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SAMMANFATTNING 
 
 
Titel  Att utbilda i entreprenörskap 

– en studie om hur gymnasieskolor arbetar med entreprenörskap 
 
Frågeställning Hur arbetar man med entreprenörskap bland de gymnasieskolor 

som idag har en entreprenörskapssatsning? 
 
Syfte  Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur skolor 

arbetar med entreprenörskap. Detta gör vi genom att försöka förstå 
ett antal gymnasieskolors arbetssätt kring entreprenörskap.  

 
Metod  Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av fem 

intervjuer. I uppsatsen har vi tillämpat en hermeneutisk 
kunskapssyn och utgår från ett samhällsperspektiv där vi försöker 
tillägna oss förståelse för hur skolor stimulerar entreprenörskap. I 
uppsatsen intar vi ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från 
befintliga teorier för att försöka närma oss verkligheten.   

 
Teori  Vi har i vår studie framförallt använt oss av välkända teoretiker 

inom entreprenörskapsforskningen som till exempel Leffler, 
Rasmussen och Sørheim samt Heinonen & Poikkijoki.1 Dessa 
teoretiker förespråkar att utbildning för entreprenörskap kräver en 
läroprocess som skiljer sig från vanligt traditionellt lärande. Denna 
process innebär att läraren fungerar som handledare där eleverna 
arbetar mer självständigt, ett så kallat aktivt lärande.  

 
Resultat  I entreprenörskapssatsningar är den miljö som eleven befinner sig i 

av stor betydelse för huruvida entreprenöriella kunskaper kan 
utvecklas. I dagens gymnasieskolor finns generellt inte en miljö 
där entreprenörskap kan stimuleras, dock har man lyckats med 
detta inom vissa kurser. Det existerar skillnader mellan 
gymnasieskolorna gällande hur man satsar på entreprenörskap, då 
man på de olika skolorna erbjuder utbildning i olika delar av 
entreprenörskapet.  

 

                                                 
1 Leffler Eva, ”Företagsamma elever”, (2006), Rasmussen, Einar A. & Roger Sørheim, ”Action-based 

entrepreneurship education”, (2005), Heinonen Jarna & Sari-Ann Poikkijoki, ”An entreprenurial-directed 
approach to entrepreneurship education: mission impossible?”, (2006) 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I det inledande avsnittet ger vi en bakgrund till ämnet entreprenörskap och dess betydelse i 
skolan. Efter detta presenteras vårt problem och syfte, avgränsningar för uppsatsen samt en 
begreppsförklaring.  
 

1.1 Ämnesval 
Ämnesvalet för denna uppsats har till stor del styrts av det faktum att vi båda läst 
entreprenörskap som inriktning i vår utbildning. Under studietiden har vårt intresse för 
entreprenörskap växt och vi önskade därför att fördjupa oss i ämnet. Vi tyckte det passade att 
skriva om entreprenörskap i skolan då det den senaste tiden varit ett mycket omdiskuterat 
ämne. I och med det regeringsskifte som skett under hösten 2006 har fokus allt mer lagts på 
entreprenörskapts betydelse för samhällets utveckling. Den nytillsatta regeringen har som mål 
att kunna påverka entreprenörskap och företagande positivt, då man i regeringen har utvecklat 
ett program för att stimulera välfärden genom att skapa ett mer gynnsamt företagsklimat.2 
Med ökad entreprenörskapsverksamhet kan länder sänka graden av arbetslöshet. I länder eller 
regioner där den ekonomiska utvecklingen har varit låg, kan entreprenörskap vara lösningen. 
Entreprenörskapets roll är därmed att generera arbetstillfällen som sporrar samhället i helhet.3 
Enligt en studie av Thurik och Wennekers, om småföretagande och ekonomisk tillväxt, har 
Sverige en relativt låg andel företagande jämfört med övriga europeiska länder [8,1 procent 
jämfört med ca 11 procent i medel i övriga Europa]4. Då Sverige dessutom har en arbetslöshet 
på 4,6 procent5, finns det incitament att utifrån ett näringslivsperspektiv se om man redan i 
skolan satsar på entreprenörskap. Att rikta fokus på entreprenörskap redan i skolan tycker vi 
är en möjlighet att öka individers vilja och kunnande att starta företag, vilket i det långa loppet 
skulle kunna öka graden av sysselsättning i Sverige. Därför hoppas vi att med denna uppsats 
väcka intresse för den betydelse entreprenörskapssatsningar i skolan kan ha. 

1.2 Problembakgrund 
Enligt McClelland och Winter är det möjligt att utveckla och fostra lyckade entreprenörer 
genom utbildning och träning.6 Påståendet styrker även annan forskning genom att fastslå att 
entreprenörskap förutom att kunna läras, även kan stimuleras genom entreprenöriell 
utbildning.7 Beroende av de kulturer och normer som finns i samhället, påverkas 
möjligheterna för entreprenörskap. Dessa egenskaper influeras i hög grad av miljökontexter 
som familj, arbete, sociala förhållanden och skola.8 Enligt Gnyawali och Fogel påverkas en 
individs vilja att vara entreprenöriell av den miljö som den vistas i, socioekonomiska faktorer 
såväl som statlig policy och individens entreprenörskapsfärdigheter kan påverka. Till exempel 

                                                 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/02/32/bcc6951a.pdf, (2006-11-07), s.2 
3 Ibid., s. 6 
4 Thurik R. & S. Wennerkers, ”Entrepreneurship, small business and economic growth”, (2004), s. 144 
5http://www.konj.se/lagetisvenskekonomienoversikt/lagetisvenskekonomi/arbetsloshet.4.165a3c2f6d286f5347fff

862.html, (2006-11-07), gäller för oktober 2006 
6 McClelland & Winter i Gnyawali R.D. & D.S. Fogel, “Environment for Entrepreneurship Development: Key 

Dimension and Research Implications”, (1994) s. 51 
7 Johannisson i Mahieu Ron, ”Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and 

Enterprise in Education”, (2006), s. 8 
8 Braunerhjelm, Pontus och Johan Wiklund, ”Entreprenörskap och tillväxt: Kunskap, kommersialisering och 

tillväxt”, (2006), s. 117 
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kan socioekonomiska faktorer ha inverkan när en individ vistas i en miljö där den får intryck 
av andra entreprenörer. I och med detta kan individen komma att se entreprenörskap som 
något attraktivt.9 Med detta som grund uppkommer en hel del frågeställningar. Kan skolan 
skapa en entreprenöriellt tillåtande miljö och hur ska man lyckas med detta? Finns det idag en 
skolmiljö där entreprenörskapet stimuleras? I så fall, arbetar skolan som en sluten enhet, eller 
finns det samarbete med närsamhället för att ytterligare kunna förstärka ett entreprenöriellt 
klimat?  
  
I Sverige idag finns ett antal föreningar, exempelvis Finn Upp och Verket för 
Näringslivsutveckling (NUTEK) som arbetar aktivt med att främja entreprenörskap bland 
unga. Båda dessa föreningar har som målsättning att öka intresset för entreprenörskap samt att 
skapa en positiv attityd gentemot företagande. Detta gäller då särskilt för ungdomar, men 
föreningarna satsar även på att utbilda lärare och skolledning inom utbildningsväsendet så att 
de får den rätta kompetensen. I 2005 genomförde NUTEK en studie i syfte att ta reda på 
ungdomars relationer till företagande, Entreprenörskapsbarometern, som omfattade 2700 
intervjuer bland ungdomar i åldern 18-30. Studien visade att ungdomar hellre blir anställda än 
att själva driva företag. Ytterligare ett resultat av NUTEK: s studie indikerar på att skolan i 
dagsläget i låg grad påverkar och stimulerar ungdomars företagsamhet.10 Dock så finns det ett 
växande intresse för företagande och entreprenörskap i Sverige idag.  
 
I skolan ses entreprenörskap vanligen länkat till företagande, även om det per definition inte 
nödvändigt är samma sak. Att vara entreprenör behöver inte bara innebära att man tar risker 
och startar eget företag, utan kan även innefatta att man i övrigt till exempel är kreativ, 
innovativ och initiativrik.11 Vad gäller entreprenörskap i skolan har man valt att fokusera på 
entreprenören både som individ och i samband med en process. Detta är enligt Leffler 
företagsam skolning och företagsam undervisning, vars förstnämnda innebär att eleverna 
skolas för att driva företag medan sistnämnda innebär att man tar syfte på att utveckla 
elevernas personliga egenskaper12. I gymnasieskolor runt om i landet ges elever möjlighet att 
ta del av konceptet Ung Företagsamhet, vilket drivs av en ideell organisation som ”verkar för 
att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet”.13 
Under detta koncept får eleverna visa sin kreativitet och företagsamhet genom att själva starta 
och driva ett företag. Att detta koncept används i skolorna är ett exempel på att man har insett 
betydelsen av entreprenörskap. Men, när man nu inom skolan börjat arbeta med 
entreprenörskap, anpassas då utlärningsmetoderna efter ämnet? Har man inom skolan försökt 
skapa en entreprenöriell läroprocess, eller arbetar man efter traditionella metoder? Finns det 
en ”rätt” utbildningsmetod för att lära ut entreprenörskap och hur ser den i så fall ut? I och 
med att det verkar finnas ett ökat intresse för entreprenörskap i skolan, har vi via denna 
problembakgrund utformat vår valda problemformulering.  

                                                 
9 Gnyawali & Fogel, “Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimension and Research 

Implications”, (1994), s. 58 
10 http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/b_2006_2.pdf, 2006-11-07 
11 Caird, Sally, ”What does it mean to be enterprising?”, (1990), s. 141 
12 Leffler E, ”Företagsamma elever”, (2006), s. 92 
13 http://www.ungforetagsamhet.se/templates/Page.aspx?id=66, 2006-11-07 



INLEDNING 

 7 

1.3 Frågeställning 
Hur arbetar man med entreprenörskap bland de gymnasieskolor som idag har en 
entreprenörskapssatsning? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur skolor arbetar med 
entreprenörskap. Detta gör vi genom att försöka förstå ett antal gymnasieskolors arbetssätt 
kring entreprenörskap.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till gymnasieskolor som idag erbjuder entreprenöriell 
utbildning och som använder sig av konceptet Ung Företagsamhet. Detta har gjorts då vi 
bedömer att gymnasieskolor i högre utsträckning än andra nivåer engagerar sig i 
entreprenörskapsfrågor. Detta då vi sett att många av de organisationer som engagerar sig i 
entreprenörskap riktar sin verksamhet till ungdomar på gymnasienivå, som exempelvis Ung 
Företagsamhet och Prio Pol. 

1.6 Begreppsförklaringar  
 
Entreprenörskap Verbet ”entreprendre” betyder att göra eller företa sig något och 

används framförallt i skolan för att beskriva innebörden av 
entreprenörskap och företagsamhet.14 Utifrån att man i skolan inte 
skiljer på begreppen entreprenörskap och företagsamhet, har vi i 
denna studie valt att definiera innebörden av begreppen lika. 

                                                 
14 Leffler, ”Företagsamma elever”, s. 97 
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2 METOD                                                                                               
 
I detta kapitel förklarar vi de metodologiska val som gjorts, hur vi har samlat in material 
samt hur bearbetning har skett. I kapitlet finns även en redogörelse för våra tidigare 
erfarenheter. 

2.1 Förförståelse 
Vid varje enskilt forskningstillfälle bör forskaren inta ett objektivt ställningstagande, detta kan 
dock visa sig vara problematisk, då individen alltid präglas av tidigare erfarenheter15. Enligt 
Holme kan en individs erfarenheter och värderingar kallas för förförståelse16. Förförståelse är 
ofta omedvetna föreställningar som med tiden blir mycket svåra att ändra på, vilket i sin tur 
påverkar synen på det problem man avser att besvara.17 För att avgöra om och hur detta 
kommer att inverka på vår studie, är det av stor vikt att vi är medvetna om vår förförståelse 
och tidigare erfarenheter. Enligt Holme skaffar individen sig förförståelse via studier, arbete 
och även via livserfarenheter. Förförståelsen kan delas in i två olika perspektiv, normativt 
samt kognitivt. De värderingar och fördomar som en individ har utgör grunden för det 
normativa perspektivet, medan det kognitiva utgår från individens tidigare studier och 
kunskaper.18  

2.1.1 Förstahandsförståelse 
Vi som skriver denna uppsats kommer från olika länder, Sverige och Norge. Att vi vuxit upp i 
olika länder innebär därför att vi delvis har olika värderingar och åsikter i vissa avseenden. 
Dessa skillnader har under detta arbete främst yttrat sig då det handlat om synen på skolan 
och på skolans roll i samhället. Att våra värderingar och åsikter är olika, leder ofta till 
ytterligare diskussioner. Dessa diskussioner har främst kretsat kring hur man inom skolan 
hanterar frågor gällande entreprenörskap samt dess betydelse för samhället. Exempelvis ledde 
en av dessa diskussioner kring entreprenörskap och skola slutligen fram till studiens 
frågeställning. Att vi har olika uppfattningar kan vara bra för studien då det ger flera 
perspektiv på samma problem och därigenom en än bredare bild av 
entreprenörskapsproblematiken. Vi har, trots att vi kommer från olika länder, likartade 
uppväxtförhållanden. Vi har båda vuxit upp som yngsta barn i så kallade kärnfamiljer och 
kommer från familjer med egna företag. Dessa likartade förhållanden har för oss inneburit att 
vi har lätt att samarbeta och vi har även en stor förståelse för varandras tidigare erfarenheter. 
Denna goda personkemi har varit oss till hjälp på så sätt att vi trots ibland olika uppfattningar 
har kunnat visa stor förståelse för varandras åsikter och inte fastnat i allt för långa 
diskussioner utan kunnat föra arbetet vidare. Detta har exempelvis varit fallet då vi diskuterat 
kring studiens upplägg.  

2.1.2 Andrahandsförståelse 
Vår andrahandsförståelse grundar sig främst på att vi båda läst Civilekonomprogrammet vid 
Umeå School of Business (USBE). Detta är en utbildning som för båda främst inneburit 

                                                 
15 Holme Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 

(1997), s.95 
16 Ibid. 
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap. Om metodoligiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, (1993), s. 25-26 
18 Holme & Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s. 96-97 
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studier inom företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, men även inom andra 
områden som nationalekonomi, statistik och juridik. Att vi specialiserat oss på 
entreprenörskap på förhand kan ha påverkat uppsatsen på så vis att den givit oss en 
grundläggande teoretisk förståelse för entreprenörskap, vilket kan ha underlättat arbetet med 
att söka litteratur och tolkning av resultatet. Dock kan en specialisering formad mot 
entreprenörskap leda till en viss övertro mot entreprenörskap, och dess roll i samhället. Under 
våra år på Umeå Universitet har vi skrivit flera promemorior tillsammans. Detta har med 
största sannolikhet haft viss inverkan på denna studie, då vi tagit del av varandras kunskaper 
samt arbetssätt. Vid Umeå School of Business har vi lärt oss ett visst sätt att skriva uppsats, 
vilket vi även har använt oss av i denna studie. Det kan innebära både fördelar och nackdelar 
under vårt uppsatsskrivande. Detta då vi har en fördel av att vi använder oss av ett invant 
skrivsätt, vilket borde skynda på skrivprocessen. En nackdel med detta invanda skrivsätt är att 
vi lätt kan låsa oss och inte utforska andra alternativ än det vi redan känner sen tidigare. 
Genom att även läsa uppsatser som är skrivna vid andra universitet bedömer vi dock att vi 
gjort vårt bästa för att inte fastna i ett visst synsätt.  

2.2 Perspektiv 
Ett viktigt beslut i början av arbetet, är att bestämma sig för vilket perspektiv problemet skall 
utgå ifrån. Fallstudier kan ha olika avsikter beroende på forskarens perspektiv, och därför 
också ge olika utfall19. Vi har i denna uppsats valt att fokusera på hur skolor genom att främja 
entreprenörskap kan få individer att tänka och handla entreprenöriellt. Detta gör vi utifrån ett 
näringslivsperspektiv då vi utgår från att entreprenörskap i skolan har effekter för näringslivet. 
Genom att vi utgår från detta perspektiv bedömer vi det möjligt att skapa en god bild över hur 
entreprenörskapet i skolan ser ut och om det finns ett samarbete med näringslivet. 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt  
Hermeneutiken betyder ”allmän tolkningslära”20, vilket bygger på förmågan att förstå och 
tolka människors handlingar i olika sammanhang21. Hermeneutiken ser forskningen från ett 
subjektivt synsätt, där tolkningen bygger på forskarens egna erfarenheter och värderingar.22 
Hermeneutiken menar att det varken är möjligt eller önskvärt att tolka undersökningen från en 
objektiv synvinkel.23 Forskarens försök att förstå och tolka en företeelse, kan ses som ”Den 
hermeneutiska spiralen”. Genom att sätta kontinuerliga tolkningar och omtolkningar in i en 
större helhet, tillägnas ytterligare kunskap. På så vis kan den hermeneutiska spiralen ständigt 
utvecklas mot en mänsklig precisering.24 Positivismen, i motsats till hermeneutiken, menar att 
undersökningen skall hållas fri från forskarens värderingar, och att undersökningen genom 
avbildning, och inte tolkning, visar verkligheten som den är.25  
 
Vår kunskapssyn stämmer väl överens med det hermeneutiska synsättet, i och med vår önskan 
om att skapa förståelse och mening för problemet. Vår arbetsgång med uppsatsen kan även 
ses i samband med den hermeneutiska spiralen, där vi genom att ha läst ett antal teoretiska 
texter och genomfört kvalitativa intervjuer tillägnat oss ytterligare kunskap för att förstå 
helheten av problemet. Då vi är medvetna om att våra erfarenheter, normer och värderingar 

                                                 
19 Backman Jarl, ”Rapporter och uppsatser”, (1998), s.49 
20 Andersson Sten, ”Positivism kontra hermeneutik”, (1979), s.12-13 
21 Bryman Alan och Emma Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, (2005), s. 29 
22 Repstad Pål, ”Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap”, (1999), s. 104 
23 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 45 
24 Ibid., s. 57 
25 Ibid., s. 44-45 
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kan inverka på uppsatsen i helhet har vi under arbetets gång försökt vara så objektiva som 
möjliga i vårt förhållningssätt till verkligheten. 

2.4 Ansats 
En forskare kan använda sig av olika angreppssätt i en studie för att försöka närma sig 
verkligheten, varav två är induktiv och deduktiv metod.26 Deduktion och induktion är något 
av varandras motsatser. En deduktiv process utgår från befintliga teorier för att kunna dra 
slutsatser, medan en induktiv process via observationer syftar att skapa nya teorier.27  Teorier 
bidrar till att skapa en ökad förståelse för det valda problemet och det var på grund av detta 
som vi valde att först fördjupa oss i befintliga teorier på området för att sedan övergå till den 
empiriska delen av vår studie. Vi avser med denna uppsats att göra en deduktiv studie. Vårt 
syfte med denna uppsats är att försöka skapa en förståelse kring hur man inom 
gymnasieskolor i dagsläget arbetar på entreprenörskap.  

2.5 Forskningsstrategi  
Kvalitativ och kvantitativ metod är två forskningsmetoder som används för att bättre förstå 
verkligheten. Kvalitativ metod avser att skapa en djupare förståelse för det problem man 
tänker studera, medan kvantitativ metod syftar till att generalisera de slutsatser man kommer 
fram till.28 Att valet föll på den kvalitativa metoden grundar sig på att vi önskade få en 
ingående beskrivning och närhet till fenomenet om entreprenörskap i skolan. Att göra 
intervjuer bidrar till att samla upp mer information än det uttryckta svaret, så som exempelvis 
kroppsspråk och ansiktsuttryck29. Användandet av en kvalitativ metod borgar inte för att vi 
nödvändigtvis kommer åt djupare tankar hos respondenterna, för detta ansvarar vi som 
intervjuare. Vår roll blir därmed att skapa en intervjusituation där respondenten känner sig 
bekväm och har förtroende för oss, så att vi på detta sätt kan erhålla data som vid analys kan 
bidra till ökad förståelse. Detta förtroende har vi försökt skapa genom att genomföra 
intervjuerna med en mjuk inledning och på respektive respondents arbetsplats.   

2.5.1 Teoretisk referensram och teorival 
Genom att utföra en omfångsrik litteraturstudie i det inledande skedet av uppsatsarbetet, läsa 
tidigare skrivna avhandlingar och undersöka befintliga program i skolor, kunde vi snabbt 
skaffa oss grundläggande kännedom i ämnet. Litteraturgranskningsfasen hjälper till att visa 
brister och luckor i den befintliga kunskapen, och vad som är relevant för den tänkta 
frågeställningen. Detta i sin tur är viktigt för det fortsatta arbetet och utformningen av 
uppsatsen.30 Den litteratur som vi huvudsakligen använt oss av är; vetenskapliga artiklar, 
böcker, rapporter och utredningar. Med utgångspunkt i informationen kunde vi få en 
fördjupad förståelse av sambandet ”entreprenörskap och skola”, samt hur yttre miljö och även 
andra faktorer kan påverka individers entreprenöriella handlande. Vad gäller redan befintliga 
entreprenöriella koncept, såsom Ung Företagsamhet, har vi använt oss av tillgänglig 
information och utredningar från Nutek. Informationen från denna källa hämtades från deras 
hemsida på Internet. Litteratursökningen genomfördes mestadels genom 
Universitetsbibliotekets databaser. Sökord som vi använde var; ”entreprenörskap”, 
”entreprenörskap + skola”, ”företagsamhet”, ”entreprenörskapsutbildning”, samt liknande 
synonymer på engelska. Sökorden användes även i sökmotorn för vetenskapligt granskade 

                                                 
26 Holme och Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s.51 
27 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 25 
28 Holme och Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s.76 
29 Kvale Steinar, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, (1997), s. 93 
30 Backman, ”Rapporter och uppsatser”, s.26 
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tidskrifter, som Emerald Fulltext och Business Source Premier. Internets sökmotorer, 
Altavista och Google, har varit till hjälp när vi sökt uppsatser och artiklar på Internet. Ett 
annat sätt att söka information har vi tillämpat genom att ta utgångspunkt i redan kända 
forskares referenslistor. Dessa refererar till relevanta källor, vilka i sin tur refererar till 
ytterligare forskare av relevans för vår uppsats. Exempelvis har vi genom att studera 
Rasmussens och Sørheims referenslista upptäckt att även Gibb har skrivit en artikel inom 
samma ämnesområde. Genom detta slags sökande har vi återkommit till vissa författare som 
redan uppmärksammats, och på detta vis uppnått mättnad i vårt litteratursökande.  

2.5.2 Källkritik   
Det samhällsvetenskapliga ämnet är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, vilket kan innebära 
att företagsekonomer måste hämta kunskap inom andra teoriområden31. Detta har även varit 
fallet för oss, då mycket av den litteratur som vi tagit del av kan härledas från det 
pedagogiska, sociologiska, men även det psykologiska forskningsfältet. Vi är dock medvetna 
om att vi kan ha bortsett ifrån andra alternativa teorier, men vi har gjort den bedömningen att 
de avgränsningar som vi gjort har varit positiva för att besvara vår frågeställning.  
 
Kritik kan även riktas mot användning av källor med varierad färskhet. En ny och uppdaterad 
källa, ger mera relevant fakta gentemot en äldre källa. Ett färskhetskrav bär därför föreligga.32 
”Entreprenörskap och skola” har varit ett relativt outforskat ämne, men sedan samhället de 
senare åren insett ett ökande behov av entreprenöriellt handlande, har ämnesområdet fått allt 
större fokus. Detta har bidragit till att mycket av litteraturen varit av nyare datum, vilket vi 
menar ger hög aktualitet. Att använda relevanta källor, är mycket viktigt för studiens 
trovärdighet, och innebär att dessa skall vara grundat utifrån uppsatsens frågeställning33. För 
vår del har de använda källorna baserats med utgångspunkt i vårt valda problemområde, vars 
författare även har varit relativt kända. Exempelvis så har vi använt oss av forskare som Gibb 
samt Rasmussen och Sørheim. Vi har även använt oss av två nyligen publicerade 
avhandlingar av Mahieu samt Leffler, vilka också kan bedömas vara högst aktuella. Detta i 
sin tur borde därför styrka uppsatsens tillförlitlighet. När det gäller att använda sig av 
originalkällor, har vi i vissa fall inte lyckats. Trots att vi inte funnit originalkällan har vi 
upptäckt att dessa författare skildrats bland en mängd olika författare, och hävdar därför att 
pålitligheten att använda källan på så vis kan styrkas. Detta har till exempel varit fallet med 
McClelland och Winter, vilka i uppsatsen därför har referats av Gnyawali och Fogel.  
 
Kritik kan även riktas till vår användning av utländska texter. Då många av texterna inte är 
skrivna på svenska, kan det finnas en risk för feltolkning, framförallt av de vetenskapliga 
artiklarna. Vi bedömer oss ha en relativ god förmåga att förstå engelska, men av noggrannhet 
valde vi att göra var sin översättning och sedan sammanställa dessa för att kolla om vi tolkat 
texterna riktigt. Det är även så att mycket av den utländska forskningen vi tagit del av riktar 
sig mot de skolsystem i vars land man forskat. I vissa fall har dessa varit svårapplicerade på 
vår studie då vårt utbildningssystem skiljer sig från de undersökta. Vi har dock försökt ta del 
av de utländska källor som vi bedömer i viss mån kan förmedlas till det svenska skolsystemet, 
samt de delar av studierna som kan bedömas vara generella för alla skolsystem. Vi har bland 
annat använt oss av en studie från Finland av Heinonen och Poikkijoki, där man studerar 
entreprenörskap i den finska skolan. Vi har gjort den bedömningen att denna teori och 

                                                 
31 Backman, ”Rapporter och uppsatser”, s.87 
32 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod”, (1993), s.61 
33 Patel Runa & Bo Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder”, (1991), s. 34 
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kunskap trots sitt ursprung kan ses som användbar för vår studie, då det finska skolsystemet 
inte nämnvärt skiljer sig från det svenska.  

2.5.3 Access 
Att få tillgång till den information och den miljö som är relevant för att lösa det problem man 
studerar, kan ofta bidra till svårigheter för forskaren.34 Access kan framförhandlas på två olika 
nivåer, dels på individnivå och dels på gruppnivå.35 På individnivå, fås access till information 
genom att skapa förtroende, samt genom att minska risken för oro och osäkerhet hos 
informanten. Ett sätt att sänka graden av rädsla som kan uppstå, är att inleda intervjun med 
lite allmänt prat om till exempel forskarens eller intervjuobjektets bakgrund.36 Vi försökte 
inledningsvis under intervjusituationerna att skapa en lättsam och avslappnad stämning 
genom att prata lite med respondenten innan själva intervjun. 
 
Beroende på hur organisationen är utformad, kan olika förhandlingar vara nödvändiga för att 
få tillträde på gruppnivå. Att få tillträde kan ses som en utbytesprocess, där organisationen får 
ta del av det datamaterial som framkommer och vars forskare i gengäld får access.37 Det kan 
även vara nödvändigt att förhandla via så kallade ”grindvakter”, vilket oftast är personer med 
högt inflytande på organisationen.38 Vår studie har för mestadels varit på gruppnivå, där vi har 
valt att intervjua ett antal ansvariga lärare för entreprenörskapsutbildningar i deras respektive 
skolor. Grindvakterna som vi har passerat för att nå dessa relevanta lärare har varit rektorerna 
vid skolorna. Genom användning av skolornas hemsidor kunde vi på förhand ta reda på vilka 
lärare som var ansvariga för Ung Företagsamhet på skolorna och därmed var lämpliga att 
intervjua med utgångspunkt i problemformuleringen. Rektorerna fungerade därefter enbart 
som en mellanhand så att vi kunde få de utvalda respondenternas telefonnummer och på så vis 
uppnå access. Vi är även av den meningen att det kan vara av vikt att ge respondenten 
anonymitet för att få tillträde till värdefull information. Genom att undersökningspersonernas 
identitet och uppgifter hemlighålls säkerställer man att individen eller organisationen på intet 
vis skadas eller behandlas negativt39. För att anonymiteten däremot skall vara uppfylld utifrån 
perspektivet av en studies ”empiriska verklighet”, bör respondenten innan publiceringen ges 
möjlighet till genomläsning av datamaterialet40. Då vi använde oss av bandspelare kunde vi 
efter varje intervju transkribera intervjuunderlaget ordagrant. Detta skickade vi sedan tillbaka 
per e-mail till respondenterna, så att individerna fick möjlighet att ställa tillrätta eventuella 
missförstånd.  

2.5.4 Utformning av intervjuguide 
Innan vi utformade vår intervjuguide valde vi att fördjupa oss i litteratur som behandlade 
kvalitativa intervjuer. Genom att studera denna litteratur har vi skaffat oss en ökad kunskap 
och förståelse för hur kvalitativa intervjuer genomförs. Vid utformningen av vår intervjuguide 
utgick vi från vår teoretiska referensram. Trots att fråga 22 inte kan grundas utifrån vår 
kunskapsbas som vi presenterar i teoriavsnittet, har vi dock valt att ta denna med då vi är av 
den meningen att den kan tillföra nyttig information för vår studie. Denna fråga kan därmed 
betraktas som ett induktivt inslag, där vi som författare gör ett försök till att generera ny teori 
på området. En intervjuguide behöver inte nödvändigtvis se likadan ut i alla 
                                                 
34 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 336 
35 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 136 
36 Ibid., s. 122 
37 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 336-337 
38 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 137 
39 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 562 
40 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 178 
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intervjusituationer utan kan med fördel anpassas till den som intervjuas41. Då en del av 
frågorna var anpassade för de lärare som vi önskade intervjua, genomförde vi ett antal mindre 
förändringar vid intervjun av vår respondent från Ung Företagsamhet. Exempelvis rörde sig 
fråga 1242 om hur stora klasser man undervisar, denna fråga valde vi att helt och hållet att ta 
bort i intervjuguiden tilltänkt för den anställde i Ung Företagsamhet. De övriga korrigeringar 
vi gjorde var enbart smärre omformuleringar för att bättre kunna uttrycka sig mot respektive 
respondent.43 Efter två genomförda intervjuer upptäckte vi att delar av vår teoretiska 
referensram inte täcktes, vilket resulterade i att vi var tvungna lägga till ett par frågor i 
intervjuguiden. Frågorna skickades även tillbaka till de respondenter som redan var 
intervjuade. Dessa frågor rörde sig om skolornas strategier för entreprenörskap och deras 
eventuellt avsatta resurser.  

2.5.5 Intervjusituationerna  
Våra intervjusituationer inleddes med att vi först och främst berättade vilka vi var, vad vi 
studerade och syftet med vår uppsats. Under studiens gång bör respondenternas integritet och 
värdighet respekteras44. Därför påbörjade vi vår empiriska datainsamling med att prata om 
etik och vi läste även om etiska hänsynstaganden för att bredda vår kunskap på området. Vi 
bedömer att vi under arbetes gång har tagit hänsyn till våra respondenters integritet, då det i 
vår studie råder full anonymitet. Innan vi började med själva intervjun fann vi det vara av stor 
vikt att berätta för respondenterna om deras anonymitet. Vi har i denna studie valt att hålla 
både respondenterna och de studerade kommunerna anonyma. Detta grundar sig på att vi 
bedömer att respondenterna då kan känna sig tryggare i informationslämnandet. Vi kan i och 
med detta få ta del av svar som kanske annars hade utelämnats och därigenom nå ett 
utförligare empiriskt material. Då vissa av frågorna i intervjuguiden kan vara av känslig natur 
har vi gjort en bedömning att anonymitet bör gälla. Sådana frågor kan vara där respondenten 
kan vara kritisk mot sin arbetsplats, ett exempel på en sådan fråga är nummer sju i 
intervjuguiden som berör resurser på skolorna.  Ingen av de respondenter som vi intervjuat för 
denna studie har känt något behov av att vara anonyma, men vi har ändå bestämt att full 
anonymitet ska gälla, därför att, som ovan nämnt, respondenterna inte ska känna sig 
utelämnade. Vi förklarade för respondenterna hur bearbetning av materialet skulle ske och att 
intervjuerna skulle transkriberas för att sedan skickas tillbaka till dem. Detta har vi gjort då 
det ger respondenterna möjlighet att själva kontrollera materialet från eventuella felciteringar 
eller misstolkningar. Slutligen så bad vi om respondenternas godkännande för att få spela in 
intervjun så att vi kunde koncentrera oss på att lyssna och inte på att föra anteckningar. Att 
spela in intervjun underlättar vårt efterarbete, som transkribering av intervjuerna men är även 
en stor hjälp vad gäller att återge intervjun så korrekt som möjligt. Intervjuerna inleddes med 
att respondenten fick berätta lite om sig själv, om sin utbildning och antal år i yrket. Detta 
gjordes främst för att få en mjukare början på intervjuerna samt att respondenten skulle känna 
sig varm i kläderna när vi fortsatte med intervjun. Då inledningen på intervjun kan vara 
avgörande för hur den kommer att fortskrida kan det enligt Trost vara en bra idé att börja med 
mjuka frågor45. Efter dessa inledande frågor övergick vi till vår intervjuguide. Vi försökte att 
skapa en samtalsliknande intervjusituation och var inte helt och hållet låsta till vår 
intervjuguide. Vi är av den åsikten att det kan vara bra då det ger möjlighet till spontana svar 
samt att respondenten kan bidra med sådant som vi inte på förhand tänkt på. Intervjuerna 
pågick i cirka 45 till 60 minuter och genomfördes i avskilda rum på respondenternas 
                                                 
41 Trost Jan, ”Kvalitativa intervjuer”, (2005), s. 50 
42 Se intervjuguide i bilaga 1 
43 Se intervjuguider, bilaga 1 och 2 
44 Trost, ”Kvalitativa intervjuer”, s. 92-93 
45 Ibid., s. 64 
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arbetsplats. Att respondenterna blev intervjuade i en trygg och ostörd omgivning bedömer vi 
vara positivt då det kan bidra till en mindre stressad intervjusituation där respondenten i lugn 
och ro kan reflektera över sina svar. Att svaren är väl genomtänkta och övervägda bedömer vi 
styrka uppsatsens tillförlitlighet.   

2.5.6 Val av informationsenheter 
Urval har en viktig roll i såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar.46 I denna studie 
har vi använt oss av intervjuer för att försöka närma oss verkligheten och se hur den är 
beskaffad. Vi har utifrån vår förförståelse satt oss in i relevanta teorier för att skapa ett 
grundligt underlag inför intervjuerna. Vi har gjort den bedömningen att de valda kommunerna 
och intervjuobjekten kan påverka användbarheten för vår studie. Om intervjuobjekten inte är 
utvalda med omsorg kan det bli så att det empiriska materialet inte överrensstämmer med det 
man avsett att studera47. För att nå en god empirisk information bör det finnas en variation 
bland intervjuobjekten, detta kan omfatta faktorer som kön och utbildning. Något som 
ytterligare borgar för en god empirisk information är att intervjuobjekten är väl insatta i det 
område som man ämnar studera.48 
 
Vid val av informationsenheter finns det ett flertal tillvägagångssätt. Först måste populationen 
specificeras och utifrån denna kan man sedan välja ett urval av populationen för vidare 
studier. Urvalet kan tas fram med hjälp av olika metoder som exempelvis slumpmässigt, 
systematiskt eller subjektivt urvalsmetod.49 Vi har i denna uppsats valt att använda oss av ett 
subjektivt urval, vilket innebär att vi själva valt ut respondenterna och deras respektive skolor. 
Detta grundar sig på att vi enbart önskade att intervjua individer vid skolor som aktivt 
engagerar sig i entreprenörskapsfrågor. Då vi började studera gymnasieskolors 
entreprenörskapssatsningar framkom det att konceptet Ung Företagsamhet användes i hög 
utsträckning. Det föll sig därför naturligt att välja gymnasieskolor som i dagsläget arbetar med 
konceptet Ung Företagsamhet, då vi kunde konstatera att de aktivt engagerar sig i 
entreprenörskapsfrågor. Ett kriterium vi hade var att skolorna skulle vara av olik storlek och 
ligga i olika kommuner, detta för att uppnå ett flerdimensionerat perspektiv på 
entreprenörskapssatsningar. Av de fyra skolor som vi valt att studera har alla under minst fyra 
år använt sig av konceptet Ung Företagsamhet. Respondenterna som vi valde att intervjua var 
alla i någon form ansvariga för konceptet Ung Företagsamhet och därför väl insatta på 
området. Antalet intervjuer i denna studie har styrts av att vi först vid ett antal av fem 
intervjuer uppnådde empirisk mättnad.  

2.5.7 Databearbetning 
Innan en analys kan genomföras på det insamlade materialet måste en bearbetning ske. Detta 
därför att man genom bearbetning av materialet kan finna mönster och teman som inte är 
uppenbara vid en första anblick. Dessa mönster kommer sedan att ligga till grund för den 
kommande slutliga analysen.50 Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi skrivit ut dem i 
text för att lättare kunna arbeta med dessa. Texterna har vi sedan läst om och om igen för att 
kunna tolka dem. Det kan även vara bra att under pågående datainsamling kontinuerligt 
analysera det material man får in. På detta sätt analyseras materialet medan man har det färskt 
i minne och man kan även dra lärdomar som kan vara av nytta vid ytterligare intervjuer.51 Vi 
                                                 
46 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 91 
47 Holme och Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s.104 
48 Ibid. 
49  Ibid., s.101 
50 Patel och Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder”, s. 101 
51 Ibid. 
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har under vår datainsamling arbetat på så sätt att vi under intervjun analyserat respondentens 
svar för att på plats kunna ställa eventuella kompletteringsfrågor. Det har inneburit att vår 
intervjuguide har förändrats efter den första intervjun. Detta är något som vi har upplevt som 
bra för vår studie då vi haft möjligheten att under pågående datainsamling anpassa vår 
intervjuguide så att den bättre fyllde sitt syfte. Med detta menar vi att fokus har skiftat från 
frågor som vi på förhand ansåg relevanta till andra frågor och teman som visat sig ha större 
betydelse än förväntat. Exempelvis så insåg vi efter den första intervjun att vi lagt för mycket 
fokus på själva entreprenörskapsbegreppet och inte på hur man arbetar med det i skolan. 
Därför valde vi att under de följande intervjuerna styra samtalen så att fokus riktades mot 
önskat område och inte hamnade allt för mycket utanför vår problemställning.  

2.5.8 Analys  
Vår analys är en kombination av insamlad empirisk data samt vår teoretiska referensram. Vi 
är av den åsikten att detta sätt att analysera innebär möjligheter för en ökad förståelse och 
visar också om det finns teoretiskt stöd för hur respondenterna har skildrat entreprenörskapet i 
skolan. Det empiriska materialet har delats in i ett flertal kategorier för att underlätta 
bearbetning av den insamlade datan. Vi har kategoriserat våra frågor i intervjuguiden utifrån 
entreprenörskap, entreprenörskap i skolan och den entreprenöriella läroprocessen. Detta är ett 
medvetet val som vi gjort, dels för vår egen bearbetnings skull men även för att skapa en bra 
struktur i intervjuguiden. För att synliggöra de eventuella likheter och olikheter som kan 
finnas jämförs det empiriska och det teoretiska materialet. Under analysen har vi därför 
kontinuerligt jämfört vårt empiriska material med våra valda teorier. På detta vis har vi kunnat 
urskilja likheter, skillnader och samband som finns både i teorierna och i verkligheten. Dessa 
synliggjorda mönster kan i ett senare skede användas i vår diskussion och för att dra 
eventuella slutsatser.  

2.6 Metodkritik  
Det har varit svårt att ringa in vad som egentligen menas med entreprenörskap i skolan. Det 
finns flera likartade begrepp som ofta används synonymt med entreprenörskap, som 
företagsamhet och kreativitet. Utöver detta så har den mesta forskningen om entreprenörskap 
bedrivits på Universitetsnivå, vilket också har försvårat vårt försök till att skapa en ökad 
förståelse för entreprenörskap på gymnasienivå.  
 
Användning av bandspelare vid intervjusituationerna kan kritiseras då respondenten kan 
hämmas i sina svar52. Detta gör att vi som forskare kan gå miste om relevant information då 
respondenten kan ha svårt att känna förtroende och därmed inte känner sig bekväm i 
intervjusituationen. Vi har trots detta gjort valet att spela in intervjuerna, då det underlättar 
senare transkribering. Vi ser dock även en fördel då de transkriberade intervjuerna kan sändas 
till respondenterna för godkännande. Det antal respondenter som valts ut kan självfallet också 
kritiseras, men då vi bedömt oss uppnått empirisk mättnad är vi av den åsikten att fler 
respondenter inte skulle ha bidragit med ytterligare data. 
 

                                                 
52 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 123-124 
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3 TEORI  
 
I detta avsnitt redogörs det för hur miljö kan påverka entreprenörskap och hur man inom 
skolan arbetar med entreprenörskap. Den entreprenöriella läroprocessen förklaras, samt ges 
det en förklaring till entreprenörskapets förhållande till närsamhället.  

3.1 Entreprenörskap 

3.1.1 Entreprenöriell miljö och kultur 
Gnyawali och Fogel har utformat ”A Framework for Entrepreneurial Environments” i ett 
försökt att skapa en ram för forskningen kring entreprenörskap och dess omgivning. Denna 
ram visar hur miljöfaktorer kan påverka entreprenörens vilja att bedriva entreprenöriell 
aktivitet.53 I denna uppsats har vi som avsikt att följa denna kunskapsram, för att bättre kunna 
skapa en struktur för vår studie.  
 
1. Statlig policy – kan styra marknaden genom att skapa förhållanden som gynnar 

entreprenöriell verksamhet, till exempel genom att ta bort krångliga regelvärk vid 
uppstarten av nya företag.54 

2. Socioekonomiska förhållanden – påverkar i hög grad entreprenörskapets vara eller icke 
vara då samhällets attityd gentemot entreprenörskap kan främja, men även hindra 
entreprenöriell aktivitet. Närvaro av tidigare lyckade entreprenörer kan exempelvis få 
andra att se entreprenörskap som en attraktiv möjlighet.55 

3. Entreprenörskaps- och företagsfärdigheter – styr i vilken grad man besitter de 
kunskaper som behövs för att kunna agera entreprenöriellt.   

4. Finansiellt stöd – behövs i regel av tre anledningar; att sprida risken vid nystart av 
företag, finansiering av uppstarten samt för att finansiera tillväxt och utveckling.56  

5. Icke-finansiellt stöd – behövs utöver det finansiella stödet. Ett nätverk som stödjer 
entreprenören kan bistå med hjälp vad gäller exempelvis; motivation, expertisråd och 
konsultering.57     

 
Denna modell är utarbetad av Gnyawali och Fogel i syfte att underlätta vidare forskning av 
entreprenöriell miljö. Vi bedömer av denna anledning att den kan vara tillämpningsbar för vår 
studie gällande entreprenörskap i skolan, då exempelvis den statliga policyn kan överföras till 
de nationellt utformade läroplanerna. Vad gäller finansiellt stöd kan dock detta vara svårt att 
överföra till en entreprenöriell skolmiljö då entreprenörskapsutbildningen inte nödvändigtvis 
handlar om att bedriva företag. I övrigt är modellen i hög grad överförbar till denna studie. 
Resultatet av Gnyawali och Fogels studie indikerar att det finns ett starkt samband mellan de 
miljörelaterade faktorerna och vilket resultat den individuella entreprenören åstadkommer. 
Om entreprenören stimuleras korrekt av miljön, utifrån sina individuella förutsättningar, 
kommer detta enligt artikelförfattarna innebära en ökad chans för entreprenöriella handlingar, 
som till exempel uppstart av företag58.    
                                                 
53 Gnyawali & Fogel, “Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimension and Research 

Implications”, s. 46 
54 Ibid. 
55 Ibid., s. 49 
56 Ibid., s. 51 
57 Ibid., s. 52 
58 Ibid., s. 58 
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Den entreprenöriella miljön går enligt Morrison att dela in i en mikro- och en makronivå, 
varav man i den först nämnda finner de närmiljöer som en individ är i direkt kontakt med och 
tar del av. Dessa kan till exempel vara familj, skola och kompisar. På makronivå finner man 
istället bland annat det politiska systemet, utbildningssystemet och det ekonomiska systemet, 
detta diskuteras i en studie av Morrison från år 2000. Syftet med studien som genomfördes i 
ett flertal länder [Australien, Slovenien, Mexico, USA, Finland, Skottland, Sydafrika och 
Kenya] var att undersöka relationen mellan entreprenörskap samt kulturella och sociala 
faktorer. Enligt Morrison resulterar kontakt på mikronivå till personlig utveckling i form av 
gemensamma värderingar, karaktärer och beteende.59 Resultatet av studien visar vidare på att 
den kulturella kontexten, i vilken en individ vistas, i hög grad kan påverka hur en entreprenör 
formas och om denne ser entreprenörskap som något attraktivt.60 Att samhällets normer och 
värderingar styr i vilken mån entreprenörskap kan existera konstateras även av Johannisson, 
Hjort och Madsén.61 Dessa författare påpekar att skolan väl skulle kunna skapa en miljö och 
en kultur där entreprenörskapet kan frodas och utvecklas. För att skolan ska kunna lyckas med 
detta åtagande måste det till ett utökat samarbete med närsamhället än det som existerar idag. 
Via samarbete mellan skola, kommun, näringsliv och föreningsliv kan en god grund för 
entreprenörskapet skapas, enligt Johannisson, Hjort och Madsén.62  
  
I den tidigare nämnda studien av Morrison, visar ett ytterligare resultat att social kultur i hög 
utsträckning påverkar i vilken grad entreprenörskapet existerar. Enligt Morrison så finns det 
inom ett samhälle olika kulturer som stödjer entreprenörskapet i varierande utsträckning. 
Morrison påpekar att man påverkas redan under uppväxten av den kultur som omger en. 
Familj och skola bedöms vara två faktorer som starkt kan bidra till att skapa en kultur som 
främjar entreprenörskap.63 Resultatet av studien visar att det finns ett mycket tydligt samband 
mellan den kultur man lever i och grad av entreprenörskap.64 Enligt Landström finns det ofta i 
framgångsrika regioner stor öppenhet för människors värde, stark infrastruktur i form av 
skolor och utbildningar, samt en kultur som uppmuntrar till gemensamma värderingar vilket 
är en viktig bas för entreprenörens utveckling65. Då kulturer kan variera mellan olika regioner, 
bedömer vi det vara av intresse att undersöka huruvida satsningar på entreprenörskap skiljer 
sig skolor emellan. Som nämnt visar forskning även att miljö är en faktor som kan prägla 
individen så att denna åtar sig entreprenöriellt handlande. Av denna anledning vill vi i denna 
studie försöka förstå vad man i skolan gör för att bidra till att skapa ett mer entreprenöriellt 
klimat. 

3.1.2 Närsamhället 
I en svensk studie från 2004 har Mahieu studerat entreprenörskapssatsningar i grundskolan 
och befintliga policydokument på området, både på nationell nivå såväl som internationell och 
lokal nivå.66 Genom att studera och analysera dessa policytexter har Mahieu kunnat konstatera 
att det skett en decentralisering av ansvar ned till lägre nivåer vad gäller utvecklingen av 
styrdokument för entreprenörskap inom skolan.  I och med den ansvarsförflyttning som skett, 

                                                 
59 Morrison A., ”Entrepreneurship: what triggers it?”, (2000), s. 64 
60 Ibid., s. 68 
61 Ibid., s. 201 
62 Ibid. 
63 Ibid., s. 64 
64 Ibid., s. 68 
65 Landström, ”Entreprenörskapets rötter”, s. 101 
66 Mahieu, ”Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in 

Education”, s. 37-38 
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har det på lokal nivå även skett en ökning vad gäller samarbete mellan skola och närsamhälle. 
Resultatet av studien visar att det i bygder som kännetecknas av svag ekonomisk tillväxt och 
avflyttning är extra viktigt med entreprenörskapssatsningar. Mahieu har genom att genomföra 
nio djupintervjuer med aktörer som var involverade i entreprenöriella projekt i skolan även 
kunnat konstatera att man i dessa bygder insett vikten av entreprenöriella satsningar.67 Även 
Stevenson och Lundström har genom att genomföra intervjuer med befattningshavare i tio 
länder [Australien, Canada, Finland, Irland, Holland, Spanien, Sverige, Taiwan, 
Storbritannien och USA] samt att granska dessa länders policydokument kring 
entreprenörskap och småföretagande kunnat konstatera att entreprenörskap fått en allt större 
betydelse i samhället. Entreprenörskapet har kunnat nå denna betydelse då den dels kan öka 
den ekonomiska tillväxten och dels kan skapa fler arbetstillfällen.68 I en studie liknande 
Mahieus, har Caird i Storbritannien undersökt meningen med företagsamhet i skolan. I denna 
studie har Caird observerat hur man i brittiska skolor arbetar med entreprenörskap och 
företagsamhet.69 Studien visar att entreprenörskapsutbildningar är direkt eller indirekt är 
knutna till ekonomin, vilket gör att den entreprenöriella kunskapsutvecklingen står i 
förhållande till den ekonomiska utvecklingen inom ett samhälle.70 Det konstateras dock i 
studien att ekonomisk tillväxt inte nödvändigtvis är en följd av entreprenörskap71, ett 
antagande som till viss del motsäger ovan nämnda forskares teorier. Caird menar ändock att 
entreprenörskapet kan vara en bidragande faktor i arbetet med att försöka åstadkomma 
ekonomisk tillväxt.72 Trots att denna studie har genomförts i Storbritannien bedömer vi att 
studiens resultat går att tillämpa även vad gäller studier av det svenska skolsystemet och dess 
betydelse för samhället. 

3.2 Entreprenörskap i skolan 

3.2.1 Art & Science  
Henry, Hill och Leitch har under 2005 genomfört en teoretisk studie i syfte att ta reda på 
huruvida entreprenörskap kan läras ut.73 Det som framkommit av denna studie är att vissa 
delar av entreprenörskap kan användas i utbildningssyfte. Resultatet av studien visar att 
entreprenörskap kan delas in i två likvärdiga delar, art och science. Den först nämnda delen 
innefattar enligt Henry, Hill och Leitch de personliga erfarenheter en individ har, vilka enligt 
forskarna inte går att lära. Den andra delen, science, består av egenskaper vilka författarna 
hävdar går att läras så som praktiska företagsekonomiska kunskaper.74 Jack och Andersson 
har utfört en omfattande teoretisk genomgång av entreprenörskapet, samt observerat hur man 
på University of Aberdeen i Storbritannien lär ut entreprenörskap.75 Under dessa 
observationer har författarna sett att vad gäller art och science, är båda relevanta delar i 
entreprenörskaputbildningen. Enligt forskarna Jack och Anderson går det att överbygga 
problematiken med att det inte går att utbilda vissa aspekter av entreprenörskapsbegreppet 
genom att använda sig av alternativa lärometoder.  Genom att låta eleverna praktisk arbeta 
med till exempel ett eget företag kan de skaffa sig de entreprenöriella egenskaper som inte går 
                                                 
67 Mahieu, ”Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in 

Education”, s. 211 
68 Stevenson, L. & A. Lundström, ”Entrepreneurship Policy for the Future”, Special Edition, (2001), s. 107 
69 Caird S., ”What does it mean to be enterprising?”, (1990), s. 138 
70 Ibid., s. 138 
71 Ibid., s. 144 
72 Ibid. 
73 Henry C., F. Hill & C. Leich, ”Entrepreneurship, Education and Training: can entrepreneurship be taught? Part 

II”, (2005), s. 158 
74 Ibid., s. 164 
75 Jack S.L. & A.R.Anderson, ”Entrepreneurship education within the enterprise culture”, (1999), s.110 
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att läras ut via traditionella lärometoder.76 Detta alternativa lärosätt benämns, learning by 
doing och behandlas tillsammans med andra alternativa lärosätt under rubriken 3.3.1. Att 
entreprenörskap så som annan kunskap går att lära sig är också något Leffler konstaterar77, 
vilket styrker ovan nämnda teorier om att det går att utbilda för entreprenörskap. 
 
Konstaterandet att det går att utbilda elever att bli mer företagsamma och entreprenöriella ger 
upphov till en del följdfrågor. Hur ska denna utbildning utformas och finns det ett bästa sätt 
för att lära ut entreprenöriella kunskaper? Hur arbetar skolor med begreppet idag och vilka 
faktorer är avgörande för en lyckad entreprenörskapssatsning?  

3.2.3 Inre och yttre företagsamhet  
Leffler tar i sin avhandling ”Företagsamma elever” från 2006 upp diskurser kring 
entreprenörskap och företagsamhet i den svenska grundskolan. I studien har Leffler genom att 
studera policydokument, göra intervjuer samt göra observerationer i årskurs 4 till 6, gjort en 
sammanställning av hur man satsar på entreprenörskap. De skolor som deltagit i studien var 
engagerade i något slags entreprenörskapsprojekt.78 Vad gäller entreprenörskap i skolan 
konstaterar Leffler att man kan urskilja två olika synsätt, företagsam skolning och företagsam 
undervisning. Företagsam undervisning innebär en utveckling av elevens personliga 
egenskaper medan företagsam skolning bygger på att eleverna utbildas mot företagande.79 
Dessa kan även ses i samband med inre och yttre företagsamhet, av vilka den först nämnda 
syftar till att utveckla kreativa arbetssätt och den andra till att praktiskt driva ett företag. Inre 
företagsamhet kan enligt Leffler knytas till uppfostran, att man försöker utveckla personliga 
egenskaper som självförtroende och uthållighet. Den yttre företagsamheten kopplas samman 
med affärsverksamhet och praktisk tillämpning av företagskunskaper. Det har förekommit 
diskussioner kring huruvida dessa två är sammanlänkade eller ej, då vissa teoretiker menar att 
inre företagsamhet krävs för att individen ska klara av den yttre företagsamheten.80 Vi ser att 
man kan ställa begreppen art and science samt inre och yttre företagsamhet mot varandra, 
trots att de inte helt och hållet behandlar samma sak. Art and science behandlar huruvida en 
individ kan lära sig att vara entreprenöriell eller om det är något medfött, medan inre och yttre 
företagsamhet handlar om hur skolan arbetar med dessa begrepp. Inre företagsamhet handlar 
om att i skolan utveckla elevens personliga egenskaper, det vill säga art. Samtidigt handlar 
yttre företagsamhet om att i skolan praktiskt arbeta med entreprenöriella kunskaper, vilket kan 
knytas mot science.  
 
I det svenska skolsystemet är det traditionella lärandet baserat på passiv inlärning till stor del 
styrd av läraren och den är mycket innehållsinriktad81. I motsats till detta kommer Leffler i sin 
avhandling till den slutsatsen att entreprenöriellt lärande är ett lärosätt där eleven självständigt 
tar initiativ till eget lärande82. Cairds tidigare nämnda undersökning visar även att målen för 
entreprenörskapsutbildningar kan variera, dels kan man syfta till att skapa företagsamma 
anställda och dels till att utbilda entreprenörer i syfte att de i framtiden ska starta egna 
företag.83 En entreprenörskapsutbildning måste inte syfta till att alla elever i framtiden ska 
starta egna företag då entreprenöriella egenskaper och kunskaper kan komma till nytta även 

                                                 
76 Jack & Anderson, ”Entrepreneurship education within the enterprise culture”, s. 119 
77 Leffler, ”Företagsamma elever”, s. 97 
78 Ibid., s. 23 
79 Johnson enligt Leffler, ”Företagsamma elever”, s. 92 
80 Leffler, ”Företagsamma elever” s. 84 
81 Johnson enligt Leffler, ”Företagsamma elever”, s. 98 
82 Leffler, ”Företagsamma elever”, s. 98 
83 Caird, ”What does it mean to be enterprising?”, s. 138 
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som anställd och i livet i övrigt.84 Ett annat tydligt resultat av Cairds studie pekar på att det 
existerar problem inom lärarkåren vad gäller entreprenörskap. Enligt Caird har de som arbetar 
med entreprenörskapsutbildningar inte nödvändigtvis samma definition av begreppet 
entreprenörskap.85 Detta är ett problem som även Gibb tar upp, då även denna forskare kan 
konstatera att det inte heller i Storbritannien existerar en allmängiltig definition på 
entreprenörskapsbegreppet inom skolväsendet.86  
 
Nurmi och Paasio har under 2004 genomfört en omfattande studie av 21 finska universitet, 
där man granskat universitetens relationer till entreprenörskap. Detta projekt genomfördes 
under ett års tid och var finansierat av det finska utbildningsdepartementet.87 Genom att utföra 
gruppintervjuer omfattande från en till tolv personer88 vid alla universiteten kunde man 
konstatera att på alla universitet i Finland erbjuder man någon form av 
entreprenörskapsutbildning.89 Vidare har det i studien framkommit, att trots att alla universitet 
arbetar med entreprenörskap, finns det inget samband i hur universiteten ser på 
entreprenörskap. Det vill säga, innehållet i utbildningarna varierar stort från skola till skola. 
Utöver detta har Nurmi och Paasio konstaterat att flertalet universitet brister vad gäller 
strategier för hur man i framtiden ska arbeta med entreprenörskapsbegreppet. Forskarna har 
dock kunnat se att man på universiteten har outnyttjade resurser vad gäller entreprenörskap 
och hävdar därför att entreprenörskapet kan få en allt mer betydelsefull roll i framtiden.90 
Enligt Hynes måste man inom skolan inse vikten av entreprenörskapet och tillsätta de 
nödvändiga resurserna för att skapa en entreprenöriellt stimulerande kultur. Om inte, är det 
inte säkert, enligt författaren att entreprenörskapet får fäste inom skolväsendet.91 Studien av 
Nurmi och Paasio bedömer vi vara användbar för vår studie trots att resultaten grundar sig på 
undersökningar gjorda på universitetsnivå i Finland. Detta då alla undersöka universitet 
erbjöd entreprenörskapsutbildning i någon form och vi bedömer att den situationen liknar vår, 
då alla de skolor vi undersöker använder sig av konceptet Ung Företagsamhet.  

3.2.2 Klasstorlek 
Huruvida storleken på klasser har en inverkan på elevernas möjligheter till inlärning är ett 
omdiskuterat ämne. I en studie på universitetsnivå i USA har Murdoch och Guy satt fokus på 
hur aktivt lärande skiljer sig mellan stora och små klasser92. Med i studien fanns fem olika 
klasser som alla läste samma kurs, av dessa fem klasser bedömde Murdoch och Guy fyra vara 
små [38, 39, 40 och 37 studenter] och en stor [280 studenter]. Resultatet av denna 
undersökning visar att gruppbaserade inlärningsformer är mer effektiva i mindre klasser. 
Detta har kunnat styrkas då dessa elever visat bättre studieresultat.93 Även andra forskare, som 
Arias och Walker, har nått slutsatsen att vad gäller ekonomiska studier så finns det en fördel 
med små klasser för elevernas förmåga att lära sig.94 Detta resultat har Arias och Walker 
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kunnat konstatera genom att de under ett års tid på ett universitet i USA har undersökt 
huruvida elever lär sig mer om de undervisas i mindre klasser än i stora.95 I denna 
undersökning var gränserna för vad som ansågs vara stora och små klasser annorlunda från 
Murdoch och Guys ovan nämnda studie. Arias och Walker studie hade en maxgräns för stora 
klasser på 89 studenter och maxgränsen för små klasser var endast 25 studenter.96 Denna 
studie visade trots detta faktum samma resultat som den tidigare nämnda studien av Murdoch 
och Guy, det vill säga att små klasser har en positiv effekt för elevernas studieresultat.97 
Denna slutsats kunde Arias och Walker dra då deras undersökning visat att elever i de små 
klasser [medelantal 23,5 elever] uppnådde tre procent bättre resultat än de som läste i större 
klasser [medelantal 66,5 elever].98 Vår slutsats blir då att dessa resultat går att använda även 
för att studera den svenska skolan trots att resultaten enbart baseras på undersökningar gjorda 
på universitetsnivå i USA. Detta då undersökningarna trots olika platser och olika förfaranden 
visat på ett likvärdigt resultat. Enligt vår åsikt blir det därför av intresse att studera hur det ser 
ut inom den svenska skolan.   

3.3 Den entreprenöriella läroprocessen 

3.3.1 Läroprocessen 
I en artikel från 2002 utförd på universitetsnivå behandlar Gibb ett nytt 
entreprenörskapsparadigm. Detta paradigm innebär enligt Gibb att entreprenörskapet inte bara 
bör vara en del av de ekonomiska ämnena i skolan utan borde istället integreras i alla 
ämnen.99 Gibb konstaterar att det skulle kunna vara så att entreprenörskapet passar bättre att 
lära utanför den ekonomiska sfären. Att lära entreprenörskap i en ekonomisk miljö innebär 
enligt Gibb att det ofta knyts till praktisk ekonomisk kunskap. Genom att flytta 
entreprenörskapet utanför den ekonomiska sfären flyttas fokus allt mer till att arbeta med 
elevernas personliga utveckling.100 En slutsats av studien visar att man måste ändra synsätt på 
entreprenörskapet, man måste se mer till individens entreprenöriella egenskaper och hur dessa 
kan användas i alla möjliga organisationer och vid olika tillfällen än vad man gör i 
dagsläget.101 Gibb fastställer att alla kan ha användning för entreprenöriella kunskaper, läkare 
som präster som ekonomer.102 Gibb konstaterar även att man måste arbeta för att bryta den 
barriär som finns mellan att lära för och lära om entreprenörskap. Istället bör man hellre se på 
entreprenörskapets roll i skolan som en väg till personlig entreprenöriell utveckling.103 
 
Hynes är ännu en forskare som har genomfört en studie på hur man inom skolan erbjuder 
utbildningar i entreprenörskap.104 Liksom Gibb konstaterar Hynes att entreprenörskap borde 
vara integrerat även i icke-ekonomiska ämnen. Ett ytterligare resultat av Hynes studie från 
1996, visar att det finns incitament att gå från ett traditionellt och mekaniskt lärosätt till att 
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skapa en läromiljö som stödjer entreprenöriellt beteende.105 Denna entreprenöriellt stödjande 
miljö har många beröringspunkter med Gibbs teori om att ändra synsätt på entreprenörskapet, 
att man bör se mer till individen. Vidare har Hynes utvecklat en modell för att underlätta hur 
man kan utforma utbildningen, så att den passar varje enskild elev samt inlärningstillfälle. 
Enligt denna modell (Se figur 2) kommer en individ in i läromiljön med vissa personliga 
förutsättningar, så kallade inputs. Dessa är egenskaper som senare styr hur läroprocessen 
utformas. Beroende av vilka förutsättningar och vilken lärosituation som råder utformas 
undervisningen speciellt både vad gäller innehåll och metod. Om dessa anpassas efter en 
students personlighet kan man också nå en vidare output, det vill säga individuell utveckling, 
än vid icke studentanpassad undervisning.106 Hynes modell har relevans för vår studie då den 
ger oss en teoretisk förståelse för hur en entreprenöriell läroprocess kan utformas. Genom att 
tillämpa denna teoretiska modell har vi i studien lättare kunnat fastslå om man på de studerade 
skolorna använder sig av ett entreprenöriellt lärosätt eller inte.  
 

Process 
Input – studenter Innehåll  Undervisning Output 
 
Tidigare erfarenheter Entreprenörskap  Traditionell   Personliga; 
Motivation  Intraprenörskap  Case studier  självförtroende 
Personlighet  Innovationer  Grupp diskussioner  Kunskap; 
Behov/intressen  Produkt utveckling Presentationer  företagsamhet 
Självständighet  Idégenerering  Problemlösning  initiativförmåga 
Attityd  Marknadsundersökningar Teamwork  ledarskap 
Självförtroende  Ekonomi  Projekt  risktagande 
Värderingar  Produktion  Brainstorming  Karriär; 
Arbetslivserfarenhet Teamwork  Konsulterande  utökad kunskap 
      fler karriärval  
 
Figur 1: Processmodell över entreprenörskapsutbildning, fri efter Hynes 
 
Inom den svenska skolan kan man idag se att läroprocessen har gått från att vara lärarledd och 
baserad på en envägskommunikation till ett mer öppet förhållningssätt. Läraren fungerar allt 
mer som en handledare och elevernas delaktighet i lärandet ses som en central del i 
läroprocessen.107 Eleverna inbjuds till att aktivt delta i utformningen av undervisningen, då 
detta kan bidra till att eleverna blir mer engagerade i undervisningen. Genom att ge eleverna 
frihet och ansvar förmodas att de ska kunna utveckla sitt eget lärande.108 Enligt Caird har 
entreprenörer ofta ett stort behov av självständighet och kan till och med ha problem med att 
hantera auktoriteter.109 Det bör av denna anledning vara bra att läraren intar en roll som 
handledare och ger eleverna utrymme för självständigt lärande. Minniti och Bygrave 
argumenterar för att entreprenörens kunskaper utvecklas under en process där man lär både av 
sina misstag men även av sina framgångar.110 Genom att elever som läser entreprenörskap får 
prova sig fram och därigenom testa sina vingar, växer också med tiden deras självförtroende 
på samma sätt som det gör för entreprenörer ute i samhället. Detta är ett faktum som enligt 
Minniti och Bygrave är av relevans för att utveckla entreprenörens kunskap.111 Vi bedömer 
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denna studie vara av relevans då det för oss är av intresse att undersöka hur man hanterar detta 
i skolorna. Arbetar man i skolorna i processer över längre perioder, eller i kortare etapper?  
 
En av de viktigaste delarna i den entreprenöriella undervisningen rör utformningen av 
läroprocessen.112 För entreprenörskapsutbildningarna är kursens innehåll inte det mest 
relevanta, det är istället sättet som man tillägnar sig kunskapen som är det viktigaste. Att 
eleven får ta eget ansvar för sitt lärande är en viktig del i dessa, såsom problembaserat 
lärande.113 Caird styrker i sin studie detta genom att peka på det faktum att entreprenöriellt 
lärande till mångt och mycket handlar om aktivt lärande via projektbaserade former.114 
Entreprenöriellt lärande består inte enbart av utbildning med företagsanknytning utan är i stor 
mån även en prövning gällande samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och 
problemlösning.115 Gibb talar om denna typ av läroprocess som learning by doing, vilket 
handlar om att aktivt ta del av uppgifter och inte förhålla sig passiv i förhållande till sin miljö. 
Eleven måste i sin utbildning ges möjlighet till att aktivt engagera sig i uppgifter av eget 
intresse. Läraren bör finnas till hands som stöd och bollplank, så att eleven på detta sätt kan 
tillägna sig ny kunskap. Gibb understyrker i sin studie behovet av aktionsbaserat lärande och 
projektbaserade inlärningsformer vad gäller entreprenörskap i skolan. Via detta kan eleverna 
lära sig ett entreprenöriellt beteende och de kunskaper som krävs för att senare i livet kunna 
handla entreprenöriellt.116  

3.3.2 Learning by doing 
I den tidigare refererade studien av Leffler framkommer det även att skolan idag har adopterat 
ett synsätt som uppmuntrar aktivt lärande och långa läroprocesser. Man ser allt mer på 
lärarens roll som en entreprenör och enligt Leffler har en maktförskjutning från läraren till 
eleverna skett.117 I övrigt tar avhandlingen även upp att eleverna idag ges ett utökat ansvar 
över sitt eget lärande och att man inom skolan försöker att uppmuntra eleverna kreativitet och 
initiativförmåga, vilka bedöms vara kännetecknande egenskaper hos den entreprenöriella 
eleven.118 Målet med entreprenörskapsutbildningarna ser Leffler vara att fostra 
handlingskraftiga elever som kan ta med sig de tillägnade entreprenöriella kunskaperna vidare 
i livet.119  
 
Rasmussen och Sørheim har i en studie av fem av de större svenska universiteten från 2006 
studerat i vilken mån man satsar på entreprenörskapsutbildningar och hur dessa utformas. 
Syftet med studien är att man önskar undersöka vilka olika synsätt av entreprenörskapet som 
existerar inom universitetssfären och om det existerar ett bästa sätt att genomföra utbildningar 
inom ämnet på.120 Rasmussen och Sørheim har via intervjuer på de olika universiteten och 
genom att ta del av information som broschyrer och på skolornas webbsidor utformat ett case 
per universitet och dessa har sedan analyserats för att ta reda på hur man ser på 
entreprenörskap.121 Rasmussen och Sørheim konstaterar utöver det ovan nämnda, att det inte 
finns en enad syn på entreprenörskapet, att det finns ännu ett problem inom skolväsendet.  
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Detta är att man kan se att det också finns variationer vad gäller utbildningarnas mål, dels att 
lära ut entreprenöriella kunskaper och dels att få fler att starta nya företag. Vidare kan man 
enligt Rasmussen och Sørheim även se att det finns två olika sätt på vilket 
entreprenörskapsutbildningar kan utformas. Antingen utbildar man om entreprenörskap eller 
för entreprenörskap. Enligt Rasmussen och Sørheim är det lyckat att utbilda entreprenörskap i 
syfte att öka antalet startade företag. Man har kunnat konstatera att de utbildningar som givits 
på de undersökta universiteten bidragit till fler startade företag.122  Enligt Rasmussen och 
Sørheim har den regionala kontexten stor betydelse för entreprenörskapets existens och 
fortlevnad. I den undersökning som gjorts har man sett att nätverk och samverkan med 
externa aktörer i hög grad påverkar i vilken utsträckning skolan kan satsa på 
entreprenörskapsutbildningar. Det finns med andra ord ett behov av mentorer och kontakter 
utanför skolan för att eleverna ska kunna ta till sig entreprenörskapet på ett önskvärt sätt. Man 
har i denna studie sett att synen på entreprenörskap har förändrats, tidigare har fokus legat på 
individen medan man numera satsar på aktivt lärande, så kallat learning by doing.123 Då 
denna studie är genomförd på universitetsnivå har vi bedömt att den inte uteslutande kan 
användas för vår studie som behandlar entreprenörskapet i gymnasieskolor. Men då vi tagit 
del av resultat som vi funnit relevanta, bedömer vi dock att den kan användas även vad gäller 
studier på gymnasienivå.  
 
Heinonen och Poikkijoki har med bakgrund i det ökade intresset för entreprenörskap under 
2006 bedrivit en kvalitativ studie på universitetsnivå i Finland, där man observerat de tekniker 
som används i utbildningen. Utöver de observationer man gjort har man även genomfört 
intervjuer med ett antal studenter. Syftet med Heinonen och Poikkijokis undersökning är att 
studera hur man lär ut entreprenörskap på universitetsnivå samt med vilka lärosätt detta görs. I 
denna studie har man, såsom även Rasmussen och Sørheim, kunnat konstatera att 
entreprenörskapsutbildningar i hög grad handlar om ett aktivt lärande. Man menar på att det i 
entreprenörskapsutbildningar krävs att man går från traditionellt lärande till att försöka skapa 
en miljö som avspeglar verkligheten så väl som möjligt. En förutsättning för att kunna skapa 
en entreprenöriell miljö i skolan är enligt författarna att även läraren har entreprenöriella 
kunskaper.124 Då Heinonen och Poikkijokis studie behandlar det ämnesområde som vår 
problemställning utgår från, har vi bedömt den vara av hög relevans för vår studie. Trots att 
den genomförts i Finland, är den enligt vår bedömning mycket tillämpningsbar då 
skolsystemen länderna mellan inte skiljer sig nämnvärt.  

3.4 Ung Företagsamhet 
Det finns i dagsläget ett flertal organisationer i Sverige som verkar för att öka graden av 
entreprenörskap i samhället varav en är Ung Företagsamhet. Denna organisation är ideell och 
de ”verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska 
utbildningssystemet”.125 Ung Företagsamhets verksamhetsidé går ut på att man, genom att 
erbjuda utbildningskoncept för skolan, i längden ska få fler företagare men också en ökad 
mängd av företagsamma människor i samhället. Detta önskar man uppnå genom, stimulans av 
elevernas kreativitet, utbildning i och om företagande samt genom att öka elevernas förståelse 
för entreprenörskap och dess betydelse för samhället.126 Man erbjuder även utbildningar för 
lärarna så att de ska kunna tillägna sig den kunskap som krävs för att utbilda eleverna i 
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entreprenörskap. I gymnasieskolor runt om i landet ges elever möjlighet att ta del av 
konceptet Ung Företagsamhet, detta innebär att eleverna får möjlighet att visa sin kreativitet 
och företagsamhet genom att själva starta och driva ett företag. Att skolor runt om i landet 
använder sig av detta koncept är ett exempel på att man har insett betydelsen av 
entreprenörskap. Sverige har under senare år tagit initiativ till att inom skolan utbilda elever 
allt mer enligt en entreprenöriell anda127. Skolan kan inta en roll för att hjälpa och uppmuntra 
eleverna att ta vara på den entreprenöriella potential som alla bär inom sig. Under konceptet 
Ung Företagsamhet arbetar eleverna självständigt och läraren finns enbart till hands som en 
handledare. Genom att ge eleverna möjlighet att vara innovativa och självständiga önskar man 
att utveckla deras entreprenöriella anda.128 Vad gäller konceptet Ung Företagsamhet arbetar 
man enligt ett problembaserat lärande129 vilket, som ovan nämnts, är fördelaktigt när det 
gäller utbildning inom entreprenörskapsfältet. Att man använder sig av problembaserat 
lärande stämmer väl överens med vad som Caird framhåller i sin studie. Caird understryker att 
entreprenörskapsutbildningar är beroende av aktiva inlärningsformer för att bli lyckade.130  

3.5 Sammanfattning 
I skolan arbetar man idag med entreprenörskapsutbildning både vad gäller inre och yttre 
företagsamhet, även om det senare tenderar att dominera. Inre företagsamhet handlar om 
elevens personliga utveckling medan yttre företagsamhet rör de praktiska entreprenöriella 
kunskaperna eleven tillägnar sig. Art and science är ett perspektiv som i sin tur kan sättas i 
samband med den inre samt yttre företagsamheten. Forskning visar att vad gäller art, det vill 
säga elevens personliga egenskaper, går det inte att utbilda eleven i dessa färdigheter. 
Däremot kan skolorna arbeta med praktisk tillämpning av ekonomiska kunskaper, science.  
Genom att eleven får ta del av den entreprenöriella läroprocessen, kan man komma över 
problematiken med att inte kunna utbilda de egenskaper som ligger i begreppet art. Den 
entreprenöriella läroprocessen handlar till stor del om att eleven får arbeta självständigt i en 
aktiv läroprocess, även kallat learning by doing. Enligt vår teoretiska referensram kan den 
entreprenöriella läroprocessen lättare utövas i klasser av mindre storlek.  
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FRÅN TEORI TILL INTERVJUGUIDE 
 
 

TEORIOMRÅDE   FRÅGA I BILAGA 1 
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     10 
 
     11, 15 
 
     12, 13, 14 
      
 
 
 
     16 
 
    17 - 18 
     
    19 - 20 
 
 
 
Fråga 22 kan inte härledas utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Trots att vi inte funnit 
någon teori som styrker frågan, har vi ändå valt att ta med den i vår intervjuguide som ett 
induktivt inslag då vi ansåg den vara av intresse utifrån det valda problemet.  
 
 
Figur 3. Från teori till intervjuguide för bilaga ett (författarnas egen) 
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4 EMPIRI 
 
I empiriavsnittet presenteras den data som insamlats under de fem intervjusituationerna. 
Läsaren ges i detta kapitel möjligheten att bilda sig en övergripande uppfattning av 
respondenterna, samt på vilket sätt intervjusituationerna gestaltade sig. Resultatet av 
intervjuerna redovisas utifrån de områdesavgränsningar som vi tidigare använt oss av i 
teorikapitlet: entreprenörskap, entreprenörskap i skolan, samt den entreprenöriella 
läroprocessen. Resultatet redovisas med egna ord, förutom vid citat från 
intervjurespondenterna, då dessa ordagrant citeras med citationstecken.  I och med att 
studien helt och hållet är anonym, inleder vi kapitlet med att ge respondenterna en så kallad 
kodning.  

4.1 Kodning av respondenterna 
För att säkerställa att respondenterna och deras respektive organisation och kommun 
hemlighålls, kodade vi respondenterna i bokstavsordning. Respondent A är 58 år, man och 
lärare i en mindre kommun. Vederbörande har lärarutbildning med inriktning på 
samhällskunskap och ekonomi, och en yrkeserfarenhet på cirka 20 år. Han ansvarar i skolan 
för de ekonomiska ämnen, rättskunskap, samt projektet Ung Företagsamhet. Respondent B är 
47 år, man och även han, lärare i en mindre kommun. Respondent B har lärarutbildning med 
inriktning på handel och ekonomi, och ansvarar idag för företagsekonomi, turism och Ung 
Företagsamhet. Personen har varit 13 år i yrket som lärare. Respondent C är en kvinna, 53 år 
och lärare i en större kommun. Även hon är lärarutbildad med inriktning mot ekonomi. Hon 
har en yrkeserfarenhet på ca 16 år, och är ämnesansvarig för de ekonomiska ämnena. 
Respondent D är man, 49 år och också han lärare inom en större kommun. Han har 
lärarutbildning med vissa kompletteringar inom ekonomi, och en verksamhetstid inom samma 
yrke på hela 23 år. Respondent D är inom skolan ansvarig för projektet Ung Företagsamhet 
och ämnesansvarig för de ekonomiska ämnena. I förhållande till ovannämnda lärare, är 
respondent E anställd i organisationen Ung Företagsamhet. Vederbörande är kvinna, 30 år och 
utbildad civilekonom med 3,5 år i nuvarande yrke. Intervjuerna tog plats mellan den 12-20 
december 2006. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Sammanställning av respondenterna (författarnas egen) 
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4.2 Entreprenörskap 

4.2.1 Definition av begrepp 
För att kartlägga respondenternas entreprenöriella kunskaper, bad vi respondenterna att 
definiera begreppen: kreativitet, företagsamhet, samt entreprenörskap. Alla respondenter var 
av den åsikten att de tyckte att begreppen var mycket närbesläktade och svåra att skilja från 
varandra.  
 
Kreativitet 
Vad gäller kreativitet hade ingen av respondenterna en likartad definition. En av 
respondenterna ansåg att kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet var detsamma, vilket 
var att personen skulle företa sig något. En annan individ ansåg att kreativitet var att hitta rätt 
lösning till ett problem och att denna lösning skulle vara något som ingen annan tidigare 
kommit på. En ytterligare respondent omtalade kreativitet som ett tankesätt, där individen får 
lov att vara fritänkande, att ha en ny syn på saker och ting.  
 
Företagsamhet 
Om begreppet företagsamhet var däremot respondenterna mycket enhetliga i sina definitioner. 
Företagsamhet var enligt alla fem respondenter, som ordet säger att företa sig någonting, att 
vara företagsam. Enbart en av respondenterna (D), gick djupare i detalj och kategoriserade 
företagsamhet ytterligare: 
 
”Det är en aktivitetsskapande handling och det finns två delar av det här, yttre och inre 
företagsamhet. Vi har fokuserat på den inre företagsamheten som är en förutsättning för den 
yttre. Den inre företagsamheten handlar, enligt mitt sätt, att man lär sig ta ansvar, man måste 
samverka, man måste ha en kontakt utåt, man kan inte lösa allting själv, man måste ta hjälp 
av andra, få impulser av andra, man är kreativ och man är resultatinriktad. Den yttre 
företagsamheten, det kan vara det här med att driva företag, att omvandla det här till något 
mer resultatgivande. Det är den konkreta handlingen, den praktiska tillämpningen. Så tolkar 
jag företagsamhet, det är alltså en tvådelad definition.”  
 
Entreprenörskap 
Om respondenternas definition av företagsamhet var enhetlig, var definitionen av begreppet 
entreprenörskap desto mer splittrat mellan dessa. En yttrade att entreprenörskap var något 
ingen tidigare gjort, medan en annan ansåg att entreprenörskap handlade om att våga. En 
tredje ansåg att entreprenörskap handlar om att tänja på gränserna, vari det ligger en stor frihet 
hos eleverna att pröva nya saker. Två av respondenterna däremot var ense och ansåg att 
entreprenörskap vara mycket nära knuten till företagsamhet, nämligen det att ”ta sig för 
något”. Att man som individ tar saker i egna händer och gör något åt det, förverkligar sina 
idéer. En av dessa (A) uttryckte att:      
 
”Entreprenörskap är ett ord med ny tolkning, som jag tycker har förändrats, vilket även är 
min erfarenhet. Förut var man entreprenör, då hade man något fast att pyssla med, det var 
knytet till ett yrke. Idag är det inte det, det handlar mera om att företa sig något”. 
 

4.2.2 Entreprenöriell miljö och kultur 
Alla tillfrågade respondenter ansåg att den miljö eleven vistas i har stor påverkan för dennes 
entreprenöriella förmåga, men att man i dagsläget inte hade en sådan miljö inom skolan. 
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Enligt respondent D så kan de inom skolan skapa en entreprenöriellt tillåtande kultur i och 
med att man använder sig av konceptet Ung Företagsamhet. Genom att ge eleverna tillfälle att 
själva agera och styra över sitt lärande, skapar man en fri situation där också entreprenöriella 
egenskaper kan frodas. En annan av respondenterna, B, ansåg att det måste till en större 
förståelse för entreprenörskap i skolan som helhet för att en bra entreprenöriell kultur ska 
kunna bildas. Det var enligt denna respondent inte tillräckligt att bara skapa en sådan kultur 
inom vissa kurser, alla måste vara med på tåget för att det ska fungera. 
 
Vad gäller samarbete mellan skola och närsamhälle ligger det mycket upp till skolan att ta 
eget initiativ enligt respondenterna. De tycker alla att det är synd att näringslivet inte visar 
något större intresse, då det på längre sikt borde gynna dem. Den direkta kontakten eleverna 
har med närsamhället är via leverantörer, kunder och rådgivare. En av respondenterna från de 
mindre kommunerna hävdar att många lärare är av den åsikten att näringslivet inte bör få för 
stor inverkan, då de syftar till att styra elevernas utbildning mot vad de menar vara mest 
lämpligt för näringslivet. Enligt respondenterna är det upp till eleverna själva att ta kontakt 
med närsamhället genom kompetenta och lämpliga rådgivare som skall fungera som stöd i 
undervisningen. Rådgivarna skall vara knuta till deras företag, bransch eller delar av det 
område som företaget verkar inom. Av de tillfrågade är det enbart respondent D som anser det 
vara skolans uppgift att ta kontakt med det övriga samhället, i form av rådgivare:   
 
”Det är upp till skolan på så vis att det är vi som tar initiativ till samarbete, det är inte 
näringslivet. Det är synd. Det här ligger oftast på individnivå, det är upp till läraren. Det är 
mitt engagemang och mina kontakter som jag använder i skolans namn. Tyvärr är det så.” 
(D) 
 
Flertalet av respondenterna säger att syftet med det samarbete som finns mellan skola och 
närsamhälle är att eleverna ska få träffa entreprenöriella individer som kan agera som 
förebilder. Dessa rådgivare kan enligt respondenterna bidra till att stimulera eleverna till 
entreprenöriellt tänkande och handlande.  

4.3 Entreprenörskap i skolan 

4.3.1 Går det att utbilda entreprenörer? 
Det finns en stor enighet bland respondenterna, i det mycket omdiskuterade temat, om man 
som individ föds med vissa entreprenöriella fördelar eller om dessa kan påverkas genom 
fostran. Alla fem intervjupersonerna ansåg att vara entreprenöriell är något man som individ 
tillägnar sig, men att man också i viss mån kan vara född med entreprenöriella förutsättningar. 
Som läraren från en av de större kommunerna yttrade sig (D):      
 
”Jag tror en del har vissa förutsättningar med sig, men jag tror man kan lära sig. Om man 
har denna utgångspunkt kan vi också få väldigt motiverade elever. Vi kan väcka deras 
intresse och hitta former så att de kan finna sin läroprocess, sitt lärande.”  
 
Skolan har därmed enligt ovannämnda citat ett mycket stort jobb att göra vad gäller att 
påverka och stimulera eleverna till att hitta sin entreprenöriella anda. Tre av respondenterna är 
dock övertygade om att den miljö som eleverna växer upp i och befinner sig i, har stor 
betydelse för individens entreprenöriella egenskaper. Respondent E uttrycker att det kan ses 
ett samband mellan de elever som är framgångsrika vad gäller entreprenörskap och de som 
har en familj som är företagare eller har mycket företagare i släkten. Men personen hävdar 
även att man genom utbildning kan väcka individen till att hitta sina entreprenöriella 
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kunskaper. Till exempel hänvisar hon till en elev som till naturen var mycket entreprenöriell, 
men som på grund av att ingen av föräldrarna var entreprenöriella aldrig hade fått utlopp för 
sin entreprenöriella anda intill dess att han blev stimulerad i skolan. Respondent A uttrycker: 
 
”Jag tror det är väldigt beroende av den miljö du växer upp i och den miljö du hamnar i. Om 
det är genetiskt eller inte är svårt att ta ställning till, men det kan givetvis påverkas. Så med 
andra ord, skolan kan påverka.” 

4.3.2 Skolans nuvarande hantering av entreprenörskapet 
På frågan om skolorna hade strategier kring entreprenörskap var svaren varierade. Respondent 
D sade att de inte på skolan hade någon särskild strategi kring entreprenörskap, men att man i 
kommunen fattat ett beslut som sade att Ung Företagsverksamhet skulle öka med 50 procent 
fram till år 2009. På skolan där respondent B arbetar har man bra strategier kring 
entreprenörskapssatsningar och arbetar mycket aktivt med det i skolan som helhet. Skolan var 
villig att satsa mycket resurser både vad gäller tid och pengar på entreprenörskap vilket även 
gällde för framtiden.  
 
Vad som framkommit angående skolans nuvarande hantering av entreprenörskapet är att man 
ofta undervisar entreprenörskap i stora klasser, något som ses som ett vanligt problem. Under 
intervjuerna framkom även att flera av respondenterna tycker att man är för få lärare per klass. 
Respondent C och D har klasser med 30 elever distribuerat på två lärare, medan en av 
skolorna i de mindre kommunerna har samlat ihop hela 50 elever per klass fördelat på tre 
lärare. Att ha så stora klasser som 50 elever gör det svårt för läraren att tillgodose alla de 
behov eleverna har. Många blir enligt läraren därför omotiverade och gör annat i stället. 
Respondent A har enbart åtta elever fördelat på en lärare. Vad gäller fördelar eventuella 
nackdelar att undervisa i stora respektive små klasser, ansåg flertalet respondenter att för stora 
klasser försvårar lärosituationen. De tillfrågade hävdar att det är svårt att ägna tillräckligt med 
tid åt alla, vilket inte alltid gör det lätt att tillgodose individens individuella behov. Många av 
eleverna blir därför enligt lärarna omotiverade och gör i stället annat. Enligt respondenterna är 
därmed fördelen med små klasser att kvaliteten på undervisningen höjs. 
 
Det har framkommit bland respondenterna att resurser är en viktig förutsättning för 
entreprenörskapets vara eller icke vara inom skolan, och av flertalet anses dessa vara knappa. 
Det är framförallt resurser i form av tid, personal och pengar som anges begränsande i mån av 
att expandera entreprenörskapet i skolan. Respondent D har uttryckt att på grund av för lite 
avsatt tid blir även andra ämnen lidande då eleven önskar fokusera mera på Ung 
Företagsamhetsföretaget under perioder. I stället får eleverna jobba mycket på fritiden. Han 
hävdar uttryckligen att det vid sådana tillfällen saknas ett samförstånd bland lärarna. 
Respondenterna från de mindre kommunerna verkar dock vara mest nöjda med de tillgängliga 
resurserna. Respondent B anser resurserna tillräckliga, medan respondent A enbart saknar 
någon till lärare att bolla idéer med. Alla respondenterna hade tagit del av Ung 
Företagsamhets fortbildningar vad gäller entreprenörskap. De ansåg utbildningarna vara 
nyttiga och önskade att det fanns mer resurser inom skolan för att skicka fler lärare på dessa 
utbildningar. Enligt respondent A, borde även lärare som inte i dagsläget undervisar i 
entreprenörskap ges möjlighet att ta del av denna kunskapsbas. Detta tror denna respondent 
skulle kunna vara en bidragande lösning på det definitionsproblem som råder inom 
skolväsendet, då man i en förlängning skulle kunna uppnå en större enlighet vad gäller de 
definitioner som finns av entreprenörskapsbegreppet.  
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Vad gäller hanteringen av entreprenörskap i dagens skolor är det överlag bara inom utvalda 
program som eleverna ges möjlighet att delta i någon form av entreprenöriell utbildning. 
Vilka program detta är skiljer sig från skola till skola. Respondent A uttrycker att det är en 
organisatorisk fråga, där många lärare anser tiden vara den begränsande faktorn till varför 
man inte satsat mera på konceptet. Det är enbart i skolan som respondent B representerar som 
man har introducerat konceptet i yrkesrelaterade program, men både respondent C och D 
uttrycker att det finns behov av att få in detta i yrkesprogrammen då många av dessa elever 
visar sig bli företagare efter avslutad skolgång. Enligt Ung Företagsamhet är det upp till 
skolan att själva bestämma i vilken utsträckning man önskar integrera konceptet, och om det 
skall göras obligatoriskt eller ej.   
 
”Alla skolor som vill får arbeta med vårt koncept och det kostar inget för skolan att driva 
UF-företag. Syftet är att få mer företagsamma människor och också att det ska startas fler 
företag. En människa som är företagsam gör ju nytta även som anställd i ett företag. När man 
mäter de fördelar som vi ser med konceptet, handlar det om att man får bättre självkänsla, 
självförtroende, bättre självkännedom och att man vågar ta mer initiativ. Sådana egenskaper 
kan man ha nytta av när som helst.” (Respondent E) 
 
Det är enbart respondent B som hävdar att man jobbar mycket med entreprenörskap inom 
skolan och att flera arbetslag inom skolan tagit till sig detta. Enligt respondent D finns det 
mycket att göra vad gäller att få arbetslagen inom de olika programmen att engagera sig. Han 
menar att det finns alldeles för många lärare som bromsar utvecklingen med att kunna 
samarbeta över ämnesgränsarna, och att administrativa frågor tar alldeles för mycket av tiden. 
Det är för det mesta konceptet Ung Företagsamhet som erbjuds i de intervjuade skolorna, men 
enligt respondent A satsar man också på entreprenörskap genom en annan kurs som erbjuds i 
programmen IP och Teknik. I skolan som respondent D respresenterar arbetar man för ett 
framtida program inom entreprenörskap. Enligt den anställa på Ung Företagsamhet ligger 
mycket av arbetet på lärarna för att öka intresset för entreprenörskap, antingen genom att 
uppmuntra eleverna att läsa eller genom att lägga det som obligatoriskt, men att lägga 
kurserna obligatorisk skapar svårigheter anser respondent B, C och D. Elever som inte riktigt 
känner för detta med företagsamhet och som dessutom är skoltrötta, har svårt få något 
meningsfyllt gjort och presentera en vettig produkt/tjänst.  
 
Det råder stor enighet hos respondenterna om att entreprenörskap och kreativitet bör vara 
obligatoriskt i skolan, men att det finns för liten vilja för att detta skulle kunna vara 
genomförbart. Enligt respondent B tycker många av lärarna, samt skolledning i vederbörandes 
skola, att företagsamhet inte alls hör hemma i utbildningssystemet, utan i stället i näringslivet. 
Att kombinera företagsamhet och entreprenörskap med kursplanen verkar för många vara 
svårt då flera är fixerade att hålla sig inom ramen för denna. Hanteringen av 
entreprenörskapsfrågorna måste utvecklas. Enligt respondent A är det enklare att göra 
entreprenörskap gällande inom vissa ämnen, men att det även går i de svårare ämnena bara 
viljan finns. Att samarbeta över ämnesgränserna, samt bolla idéer med varandra, skulle enligt 
respondent D få lärare och arbetslag att växa och tänka större. Vederbörande uttrycker 
motstridigheterna inom skolan på detta sätt:  
 
”Man kan väl säga att skolan inte är en lättstyrd organisation som tar till sig beslut på det 
sätt den skall göra. Man måste övertyga lärare och elever genom att äga frågan. 
Nymodigheter får inte alltid fäste, vilket kan vara bra då inte alla förslag är bra. Men å andra 
sidan är det synd, då man känner att när det är något man vill genomföra går det segt på 
grund av denna tröghet.”  
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Den anställda vid Ung Företagsamhet tycker utifrån den organisation hon representerar att 
alla elever skall ges möjligheten att starta ett eget Ung Företagsamhetsföretag. Hon tycker att 
hela skolarbetet måste omvärderas: 
 
”Skolan idag handlar väldigt mycket om att upprepa andra, läraren, och mycket lite om att 
tänka själv. Jag tycker att det är viktigt att man har faktakunskaper, men jag tror att vi skulle 
tjäna mycket på att låta människor tänka fritt. Det bör vara obligatoriskt i skolan att arbeta 
med detta.”  

4.4 Den entreprenöriella läroprocessen 
På frågan om varför man valde just konceptet Ung Företagsamhet är flera av respondenterna 
ense om att det var på grund av att Ung Företagsamhet är ett problembaserat projekt som 
löper över hela läsåret, som dessutom går att samordna med andra kurser. Eleverna får prova 
det praktiska, att starta, driva och avveckla ett företag, samtidigt som man måste göra en 
affärsidé, en affärsplan och en årsredovisning. Enligt respondenterna får eleven arbeta mycket 
självständigt genom projektet då eleven själva styr konceptets innehåll och arbetsnivå. Detta 
gör att individen som person växer i samband med uppdraget. Läraren fungerar numera till 
mesta dels som en handledare än som traditionell föreläsare. De tillfrågade lärarna anser det 
vara bra med ett problembaserat lärande och en handledarroll för läraren, då det betyder att 
man kan hjälpa elever på alla olika kunskapsnivåer. Man har möjlighet att båda hjälpa de som 
går fort fram och de som halkat efter. Flera av respondenterna anser även att konceptet fyller 
en funktion då det ger en praktisk erfarenhet för eleverna.  
 
”Det är verkligen learning by doing, där eleverna får lära sig på ett annorlunda sätt./…/ Det 
viktigaste är att få eleverna att växa som individer, att de äger sin läroprocess.” (Respondent 
D) 
 
Vad gäller elevernas personliga utveckling, anser alla tillfrågade respondenter att detta görs i 
någon form. Den anställde i Ung Företagsamhet anger att personlig utveckling av egenskaper 
så som kreativitet, motivation och självständighet är en del av konceptet, och ett naturligt 
händelseförlopp under årets gång. Både lärarna från de mindre kommunerna styrker detta 
antagandet genom att bekräfta att eleverna blivit mycket mera självständiga vid projektets slut 
än de var vid början av projektet. Att ta kontakt med okända människor sköter eleverna 
efterhand själva. Respondenterna från de större kommunerna uppger båda att eleverna växer 
på grund av att de äger sin egen läroprocess, och just att det är eleverna som på egen hand helt 
och fullt driver företagen. Som den anställde i Ung Företagsamhet uttalar det: 
 
”Att avskeda någon, kanske även en kompis, behöver inte alltid vara kul. Men det är en jätte -
nyttig erfarenhet”. 

4.5 Regionala skillnader 
När det gäller regionala skillnader i satsningar på entreprenörskap, hävdar en av 
respondenterna att det inte är storleken på kommunen som avgör. Denna anser istället att det 
är av betydelse för alla kommuner att satsa på entreprenörskapsutbildningar. Vederbörande 
som är lärare i en av de mindre kommunerna anser att mindre kommuner är mera beroende av 
om ett företag tillkommer än vad man är i en större kommun. Denne respondent anser även att 
flera också skulle stanna kvar i kommunen om de fick läsa mera entreprenörskap. En annan 
respondent anser att lyckade kommuner speglar en entreprenöriell anda, där ett öppet synsätt 
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till entreprenörskap och dets betydelse i alla nivåer av samhället är en nödvändighet för att 
lyckas. Betydelsen av entreprenörskap anger respondent D på detta sätt:  
 
”Om en liten kommun är liten därför att den krymper, är detta livsnödvändigt. Att skolan 
jobbar med entreprenörskap är en överlevnadsfråga. För skolan handlar det inte om 
överlevnad, men i ett globalt perspektiv är det nödvändigt att Sverige börjar jobba mer med 
företagande, vi ligger jättedåligt till. Sverige måste öka nyföretagargraden.  Det måste vara 
lika naturligt att starta ett företag som att ta en anställning.”  
 
På lång sikt kan därmed en satsning på entreprenörskapsutbildningar inom kommunerna bidra 
till att öka antalet nyföretagandet inom en kommun. Detta är även vad den anställde i 
organisationen Ung Företagsamhet hävder. Respondenten visar till statistik som säger att 23 
% av eleverna som läst konceptet startar företag inom en tioårs period, vilket i sin tur i snitt 
anställer tre till fyra personer. Denna respondent hävdar därför att den pågående satsningen på 
entreprenörskap i skolan fram till dagsläget har givit ungefär ett arbetstillfälle per elev som 
läst konceptet sedan 1980, vilket är 140 000 elever. Även tre av lärarna styrker detta 
antagande genom att visa till Ung Företagsamhetsföretag som sedan blivit egna företagare. 
Respondenterna uppmärksammar dock att konceptet på lång sikt kan ge andra effekter än 
ökad företagsamhet, en av dessa säger: 
 

”Det primära med konceptet är att man fått det kreativa utav det, att eleven har fått vara 
självständig och ansvarar för det problem man löst.”
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5 ANALYS  
 
I följande avsnitt analyserar vi den insamlade empirin med utgångspunkt i den tidigare 
presenterade teorin.  

5.1 Entreprenörskap 

5.1.1 Begreppen entreprenörskap, kreativitet och företagsamhet 
När respondenterna gavs uppgiften att definiera de närbesläktade begreppen kreativitet, 
företagsamhet och entreprenörskap fann vi både överensstämmelser och skillnader.  
Företagsamhet var det begrepp vars betydelse alla respondenter var eniga om. Man ansåg att 
det innebar att företa sig något, att handla. Kreativitet definierade alla däremot olika. 
Definitionerna varierade från att kunna hitta lösningar på problem till att det var ett tankesätt. 
Entreprenörskapet tillskrevs definitioner som att skapa något nytt, att vara innovativ och att 
våga. Två av respondenterna såg inte någon skillnad mellan entreprenörskap och 
företagsamhet och gav dessa två begrepp samma definition, vilket var att företa sig något. I 
och med detta vill vi visa på de definitionsproblem som finns inom entreprenörskapsvärlden. 
Då man enligt Gibb inte inom forskningen lyckats ena sig om en allmängiltig definition131 är 
det heller inte konstigt att vi kan se samma problem inom skolan. Flera av respondenterna 
känner att denna definitionsproblematik gör det svårt att implementera entreprenörskap i 
skolan som helhet, vilket försvårar entreprenörskapssatsningen i gymnasieskolorna.   

5.1.2 Entreprenöriell miljö och kultur 
Något som enligt Gnyawali och Fogel kan vara av relevans för ens entreprenöriella 
möjligheter är närmiljö såsom familj, skola och vänner. Dessa bidrar till att skapa en miljö 
som har betydelse för entreprenörskapet.132 Att familjen och uppväxten har relevans för 
elevernas entreprenöriella utveckling styrker även en av respondenterna som ser det som en 
viktig bakomliggande faktor. Alla respondenter menar att skolan har möjligheten att skapa en 
entreprenöriell tillåtande miljö, men att man i dagsläget inte har en miljö på skolan som kan 
betraktas som entreprenöriellt stimulerande. Detta stämmer väl överens med det Hynes i sin 
teori säger, om att skolorna måste inse vikten av entreprenörskap och tillsätta resurser för att 
skapa en entreprenöriell kultur. Om inte kan det vara svårt för entreprenörskapet att bli 
godtaget på samma villkor som övriga ämnen.133 Det har framkommit av respondenterna i vår 
studie, att det måste till en större förståelse för och delaktighet i entreprenörskap i skolan som 
helhet för att man ska kunna lyckas med att skapa en entreprenöriell kultur.  

5.1.3 Närsamhället 
Att man inom kommuner som lyckats med entreprenörskapssatsningar har hittat en slags 
entreprenöriell anda är något som en av respondenterna tar upp. Denne menar på att man 
inom alla nivåer i en kommun måste acceptera entreprenörskapet och dess betydelse för att nå 
resultat. Enligt Gnyawali och Fogel kan en kultur som tillåter entreprenörskap, skapa bra 

                                                 
131 Gibb, ”In pursuit of a new enterprise and entrepreneurship paradigm for learning: creative destruction, new 

values, new ways of doing things and new combinations of knowledge”, s. 246 
132 Gnyawali & Fogel, “Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimension and Research 

Implications”, s. 58 
133 Hynes, ”Entrepreneurship education and training - introducing entrepreneurship into non-business 

disciplines”, s. 17 
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förebilder för framtidens potentiella entreprenörer, då de får en uppfattning av det som något 
attraktivt.134 Då det enligt vår studie inom konceptet Ung Företagsamhet ingår ett samarbete 
med mentorer från näringslivet bidrar man också till att skapa en entreprenöriellt främjande 
kultur. Rådgivarna kan fungera som förebilder för eleverna och på så vis stimulera till ett ökat 
entreprenöriellt beteende, detta visar att man inom konceptet Ung Företagsamhet arbetar på 
ett entreprenöriellt stimulerande sätt i enlighet med Gnyawali och Fogels teori. 
 
I undersökningen har vi funnit stöd både för Cairds och Mahieus resultat om 
entreprenörskapets betydelse för ekonomisk tillväxt. Det empiriska materialet visar att elever 
som tagit del av konceptet Ung Företagsamhet senare också blivit egna företagare. Därmed 
finns en möjlighet att de bidragit till samhällets ekonomiska utveckling, genom att öka graden 
av sysselsättning. Som Cairds teori uttrycker, är ekonomisk tillväxt inte en nödvändig följd av 
entreprenörskap i skolan, men kan på många sätt bidra till det135. Vår studie har visat att 
entreprenörskap i skolan innebär även andra effekter än ekonomiska, då eleven lär sig vara 
både kreativ och ansvarstagande via ett aktivt lärande. 

5.2 Entreprenörskap i skolan 

5.2.1 Går det att utbilda entreprenörer? 
Vi har i vår teori konstaterat att det går att utbilda för entreprenörskap. Detta är ett faktum 
som ett flertal forskare styrker136. Leffler menar att det inte enbart går att lära entreprenörskap 
utan att det också går att stimulera det137. Detta innebär att man genom att erbjuda eleverna en 
entreprenöriell miljö kan ta fram de entreprenöriella egenskaper som de redan besitter. I 
denna fråga är respondenterna eniga, man menar att man kan födas med vissa grundläggande 
förutsättningar men att entreprenörskap till största delen är något man lär sig. Detta står i 
direkt relation till det forskarna Henry, Hill och Leitch säger angående art and science. Det 
vill säga att en individ tar med sig vissa egenskaper i bagaget, medan vissa tillämpas genom 
utbildning.138 Ett resultat som framkommit i vår studie är att man i de undersökta skolorna 
lyckats överbygga det problem som författarna Jack och Anderson tar upp, om att det inte går 
att lära alla delar av entreprenörskapet139. Detta har de undersökta skolorna gjort genom att ta 
del av konceptet Ung Företagsamhet där eleverna genom praktisk verksamhet kan tillämpa sig 
utökade personliga egenskaper.    

5.2.2 Utbildningens utsträckning  
Gibbs teori visar att det i entreprenörskapsutbildningar krävs ett samarbete över 
ämnesgränserna för att entreprenörskapet skall få fäste, något som inte alltid fungerar i dagens 
skolor. Enligt Gibbs resultat av studien hör entreprenörskap inte bara hemma inom 
ekonomiska ämnen utan bör vara en del av alla ämnen i skolan.140 Det förefaller enligt vår 
studie att det finns problem med samarbete över ämnesgränser inom skolan. Som grund till 
detta problem angav respondenterna främst att andra lärare och även skolledningen inte tyckte 
att entreprenörskap hör hemma i skolan. Det empiriska materialet visar på att man skulle 

                                                 
134 Gnyawali & Fogel, “Environment for Entrepreneurship Development”, s. 49 
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behöva ett utökat samarbete i skolan mellan olika ämnen, något som är svårt då en ovilja 
finns. Det skulle vara genomförbart med dessa samarbeten idag, men för att lyckas utbilda 
elever i entreprenörskap krävs en viss tidsspann enligt Minniti och Bygrave. Författarna ser på 
entreprenörskapsutbildningen som en process där eleven över tid lär både av sina misstag och 
även av sina framgångar.141 Detta borgar för att dessa eventuella samarbeten kräver en längre 
tid för att eleven ska kunna ges möjlighet att bygga upp sin entreprenöriella kunskapsbas.  
 
Vidare har vårt empiriska material visat att man i de undersökta skolorna inte har klara 
strategier för entreprenörskapssatsningar. Detta visar att det finns stöd för de resultat som 
Nurmi och Paasio redovisar i sin studie av entreprenörskapssatsningar på de finska 
universiteten. Då vårt empiriska material överrensstämmer väl med denna teori, bedömer vi 
att dessa resultat är tillämpningsbara även för de undersökta skolorna. Att vi kunnat se samma 
resultat på gymnasienivå och i Sverige styrker användbarheten av teorin trots att den bygger 
på det finska skolsystemet. Att man inte arbetar med tydliga strategier för entreprenörskap får 
som konsekvens att entreprenörskapsutbildningarna blir varierade från skola till skola. Detta 
är något som även det emiriska materialet visat, då entreprenörskapssatsningarna skiljer sig 
mellan de undersökta skolorna. Vi bedömer att detta även kan knytas mot den 
definitionsproblematik som vi tidigare visat råder inom skolan. 
 
Via våra respondenter har vi under intervjuerna fått veta att entreprenörskapets existens i 
skolan inte enbart handlar om viljan att ta in det utan att det även är en resursfråga. De 
resurser som man förefaller sakna är till viss del finansiellt stöd men respondenterna tar även 
upp problem med få lärare och tidsbrist. Vad gäller fördelar eventuella nackdelar att undervisa 
i stora respektive små klasser, visar det empiriska materialet att det ofta i stora klasser kan 
uppstå problem vad gäller lärosituationen. De problem man talar om är bland annat att det är 
svårt att ge alla elever den tid de behöver, vilket i en förlängning innebär att man inte kan 
tillgodose deras behov. Enligt respondenterna är därmed fördelen med undervisning i små 
klasser att kvaliteten på utbildningen höjs. Därmed stödjer vårt empiriska material den 
kunskapsbas som Aris och Walker samt Murdoch och Guy lagt grunden för, då de konstaterat 
att det finns en fördel att undervisa ekonomi i mindre klasser.142 Vidare hävdar Arias och 
Walker att små klasser även kan innebära en förbättring av elevernas studieresultat.143 Detta 
är något som vi inte kunnat se ett samband med i vår studie av gymnasieskolor. Vår studie 
visar dock att eleverna oavsett storlek på klass har utvecklats både vad gäller praktiska och 
personliga aspekter. Vår studie kan inte styrka att mindre klasser innebär att eleverna 
tillämpar sig bättre studieresultat, men vi har kunnat konstatera att klasstorleken har betydelse 
för hur lärosituationen utvecklar sig.  

5.2.3 Inre och yttre företagsamhet 
Enligt Lefflers studie arbetar man inom skolan både med vad som kallas inre och yttre 
företagsamhet. Med inre företagsamhet arbetar man med att utveckla personliga egenskaper 
och den yttre handlar om att lära sig att driva ett företag med allt som hör till.144 Enligt en av 
respondenterna fokuserar de främst på den inre företagsamheten på dennes skola. Detta anses 
av respondenten vara en förutsättning för att eleverna senare ska klara av att hantera även den 
yttre företagsamheten. De tre andra respondenterna som är lärare ansåg sig dock syssla med 

                                                 
141 Minniti och Bygrave, “A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning”, s. 5 
142 Arias & Walker, ”Additional evidence on the Relationship between Class Size and student Performance”, 
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yttre företagsamhet i första hand. Detta visar att man på de undersökta skolorna arbetar med 
både inre och yttre företagsamhet som det också framkommit i Lefflers studie. Vi kan därför i 
vår studie finna stöd för Lefflers teori om de två synsätten på företagsamhet inom skolan.  
 
Enligt Caird finns det varierande syften med entreprenörskapsutbildningar, man kan syfta till 
att skapa företagsamma anställda eller egna företagare. Vidare menar Caird att 
entreprenöriella kunskaper kan ha lika stor betydelse när man är anställd som när man är egen 
företagare.145 Detta är något som styrks av vårt empiriska material, då alla respondenter är 
eniga om det faktum, att det primära med utbildningen inte är att få företagare, utan att skapa 
företagsamma individer.  

5.3 Den entreprenöriella läroprocessen 

5.3.1 Läroprocessen 
Både Gibb och Hynes har genomfört studier där resultatet visat att man inom skolan borde 
integrera entreprenörskap i alla ämnen och inte bara i de ekonomiska.146 Gibb konstaterar att 
det inte bara är ekonomer som har användning för entreprenöriella kunskaper utan det kan alla 
behöva i sina yrken.147 Enligt våra respondenter är det i dagsläget främst inom de ekonomiska 
ämnena man erbjuder entreprenörskap. Dessa respondenter tar också upp att man vill göra 
entreprenörskap till en naturlig del även av andra ämnen. En av respondenterna berättar att på 
dennes skola har man introducerat entreprenörskap inom yrkesrelaterade program och det är, 
enligt de resterande respondenterna, i dessa program en utökad entreprenörskapssatsning först 
borde ske. Våra empiriska data stämmer därför väl överens med ovan nämnda forskares 
resultat.  
 
Från ett traditionellt lärande bör fokus enligt Gibb och Hynes riktas allt mera mot en 
lärosituation som ser mera till den individuella individen.148 Med utgångspunkt i Hynes 
modell [se avsnitt 3.3.1] kan man genom att anpassa utbildningen till varje enskild individ och 
inlärningstillfälle uppnå en högre utveckling vad gäller individens entreprenöriella kunskaper 
såväl som den personliga utvecklingen.149 Enligt lärarna i de undersökta skolorna har eleven 
genom att ta del av konceptet Ung Företagsamhet möjlighet att tillämpa sig praktiska 
kunskaper då eleven själva startar och driver ett företag. Att eleverna själva kan anpassa och 
styra inlärningen utifrån egna förutsättningar, gör att inlärningen enligt de tillfrågade bedrivs 
helt och hållet utifrån den egna elevens individuella kunskapsnivå. Detta är något som 
respondenterna menar är viktigt för att varje elev skall kunna växa både vad gäller de 
entreprenöriella färdigheterna såväl som de personliga. I enlighet med ovan nämnda forskare 
styrker vårt empiriska material därmed dessa teorier. Minniti och Bygrave förespråkar i sin 
studie att för att en individ skall kunna utveckla sina entreprenöriella kunskaper måste den 
entreprenöriella processen ske över en viss tidsaspekt. Detta då det ger eleven möjlighet att 
lära av sina misstag och erfarenheter.150 I enlighet med Minniti och Bygraves teori, hävdar 
respondenterna att eleverna genom att måste arbeta praktiskt med det pågående projektet Ung 
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Företagsamhet under skolåret, utvecklar eleverna sina entreprenöriella och personliga 
egenskaper. En av dessa respondenter påpekar framförallt den självständighet som eleverna 
utvecklar från projektets början till projektets slut.    
 
Vad gäller att äga sin egen läroprocess, innebär detta enligt respondenterna, att eleverna själva 
i stort styr både innehåll och arbetsnivå under årets gång. Detta innebär att läraren intar en 
mera handledande roll än vid traditionellt lärande. Detta står i samklang med Lefflers teori om 
att det i dagsläget inom skolorna har gått från att vara ett envägskommunicerande lärande till 
ett mera öppet lärande där läraren fungerar mera som en handledare och varje elev själv 
formar sin undervisning.151  

5.3.2 Learning by doing  
Den ultimata läroprocessen för en entreprenöriell undervisning utgår enligt Heinonen och 
Poikkijoki från ett problembaserat lärande, där eleven själv får ta ansvar för sitt eget lärande, 
så kallat aktivt lärande. Denna typ av läroprocess kallas för learning by doing och den innebär 
att eleverna får arbeta aktivt och inte förhålla sig passiva i inlärningssituationerna.152 
Konceptet Ung Företagsamhet som erbjuds i de undersökta skolorna innebär en liknande 
möjlighet där eleverna får starta, driva och avveckla egna företag. Här ges möjlighet för 
praktisk erfarenhet, vilket är en viktig del i en entreprenöriell utbildning. Då eleverna ges 
möjlighet att till stor del styra sitt eget lärande ser också respondenterna att de växer med 
uppgiften. Alla respondenterna bedömer att konceptet utvecklar individerna och ger ett gott 
resultat vad gäller elevernas ökade entreprenöriella kunskaper. Detta överensstämmer väl med 
den läroprocess som enligt Heinonen och Poikkijoki är fördelaktig att använda sig av när det 
gäller entreprenörskapsutbildning. Med andra ord så har skolorna i studien adopterat ett 
lärosätt som är väl anpassat till entreprenörskapsutbildningar. Respondenterna styrker i och 
med sina observationer att ett aktivt lärande är väl anpassat till entreprenörskapsutbildningar. 
En av respondenterna ansåg att genom att arbeta med learning by doing fick eleverna en 
chans att prova något annorlunda gentemot den traditionella undervisningen. Vilket stämmer 
väl överens med teorin som säger att ett entreprenöriellt lärosätt skiljer sig från traditionell 
undervisning153.  
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6 SLUTSATSER  
 
I detta avsnitt besvarar vi uppsatsens problemformulering och syfte. 
 
 

Hur arbetar man med entreprenörskap bland de gymnasieskolor som idag har en 
entreprenörskapssatsning? 

 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur skolor arbetar med 

entreprenörskap. Detta gör vi genom att försöka förstå ett antal gymnasieskolors arbetssätt 
kring entreprenörskap. 

 
 
På grund av en rådande definitionsproblematik är det svårt att arbeta med entreprenörskap i 
skolan som helhet. Svårigheterna att enas kring en enhetlig definition har resulterat i att 
skolornas entreprenörskapsutbildningar skiljer sig åt.  
 
Det har framkommit att det måste till en större förståelse för och tydliga strategier för 
entreprenörskap i skolan för att kunna lyckas skapa en entreprenöriellt tillåtande kultur. 
Genom ett samarbete med mentorer från näringslivet bidrar man till att skapa en 
entreprenöriellt främjande kultur inom skolorna, där mentorerna fungerar som förebilder för 
eleverna.  
 
I gymnasieskolorna arbetar man med två synsätt, inre och yttre företagsamhet. Där det 
primära med utbildningen inte är att få företagare, utan att skapa företagsamma individer. Att 
arbeta med praktisk verksamhet leder även till att eleven utvecklar sina personliga 
entreprenöriella egenskaper. Genom detta arbetssätt får entreprenörskap i skolan andra 
effekter än ekonomiska, då eleven lär sig vara både kreativ och ansvarstagande.  
 
Skolorna arbetar idag med en öppen lärosituation, där läraren fungerar som en handledare och 
varje elev själv har möjlighet att utforma sin egen undervisning, så kallat learning by doing. 
Mindre klasser innebär inte nödvändigtvis att eleverna får bättre studieresultat, men 
klasstorleken har betydelse för hur lärosituationen fungerar. Idag förekommer det att man 
arbetar med entreprenörskapsutbildning främst inom ekonomiska program, men det förfaller 
finnas en vilja att ta in entreprenörskap även inom yrkesrelaterade program. 
 
Vad som framkommit som ett induktivt inslag i vår studie är att det förefaller finnas skillnader 
mellan olika regioner vad gäller skolornas arbetssätt kring entreprenörskap. Studien visar att 
dessa skillnader inte går att styrka utifrån vare sig storlek på kommun eller skola. För små 
kommuner har det dock framkommit att det är viktigt att arbeta med entreprenörskapsfrågor 
då detta kan ge upphov till nya företag. 
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7 DISKUSSION  
 
I detta avsnitt diskuteras det kring de resultat som vi erhållit i vår studie. Vi bidrar med egna 
reflektioner, samt ger slutligen förslag till vidare forskning. 

7.1 Entreprenörskap 
Något som vi sett som ett eventuellt hinder för att arbeta med entreprenörskap i skolan är att 
det inte finns en enhetlig definition av begreppet inom lärarna. Detta innebär att lärarna inte 
delar en och samma definition av de begrepp som de förväntas lära ut. Att enas om en 
enhetlig definition skulle kunna bidra till att man inom skolorna lättare kan fastställa tydligare 
strategier gällande entreprenörskapet. Å andra sidan kan man ifrågasätta om skolorna är i 
behov av att enas kring en definition då entreprenören är mångsidig och därmed även ger en 
mångfacetterad bild av entreprenörskapsbegreppet.   
 
Skolans användning av mentorer från näringslivet är ett bra steg mot att få till stånd ett utökat 
samarbete mellan skola och närsamhälle. Om näringslivet ges möjlighet att påverka skolan 
kan de också styra utbildningarna till att bli mer riktade mot entreprenörskap och 
företagsamhet. Kritik bör dock riktas till att näringslivet bör få för stort inflytande, då det kan 
innebära att fokus flyttas från individens bästa till vad som gynnar näringslivet. Att fler 
individer kommer ut i arbetslivet med entreprenöriella färdigheter och eventuellt också startar 
egna företag, är inte nödvändigtvis en konsekvens av att man i skolorna erbjuder 
entreprenörskapsutbildning.  Även individer som inte läser entreprenörskapsutbildningar kan 
givetvis bli entreprenöriella samt företagare.  
 

7.2 Den entreprenöriella läroprocessen 
Trots att både vår teori och empiri visar på ett behov och en vilja att integrera 
entreprenörskapet i alla ämnen måste vi dock konstatera att ett problembaserat och aktivt 
lärande, så kallat learning by doing, inte verkar vara lämpat för alla ämnen och i alla 
situationer. Att ge eleverna för fria tyglar kan leda till att de inte känner ansvar och tar vara på 
den tid som ges för en viss uppgift, vilket också tas upp av en av våra respondenter. Detta 
visar enligt oss på att det har både fördelar och nackdelar med att ge eleverna ansvaret för sitt 
eget lärande. Vissa behöver någon som leder dem, medan vissa arbetar bra på egen hand. Vad 
gäller Ung Företagsamhet som utbildningskoncept fyller det, enligt vår uppfattning, ett syfte 
då man underlättar hanteringen av entreprenörskap för skolorna. Genom att använda sig av 
detta färdigutvecklade koncept får skolorna på köpet en läroprocess som är positiv för att 
utveckla entreprenörskaps färdigheter hos elever. Men å andra sidan kan man se på Ung 
Företagsamhet som en begränsning för skolorna, då man främst fokuserar på praktiskt arbete. 
Man arbetar på skolorna både med inre och yttre företagsamhet, men genom att välja att följa 
Ung Företagsamhets koncept stänger man ute möjligheten att fokusera på inre företagsamhet. 
Att vara entreprenöriell handlar inte bara om att vara praktisk och kunna bedriva företag, utan 
innebär även att vara kreativ och innovativ.  
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7.3 Regionala skillnader 
I en större kommun eller stad är man kanske inte lika beroende av att nya företag startas som i 
mindre kommuner. I glesbygdskommuner bör man kanske därför inse vikten av att arbeta 
med att få de unga mer entreprenöriella och därigenom också påverka deras vilja till att själva 
driva företag. Vi ser entreprenörskapet som en faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt och 
visst behövs det alltid nya företag, men vi bedömer även att entreprenörskap har en viktig roll 
att spela inom organisationer överallt i samhället. Det bör därför arbetas allt mera på 
entreprenörskapsutbildningar. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har många idéer kring vidare forskning väckts. 
Entreprenörskap i samband med utbildning är relativt outforskat, varvid mer forskning kan 
tillföra området intressanta aspekter. Något som vi bedömer vara en intressant fortsättning på 
denna studie är att undersöka om de som tidigare läst entreprenörskap i skolan faktiskt blivit 
entreprenörer och företagare. Vi bedömer att en utökad forskning inom grundskolan bör vara 
relevant då barn i grunden är kreativa och har de förutsättningar som entreprenörskapet 
behöver för att leva. Det vore även spännande att undersöka hur läroplanen kan utformas för 
på bästa sätt gynna ett entreprenöriellt lärande samt näringslivet. 
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8 SANNINGSKRITERIER  
 
I detta avslutande kapitel redogör vi för studiens sanningskriterier. Vi diskuterar dessa 
kriterier och huruvida de är uppfyllda, då detta är ett krav för att vår studie ska bedömas 
uppfylla ett vetenskapligt värde.  

8.1 Sanningskriterier 
För att påvisa att uppsatsens mål är uppfyllda, bedöms arbetet utifrån olika 
sanningskriterier.154 De sanningskriterier som valts för denna studie är: giltighet, 
intersubjektivitet och praktisk användbarhet.    

8.1.1 Giltighet 
För att uppnå giltighet, krävs det att en sådan mängd data insamlats att de teorier och begrepp 
som framställts täcker tillräckligt av det studerade problemet. Svårigheter som kan uppstå är 
dock att undersökaren samlat in så begränsat med data att denna inte täcker problemet, och 
därmed är för tunn. Den insamlade datan är inte ogiltig i sig, men bör kompletteras genom 
ytterligare datainsamling. På så vis är varje avslutad studie enbart ett led i en fortlöpande 
kunskapsutvecklingsprocess där teorierna alltid kan förbättras.155 Efter att ha läst in oss på ett 
antal teorier som vi menar är av relevans, har litteraturstudien mynnat ut i diverse 
nyckelbegrepp: företagsamhet, entreprenöriell kultur och aktivt lärande. De flesta teorier har 
varit publicerade vetenskapliga artiklar, men vi har även tagit del av rapporter och i viss mån 
böcker. Mycket av litteraturen har varit av nyare datum, då ämnet är förhållandevis 
outforskat. Äldre litteratur har enbart varit använt där nya och gamla teorier har givit ungefär 
samma information. Vi tycker oss ha en relativ god teoretisk referensram och vårt syfte är inte 
att tillföra forskningen någon ny information. Vi bedömer därmed att vår teoretiska bakgrund 
är tillfredsställande och att vi därigenom kan uppnå giltighet i vår forskning.   

8.1.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet bygger på att forskaren och respondenten uppfattar och tolkar den studerade 
verkligheten lika. En garanti för intersubjektivitet är därför att respondenten ges möjlighet att 
rätta till eventuella missuppfattningar och feltolkningar i intervjusammanställningen.156 För 
att undvika eventuella missförstånd och för att inte missa relevant information i 
intervjusituationen, använde vi oss av en bandspelare. Efter varje intervjutillfälle 
sammanställde vi materialet och skickade detta tillbaka till respondenten per e-mail. 
Respondenten gavs då möjlighet att i lugn och ro läsa igenom materialet, och eventuellt göra 
korrigeringar där vi kan ha missuppfattat vederbörande. Dessa korrigeringar var antingen 
förklaringar av missuppfattningar från vårt håll eller i form av tillägg, som exempelvis att vi 
benämnt Ung Företagsamhet som en kurs då det skulle vara koncept. Efter att vi erhållit våra 
respondenters svar har vissa smärre korrigeringar gjorts gällande det empiriska materialet. 
Detta har då rört sig om mindre missformuleringar från respondenternas sida som de valt att 
korrigera. Dessa ändringar har dock inte haft någon större betydelse för studiens syfte.  
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8.1.3 Praktisk användbarhet 
Studiens praktiska användbarhet fastställs av hanterbarheten, för vilket ett viktigt kriterium är 
att den skall passa och fungera i verkligheten. Den praktiska tillämpningen avgörs genom att 
låta andra individer ta till sig teorin och använda den för att förstå och hantera verkligheten.157 
Vad gäller praktisk tillämpning bedömer vi att studien i verkligheten kan användas av skolor 
som antigen redan främjar entreprenörskapsutbildning eller avser att i framtiden göra det. 
Motivet för skolorna, samt kommunerna att visa intresse för vår studie, är att denna kan ge en 
ökad förståelse för hur man kan stimulera till kreativitet och företagsamhet hos individer 
genom att satsa på entreprenörskap i skolan. Genom en ökad förståelse för entreprenörskap i 
skolan, kan skolor och kommuner eventuellt bidra ytterligare med resurser för att stimulera 
eleverna. Även andra intressenter, som regeringen, länsstyrelsen och Nutek borde kunna ha 
utbyte av att ta del av denna uppsats. Dessa arbetar alla för att säkerställa tillväxten i Sverige, 
och eftersom entreprenörskap i skola är en viktig faktor i arbetet med att främja den framtida 
företagsamheten, borde studien absolut ge praktisk tillämning för dessa institutioner. Då 
ämnesområdet är relativt outforskat bedömer vi även att vår studie kan ge andre forskare nya 
tankar och idéer för en eventuellt framtida forskning.  
Vi är medvetna om att vad gäller respondenterna i studien, finns en viss risk för att de 
skönmålar entreprenörskapet och skolornas hantering av det. Men då vi varit medvetna om 
detta under hela studiens gång, har vi också kontinuerligt försökt att förhålla oss kritiska till 
entreprenörskapet och respondenternas utsagor. Vi bedömer därför att vår studies 
användbarhet är hög.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide, Lärare  
 
Kort presentation av oss, vilken utbildning vi går samt vad studien syftar till.  
 
Allmänna frågor 
 

• Kön 
• Ålder  
• Utbildning 
• Antal år i yrket 
• Antal år på skolan 
• Ansvar 

 
1. Kan du definiera följande begrepp: - kreativitet, entreprenörskap samt företagsamhet? 
 
Entreprenöriell miljö och kultur 
 
2. Anser du att den miljö eleven vistas i, har påverkan på dennes entreprenöriella förmåga?  
3. Har Ni i dagsläget en entreprenöriell miljö på Er skola?  
4. Arbetar Ni med att skapa en entreprenöriellt stödjande kultur på Er skola?  
5. I så fall hur gör Ni det? 
6. Finns det på Er skola strategier kring entreprenörskap? 
7. Har man tillsatt resurser för satsning på entreprenörskap i Er skola? 
8. Existerar det något slags samarbete mellan skola och närsamhälle?   
9. I så fall, vad är det syftet med detta samarbete?  
 
Entreprenörskap i skolan 
 
10. Anser du att man föds entreprenöriell, eller tror du detta kan läras? 
11. Hur arbetar Ni med entreprenörskapsbegreppet? 
12. Hur många elever läser kursen per år och hur stora är klasserna?  
13. Vad finns det för fördelar samt nackdelar med att undervisa i stor respektive liten klass?  
14. Har Ni kunnat se något samband mellan klasstorlek och elevernas entreprenöriella 

utveckling? 
15. Vilka elever har möjlighet att läsa denna kurs, alla eller bara vissa program? 
16. Hur ser den entreprenöriella läroprocessen ut i Er skola?  
17. Skiljer sig denna från traditionell undervisning? I så fall hur? 
18. Kan Ni se en utveckling vad gäller elevernas entreprenöriella kunskaper under året? 
 
Ung Företagsamhet 
19. Varför arbetar Ni med Ung Företagsamhet? Beskriv konceptet samt förklara syftet med 

det.  
20. Ung Företagsamhet handlar till mesta dels om praktisk tillämpning av ekonomiska 

kunskaper.  Arbetar Ni också med elevernas personliga utveckling? I så fall hur? 
 
21. Vilka effekter ser Du att en entreprenörskapssatsning i skolan kan ha på lång sikt för 

samhället? 
22. Tror Du att denna satsning skiljer sig mellan en stor och en liten kommun?  
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide, Ung Företagsamhet  
 
Kort presentation av oss, vilken utbildning vi går samt vad studien syftar till.  
 
Allmänna frågor 
 

• Kön 
• Ålder  
• Utbildning 
• Antal år i yrket 
• Ansvar 

 
1. Kan Du definiera följande begrepp: - kreativitet, entreprenörskap samt företagsamhet? 
 
Entreprenöriell miljö och kultur 
 
2. Anser du att den miljö eleven vistas i, har påverkan på dennes entreprenöriella förmåga?  
3. Tycker du att man i dagsläget har entreprenöriella miljöer på skolor?  
4. Arbetar Ni med att skapa en entreprenöriellt stödjande kultur?  
5. I så fall hur gör Ni det? 
6. Bedömer Du att man har tillsatt tillräckligt med resurser för satsning på entreprenörskap i 

skolorna? 
7. Existerar det något slags samarbete mellan skolorna och närsamhället?   
8. I så fall, vad ska det samarbetet generera?  
 
Entreprenörskap i skolan 
 
9. Anser du att man föds entreprenöriell, eller tror du detta kan läras? 
10. Hur arbetar Ni med entreprenörskapsbegreppet? 
11. Hur många elever tar del av konceptet Ung Företagsamhet per år i Sverige?  
12. Vilka elever har möjlighet att läsa denna kurs, alla eller bara vissa program? 
13. Hur arbetar man i Ert koncept med den entreprenöriella läroprocessen?  
14. Skiljer sig denna från traditionell undervisning? I så fall hur? 
15. Kan Ni se en utveckling vad gäller elevernas entreprenöriella kunskaper under året? 
 
Ung Företagsamhet 
16. Vad kan Ung Företagsamhet bidra med till skolorna? Beskriv konceptet samt förklara 

syftet med det.  
17. Ung Företagsamhet handlar till mesta dels om praktisk tillämpning av ekonomiska 

kunskaper.  Arbetar man också med elevernas personliga utveckling? I så fall hur? 
 
18. Vilka effekter ser Du att en entreprenörskapssatsning i skolorna kan ha på lång sikt för 

samhället? 
19. Tror Du att denna satsning skiljer sig mellan en stor och en liten kommun?  
 


