organiseras och genomförs. Slutligen finns 
en handbok som beskriver en veckolång kurs för blivande ledare och as-
sistenter. Den är riktad till den som av CEED certifierats till ledare för 
sådana kurser. Beskrivningen utifrån det interna materialet inleds med 
hur personalen ska bedriva OFBs verksamhet, såväl hur den ska ledas som 
hur det vardagliga arbetet, både avseende drop in och gruppaktiviteter, ska 
genomföras. Därefter beskrivs hur ett entreprenörskapsläger i OFBs regi 
ser ut och introduktion för blivande OFB-personal. Avsnittet avslutas med 
en sammanfattning. 

Att leda en OFB-sajt
Ledaren på sajten har till sin hjälp riktlinjer för hur en sajt startas upp. 
Vidare finns arbetsbeskrivningar för såväl ledare som assistenter och pro-
cedur för anställning av assistenter beskrivna. Likaså finns ordningsregler. 
Till sin hjälp har ledaren också checklistor och tips. Exempelvis anges vilka 
olika typer av tejp som ska finnas, liksom hur stor handkassan ska vara. Ett 
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annat exempel på detaljregleringsnivån är de noggranna instruktionerna 
för hur ett pressmeddelande ska skrivas. Alla pressmeddelanden ska god-
kännas av CEED och innehålla hänvisningar till CEED. Vidare anges även 
vilken typ av papper som ska användas och radavstånd i texten. Ledaren 
ansvarar för två månatliga rapporteringar till CEED, den ena avseende 
ekonomi, den andra angående verksamheten.6 Varje OFB-sajt står i viss 
relation till CEED i Kanda i det att ledaren för sajten är franchisetagare 
och gör upp budget i samråd med sponsrande organisation(er) och huvud-
organisationen.

Rapporteringen av verksamheten kallas för event list report och inne-
håller kategorierna event name, event presenter, date, scheduled, partici-
pants, time, length, type och confirm/follow-up date. Skolors namn och 
skolklasser är vanliga exempel angivna som event name och OFB-personal 
som event presenter. Datum för aktiviteten anges. Planerat antal deltagare 
varierar men är ofta av skolklass-storlek och detsamma som antalet delta-
gare. Klockslag när aktiviteten startar anges liksom hur länge den pågår, 
två timmar för aktiviteter riktade mot skolan är frekvent förekommande. 
Vanligaste typ av aktivitet är workshop on site eller off site. Benämningen 
workshop används såväl för aktiviteter riktade mot ungdomsskolan som 
för kvällsaktiviteter för andra grupper, exempelvis när tjejkväll eller före-
tagarnas nätverksmöte anges som event name. Den sista kategorin om be-
kräftelse/uppföljningsdatum anges ytterst sällan. 

Vardagen på OFB-sajten 
Uppgiften att stödja och uppmuntra entreprenörskap, sammantaget med 
fokus på de personliga kvaliteter som skapar en entreprenör, ska enligt 
OFB göra verksamheten annorlunda än vid traditionella företagscenter. 
Detta uppfattas också som en grund för det dagliga arbetet. Hur man 
öppnar OFB-sajten på morgonen beskrivs i en checklista som innehåller 
instruktioner som att tända alla lampor och att se till att toalettdörren är 
stängd. Vardagen på OFB-sajten innehåller också inslag relaterade till rap-
porteringen till CEED och annan administration. Samtliga besökare ska 
registreras. Vidare registreras alla telefonsamtal, all datoranvändning, alla 

6 Från och med 2003 sades det ursprungliga avtalet med CEED upp och därmed 
upphörde kraven om månatliga rapporteringar. På frivillig basis fortsatte man dock med 
verksamhetsrapportering till CEED.
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arbetstimmar och arbetsuppgifter, alla företag man är i kontakt med, hur 
länge man är på lunch, hur många som bett om hjälp (noggranna instruk-
tioner finns om vad som räknas som att be om hjälp), alla hänvisningar 
till andra organisationer som görs. För denna typ av dagligt arbete finns 
särskilda formulär. För varje ny besökare ska exempelvis ett kontrakts-
formulär fyllas i. Uppgifterna på kontraktsformulären ska överföras till 
en distributionslista så ny intressant information kan skickas till kunden. 
Uppmaningen om att gå igenom formuläret på ett lättsamt och trevligt 
sätt framförs med argumentet att ingen ska få uppfattningen att OFB är 
för byråkratiskt. 

Drop in-verksamheten
Entreprenörskapstrappan förefaller i första hand vara inriktad mot drop 
in-verksamheten. I anslutning till en utförlig beskrivning av entreprenörs-
trappans sex steg, omedveten entreprenör, medveten entreprenör, idésta-
diet, identifiera möjlighet, affärsplanering och företagsstart, finns beskrivet 
hur man arbetar i varje steg. Via föreskrivna frågor som varför man kom till 
OFB-sajten ska en omedveten entreprenör kunna göras till övertygad. Även 
vanliga svar från besökaren anges och vad de egentligen betyder. Att ha sett 
skylten och undra vad man gör hos OFB, anges kunna betyda nyfikenhet. 
Som assistent ska man diagnostisera och sätta in lämplig åtgärd/övning. 
Man uppmanas att ställa frågor som ger utrymme för utvärdering utan att 
kunden känner sig hotad. Utvärdering ska ske diskret och grundligt. 

Under idésteget beskrivs kunden kunna fråga om OFB har någon lista 
på bra affärsidéer eller vad OFB tycker att man ska göra. Här gäller det att 
få kunden att jobba med idékläckningsövningar och träna att tänka utan-
för ramarna. Kunden ska uppmuntras till att skapa nätverk, tänka på sina 
starka sidor och identifiera sina mål, att delta i workshops, alltid ha med 
papper och penna – då miljontals idéer kan dyka upp. Verktyg är på detta 
stadium stenciler, övningar och spel som bidrar till att tänka mer förut-
sättningslöst och kreativt. Möten med entreprenörer, mentorsrelation och 
lärlingsskap förespråkas.

Under de tre stegen högst upp i entreprenörskapstrappan blir innehål-
let alltmer ren företagsekonomi. Även på dessa trappsteg anges färdiga 
lösningar på åtgärder, ofta stenciler och övningar. När till exempel affärs-
planen ska upprättas ingår avsnitt om marknadsföring, prissättning, finan-
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siering, bokföring och redovisning. Där anges också att OFB bör ordna 
med en testpanel som granskar planen innan den är färdig för ansökan om 
finansiering. 

Workshops och raketer
När det gäller den planerade gruppverksamheten, särskilt workshops, 
finns dussintalet övningar beskrivna. Exempel på övningar är Kreativt 
tänkande, Tankenötter, Tänka utanför ramarna, På jakt efter mänskliga 
skatter och Vem är entreprenör, En entreprenörs anatomi, Endagarsföre-
taget, Hur mycket kan jag tjäna, och Intervjua entreprenörer. För varje öv-
ning finns tips och material. Tävlingsmomentet anges som viktig faktor vid 
många övningar, och pris till segrarna bör finnas till hands. Det viktigaste 
när man håller workshop är dock att vara entusiastisk inför entreprenör-
skapet och att ha kul.

För workshops i skolan finns allmänna riktlinjer som föreskriver in-
ledning med tankenötter, beröra vad OFB, entreprenörskap och entre-
prenörsanda är, steg mot företagsstart eller idéskapande, avslutning med 
summering och utvärdering. Varje del tar mellan 10 och 20 minuter. Sam-
mantaget är en workshop ungefär en och en halv timme lång. Det finns 
också särskilda riktlinjer för arbetet gentemot grund- och gymnasieskolan. 
Dessa riktlinjer utgörs av detaljinstruktioner där inledning, presentation 
av OFB, övningar och utvärdering föreskrivs. Även tidsåtgång anges, ner 
till femminutersintervaller. Några exempel från riktlinjer för grundskolan: 
Under presentationen, om fem minuter, uppmanas man att få deltagarna 
att skratta med motiveringen att de blir mer mottagliga om de känner sam-
hörighet. Under övningen pyramidtricket, om tio minuter, föreskrivs att 
inte förklara syftet med övningen utan säga till deltagarna att de kommer 
att förstå det själva mot slutet av passet. Vidare listas lämpliga frågor att 
ställa till deltagarna, som att be deltagarna att fundera över hur deras hob-
bies kan förvandlas till affärsrörelser. För gymnasieskolan anges att man in-
leder med en guidad visning av lokalerna om fem minuter. Andra exempel 
är att diskutera fördelar med att starta eget, entreprenörskapsegenskaper 
och behovet av entreprenörer utifrån samtidens bristande arbetstrygghet. 
Till varje övning finns alltså detaljerade instruktioner angående syfte, som 
ofta är kreativitet, förberedelser och genomförande, samt olika tips och ex-
empel på färdigformulerade reflektionsfrågor att ställa till deltagarna. När 
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det gäller att få bokningar finns tips som exempelvis att se till att kontakta 
skolorna tidigt i september när de kommit igång efter terminsstarten, att 
undvika att lämna meddelanden, att säga att man ringer tillbaka om perso-
nen är upptagen, och att alltid tala om att det som erbjuds är gratis. 

Det särskilda program som utvecklats i Sverige för arbetet gentemot 
ungdomsskolan beskriver OFB som den självklara mötesplatsen mellan 
näringsliv och skola. Programutbudet består av ett tiotal raketer. Två ra-
keter har explicita benämningar som för tanken till företagande, Entre-
prenörskapsraketen och Marknadsföringsraketen. Övriga rubriceras som 
mer allmänna, exempelvis Kreativitetsraketen, Kommunikationsraketen, 
Självkännedomsraketen, Samarbetsraketen och Projektraketen. För varje 
raket anges vad som kan vara lämpliga grupper eller tillfällen. Motivations-
raketen är bra inför val som prao eller gymnasiet och Samarbetsraketen 
i en klass med samarbetssvårigheter. Självkännedoms-, Kreativitets- och 
Entreprenörskapsraketen passar dock alla. Raketerna är ihopsatta utifrån 
befintligt material och övningar. Det som skiljer raketer från workshops är 
att en raket löper över en längre tidsrymd. Som regel består en raket av tre 
träffar, om cirka en och en halv timme vardera. Dessa löper med cirka två 
veckors mellanrum. Raketen avslutas med en heldag cirka en vecka efter 
den tredje träffen. Ett annat sätt att beskriva raketen är flera workshops 
sammansatta, packade, till en serie om fyra.

Entreprenörskapslägret
Ett längre och sammanhängande arrangemang som OFB bedriver är ett 
veckolångt läger, främst avsett för åldrarna 9-15 år. Alla övningar och re-
surser som behövs för att genomföra ett entreprenörskapsläger beskrivs i 
detalj, även ett schema för veckan. Strategier för de som ska genomföra 
veckolägret ges i form av tips för att skapa en positiv inlärningsmiljö. Den 
första punkten som tas upp är att vara förtrogen med målgruppen för att 
bättre kunna anpassa övningar och presentationer. Vidare anges relevans 
och interaktivitet. Exempel på instruktioner för att vara interaktiv är att 
ha det kinesiska talesättet i åtanke ’Jag ser och jag glömmer, jag hör och jag 
minns, jag gör och jag förstår’, att ställa många frågor, vara positiv och ener-
gisk, avverka övningarna i ett snabbt tempo. Om problem uppstår kan man 
berätta om pessimisten som betraktar ett glas till hälften fyllt med vatten 
som halvtomt, medan optimisten betraktar det som halvfullt. Gruppar-
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beten föreskrivs liksom återkoppling och reflektion samt utvärdering. Att 
alla ska vara med är en annan punkt åtföljd av tips som att alla ska sitta vid 
samma bord eller i en cirkel.

Lägerveckan ska ägnas åt entreprenörskap och särskilt åt att deltagarna 
ska starta, driva och lägga ner sina egna endagsföretag. Veckan består av 
korta övningar som Vem är jag, där deltagarna tillverkar sin egen namn-
skylt eller Introduktion till endagsföretaget, bestående av idékläckning som 
vidareförs till idéer för endagsföretag. Tanken är att ge deltagarna möjlig-
het att lära sig om entreprenörskap genom lekar och övningar, och prova 
på att driva ett företag för en dag. Veckan ska vara en rolig och spännande 
introduktion till entreprenörernas värld. Vissa övningar kan bytas ut, an-
passas till kulturer och åldersgrupper, och även tidsanpassningen för dagar 
eller hela lägret kan ändras. Viktigaste elementet i entreprenörslägret är 
dock den erfarenhet som deltagarna får av att driva företag för en dag. Där-
för måste just den övningen, och de komponenter som berör den, alltid fin-
nas med så som de skrivs fram. Komponenterna är idékläckning, planering 
och förberedelser, driva företaget, och diskussionen efteråt. Övningen och 
komponenterna får alltså inte ändras på något sätt. Denna lägervecka går 
innehållsligt sett från mer allmänna övningar till mer specifika övningar 
relaterade till företagande även om de under varje lägerdag mixas. 

Att bli OFB-personal 
Inom OFB bedrivs en veckolång kurs, med skilda aktiviteter för blivande 
ledare och assistenter. Skilda mål finns för de båda personalgrupperna. För 
blivande ledare på en OFB-sajt finns 15 lärandemål. Det första är förståelse 
av OFB och vad OFB erbjuder, nedbrutet till förmågan att kunna beskriva 
vad OFB är, vilka tjänster OFB erbjuder, vilka som är OFBs klienter och 
hur klienternas behov ska uppfyllas. Ett annat exempel på mål är förståelse 
för rapporteringsprocedurerna, nedbrutet till att förstå nödvändig/efter-
frågad rapportering och argumenten för rapporteringsbehoven, utvärde-
ring av rapportering, procedurer för rapportering och kriterierna för detta 
samt OFBs databas och webbnätverk. Det sista målet avser ekonomiskt 
ansvar, ledaren måste uppnå förståelse för hur verksamhet bedrivs utifrån 
ekonomiskt ansvarstagande och förmå relatera ledararbetets olika kompo-
nenter till detta ansvar. 
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De 15 lärandemålen är sammanförda till fyra områden, kommunika-
tion/nätverk, mänskliga resurser, administration och verksamhetsutveck-
ling, med tillhörande förslag på övningar. Till området verksamhetsut-
veckling finns en övning i att skapa ett utvecklingsprogram, där blivande 
ledare ska ges möjlighet att kombinera ihop en mängd komponenter på ett 
kreativt sätt. Annat som lyfts fram för övningen är att den ska vara rea-
listisk, program som skapas ska vara möjliga att realisera inom ett halvår. 
När utvecklingsprogrammen presenterats ska återkoppling med avseende 
på reflektion, generalisering och tillämpning göras. Frågor som ska ställas 
med avseende på reflektion är exempelvis om vad som hände under förbere-
delsen inför presentationen och medvetenhet om egna färdigheter när det 
gäller organisationsförmåga medan uppgiften genomfördes. Exempel på 
frågor med avseende på generalisering är huruvida det man kommit fram 
till är signifikant och vilka slutsatser som kan dras. Exempel på frågor med 
avseende på tillämpning är vilka förbättringar som kan göras och hur de 
metoder som användes till att lösa uppgiften också kan tillämpas när man 
är tillbaka på sajten. 

För de blivande assistenterna finns sju lärandemål listade. De första 
avser innebörden i att vara assistent, bli startklar för arbetet, att inse att 
ständigt lärande är nödvändigt och att ta ansvar för sitt fortsatta lärande. 
Vidare att förstå betydelsen av att inspirera, motivera och serva OFBs kli-
enter, att entreprenörskap är det assistenterna ska använda för detta. Att 
inte enbart vara en del av ett lokalt team utan också ett större nätverk, och 
slutligen, att förstå CEED, dess historia och huvudsakliga fokus. 

I början av veckan får de blivande assistenterna ett frågebatteri med 15 
frågor som ska bearbetas. På grund av att svaren ska gås igenom i slutet av 
veckan uppmanas deltagarna att lyssna, fråga och reflektera under veckan. 
Instruktioner för den som leder aktiviteten finns, liksom facit till frågorna. 
En fråga i batteriet handlar om varför det är viktigt att utveckla/fostra 
fram entreprenörsanda. Svar i punktform är: bygger upp självförtroende, 
tydliggör det egna ansvaret för sig själv och sina handlingar, visar på be-
tydelsen av drömmar och mål, stimulerar och ger konstruktivt utlopp för 
energi och kreativitet, och bidrar till samhällsekonomin. Arbetet som as-
sistent beskrivs som ett unikt arbete, ojämförbart med alla andra arbeten, 
vilket kräver en passande kombination av attityd, särskilda färdigheter och 
rätta känslan för OFBs mentalitet.
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Alla moment under veckan är detaljreglerade, såväl innehållsligt som 
metodiskt, när det gäller blivande OFB-personal. Det finns dock visst ut-
rymme som medger den som certifierats att leda verksamheten att göra 
vissa egna avväganden. Erfarna ledare vet hur och när avsteg, som ändå är i 
linje med målen, kan göras för ytterligare stärka graden av måluppfyllelse. 
Denna skrivning är specifik i jämförelse med övrigt internt material där 
endast möjlighet till smärre avsteg medges. 

OFBs interna material:  
en sammanfattning
OFBs interna material visar sammantaget på en verksamhet som ska vara 
vinstgivande7, en vardaglig verksamhet som är påtagligt detaljstyrd och en 
intern personalverksamhet i allt väsentligt uppbyggd som klient-/kund-
verksamheten. Som personal på en OFB-sajt använder man komponen-
ter från det färdiga utbudet av övningar och material som finns att tillgå. 
Rapporteringen av genomförda aktiviteter, t ex planerad gruppverksam-
het, sker enligt en mall som inte relaterar till de angivna målen med verk-
samheten. Varken arbetet med attityder eller slutmålet företagsstart kan 
anges. Vad rapporteringen kan berätta är så kallade hårddata - kvantiteter 
av olika slag som antal involverade och antal aktiviteter riktade mot vilka 
instanser, varav ungdomsskolan är en tydligt framträdande – snarare än 
kvaliteter som att lyckas åstadkomma mer entreprenörskap och mer entre-
prenöriella ungdomar. 

Hur bedrivs OFBs planerade grupp-
verksamhet? – Fyra exempel
Detta avsnitt bygger på fyra observationer av OFBs planerade gruppverk-
samhet. Den första och andra observationen dokumenterades via så kallade 
löpande observationsanteckningar utförda av två personer. Anteckningar-
na sammanställdes senare till relativt detaljerade beskrivningar, det första 

7 Tanken om vinstgivande verksamhet speglar det ursprungliga kanadensiska varu-
märkeskonceptet snarare än villkoren för svenska OFB-sajter. Detta dels utifrån att den 
svenska kommunala nivån bidrog till att OFB-sajter startades upp och att de svenska 
OFB-sajterna från och med 2003 lösgjordes från moderorganisationen CEED.
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och andra exemplet. Den tredje och fjärde observationen dokumenterades 
med hjälp av videokamera. Det som framkom vid de två senare tillfällena 
var till innehåll och uppläggning i allt väsentligt likartat med de två första 
observationerna. Därför sammanställdes tredje och fjärde observationen 
till två mer kortfattade beskrivningar, det tredje och fjärde exemplet. Av-
snittet avslutas med en sammanfattning.

Första exemplet
Fem arbetslösa personer, uppskattningsvis i åldrarna 20-30 år, kommer in. 
Först erbjuds de kaffe och att sitta i fikasoffan. När själva passet börjar sit-
ter deltagarna i tavel- och blädderblockshörnan. OFB-ledaren startar med 
att fråga om det är första gången deltagarna är på OFB-sajten och om de 
vet vad OFB är. Efter det kommer en presentation av OFB där ledaren po-
ängterar att vad det handlar om är att bli en mer företagsam person, skapa 
sin framtid, entreprenörskap och företagsamhet, lösa problem, praktik, 
inte teori. Presentationen avslutas med har ni förstått?

Inledande övning, ledaren frågar vad hon håller i handen, deltagarna 
svarar en penna. Ledaren tar ett situationsbundet avstamp, en kort berät-
telse som i huvuddrag går ut på att en praktikant råkat beställa på tok för 
många pennor, dessutom obrukbara, därav ett nuvarande läge att man sit-
ter med mängder av obrukbara pennor. Uppgiften till deltagarna utifrån 
denna berättade situation är att komma på och skriva ner förslag på vad 
man kan ha obrukbara pennor till. Introduktionen är kort fram till att 
själva uppgiften/grupparbetet/brainstormingen presenteras. Deltagarna 
ska producera minst 15 idéer, ni har 10 minuter på er! Deltagarna uppma-
nas tänk KATT!, som betyder Kvantitet, Allt är möjligt, Tokigheter och 
Tid. Alla deltagare utgör tillsammans en grupp, och hänvisas att sitta i 
fikasoffan. Ledaren är på deltagarna, peppar, hela tiden i positiva ordalag. 
Problemet ska verka realistiskt. Deltagarna tar uppgiften relativt lätt men 
genomför den. Ledaren påpekar till deltagarna nu har ni fem minuter kvar! 
En deltagare frågar om man får ha sönder pennan. Ledaren svarar njaa, kan 
ni fixa det utan att ha sönder den vore det kanon, men det är rätt tänkt, det 
finns en massa delar i den som kan användas, helt rätt!

Ledaren bryter och kallar deltagarna tillbaka till tavel- och blädder-
blockshörnan. Ledaren börjar med att visa på devisen som står på tavlan: 
’Jag ser och jag glömmer, jag hör och jag minns, jag gör och jag förstår.’ 
Sedan är det dags att hänga upp papperet med lösningen; dags för redo-
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visning. Ledaren börjar med att peka på det som står på uppsatt på tavlan 
och uppmanar berätta, vill någon komma fram och berätta? Ledaren sätter 
sig själv i stolcirkeln. En deltagare går fram och för varje sak som tas upp 
kommer bifall från ledaren, ja, jättebra, perfekt, yes, 20 idéer - jättebra! Sedan 
kommer en ny instruktion från ledaren om att välja ut de tre bästa idéerna, 
välj ut tre av dom på 30 sekunder! Sedan stryker ledaren de tre utvalda och 
kommer med instruktionen nu har ni 10 sekunder på er att välja ut en idé! 
Den idé deltagarna ska jobba vidare med är att pennorna ska säljas som 
pekpinnar. 

Ledaren förklarar, nu är ni ett företag som säljer pekpinnar, ni ska ta fram 
namn på företaget och produkten, målgrupp, marknad och slogan, ni har 10 
minuter på er! Ännu ett kort grupparbete inriktat på brainstorm. Ledaren 
kontrollerar att deltagarna vet vad orden betyder. Deltagarna är inte helt 
och hållet med på noterna, påtalar att de denna gång vill ha riktiga minuter. 
En deltagare styr dock upp arbetet. 

Sedan följer en ny redovisning under ständig peppning från ledaren, 
jättebra, super, perfekt! Under redovisningen pratar ledaren i frågor som hur 
gick det?, några reflektioner? Deltagarna svarar lätt, gick bra att samarbeta. 
Ledaren påpekar att någon tog en ledarroll. Deltagarna instämmer. Ledaren 
frågar någon som inte kände sig delaktig? Ingen deltagare svarar ja. Brainstor-
mingverktyget, vad ger det? Just det, många idéer. Ledaren använder frågor 
för att styra/lotsa reflektionerna i önskad riktning och går vidare, nästa steg 
är att hitta guldkorn!. 

Därefter pratar ledaren under ca 10 minuter om goda förebilder: han 
som hittade på bungyjumping och om ett telefonbolag. Telefonbolaget er-
bjöd gratissamtal i offentliga telefonkiosker, vilket blev dyrt för bolaget, 
därför gjordes en brainstorm som ledde fram till beslutet att göra tunga 
telefonlurar så folk inte skulle använda gratislinjerna för mycket/länge. Se-
dan pratar ledaren ca fem minuter om älsklingsföreställningar, det vill säga 
hur man vill att verkligheten ska vara. Ledaren ger två egna/personliga ex-
empel, att man ska få tårta på sin födelsedag och att planet ska landa med 
hjulen nedåt när man flyger. Ledaren ger deltagarna i uppgift att gå till 
soffan och prata om älsklingsföreställningar, avslutat med förstår ni? Det 
går trögt för deltagarna, ledaren får driva på en hel del. Ledaren manar på, 
ta kaffe!, två minuter kvar! När ledaren kallar tillbaka till återsamling säger 
en deltagare vi sitter kvar och myser.
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Under återsamlingen skrivs älsklingsföreställningarna upp av ledaren 
på tavlan, deltagarnas och ledarens. Även här förekommer en hel del tydlig 
styrning från ledaren för att få ner rätta/lämpliga saker på tavlan. Sedan 
bryter ledaren genom att säga vad skulle hända om detta inte sker?, villkorar 
att deltagarna enbart får ta upp positiva saker, inget katastroftänkande här! 
Ledaren går vidare med att vända på en älsklingsföreställning, den (egna) 
om att flygplanet inte landar med hjulen ner, och uppmanar deltagarna att 
säja nåt positivt. Exempel på svar från deltagarna, som listas på tavlan av 
ledaren, är piloten ser landningsbanan bättre, spänning som lisebergskänsla för 
passagerarna, stort fyrverkeri, passagerarna får fluffiga frisyrer. Sedan kom-
mer nästa fråga från ledaren hur kan man applicera dessa fördelar på en nor-
mal landning? Deltagarnas uppgift är att snabbt diskutera ihop sig om att 
lista tre förslag som kan appliceras på en normal landning. 

Efter detta är gjort talar ledaren om fördelarna med lateralt tänkande, 
det vill säga att tänka tvärt om, och om nackdelar med logiskt tänkande. Le-
daren lyfter fram en förebildlig berättelse om hur man på en konferens tog 
alla negativa förutsättningar och vände dem till något positivt som det går 
att tjäna jättemycket pengar på, som ishotellet i Jukkasjärvi. Ledaren förklarar 
att deltagarna nu provat på lateralt tänkande och påtalar själva kärnan i det 
laterala tänkandet, att man hittar nya problem och lösningar. Ledaren drar 
ytterligare ett konkretiserande exempel på värdet av lateralt tänkande, bil-
industrin använder det, typiskt vid produktutveckling. Här namnger ledaren 
en förebild som gjorde just detta. Därefter följer en ny uppgift från ledaren, 
att gå ut och se på solen i två minuter. 

Ledaren kallar tillbaka deltagarna till tavel- och blädderblockshörnan 
och undrar var de sitter, sitter ni på samma plats som tidigare? Deltagarna 
nickar och håller med att de sitter på samma plats som inledningsvis. Le-
daren påtalar att ni har bara varit här en timme och har redan vant er vid att 
sitta på era platser! Ledaren säger att det är vetenskapligt bevisat att hjärnan 
alltid försöker hitta mönster, vår hjärna funkar så att den skapar mönster för 
att vi ska känna igen oss. Förstår ni? Rutiner och vanor utgör 95% av det vi 
gör, till och med för mig som har ett så kreativt jobb. Ledaren övergår till att 
prata om att det nyttiga i att bryta hjärnans mönster, trigga hjärnan – kill 
your darlings! 

Passet avslutas med en reflektionsstund. Ledaren frågar deltagarna vad 
har vi g jort idag?, känns det bra?, kan vi använda dom här verktygen, det vi 
g jort idag någon annanstans, i andra sammanhang? Ledaren berömmer alla 
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idéer som deltagarna tar upp och kopplar till vad som kännetecknar en 
lyckad företagare och lyfter sedan fram ytterligare ett par goda förebilder, 
Ingvar Kamprad och Bert Karlsson. Ledaren efterfrågar vad deltagarna 
tyckt om sessionen, med ett ord. Svar blir plus, många nya idéer, intressant. 
Allra sist drar ledaren lite PR för OFB, t ex om drop in-verksamheten.

Andra exemplet
Under detta pass är det elever från gymnasiet som kommer till OFB. Den-
na gång är två ur personalen med, ledaren och en assistent. I tavel- och 
blädderblockshörnan anpassas antalet stolar i halvcirkeln efter deltagaran-
talet. Ledaren introducerar med att tala om vad OFB är, ord som kunder 
och kreativ mötesplats ingår, assistenten presenteras. Sedan övergår ordet 
till assistenten, som verkligen framstår som energisk under presentationen 
av den första uppgiften som handlar om drömmar, ni ska fundera på en egen 
dröm, förstår ni?, i två minuter, tyst. Deltagarna är inte helt villiga att sätta 
igång vilket leder assistenten till att förlänga tiden/ge extra tid. 

Efter detta får deltagarna uppmaningen presentera sig med namn och 
dröm och mingla runt i tre minuter. Både ledaren och assistenten deltar 
i minglandet. Sedan sitter man ner och assistenten peppar, otroligt vilka 
drömmar ni hade!, hur gick det här? Svar blir bra. Assistenten fortsätter, vad 
säger en dröm om en person? Fortfarande svala reaktioner från deltagarna. 
Ledaren undrar, varför pratar man inte om drömmar, finns någon fördel med 
att presentera sin dröm för någon annan? När deltagarna svarar håller leda-
ren med de som svarar i rätt riktning, som skapar press, man kan få hjälp.

Sedan delas en blankett ut där deltagarna ska skriva ner 20 saker de gil-
lar att göra, brinner för, etc. Medan deltagarna gör detta konfererar ledaren 
och assistenten om något - gäller det den pågående verksamheten, att kasta 
om planeringen? Aktiviteten bland deltagarna skiftar och frågor kommer, 
till exempel får vi sätta oss någon annanstans? Bland deltagarna som sitter i 
sofforna framkommer ett förslag som inte direkt tyder på seriöst engage-
mang, alla skriver sex! Därefter kommer en ny instruktion från assistenten, 
vi kan samlas här borta. 

När deltagarna kommit tillbaka till tavel- och blädderblockshörnan 
frågar ledaren gick det bra? Mumlande instämmanden kommer från delta-
garna. Assistenten peppar, jättebra, schysst, super! Därefter ska deltagarna 
gå vidare och fundera kring de 20 listade sakerna med avseende på vissa 
aspekter. Ledaren förklarar, vad ni vill ha MT, Mer Tid, att göra? Kryssa 
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för! Kryssa för O, Ovanligt, unikt just för er. Ett relativt högt tempo i uppräk-
ningen, så högt att det är svårt att hänga med? Nästa är E, gör helst Ensam, 
ej med någon annan. X, g jort de senaste 30 dagarna. KR, Kostar pengar att 
göra. När deltagarna börjar vara färdiga påtalas att de inte ska dela med sig 
utan behålla det nedskrivna för sig själva. Hinner man förstå aspekterna 
och fundera i relation till sin lista? Deltagarna är fortfarande ganska tröga, 
fler exempel i linje med förslaget om att lista sex är sova och äta. Reflektio-
ner från deltagarna efterfrågas från ledaren, är det mycket ni vill göra själva, 
är det mycket som kostar pengar? Peppning från ledaren när något kommer 
upp, vad bra! Avslutningsvis kommer knorren från assistenten, brukar ni 
tänka på att ni gör saker som ni vill? och därefter uppmanas deltagarna be-
hålla blanketten och att fortsätta fundera.

Därefter övergår ledaren till nästa moment, det ni tycker om är ni kanske 
bra på att göra, vad är en talang? Deltagarna uppmanas köra en bikupa om 
vad en talang är. Deltagarnas engagemang är relativt avslaget, samtidigt 
som både ledaren och assistenten manar på, peppar. Ledaren och assisten-
ten skriver upp det som framkommer ur bikuporna. Ledaren kommenterar 
jättebra, kanon! Deltagarna verkar inte utstråla motsvarande engagemang. 

Alla ska på ett papper lista tre egna talanger och prata lite om dem. 
Assistenten säger skriv upp tre talanger som du har. En deltagare frågar om 
man inte vet då?. Assistenten svarar finns inget rätt, finns inget fel. Samma 
deltagare efterfrågar ytterligare styrning, denna gång av ledaren. Här går 
cirka en tredjedel av deltagarna iväg för att fylla i. Assistenten sätter sig 
med deltagaren som inte kan, så blir svaren nerskrivna för den deltaga-
ren. Ledaren undrar är det någon som vågar säja att man har någon talang? 
Deltagarna uppmanar varandra att säga sin talang för att undvika att be-
höva redovisa sin egen. Ledaren vänder sig till assistenten, har du någon 
talang? Assistenten svarar färg och form, och vänder sedan tillbaka frågan 
till ledaren, du då, har du? Ledaren säger sig ha talangen att kunna stå och 
prata inför folk. Vidare framhåller ledaren att talang är så mycket mer än 
det man ofta tänker på, som idrottsstjärnor eller musiker. Talanger listas 
på tavlan, det vill säga deltagarna avger förslag som ledaren bedömer och 
därmed bestämmer ledaren vad som räknas som talang och därmed skrivas 
upp. Sedan kommer ledaren med knorren, här på OFB menar vi att alla har 
talanger och att dom kan tränas. Det finns enligt ledaren många sätt att öva/
träna mycket, exempelvis att prova, våga, få erfarenhet, lära av misstag, ta 
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hjälp av någon som förstår/en mentor. Kaffe- eller tepaus/rast/luft om 10 
minuter utlyses.

Under pausen gör assistenten reklam för en kommande workshop un-
der nästa skollov. Villkoren är att workshopen är beräknad för maximalt 
10 deltagare, är gratis, och att anmälan krävs. Ledaren försvinner under 
pausen.

Efter rasten återsamlar assistenten deltagarna och instruerar dem att 
bilda fyra grupper. En grupp måste manas på för att samla ihop sig. As-
sistenten berättar om utgångsläget, där grupperna ska vara projektgrupper 
för företaget Sko AB. Grupperna uppmanas utse en projektledare. Detta 
görs genom en procedur där alla deltagare blundar och pekar på sin kandi-
dat, sedan öppar man ögonen och ser vem som flest pekat ut. Projektleda-
ren utser därefter sin sekreterare. 

När projektledare och sekreterare finns i alla grupper fortsätter assis-
tenten med instruktionen, ta av en sko och ställ framför gruppen, ta fram alla 
fakta. Assistenten förvissar sig om att deltagarna vet vad fakta är och anger 
att grupperna har tre minuter till sitt förfogande. Projektledarna meddelar 
sina sekreterare vad som ska skrivas. Sedan fortsätter assistenten med att 
förklara att det är sådan skon är idag, nu ska ni få göra en produktutveckling 
– skriv ner allt möjligt som ni kan göra med den här skon. Alla förslag är bra, 
ni måste säja ja till alla förslag. Förstår ni? Tre minuter, nä sju minuter. 

Sedan förklarar assistenten att projektet har avslutats, och att grup-
perna nu utgör ett företag där projektledaren blir VD och sekreteraren blir 
koordinator. Deltagarna ska bestämma namn, pris, målgrupp, marknad, va-
rumärke, tänk på Coca-cola, man kan tjäna mycket pengar på ett varumärke, 
och slogan. Förstår ni? Ett affärskoncept. Man kan tjäna mycket pengar på ett 
varumärke, skapa ett sånt!, 10 minuter. 

Därefter är instruktionen att varje företag/grupp ska iväg på internatio-
nell mässa för att sälja skon. De ska ta fram designen/förpackningen, hur 
skon ska se ut, hur montern ska se ut, hur de skapar ett mervärde, vet ni vad 
ett mervärde är? Deltagarna vet inte, nä. Assistenten exemplifierar godis, 
kanske en massör. Tidsmängden anges till några minuter som blir till cirka 
15. Det allmänna intrycket är relativt håglöst, merparten av deltagarna äg-
nar sig åt annat emellanåt. 

Vid återsamlingen uppmanas grupp nummer tre att börja, att scenen är 
deras. Assistenten frågar hur har det gått? Ledaren och assistenten sitter i 
halvcirkeln bland deltagarna. Varje sak som presenteras åstadkommer när-
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mast jubelrop som peppning från ledaren och assistenten, hur kom ni fram 
till detta?, jättebra!, vilka idéer!, helt suveränt!, plus applåder. När alla grupper 
redovisat kommer slutreflektionen.

Ledaren frågar vad har vi g jort idag? Hela passet repeteras, hur var det 
att ta fram fakta?, hur var nästa del?, vad kallas det för när man får så mycket 
idéer? Ledaren påpekar fördelarna med brainstorm. Kan ni överföra det vi 
g jort idag till nåt annat? Många ledande frågor passerar för att få fram hur 
passet varit. Assistenten och ledaren bollar mellan varandra. Assistenten 
säger kommer ni ihåg vad vi g jorde först, använde varann som bollplank, le-
daren spinner vidare, sätter man sig själv i stället för skon så kan en dröm för-
verkligas. På det följer två förebildliga exempel på hur nödvändigt det är att 
ha ett nätverk. En person vars realisering av en yrkesdröm påbörjades efter 
nätverkande, och en person som skaffat sig en livspartner via sitt nätverk. 
Assistenten säger att via nätverket känner man snart hela världen! Ledaren 
fortsätter, nätverk är guld värt, hur skapar man nätverk?, det har ni g jort idag 
för nu vet ni varandras drömmar, så nu kan ni gå vidare. 

Som inledning till att passet snart är slut, vill ledaren ta temperaturen/
utvärdera, säj ett ord, varje person. När rundan är gjord bedömer ledaren 
det hela som väldigt hög temperatur! På det följer reklam om OFB. Allra sist 
kommer uppmaningen från assistenten, en applåd för att vi är så himla bra!

Tredje exemplet
När deltagarna, en grupp bestående av både gymnasieelever och vuxna, satt 
sig i tavel- och blädderblockshörnan presenteras första uppgiften. De ska 
utifrån en given vara eller tjänst planera för en monter på en mässa och det 
handlar om säljteknik och marknadsföring. Exempel på produkter är glas-
skor, rosa rattmuffar och gröna grodor. Ett grupparbete om 20 minuter 
startas. Vid återsamling kommer frågor från assistent och ledare, av typen 
hur gick det för er då?, gick det bra? Redovisande grupp ska stå där framme 
vid tavlan och få positiva reaktioner från ledare och assistent, kanon!, jätte-
bra! Positiv stämning, fart, fläkt och engagemang är vad personalen genom 
det egna förebildliga agerandet försöker överföra till deltagarna. 

Efter redovisningen kommer reflektionen/repetitionen, vad var det vi 
g jorde?, just det, presentera en vara och sälja in! Via frågor styr ledaren fram 
själva huvudbudskapet, har ni lärt er nåt nytt om marknadsföring och reklam?, 
kan ni använda detta i andra sammanhang? Andra frågor som kommer är 



131

Hur bedrivs OFBs planerade gruppverksamhet? – Fyra exempel

hur känns det efter idag?, känns det bra? Passet avslutas med temperaturtag-
ning där ledaren förstärker de allra positivaste omdömena.

Fjärde exemplet
Passet inleds med en rundvandring av lokalen. Två assistenter pratar för en 
grupp gymnasieelever om kreativitet, att göra något nytt, och så vidare som 
inledning till första övningen. Det handlar om att göra nya saker av gamla 
saker. I situationsbeskrivningen inför uppgiften får deltagarna veta att det 
finns kartongvis med plastmuggar som inte går att använda som plastmug-
gar. Deltagarna får 5 minuter på sig att gruppvis komma på 20 idéer om vad 
man skulle kunna göra av dessa plastmuggar. Viktigt är att tänka KATT. 
Assistenterna går hela tiden runt och försöker hålla igång arbetet.

Efter detta vidtar återsamlingen ledd av inspiratörerna där de ställer 
frågor av typen hur gick det där?, vad var svårast?, vad var lättast? Från as-
sistenterna kommer som kommentarer glada och hurtiga tillrop. Sedan får 
grupperna 30 sekunder på sig att bestämma de tre ekonomiskt sett bästa/
lönsammaste idéerna. Dessa tre stryks dock, och varje grupp får välja en 
annan produkt att utveckla och marknadsföra som produkt, vilket är nästa 
grupparbete. Grupperna ska ta fram namn, pris, målgrupp, marknad och 
slogan för sin produkt. Efter 15-20 minuter ska grupperna vara beredda att 
sälja in sin produkt hos assistenterna. Under redovisningen är ett fåtal av 
deltagarna som är aktiva och assistenterna styr hela tiden diskussionen.

Vid den sista övningen ska grupperna konkret förflytta en flaska, vin-
flaskan som finns på ön i syrasjön, med hjälp av ett rep, cirka en och en 
halv meter långt och med krok i ena änden, tumstockar och tejp. Övningen 
är omöjlig att lösa om inte grupperna samarbetar. När uppgiften är löst, 
kommer den positiva reaktionen, beröm. Allra sist är en kort utvärdering 
av passet.

OFBs genomförande av planerad grupp-
verksamhet: en sammanfattning
Det som sker i den planerade gruppverksamhet som OFB bedriver är i allt 
väsentligt förutbestämt via detaljstyrning. Detaljstyrningens realisering 
kan förstås utifrån personalens introduktion till OFB och dess verksamhet 
sammantaget med handböckernas regleringsnivå. Att som personal på en 
OFB-sajt, i varje situation, använda komponenter från det färdiga utbudet 



132

Open for Business

av övningar och material som finns att tillgå förklarar att en och samma 
övning förekom under flera pass. Det gäller till exempel den kreativa an-
vändningen av de obrukbara pennorna/muggarna som leder över till möj-
lig försäljning och därmed behovet av marknadsföring. Skon blir föremål 
för produktutveckling och även den drabbas av behovet av marknadsföring 
och planering inför en mässa. Andra givna produkter, som glas-skor, rosa 
rattmuffar och gröna grodor behöver säljas och marknadsföras på mässa. 
Under samtliga fyra pass framstod användningen av företagsekonomiska 
begrepp som väsentlig, ett slags obligatoriskt inslag. Hit hör också använ-
dandet av förebilder, det vill säga framgångsrikt entreprenörskap, som ex-
empelvis omnämnandet av ishotellet i Jukkasjärvi, Coca-cola, Bert Karls-
son och Ingvar Kamprad. De företagsekonomiska begreppen är inbäddade 
i eller mixade med övningar av allmängiltig personlighetsutvecklande ka-
raktär. Talesättet om skillnaden i värde mellan att se och göra, är exem-
pel på sådant som kommer direkt från instruktionerna i handböckerna. 
Likaså att pass med gymnasieelever ska inledas med en fem minuter lång 
guidad rundtur i lokalen. 

Ett annat genomgående drag i de fyra exemplen är tempot, fart och 
fläkt, i genomförandet från ledare och assistenter vilket också påtalas i 
handböckerna. Denna entusiasm avkräver, eller ställer förväntningar på, 
aktiva deltagare. Om deltagarna inte tar full fart, samma fart som ledare 
och assistenter, så ska deltagarna hållas aktiverade. Deltagarna förfogar 
själva över korta stunder, som under smågruppsarbete, men resultatet 
av deltagarnas friare utrymme ska alltid redovisas inför ledare/assistent. 
Smågruppsarbete förekom under samtliga pass.

Den uppsummerande stunden, föreskriven i instruktionerna för work-
shops i skolan, är ett exempel på ett slags obligatoriskt moment, med lik-
artade, eller till och med samma, formuleringar, exempelvis frågan ifall det 
man gjort kan tillämpas i andra sammanhang. Ett ytterligare exempel är 
frågorna om vad man gjort idag, en repetition och/eller kunskapskontroll. 
Denna stund är uppbyggd av styrande frågor som deltagarna ska besvara 
kort och koncist. 
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Hur kan OFB förstås i relation 
till forskning om utbildning?
Att OFB har ett annat språkbruk än det inom ungdomsskolan skulle kun-
na leda till en tanke om att det är en helt ny typ av verksamhet som bedrivs. 
Personalen benämns annorlunda än i skolan, manager och assistent, inte 
lärare. Personalen håller inte lektion utan workshop. De människor OFB 
vänder sig till kallas inte elever utan exempelvis kunder, klienter och besö-
kare. På flera sätt markeras alltså en skillnad gentemot det allmänna skol-
väsendet, inte minst genom lokalens utformning. Dock finns inslag i OFB 
som kan diskuteras i relation till forskning om utbildning. 

OFB i relation till svensk läroplanshistoria
Fokus på individens utveckling har historiskt sett varit framträdande i 
svenska läroplaner. Tanken om individen i centrum låg till grund beslutet 
om att inrätta den svenska grundskolan 1962, med åtföljande skollag, skol-
stadga och läroplan (Lgr 62). Detta gäller även för grundskolans läroplan 
1969 (Lgr 69) och gymnasiets läroplaner 1965 (Lgy 65, Lfa 65) och 1970 
(Lgy 70) (Marklund, 1987). Betoningen på individuell utveckling och lear-
ning by doing i svenska utbildningsreformer brukar föras tillbaka till John 
Deweys välkända utbildningsfilosofi, progressivism (för kortade översikter 
se exempelvis Lundgren, 1979; Marklund, 1985 och Englund, 1986). Även 
bakom den reformverksamhet som startade 19508, låg det som Marklund 
(1985) kallar pedagogisk progressivism, i slagord framförd som individu-
alisering, grupparbete och projektundervisning som utgörande alternativ 
till dåtida traditionell formaldrills ensidiga bokstudium. Detta utsnitt av 
svensk skolhistoria är också starkt präglat av tanken om detaljstyrning från 
nationell nivå.9 

I läroplanen från 1962 presenteras principer för undervisning enligt 
progressivistisk princip i den så kallade MAKIS-modellen. M står för 
motivation och centralt är att utgå från varje elevs mognadsnivå; jämför 
med entreprenörskapstrappan och entreprenörskapspyramiden. A står för 

8 Progressivistiska element i svenska skolreformer kan spåras ända tillbaka till 1919 
års undervisningsplan för folkskolan enligt Marklund (1989).

9 Att svensk skola under lång tid under 1900-talet styrts från nationell/central nivå via 
så kallad detalj- och regelstyrning är inget vågat påstående. (se t ex Lindensjö & Lund-
gren, 2000)
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aktivitet där upptäckande och experiment skrivs fram, men också själv-
verksamhet. Självverksamheten ska dock ske med jämnt fördelade avbrott 
av inlärningsförstärkande åtgärder som redovisning, kontroll, korrigering, 
erkänsla, beröm och belöning; detta speglar väl OFBs genomförda plane-
rade gruppverksamhet. K står för konkret och åskådlig; inom OFB ska 
rörelsen gå från konkret erfarenhet till det teoretiska. I står för individu-
alisering och fullt sysselsatta elever uppnås med hjälp av exempelvis så kal-
lade ifyllnadsövningar. Individualiseringens praktiska konsekvenser skrivs 
fram som ofta liktydiga med aktivitet; detta verkar också vara fallet med 
OFBs planerade gruppverksamhet. S står för samarbete och gemenskap. 
Samhörighet beskrivs som betydelsefull för inövningen av sociala attityder 
och vanor; att vara delaktig i OFBs verksamhet är att vara aktiv som OFB-
personalen. I betoningen på individens personliga utveckling, learning by 
doing och grupparbete är likheterna slående mellan OFB och MAKIS-
modellen.

En annan tydlig riktningsgivare i denna läroplan är den tidsbundna 
proceduren som skrivs fram för mellan- och högstadiet, motivering - plan-
läggning - bearbetning – redovisning – värdering; på detta sätt skulle 
OFBs planerade gruppverksamhet kunna beskrivas i upplägg. En markant 
skillnad mellan läroplanen för grundskolan av årsmodell 1962 och OFB 
får avsluta denna diskussion, nämligen tävlingsmomentet. I läroplanen tas 
bestämt avstånd från grupparbete i form av tävling medan OFB omhuldar 
tävlandet som en viktig komponent i workshops och raketer. Den progres-
siva inriktningen med fokus på individens utveckling och aktivitet (inte 
minst gruppaktivitet) kan däremot sägas gälla såväl för läroplanen från 
1962 som för OFB. 

OFB i relation till utbildningsteknologin
En något annorlunda förståelse av OFB kan nås utifrån det som inom pe-
dagogisk forskning kallas utbildningsteknologi och som växte fram under 
1960-talets Sverige men så småningom övergavs: ”Den framträdde på två 
plan, dels som en övergripande syn på planeringen av utbildningen – som 
försök att skapa modeller för en samordning av utbildningsplaneringen – 
dels framträdde den som modeller och metoder för utformande av under-
visningsmaterial.” (Lundgren, 1979, s 142) 

Det som beskrivs i OFBs handböcker, till exempel när det gäller work-
shopverksamheten eller de veckolånga kurserna, liksom entreprenörskaps-
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trappan, kan ses som (huvudsakligen av CEED) utarbetade modeller för 
samordnad utbildningsplanering mellan alla sajter. Handböckerna tillhan-
dahåller också det undervisningsmaterial som ska användas i olika kombi-
nationer av övningar. När det gäller det i Sverige utvecklade programmet 
för grund- och gymnasieskolorna, raketerna, säger OFB-personalen att 
man packar raketer, det vill säga sätter samman komponenter ur ett på 
förhand givet och fast utbud. Workshops sätts ihop utifrån samma före-
skrivna övningar och material. OFBs planerade gruppverksamhet består 
av korta moduler, med detaljerade tidsramar. 

Vad kännetecknar då utbildningsteknologin som klassrumspraktik? 
Inom utbildningsteknologin finns, enligt Callewaert och Kallos (1992), en 
strävan efter högt utvecklad social och teknologisk kontroll över skeendet i 
klassrummet för att säkra måluppnåelse. Denna kontroll innebär att lärar-
nas och elevernas utrymme starkt inskränks och beskärs av instruktioner 
och bestämmelser. Wallin (2006) säger att kardinalproblemet med utbild-
ningsteknologin under 1960-talet är att den implicerade att undervisning 
är teknik och tillämpning av tekniker och därmed begränsade undervis-
ningen till ett följande av direktiv. OFBs planerade gruppverksamhet skulle 
kunna förstås som präglad av just ett relativt inskränkt utrymme för såväl 
personal som deltagare med många direktiv att följa utifrån handböckerna. 
Personalen, specialtränad av OFB för OFB, realiserar handböckernas de-
taljinstruktioner. Det går så att säga, av sig självt – nästan automatiskt. De 
detaljerade föreskrifterna förefaller vara förkroppsligade hos personalen, 
till fullo gjorda till sina. Frågan är om personalen skulle kunna vara nästin-
till utbytbar, t ex sajterna emellan. Att deltagarnas inflytande är begränsat 
påvisas av att de hålls ständigt sysselsatta enligt instruktioner, men också 
av den tydliga styrningen med avseende på tempo och färdiga/automatiska 
formuleringar. 

OFBs verksamhet som den beskrivs i handböckerna och det som sked-
de under observationerna av den planerade gruppverksamheten skulle 
därmed kunna förstås som ett slags utbildningsteknologi i tanken om ut-
bildning som möjlig att samordna och planlägga, via förutbestämda mo-
deller och med ett fast utbud av undervisningsmaterial och där personal 
och deltagare ges litet eget friutrymme. Med denna vinkling skulle OFB i 
sådana fall kunna sägas återuppväcka de utbildningsteknologiska förhopp-
ningarna. 
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OFB i relation till forskning om  
utbildning i entreprenörskap
Andra förståelser förutom den utifrån svensk skolhistoria är möjliga. En 
sådan framkommer om OFB relateras till forskning om utbildning i en-
treprenörskap10. Det tydligaste gemensamma kännetecknet är för- och 
lovordandet av utbildning i entreprenörskap som medel för att öka företa-
gandet. Ett annat är den kritiska hållningen till det man kallar traditionell 
skola/utbildning och att samtidigt framhålla utbildning i entreprenörskap 
som ett bättre, och nödvändigt, alternativ. Ett tredje kännetecken för detta 
forskningsfält är förkärleken för utbildningsmodeller. Merparten av forsk-
ningen sker inom de ekonomiska disciplinerna och uppvisar ett normativt 
förhållningssätt11. 

Relaterad till denna forskning framstår OFB närmast som föredömligt, 
utgörande en så kallad best practice. Begreppet står för förverkligandet av 
det som inom forskningsfältet skrivs fram som det mest önskvärda, och 
effektivaste, när det gäller utbildning i entreprenörskap. Detta gäller såväl 
innehåll som metod. När det gäller innehållet beskrivs två delar, desamma 
för OFB som inom forskningsfältet för utbildning i entreprenörskap. Den 
första delen är vidare/bredare/basal med fokus på mer allmängiltiga för-
mågor som personlig utveckling och kreativitet. Den andra delen är snäva-
re/smalare/spetsartad där specifika kunskaper i företagande fokuseras. Ett 
par exempel på metodiska inriktningar är betoningen på learning by doing, 
och tävlingsmomentet, framskrivet av OFB och forskningsfältet. Denna 
förståelse står i kontrast till de två diskuterade ovan.

10 Se vidare i kapitel 2 angående en utförlig genomgång av vad som kännetecknar forsk-
ning om utbildning i entreprenörskap.

11 Pedagogisk forskning har under lång tid brottats med frågor om utbildning. Två 
urskiljbara förhållningssätt har varit å ena sidan ett normativt och å andra ett förkla-
rande. Lundgren (1979) formulerar det så här: ”Med normativt menas att varje fråga 
kan formuleras så, att svaret anger vad som bör göras. Med förklarande menas att varje 
fråga kan så formuleras, att svaret anger en förklaring av ett existerande fenomen.” (s 23) 
Inom det förra uppfattas forskningens uppgift som att bidra till förändring, förbättring 
och effektivisering av utbildning medan det senare vidhåller att forskningens uppgift 
är att försöka förklara eller förstå genom att diskutera och problematisera utbildning. I 
detta kapitel eftersträvas en tillhörighet till det senare förklarande, ibland också kallat 
analytiska, förhållningssättet inom pedagogisk forskning.
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Avslutningsvis: OFB och  
2000-talets svenska ungdomsskola
Betoningen på individens personliga utveckling kvarstår inom ungdoms-
skolan och delas med OFB. Däremot är den samtida ungdomsskolan 
målstyrd12 medan OFBs verksamhet är detaljstyrd. Innehållet i OFBs 
verksamhet kan sägas vara nytt i det att entreprenörskap som begrepp 
inte förekommit i svenska läroplaner för grundskolan, ej heller i den nu 
gällande (Lpo 94). Att deltagare i OFBs planerade gruppverksamhet ges 
möjlighet att bekanta sig med och använda företagsekonomiska begrepp 
står i kontrast till vardagen i ordinarie skolundervisning för svenska grund-
skolelever. När det däremot gäller att starta och driva företag har det sedan 
länge förekommit och förekommer fortfarande som innehåll inom delar av 
den mer yrkesinriktade gymnasieskolan13. 

Att OFB, som en betydande del av sin verksamhet, erbjudit planerad 
gruppverksamhet till ungdomsskolan skulle kunna förstås som att OFB 
utgör en agent i samtidens läroplansmakeri. En annan agent med samma 
strävan, förutom majoriteten inom det forskningsfält som studerar utbild-
ning i entreprenörskap, skulle då vara NUTEK som betydande initiativ-
tagare till OFBs införande i Sverige. OFBs planerade gruppverksamhet 
riktad mot grund- och gymnasieskola skulle, i samma belysning, kunna 
förstås som provröjning av en ny väg för att ’försöks- och försiktighetsin-
föra’ ett delvis nytt innehåll in i svensk ungdomsskola, som helhet. Här kan 
också till sist frågan ställas om OFB i grunden kan förstås som ett uttryck 
för den politiska ambitionen att via utbildning forma i första hand en po-
sitiv inställning till företagande och i andra hand i vissa fall en (ökad) vilja 
att starta företag hos uppväxande barn och ungdomar i allmänhet, det vill 
säga att göra dem ’öppna’ för företagande.

12 Se t ex Lindensjö & Lundgren, 2000.

13 Se vidare i kapitel 3 angående gymnasieskolan och företagande.
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Etablerade och poten-
tiella entreprenörer 
om entreprenörskap 
och företagsamhet

Camilla Nyström & Anneli Wikström.

Entreprenörskapande utbildning kommer på tal i allt fler sammanhang. För 
länsstyrelser, kommuner, politiker, rektorer och lärare med flera, har detta 
blivit allt viktigare och en tanke är att entreprenörskapande utbildning ska 
införas i läroplanen, såväl för gymnasiet som för grundskolan. Utbildning 
i entreprenörskap har dock väckt diskussioner, däribland hur entreprenör-
skap skall definieras, vad det ska innebära och hur det ska bedrivas. Men 
den första frågan som uppkommer är kanske: Vad är entreprenörskapande 
utbildning? Eller till och med: Vad är entreprenörskap?

Detta är fortfarande frågor utan tydliga svar. Genom tiderna har dess-
utom begreppet entreprenörskap förändrats avsevärt. Forskning i entre-
prenörskap tillhör ett av de snabbast växande forskningsfälten men är 
ännu ett relativt nytt forskningsområde (Landström, 2005) som saknar 
enhetliga begreppsdefinitioner. Vad som dock kan sägas är att entrepre-
nörskap har med företagsamhet att göra, och en entreprenör kan ses som 
en kreativ person som gör samma saker som andra, men på ett helt nytt 
sätt. En entreprenör behöver inte nödvändigtvis vara en egen företagare, 
även om det vanligtvis är så.

Varför uppfattas det då så viktigt att utbilda unga till entreprenörer? 
Och finns det verkligen ett behov av att lära alla ungdomar om entrepre-
nörskap? Alla människor kan väl inte vara entreprenörer? Sverige uppfat-
tas, av företrädare för entreprenörskap, behöva fler entreprenörer då den 
entreprenöriella aktiviteten betraktas som för låg. Vidare uppfattas landet 
behöva bättre konkurrensförmåga gentemot andra länder. Entreprenör-
skapande utbildning ska inte bara ge samhället fler egna företagare, utan 
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även lära ungdomar egenskaper som är viktiga inom livets alla områden. 
Dessutom är förhoppningen att entreprenörskapsutbildning skall bidra 
med positiva attityder till entreprenörskap så att det därigenom på sikt 
skapas en ännu bättre miljö för företagande (Nutek, 2006;2008).

Detta kapitel behandlar frågan om hur två grupper ser på entreprenör-
skap och företagsamhet samt på entreprenörskapande utbildning i Länet. 
Kapitlet inleds med en kort litteraturgenomgång av området, därefter 
presenteras resultaten från undersökningen, vilket avslutas med ett dis-
kussionsavsnitt. De empiriska undersökningarna är genomförda i samma 
kommuner som i projektets huvudundersökning, en större och en lite min-
dre kommun i länet.

Företagsamhet i Länet
För mer än 30 år sedan stagnerade arbetslivet i Länet, vilket resulterade 
i att antalet företag minskade och invånarantalet likaså. Politiker, före-
tagsföreningar och Länsstyrelsen analyserade situationen och ansåg att 
nya idéer måste etableras. 1996 inleddes ett samarbete mellan Länssty-
relsen och kommunerna i Länet, som syftade till att stödja entreprenör-
skap och utveckla entreprenörskapande värderingar bland unga anställda, 
arbetslösa och elever, eftersom de är framtiden. Tanken var att stimulera 
nya entreprenörer men även att etablera entreprenörskapande utbildning i 
läroplanen på alla nivåer. 

Länet blev ett av de län där många skolor kom att satsa på företagsam-
het i form avexempelvis olika företagsprojekt eller som elevens val. Paral-
lellt med detta startades utbildningsprojektet Open For Business (OFB), 
en verksamhet som syftar till att inspirera unga människor att bli entrepre-
nörer. OFB har sitt ursprung i Canada (Akerboom 2002). OFB är en platt-
form där unga erbjuds att upptäcka och utveckla entreprenörsegenskaper. 
Syftet är främst att engagera och skapa positiva attityder till entreprenör-
skap och målet är att bidra till att skapa ett samhälle präglat av företagsam-
ma individer där unga entreprenörer är förebilder som uppmuntrar andra 
unga till företagsamhet. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med 
utbildningssystemet, där bland annat personal vid OFB regelbundet arbe-
tar aktivt i skolklasser. De erbjuder aktiviteter och utbildningar och man 
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kan boka studiebesök, lärarfortbildningar och andra aktiviteter. I Länet 
finns OFB numera endast kvar i en kommun av ursprungligen tre1. 

Den större kommunen i denna undersökning har trots allt många små-
företagare och har sedan flera årtionden en stark industrikultur. I den min-
dre kommunen har dock befolkningen nästan halverats under de senaste 
årtiondena och det är i första hand ungdomar och människor i arbetsför 
ålder som flyttar. Behovet av samhälleliga initiativ och insatser har varit 
och är uppenbara.

Entreprenören och entreprenörskap
Forskare har olika uppfattning om hur man ska se på entreprenörskap (Jo-
hannisson, Madsén & Wallentin, 2000). Även definitionen av begreppet 
entreprenör har varierat och ser man till de senaste 30 åren kan man bland 
annat finna följande; under 1970-talet definierades en entreprenör som: 
”byggmästare, leverantör” (Hässelberg & Allén, 1978). Under åttiotalet 
gick det att återfinna definitionen: ”person eller företag som åtagit sig en 
entreprenad (ibland = byggmästare)” (Malmström & Györki, 1986). Un-
der nittiotalet definierades entreprenören som: ”en person som åtar sig en 
entreprenad” (Nationalencyklopedin, 1991). Idag finns bland annat följan-
de definition: ”Initiativ- och uppfinningsrik egen företagare” (Malmström, 
Györki & Sjögren, 2004).

Idag tillskrivs ofta entreprenören egenskaper som kreativ, risktagande, 
initiativtagande, beslutstagande samt kan hålla många bollar i luften. En-
treprenörskap uppfattas även som ett tankesätt, som omfattar en persons 
drivkraft och förmåga att kunna se möjligheter och utnyttja dessa för att 
skapa ekonomisk framgång eller nytt värde (Europeiska gemenskapernas 
kommission, 2003). 

I den moderna historien kan man även finna exempel på allmänt nega-
tiva attityder till entreprenörskap (Holmgren et al., 2005). För att främja 
och stödja entreprenörskap har EU initierat omfattande satsningar då de 
anser att alltför få människor idag uppmuntras att bli företagare. Upp-
giften är att göra Europa mer attraktivt för företagsamhet (Europeiska 
gemenskapernas kommission, 2004). Europeiska kommissionen stödjer 
därför informations kampanjer, vilka består av presentationer av förebilder 

1 Två av de ursprungligen tre kommunerna har varit utgångspunkt för denna under-
sökning.
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och berättelser om framgångar i olika media, men även om misslyckanden, 
då dessa lätt kan förstoras upp och, enligt Kommissionen leda till negativa 
attityder till entreprenörskap. De syftar även till att framhålla hur stor roll 
företagandet spelar för att fylla samhällets behov (Europeiska gemenska-
pernas kommission, 2003). 

Enligt Europeiska kommissionen kan entreprenörskap bidra till att 
främja social och ekonomisk sammanhållning, stimulera till ekonomisk 
verksamhet, skapa arbetstillfällen eller bidra till att ge arbetslösa och min-
dre gynnade människor en chans i arbetslivet, vilket framför allt uppfattas 
viktigt för de regioner som släpar efter utvecklingsmässigt (Europeiska ge-
menskapernas kommission, 2003). 

Entreprenörskap i skolan 
2004 genomförde projektet Creating Opportunities for Young Entrepre-
neurship undersökningar rörande entreprenörskap i Sveriges grund- och 
gymnasieskolor, där respondenterna främst bestod av rektorer, biträdande 
rektorer, yrkes- och studievägledare samt lärare. Nedan presenteras några 
av resultaten. 

60 % av gymnasieskolans och 18 % av grundskolans respondenter •	
ansåg att det absolut är skolans uppgift att förmedla kunskaper om 
företagande och dess villkor. 

77 % av gymnasieskolorna erbjöd undervisning i hur man startar fö-•	
retag och 59 % av dessa använde sig då av elevföretag. 7 % av grund-
skolorna erbjöd sådan utbildning men då handlade det främst om 
projekt eller aktiviteter som lär barn att starta och driva företag. En-
dast 3 % av grundskolorna använde sig av elevföretag. 

Samarbete och kontakt med det lokala arbets- och näringslivet fö-•	
rekom vid 73 % av grundskolorna och 91 % av gymnasieskolorna, 
främst genom besök hos företag och organisationer eller Prao.

Överlag påverkas elevers möjligheter att komma i kontakt med olika •	
typer av entreprenörsstimulerande aktiviteter på grund- och gym-
nasieskolorna av olika faktorer, exempelvis vilken region man bor i, 
rektorers och lärares intresse, vilket gymnasieprogram eleven valt, 
men även av entusiaster utanför skolan (Holmgren, 2005).
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Under de senaste åren har intresset för entreprenörskapande utbildning 
ökat, men det är inte uppenbart hur sådan utbildning skall definieras och 
vad som egentligen avses med entreprenörskaps utbildning. Olika skolor 
använder sig av olika definitioner, vilket leder till olika aktiviteter. Några 
fokuserar på att skapa företag medan andra fokuserar på att förändra vär-
deringar rörande entreprenörskap (Holmgren et al., 2005). Den grund-
läggande tanken är dock att forma särskilda övertygelser, värderingar och 
attityder om att entreprenörskap är ett attraktivt alternativ till avlönad 
anställning eller arbetslöshet.

Entreprenörskapande utbildning har fått stor genomslagskraft, exem-
pelvis så uppmuntrar idag Europeiska kommissionen alla medlemsländer 
att integrera utbildningen i läroplanen på samtliga nivåer (Europeiska ge-
menskapernas kommission, 2003). Även Nutek (Sveriges centrala närings-
politiska myndighet) föreslår att ämnet entreprenörskap ska införas redan 
på grundskole- och gymnasienivå (Connect Sverige, webbsida 2005). 

Nutek har utvecklat en entreprenörskaps  barometer för att kunna un-
dersöka vilka attityder till företagande som finns i Sverige. 2003 genom-
fördes undersökningen för första gången, där resultatet visade att 29 % 
av ungdomar i åldrarna 18 till 30 år helst vill vara egna företagare. 2005 
uppgick denna siffra till 32 %. Resultatet för 2005 visade även att 76 % av 
ungdomarna i ål drarna 18 till 30 år kan tänka sig att bli företagare (Nutek, 
2006b). I 2008 års underökning framgår att trenden håller i sig och allt fler 
ungdomar är positiva (Entreprenörskapsbarometern 2008)

Olika uppfattningar om undervisning i företagsamhet inom skolans 
ram återfinns alltså. I förhållande till de nordiska länderna har Sverige 
överlag friare arbetsformer, elev företagande och annat som verkar entre-
prenörsfrämjande, vilket har utvecklats utan att man benämnt det som en-
treprenörskap. Idéen om företagsetablering eller elevföretagande varierar 
med synen på vad entreprenörskapsutbildning bör vara. I en nordisk kart-
läggning anses dock elevföretag vara det rätta sättet att arbeta på (Karlsen 
& Solstad, 2002). 

Knud Illeris i Danmark gjorde en uppföljning av elever från traditionel-
la respektive försöksinriktade skolor, där han bland annat konstaterade att 
de långtidseffekter som skolan har gällde värderingar och förhållningssätt 
och inte traditionella skolkunskaper. Illeris menade att försöksskolorna 
till en del lyckats förmedla kvalifikationer som självständighet, kreativitet,  
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kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, kritiskt omdöme och demo-
kratisk hållning, vilket även kännetecknar en företagssam person (Johan-
nisson et al., 2000). 

Entreprenörskap och entreprenör-
skapande utbildning i Länet.
Studien som presenteras i detta kapitel grundar sig på två datainsamlingar; 
en enkätundersökning som genomfördes 2004 inom projektet Lärande för 
företagsverksamhet (vilken omfattade 303 elever i årskurs 9), samt en inter-
vjustudie som genomfördes våren 2005 (vilken omfattade 40 etablerade 
entreprenörer)2. Syftet med studien var att, bland etablerade entreprenörer 
och vad vi har valt att kalla ”potentiella entreprenörer”, undersöka den syn 
som råder på entreprenörskap och företagsamhet samt entreprenörska-
pande utbildning i Länet. Med potentiella entreprenörer avses de elever 
som uppgav att de inom några år kan tänka sig att starta eget, vilka uppgick 
till 179 respondenter, det vill säga fler än hälften av eleverna. I intervju-
studien förekom inget bortfall och i enkätundersökningen var det interna 
bortfallet mycket lågt och kommer därmed inte att redovisas, undantaget 
Figur 3:5, där det redovisas intill figuren. 

Undersökningen var intressant att genomföra eftersom den gjorde det 
möjligt att presentera en vidare syn, både bland etablerade och potentiella 
entreprenörer. Trots olikheter mellan grupperna framkom de uppfatt-
ningar som råder om entreprenörskap och företagsamhet bland respon-
denterna och det har varit möjligt att beskriva hur de ser på entreprenör-
skapande utbildning. 

Nedan presenteras de empiriska exempel som framkom i studien, vilka 
bland annat berör begreppet entreprenör, synen på sig själv och en företag-
sam person, betydelsen av familjebakgrund och förebilder, entreprenörs-
främjande aktiviteter vid OFB och skolan. 

Begreppet entreprenör
Det tycks råda en allmän osäkerhet om många entreprenörskapsbegrepp 
idag, däribland – och kanske främst – begreppet entreprenör. Därmed var 
det intressant att undersöka huruvida etablerade och potentiella entrepre-
nörer uppfattar sig veta vad begreppet innebär.

2 Intervjustudien genomfördes av författarna till detta kapitel.
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V et Du vad begreppet " entreprenör"  betyder?

83%

17%

52% 48%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ja Nej

Procent

Etablerade
entreprenörer

Potentiella
entreprenörer

Figuren beskriver andelen etablerade entreprenörer som uppgav en förklaring av 
begreppet entreprenör samt andelen potentiella entreprenörer som uppgav att 
de visste vad begreppet entreprenör betyder.

83 %3 av de etablerade entreprenörerna gav en förklaring till begreppet entre-
prenör, denna andel uppgick till 52 % för de potentiella entreprenörerna.

Figur 1 Etablerade och potentiella entreprenörer om begreppet entreprenör

Synen på sig själv och en företagsam person
I litteraturen beskrivs entreprenören exempelvis som kreativ, risktagande 
och initiativtagande, men samtidigt råder det delade meningar om vilka 
kvaliteter entreprenörer bör eller kan ha. De olikheter som återfinns moti-
verar att undersöka hur potentiella och etablerade entreprenörer ser på en 
företagsam person och hur de ser på sig själva.

I följande tabeller (tabell 3:1 – 3:3) redovisas de alternativ som var mest 
frekvent förekommande först. Där det förekommer flera alternativ under 
en och samma punkt beror detta på att alternativen uppgetts lika frekvent.  

3 60 % av respondenterna kunde ge en beskrivning av begreppet enligt dagens defini-
tioner, resterande såg entreprenören främst som exempelvis en leverantör, byggnadsarbe-
tare eller grävmaskinist som tagit på sig arbete på ”entreprenad”.
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Intervjufrågorna tillät öppna svar och därför kom svaren att variera. Sva-
ren har här kategoriserats under av oss skapade rubriker. Enkäten innehöll 
fasta svarsalternativ.

Tabell 1 Etablerade och potentiella entreprenörers syn på sig själva

Etablerade entreprenörer: Potentiella entreprenörer:

1. Positiv 1. Bra kompis

2. Social/Serviceinriktad 2. Tar hänsyn till andra

3. Energisk/Ambitiös/Arbetsvillig
3. Hitta nya möjligheter
    Går min egen väg
    Tävlingsinriktad

4. Kreativ
    Envis/Tjurig

4. Tycker om att veta vad jag ger  
    mig in i

5. Omtänksam/Snäll/Generös 5. Är snabb i tanken
    Vågar satsa på det okända

Mest frekvent beskriver de etablerade entreprenörerna sig själva som positiva 
medan de potentiella entreprenörerna mest frekvent beskriver sig som en bra 
kompis.

Tabell 2 Etablerade och potentiella entreprenörers syn på en företagsam person

Etablerade entreprenörer: Potentiella entreprenörer:

1. Arbetsvillig/energisk/uthållig 1. Hittar nya möjligheter

2. Målmedveten/målinriktad 2. Planerar noga sin tid

3. Våga satsa/orädd/självsäker 3. Kreativ

4. Positiv 
    Utåtriktad/social

4. Utåtriktad
    Initiativrik

5. Kunnig 5. Är snabb i tanken

De etablerade entreprenörerna anger mest frekvent att en företagsam person 
är arbetsvillig, energisk och uthållig medan de potentiella entreprenörerna mest 
frekvent anger att en företagsam person är en som hittar nya möjligheter. 
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Främsta skäl till att starta eget företag
Skälen till att starta eget företag kan variera från person till person. Nedan 
presenteras de vanligast förekommande svaren bland etablerade och poten-
tiella entreprenörer. Skillnaden är även här att de potentiella entreprenö-
rerna fått fasta svarsalternativ och de etablerade entreprenörerna fått svara 
öppet. Dessa svar har vi kategoriserat.

Tabell 3 Etablerade och potentiella entreprenörers främsta skäl till att vilja 

vara egna företagare 

Etablerade entreprenörer: Potentiella entreprenörer:

1. Självständigt/Bestämma själv 1. Bra arbetstider

2. Tillfredsställelse av arbetet
     Förändring/Utmaning

2. Man vet vad man får i lön

3. Företag där de var anställda blev 
    till salu 

3. Jag gillar utmaningar

4. Blev eller riskerade att bli arbetslös 4. Jag vill styra vad jag ska göra

5. Länge eller alltid velat bli
5. Jag gillar att hitta på olika projekt
    Jag vill kunna påverka min inkomst

Som skäl till att vilja starta eget nämnde de etablerade entreprenörerna mest 
frekvent att det är självständigt alternativt att de kan bestämma själva medan de 
potentiella entreprenörerna mest frekvent angav att det är bra arbetstider.

Familjebakgrund
Påverkas valet att vilja bli eller inte vilja bli egen företagare av om man har 
entreprenörer i sin närmiljö? I vilken utsträckning har de etablerade och 
de potentiella entreprenörerna föräldrar med eget företag, men även om 
de överhuvudtaget har någon i släkten som har eget företag. Det visade sig 
att 48 % av de etablerade entreprenörerna uppgav att de har/haft någon 
förälder som är egen företagare, denna andel uppgick till 32 % för de poten-
tiella entreprenörerna. Vidare har 78 % av de etablerade entreprenörerna 
uppgivit att de har/haft någon förälder alternativt övrig familj eller släkt 
som är egen företagare, denna andel uppgick till 80 % för de potentiella 
entreprenörerna. 
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Förebilder 
Förebilder i livet kan variera, från att vara en närstående person till någon 
man läst om i en artikel, någon som lyckats med något. De etablerade en-
treprenörerna tillfrågades om de anser att förebilder har betydelse för ung-
as yrkesval, vilket 80 % av dem ansåg. Resultatet visar att eget företagande 
har starkt anknytning till förebildliga exempel bland individens anhöriga.

Råda eller avråda till företagande 
Än idag kan man finna exempel på allmänt negativa attityder till entre-
prenörskap. Ibland de etablerade entreprenörer som ingår i denna under-
sökning är inställningen till att starta företag positiv. Andelen etablerade 
entreprenörer som uppgav att skulle råda andra att starta eget företag upp-
gick till hela 85 %.

Open For Business och skolan 
OFB:s främsta syfte är att engagera unga och skapa positiva attityder till 
entreprenörskap. Målet är att bidra till att skapa ett samhälle med företag-
samma individer som uppmuntrar fler unga till företagsamhet. Andelen 
potentiella entreprenörer som uppgav att de någon gång besökt OFB upp-
gick till 38 %.

OFB ska fungera som en informations- och inspirationskälla till att få 
fler ungdomar att vilja starta eget företag och verksamheten bygger på ett 
nära samarbete med utbildnings systemet. Nedan presenteras huruvida 
de potentiella entreprenörerna som besökt OFB blivit inspirerade eller ej 
samt om deras upplevelser skiljer sig åt beroende av om besöket skett ge-
nom skolan eller på fritiden. 
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Om Du varit på  OFB  via  s k olan eller  på  din fr itid, 
vad tyc k er  Du om OFB ?

78% 73%

22% 27%
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Figuren beskriver andelen potentiella entreprenörer som uppgav att de upplevde 
sitt OFB-besök, via skolan eller på sin fritid, som inspirerande. 

78 % av de potentiella entreprenörerna som besökt OFB via skolan uppgav att 
OFB-besöket varit inspirerande. Av dem som besökt verksamheten på sin fritid 
upplevde 73 % besöket som inspirerande.

Figur 2 Potentiella entreprenörers besök vid OFB – inspirerande eller trist?

En del av den satsning som Länsstyrelsen och kommunerna gjort i 
Länet för att främja entreprenörskap är att ungdomar, genom skolan och 
verksamheten OFB, skall ges möjligheten att lära sig att starta eget företag 
och även på någon nivå vara med och starta företag. Nedan presenteras den 
andel potentiella entreprenörer som fått möjligheten att lära sig hur man 
startar eget företag, dels genom skolan och dels genom OFB. 
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Har Du i s k olan eller  genom OFB  lärt Dig hur man 
s tartar  företag?  
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Figuren beskriver andelen potentiella entreprenörer som uppgav att de i skolan 
eller genom OFB4 lärt sig hur man startar företag.

26 % av de potentiella entreprenörerna uppgav att de i skolan lärt sig hur man 
startar företag. Andelen som lärt sig genom OFB uppgick till 23 %. 

Figur 3 Potentiella entreprenörer som lärt sig att starta företag genom 

skolan eller OFB 

Nedan presenteras den andel potentiella entreprenörer som fått möj-
ligheten att vara med om att starta företag, dels genom skolan och dels på 
fritiden.

4 (Bortfall 31 respondenter).
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Har Du i s k olan eller  på  Din fr itid varit med om att 
s tarta  ett företag?  
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Figuren beskriver andelen potentiella entreprenörer som uppgav att de varit med 
om att starta företag i skolan eller på sin fritid. 

16 % av de potentiella entreprenörerna uppgav att de varit med om att starta 
företag i skolan. Andelen som varit med om att starta företag på sin fritid uppgick 
till 20 %.

Figur 4 Potentiella entreprenörer som varit med om att starta företag ge-

nom skolan eller på sin fritid

Entreprenörskap och dess potential 
Enligt EU och de ledande riksdagspartierna i vårt land behövs en ökad 
förståelse för entreprenörer för att företagsklimatet på sikt ska kunna för-
ändras. I många regioner har därför aktiviteter initierats i syfte att inspi-
rera ungdomar att vilja starta företag. Det råder dock delade meningar om 
vilket som är det bästa sättet, samtidigt som enighet tycks råda om att det 
är positivt att lära ungdomar om entreprenörskap och företagsamhet i sko-
lan. En tanke är att entreprenörskapande utbildning snart ska finnas med 
i läroplanen på samtliga nivåer. Därmed var det intressant att undersöka 
huruvida etablerade entreprenörer anser att det är möjligt att lära sig att bli 
en entreprenör samt om skolan bör ha en roll i att lära om detta. 

Andelen etablerade entreprenörer som ansåg att man kan lära sig att bli 
en entreprenör uppgick till 83 % och andelen etablerade entreprenörer som 
ansåg att skolan ska ha en roll i att lära om företagsamhet/entreprenörskap 
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uppgick till 98 %. De etablerade entreprenörerna tillfrågades även om de 
anser att alla människor kan bli entreprenörer, vilket 33 % av dem ansåg.

Diskussion 
Det tycks råda ett positivt företagsklimat redan idag om man ser till att 
nästan samtliga av de etablerade entreprenörerna skulle råda andra att 
starta eget företag. Det tycks även råda en positiv syn på entreprenörskap 
bland elever i årskurs 9 i Länet, då flertalet av dem har inställningen att 
de kan tänka sig att bli entreprenörer inom några år. Huruvida satsning-
arna i länet påverkat dessa elever går det inte att uttala sig om, vad som 
dock kan sägas är följande; I den mindre kommunen som ingick i under-
sökningen har befolkningen de senaste 30 åren i princip halverats och fö-
retagandet minskat, medan den större kommunen kännetecknas av flera 
större industrier, stor handel samt ett myller av småföretag. Detta väcker 
funderingar om att det förmodligen redan funnits en skild syn på entrepre-
nörskap bland invånarna i de två kommunerna. Möjligtvis har invånarna i 
den mindre kommunen fått en mer positiv inställning till entreprenörskap 
tack vare de satsningar som gjorts medan den andra kommunens invånare 
redan hade en god inställning då entreprenörskap i större utsträckning till-
hör deras vardag. 

Att majoriteten av eleverna har inställningen att de kan tänka sig 
att bli entreprenörer inom några år stämmer bra överens med Nutek:s 
entreprenörskaps barometer för 2005 som visade att 76 % av ungdomarna 
i åldrarna 18 till 30 år kan tänka sig att bli egna företagare (Nutek 2006). 
Trots detta tycks normen bland många unga fortfarande vara anställning, 
men detta behöver alltså inte betyda att unga idag inte kan tänka sig att 
starta eget företag – de kanske helt enkelt har svårt att se sig själva som 
egna företagare för att de inte vet vad det innebär. Därmed är det troligt 
att fler kan se sig själva som egna företagare om de exempelvis fått prova 
på att starta upp ett företag eller åtminstone fått lära sig en del om vad det 
innebär. Då upplevs det möjligtvis inte lika främmande.

Det tycks råda osäkerhet om begreppet entreprenör bland responden-
terna. 60 % av de etablerade entreprenörerna gav en beskrivning av begrep-
pet enligt dagens definitioner. Många av respondenterna såg entreprenören 
främst som en leverantör, byggnadsarbetare eller grävmaskinist som tagit 
på sig arbete på ”entreprenad”. Detta är definitioner man snarare kan finna 
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i äldre ordlistor. Drygt 17 % av de etablerade entreprenörerna uppgav att 
de inte visste vad ordet entreprenör betyder, vilket inte var helt överras-
kande. Man kan även fundera över hur det kommer sig att det har gjorts så 
stora satsningar, exempelvis från EU, länsstyrelser och kommuner, på ett 
begrepp som inte har en allomfattande förankring bland utövarna själva? 
Hade det inte varit bättre att satsa på ett mer vardagligt begrepp, såsom 
företagsamhet, vilket de flesta känner igen och vet vad det betyder? Till 
denna studie gjordes ett urval av etablerade entreprenörer utifrån dagens 
definitioner av en entreprenör. När en relativt stor grupp av dessa företa-
gare inte ser sig själva som entreprenörer saknar uppenbarligen ordet entre-
prenör tillräcklig vardagsspråkligt genomslag. Det tycks finnas en påtaglig 
skillnad mellan den reella företagaren och de politiska satsningar som ska 
leda till ökad företagsamhet och det är heller inte möjligt att sätta likhets-
tecken mellan entreprenörsfrämjande satsningar och satsningar för att få 
fler egna företagare. Tänkvärt är även att kunskap om begreppet entrepre-
nör inte betyder att personen behöver vara mer entreprenöriell än andra. 

I förhållande till ovan nämnda resultat får andelen potentiella entre-
prenörer som uppgav att de visste vad begreppet innebär anses vara hög, 
framför allt då man i dagligt språkbruk sällan använder begreppet. Förvå-
nande är att så stora satsningar skett på begreppet även i utbildningssyfte, 
då entreprenör är vardagsspråkligt mångtydigt. De potentiella entrepre-
nörerna ombads dock inte att ge en beskrivning av begreppet i enkät-
undersökningen, vilket innebär att det inte går att avgöra hur stor andel 
av dem som svarat jakande som faktiskt visste vad ordet innebär. Andelen 
potentiella entreprenörer som uppgav att de visste vad begreppet innebär 
kan ha påverkats av att de trott sig veta snarare än att de faktiskt visste, 
men om så var fallet går det inte att uttala sig om. 

Det tycks finnas en del likheter mellan hur etablerade och potentiella 
entreprenörer ser på sig själva och även hur de ser på en företagsam person, 
även om skilda formuleringar använts. Det finns dock skillnader som i viss 
mån kan förklaras av att undersökningarna är gjorda på olika sätt. Störst 
skillnad råder vid beskrivningen av dem själva, vilket inte är förvånande då 
etablerade entreprenörer tycks beskriva sig själva i relation till sitt arbete 
och potentiella entreprenörer inte kommit ut i arbetslivet ännu. De eta-
blerade entreprenörerna beskriver exempelvis sig själva som sociala/servi-
ceinriktade samt energiska/ambitiösa/arbetsvilliga, vilket troligtvis beror 
på att de varit yrkesverksamma under flera år. Värt att notera är att en hög 
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andel av de potentiella entreprenörerna uppgav att de vill veta vad de ger sig 
in i medan nästan lika många uppgav att de vågar satsa på det okända. Vid 
en analys av de 179 enkätsvaren visade det sig att 40 respondenter uppgav 
båda alternativen!

Skillnaderna mellan hur etablerade och potentiella entreprenörer 
beskriver en företagsam person, kan möjligtvis bero på att elever lärt sig 
”begreppsapparaten”, det vill säga genom skolan lärt sig definitionen av en 
företagsam person, medan de etablerade entreprenörerna snarare upplever 
hur det är. Intressant är att det bland de etablerade entreprenörerna tycks 
finnas en skillnad mellan hur de ser på sig själva och på en företagsam per-
son. Möjligtvis har de svårt att identifiera sig själva som kreativa, riskta-
gande och initiativtagande.

Resultaten kan ses i förhållande till litteraturen som bland annat be-
skriver en företagsam person som kreativ, risk- och initiativtagande 
och där entreprenörskap idag sägs omfatta en persons drivkraft och för-
måga att kunna se möjligheter samt utnyttja dessa. 

De tre vanligast förekommande skäl som uppgavs till att vilja starta 
eget företag bland de etablerade entreprenörerna kan man även finna bland 
de potentiella. Intressant är dock att de potentiella entreprenörerna mest 
frekvent uppgav att det är bra arbetstider, att de vet vad de får i lön och att de 
vill kunna påverka sin inkomst. Som etablerad entreprenör har man troligt-
vis sedan länge insett att verkligheten inte ser ut så. Istället uppgav många 
etablerade entreprenörer att företaget där de var anställda blev till salu samt 
att de riskerade att bli eller blev arbetslösa som skäl till att vilja starta eget 
företag. Många entreprenörer tycks inte direkt ha valt att bli entreprenörer 
utan snarare var det situationen som gjorde det nödvändigt.

De etablerade entreprenörerna uppgav i högre utsträckning att de har 
eller haft någon förälder som är egen företagare än de potentiella entre-
prenörerna. Men om man ser till huruvida de har förälder, övrig familj el-
ler släkt som är egna företagare så var skillnaden inte lika stor. En möjlig 
förklaring till denna skillnad kan vara att ungdomar idag inte är lika på-
verkade av föräldrar som man var förr. De kanske i högre utsträckning är 
mer påverkade av andra i släkten, men även andra faktorer. Eventuellt hade 
även en större andel etablerade entreprenörer kunnat uppge att de har el-
ler haft föräldrar samt övrig familj/släkt som var egna företagare om man 
exempelvis inkluderar jordbrukare, vilka troligtvis inte förr kallade sig för 
egna företagare i samma utsträckning som man gör idag. Det är dock svårt 
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att uttala sig om huruvida respondenterna påverkats eller inte av att ha nå-
gon förälder som är egen företagare gällande deras eget val att vilja bli egen 
företagare, men då andelen är så pass hög bland respondenterna avseende 
familj/släkt kan man eventuellt ana en viss påverkan inför valet. Intressant 
är att 22 % av de etablerade entreprenörerna inte har förälder, övrig familj 
eller släkt med eget företag, och därmed inte kunnat inspireras av någon 
företagare alls inom släkt eller familj, utan startat ändå.

Det är även intressant att majoriteten av de etablerade entreprenörerna 
anser att förebilder har betydelse och att de i liknande utsträckning uppgav 
att de själva har familj eller släkt med eget företag. Detta stödjer Europe-
iska kommissionens tänkta strategi, som innebar att stödja informations-
kampanjer med förebilder som berättar om sina erfarenheter i olika media, 
för att ge en mer positiv bild av företagande och därmed främja entrepre-
nörskap och företagsamhet (Europeiska gemenskapernas kommission, 
2003). Att en så pass hög andel av respondenterna uppgav att förebilder 
har betydelse för ungas yrkesval, kan vara en god indikation på att det är 
viktigt att ungdomar får besöka företag, men även att skolor besöks av en-
treprenörer, vilka kan fungera som förebilder. Ett sådant samarbete med 
det lokala arbets- och näringslivet förekommer vid 73 % av grundskolorna 
redan idag (Holmgren, 2005).

Då skolorna har möjlighet att integrera sin undervisning med OFB på 
andra sätt än att låta eleverna besöka verksamheten, exempelvis genom att 
OFB-personalen vänder sig till skolorna, så kan andelen som besökt verk-
samheten anses vara hög. Att så pass många respondenter som besökt verk-
samheten upplevt sina besök som inspirerande kan ses som att verksamhe-
ten varit framgångsrik. Andelen potentiella entreprenörer som uppgav att 
de fått lära sig att starta företag i skolan eller genom OFB, är hög om man 
ser till undersökningen som genomfördes i Sveriges grund- och gymna-
sieskolor, vilken visar att 7 % av grundskolorna erbjuder sådan utbildning 
(Holmgren, 2005). Siffrorna kan även tolkas som att verksamheten OFB 
i liknande utsträckning som skolorna lyckats med att lära unga att starta 
företag. Andelen potentiella entreprenörer som uppgav att de fått prova på 
att starta företag genom skolan eller på sin fritid, är också hög i förhållande 
till ovan nämna undersökning, vilken visar att endast 3 % av grundsko-
lorna bedriver någon form av elevföretagande (ibid.) Således borde man 
kunna dra slutsatsen att de aktiviteter som skett i Länet, dels när det gäller 
skolan och dels när det gäller OFB, har varit framgångsrika på det viset att 
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ungdomar fått en möjlighet att prova på eller lära sig att starta eget företag. 
Däremot går det inte att dra några slutsatser huruvida det skett någon lä-
randeeffekt bara för att de upplevt besöket som inspirerande. Det går heller 
inte att uttala sig om vad det egentligen innebär att besöken upplevts som 
inspirerande, det vill säga – huruvida det får någon egentlig betydelse till 
att få fler unga att vilja starta eget företag.

Den grundläggande tanken med entreprenörskapande utbildning är 
att forma särskilda övertygelser, värderingar och attityder (Holmgren et 
al., 2004). I Knud Illeris uppföljning av elever kunde konstateras att de 
långtidseffekter skolan har gällde värderingar och förhållningssätt och inte 
traditionella skolkunskaper (Johannisson et al., 2000), vilket kan ses som 
att den entreprenörskapande utbildningen bör kunna fungera. Detta är 
intressant att se i förhållande till att 98 % av de etablerade entreprenö-
rerna ansåg att skolan ska ha en roll i att lära om företagsamhet och entre-
prenörskap, vilket i sin tur är intressant i förhållande till undersökningen 
som genomfördes bland Sveriges grund- och gymnasieskolor, där 60 % av 
gymnasieskolans respondenter ansåg att det absolut är skolans uppgift att 
stimulera intresse och förmedla kunskaper om företagande och 18 % ansåg 
detta inom grundskolan (Holmgren, 2005).

Även andelen potentiella entreprenörer som fått lära sig i skolan hur 
man startar eget företag, kan ses i förhållande till de etablerade entrepre-
nörer som ansåg att skolan ska ha en roll i att lära om entreprenörskap 
och företagande. Jämfört med detta är andelen som lärt sig om företagande 
relativt låg, men om man ser till ovan nämnda undersökning gällande an-
delen grundskolor som undervisar i att starta eget är andelen relativt hög 
(jämför 7 %, andelen stiger dock om man ser till gymnasieskolorna, 77 %). 
Lika intressant är det att jämföra dem som fått prova på att starta eget fö-
retag i skolan, 16 %, med andelen grundskolor i hela Sverige där elever får 
driva och utveckla företag (jämför 3 %) (Holmgren, 2005). 

Det var 33 % av de etablerade entreprenörerna som uppgav att de anser 
att alla människor kan bli entreprenörer, detta kan ses i förhållande till att 
83 % anser att man kan lära sig att bli en entreprenör. En möjlig tolkning av 
att en högre andel anser att det är möjligt att lära sig, kan vara att dessa syf-
tade på de personer som enligt dem själva redan har de kvaliteter som krävs 
i grunden men att dessa kvaliteter kan utvecklas. Att 33 % av de etablerade 
entreprenörerna anser att alla kan bli entreprenörer är även intressant att 
se i förhållande till de 98 % som anser att skolan ska ha en roll i att lära om 
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entreprenörskap. Möjligtvis anser de att det är bra att lära sig entrepre-
nörskvaliteter även om man inte har den kapacitet som krävs för att bli en 
entreprenör, alternativt att de anser att entreprenörskap ska vara ett tillval 
i skolan för dem som är intresserade och eventuellt har kapaciteten.

Slutkommentarer 
Entreprenörskapande utbildningen kan även medföra problem, t ex att det 
inte är uppenbart vad som avses med entreprenörskapande utbildning eller 
hur den ska genomföras (Holmgren et al., 2005). Elevers möjligheter att 
komma i kontakt med olika typer av entreprenörskaps stimulerande akti-
viteter påverkas av olika faktorer, däribland intresset hos lärare, rektorer 
och andra entusiaster inom regionen (Holmgren, 2005). Troligt är att det 
krävs en förändring av skolans grundläggande värderingar om det ska vara 
möjligt att genomföra entrepre nörskapande utbildning. Med detta avses 
att skolan måste ge större utrymme för kreativitet, risktagande samt eget 
ansvar och initiativ. Om detta i sin tur på sikt leder till fler egna företagare 
är det positivt men inte en nödvändighet för samtliga elever. Tanken är 
att eleven ska få med sig kunskaper, tankesätt och värderingar som kan 
användas i så många olika sammanhang i livet, inte bara som egen före-
tagare. Idén om utbildningen måste även vara väl förankrad hos samtliga 
lärare, vilket förutsätter ett engagemang. Idag anser exempelvis endast 18 
% av grundskolans representanter att det absolut är skolans uppgift att för-
medla kunskaper om företagande och småföretagandets villkor (ibid.). Det 
finns även en risk med att de initiativ som trots allt tas ska vara beroende 
av eldsjälar inom skolorna, för vad skulle hända om dessa tröttnar? Det går 
troligtvis inte att nå några framgångar med utbildningen om den ska vara 
förankrad på en sådan svag grund att den är beroende av enskilda skolors 
intresse. 

Det är även troligt att det krävs en ”entreprenöriell kultur” på samtliga 
skolor om det överhuvudtaget ska var möjligt att lyckas med entreprenör-
skapande utbildning. Delar av den nämnda problematiken kommer kan 
komma att lösas om läroplansreformen går igenom och entreprenörskap 
införs som ämne i skolan. Kanske kommer värderingarna inom skolan då 
att förändras med tiden och skolan genomsyras av en entreprenöriell kul-
tur. Utbildningen blir då inte längre beroende utav eldsjälar inom skolan 
för att kunna existera och man får möjlighet att ta del av den oavsett var i 
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landet man bor. Aktiviteterna mellan skolorna skulle då heller inte skilja 
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De slutsatser som sammanfattningsvis kan dras utifrån den gjorda un-
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för klassrummets väggar. Entreprenörsfrämjande aktiviteter inom skolan, 
men även genom andra verksamheter, kan bidra till att på sikt skapa fler 
entreprenörer i samhället. 
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