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Förord 
 
Det har varit ett mycket roligt och lärorikt arbete med att färdigställa denna uppsats. Vi hoppas att 
läsaren kommer att ha lika mycket nöje av att läsa den, och kanske bli inspirerad till att utveckla 
sin egen entreprenöriella förmåga.  
 
Vi vill tacka våra respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och berättat för oss 
om utbildningarna tillsammans med sina personliga uppfattningar. Vi vill även tacka de 
entreprenörer som har svarat på vår utskickade enkät samt de elever som vi fick prata med på 
”Våga Vara Egen Mässan”. Slutligen vill vi tacka vår handledare som bidragit med sina råd och 
synpunkter på vägen.  
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Abstract 
 
This thesis is written in Swedish. Throughout the last years, entrepreneurship and its significance 
to economic development has received increasing attention. Today most people, not least the 
government, are convinced that more entrepreneurs are needed in order to generate an enduring 
growth in Sweden.  However the difficulties in measuring entrepreneurship have led economists 
to only recently establish an interest in the subject. 
 
The typical characteristics found in an entrepreneur and the differences compared to someone 
that starts up a new business has show to be important questions in this matter. A further task for 
economists has been to discover if everyone can become an entrepreneur or if there are some 
conditions that have to be innate. There are differing opinions whether one can educate in the 
subject or not. We have therefore found it interesting to study the quality of the different 
educational alternatives located in Västra Götaland and how they affect the number of 
entrepreneurs. 
 
The purpose with this thesis has been to describe the quality of these courses and analyze if they 
contribute to increase the number of entrepreneurs. We have used an inductive reasoning method 
together with a qualitative study, as we have interviewed the ones in charge of the entrepreneurial 
educations, a representative from Ung Företagsamhet as well as an employee of Västra 
Götalandsregionen. To attain a broad perspective we also present two minor studies, made 
amongst entrepreneurs and students. 
 
The study results in the discovery that the term entrepreneurial potential in most cases should be 
used instead of the word and title entrepreneur. ”The entrepreneurial scale” shows that all 
people, to a certain degree, have an entrepreneurial ability, but that it is the ones with potential to 
develop their capability that has an interest in, and are sought after by, the entrepreneurial 
courses. A great benefit with the entrepreneurial courses is that people with different skills and 
backgrounds are brought together in teams and offered good conditions to endorse creativity and 
new ideas. Ung Företagsamhet contributes greatly to the entrepreneurship by introducing the 
students to the experience of managing a small business, and at the same time developing useful 
individual skills. The study further shows that there is a gap between the academy and the 
industry and that there is a need for a change in the attitude that must start in early ages if the 
entrepreneurship is to grow stronger. 
 
A suggestion for continued research is to study how the relations between the academy and the 
industry can improve and how the attitudes toward entrepreneurship are to get more positive. 
Another suggestion is to examine former students’ opinions regarding their educations and their 
contribution.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial education, Growth, Entrepreneurial potential and 
Attitudes.  

 



Sammanfattning 
 
Entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling har under senare år fått allt mer 
uppmärksamhet. Idag är de flesta, inte minst regeringen, övertygade om att fler entreprenörer 
behövs för att skapa långsiktig tillväxt i Sverige. Svårigheterna i att mäta entreprenörskap har 
dock gjort att forskare först på senare år har börjat intressera sig för ämnet. 
 
Vad som kännetecknar entreprenören och vilka skillnaderna är mot en företagare har visat sig 
vara viktiga frågor inom detta område. Ytterligare en väsentlig uppgift för forskare har varit att ta 
reda på om alla kan bli entreprenörer eller om vissa förutsättningar måste finnas med från 
födseln. Det föreligger skilda meningar i frågan huruvida det går att utbilda i entreprenörskap 
eller inte. Vi har därför funnit det intressant att undersöka vilken påverkan 
entreprenörsutbildningar i Västra Götaland har på antalet entreprenörer.  
 
Syftet har varit att beskriva dagens entreprenörsutbildningar och dess funktioner samt analysera 
om dessa bidrar till fler entreprenörer. Vi har använt oss av en induktiv forskningsansats och en 
kvalitativ metod, då vi har intervjuat kursansvariga på tre olika magisterutbildningar, en 
representant från Ung Företagsamhet samt en anställd på Västra Götalandsregionen. För att få en 
bredare synvinkel har vi även gjort två mindre undersökningar bland entreprenörer och studenter.   
 
Studien resulterade i upptäckten att entreprenöriell förmåga är ett begrepp som i de flesta fall 
borde användas istället för termen och titeln entreprenör. Entreprenörsskalan visar att alla 
människor till viss del är entreprenöriella men att de som söker sig till, och efterfrågas av, 
magisterutbildningarna är de som har en potential att utveckla förmågan. En stor fördel med 
magisterutbildningarna är att människor med olika kompetenser och bakgrunder sammanförs i 
grupper och erbjuds goda förutsättningar för att skapa kreativitet och nya tankesätt. Ung 
Företagsamhet gör en stor insats för entreprenörskapet genom att gymnasieelever får prova på 
företagande samtidigt som de utvecklar individuella färdigheter som de senare har stor nytta av. 
Det visar sig också att det finns ett gap mellan akademin och näringslivet samt att det behövs en 
attitydförändring som måste börja tidigt i åldrarna för att entreprenörskapet ska stärkas.   
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur kontakten mellan skolorna och näringslivet 
kan förbättras och hur attityderna till entreprenörskap kan bli mer positiva.  Ett annat förslag är 
att undersöka tidigare studenters uppfattningar om utbildningarna och vad de kan tillföra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Entreprenör, Entreprenörsutbildning, Tillväxt, Entreprenöriell förmåga och 
Attityder. 
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Definitionslista 
 
Nedan följer förklaringar på begrepp som förekommer i texten, utifrån våra egna tolkningar. 
 
ALMI     Företag som erbjuder bland annat finansiering av innovationer, 

företagsstarter och företagsutveckling 
 
Drivhuset  En stiftelse som verkar för att stimulera och utveckla företagande 

och entreprenörskap bland studenter bland annat genom 
föreläsningar, utbildning och praktisk vägledning 

 
Entreprenör   Företagsam person som skapar nytt användarvärde  
 
Företagare   En person som driver ett eller flera företag 
 
Inkubator   En plats som ska stödja unga företag och hjälpa dessa att bli 

livskraftiga och framgångsrika genom att entreprenörerna delar 
lokaler, får vistas i en kreativ miljö samt får tillgång till olika 
nätverk  

 
Innovatör En person som kommer med nya idéer, innovationer och 

uppfinningar 
 
Intraprenör   En entreprenör som är anställd på, och verkar entreprenöriellt inom 

ett företag 
 
Kommersialisering Att omsätta upptäckta möjligheter i affärsmässiga framgångar 

under stor osäkerhet 
 
Nutek Verket för näringslivsutveckling tar fram statistik kring företagande 

i Sverige samt ger stöd och bidrag till nyföretagare 
 
Nyföretagarorganisation Verksamhet som ägnar sig åt att ge stöd till entreprenörer och 

nyföretagare i olika former 
 
Respondenter    Våra intervjuobjekt 
 
Superentreprenör  En person som befinner sig högst upp på den entreprenöriella 

skalan med en unik begåvning, en fulländad entreprenör 



 

1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning över bakgrunden till vårt ämnesval. Därefter diskuteras några 
olika problemformuleringar som slutligen utmynnar i en redogörelse för uppsatsens 
frågeställning och syfte. Till sist presenteras även uppsatsens avgränsning samt en 
definitionslista. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Entreprenörskapets betydelse för en ekonomi har under de senaste årtiondena fått allt större 
uppmärksamhet såväl från myndigheter och akademiker som från allmänheten (Bjerke 2005, s. 
273). Detta menar Björn Bjerke, en av dagens framstående professorer i entreprenörskap. Han 
anser att entreprenörskap tillsammans med nyföretagande i allra högsta grad är väsentligt för den 
ekonomiska utvecklingen. Detta på grund av att det är denna kombination som står för 
idéskapande, framtagande av nya produkter och nya arbetstillfällen i ett land (Bjerke 2005, s. 27). 
 
I boken ”Entreprenörskap” redogör Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (2007, s. 156) 
bland annat för vad entreprenörskap är samt dess betydelse för ett lands ekonomiska utveckling. 
De menar att ”Bakom alla stora företagsnamn står alltid en grundare och en starkt drivande kraft 
– en entreprenör” (Henrekson & Stenkula 2007, s. 9).  Vidare hävdar de att ett av de viktigaste 
stegen i den ekonomiska tillväxtprocessen, den industriella revolutionen under 1800-talet, till stor 
del berodde på enskilda företag och entreprenörer som Henry Ford, Alfred Nobel och Alexander 
Graham Bell. Det finns också många senare exempel på företag som byggts upp av en person 
med en vision och en stark affärsidé. Ingvar Kamprad och Erling Persson som grundat IKEA 
respektive H & M är exempel på två välkända entreprenörer som betytt mycket för Sveriges 
ekonomiska utveckling.   
   
Tidigare forskning visar att entreprenöriella och icke-entreprenöriella företagare har olika 
inverkan på den ekonomiska tillväxten (Nyström 2005, s. 17). Georg Nyström, författare inom 
ämnet, har under många år studerat ämnet entreprenörskap (Nyström 2007, s. 154-155). Han 
poängterar att det inte räcker att fler småföretag startas för att Sverige ska ha en fortsatt god 
ekonomisk utveckling (Nyström 2007, s. 12). Det behövs fler entreprenörer som genom att 
förnya och bredda tänkandet snabbt kan bygga upp nya lönsamma företag, hävdar Nyström.  
 
I september 2007 anordnade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, ett seminarium om 
entreprenörskap där bland andra finansminister Anders Borg medverkade (www.regeringen.se). I 
hans tal poängterade han vikten av entreprenörskap och presenterade regeringens åtgärder i syfte 
att förbättra för Sveriges entreprenörer och företagare. Borg framförde att entreprenörskap bidrar 
till positiva effekter som ökad produktivitetstillväxt, fler arbetstillfällen och större konkurrens.  
 
Bland de åtgärder som regeringen presenterade fanns bland andra ett ökat stöd för att höja 
företagandet bland kvinnor och invandrare, samt ökade medel till organisationer som Nutek, 
ALMI och Ung Företagsamhet (www.regeringen.se). Borg presenterade även fyra faktorer som 
är viktiga för att stärka entreprenörsklimatet; tillgång till kompetens, kapital, möjligheter samt 
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risk/avkastning. Under rubriken tillgång till kompetens återfanns entreprenörsutbildningar som en 
påverkande faktor. 
 
Att entreprenörskap inte går att lära ut, men däremot går att lära sig påstår Jonathan Levie 
(www.esbri.se, 1) som har varit entreprenörskapsforskare och lärare i mer än 25 år. För att stärka 
detta påstående tar han hjälp av två väletablerade entreprenörskapsforskare; David Birch och 
Peter Drucker, som båda anser att entreprenörskap är något alla kan lära sig. Emellertid tycker 
Birch inte att de nödvändiga kunskaperna lärs ut på handelshögskolornas utbildningsprogram. 
Vidare menar han att vissa människor har de nödvändiga färdigheterna med sig från födseln 
medan andra måste tillförskaffa sig dessa på något sätt. Drucker har dessutom uttryckt att 
”entreprenörskap inte är något magiskt – det kan läras in, precis som vilken annan disciplin som 
helst”.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Nyström (2005, s. 1) är det problematiskt att forska kring entreprenörens beteende, vilket 
har legat till grund för ekonomernas tidigare svaga intresse för ämnet. Han menar att 
entreprenören förlitar sig mer på sin intuition än på sin intelligens vilket gör ämnet 
entreprenörskap svårt att greppa. På grund av bristande kunskap och fakta om entreprenören som 
fenomen har forskarna länge undvikit att lära ut entreprenörskap. Den forskning som har 
förekommit indikerar att det är den medfödda intuitionen som är kärnan hos entreprenören vilket 
skulle innebära att det är omöjligt att lära sig entreprenörskap. 
 
Nyström menar vidare att många av Sveriges högskolor felaktigt har sammankopplat 
entreprenörskapsproblematiken med frågor kring småföretagande (Nyström 2005, s. 2). Detta är 
en föreställning som även idag kan förekomma på vissa lärosäten. Han anser att en viktig 
anledning till denna förväxling är att det finns rikligt med statistik kring företagare men ingen om 
entreprenörer (Nyström 2005, s. 16). Ytterligare två orsaker är att flertalet icke-entreprenöriella 
företagare liksom entreprenörer har satsat egna pengar och egen tid på sitt företag samt det 
faktum att entreprenörer i de flesta fall även de är egna företagare. Det är dock en felaktig 
uppfattning att alla egna företagare är entreprenörer. För att förstå och förklara entreprenörens 
särskilda karaktärsdrag och betydelse för samhället måste begreppen skiljas åt (Nyström 2005, s. 
17). Detta är en nödvändighet för att effektiva entreprenörsutbildningar ska kunna skapas och för 
att ett positivt entreprenörsklimat ska kunna byggas upp av våra politiker. 
 
Det finns många olika myter kring entreprenörskap och huruvida de nödvändiga kvaliteterna för 
att bli en framgångsrik entreprenör måste vara medfödda eller om färdigheterna kan tränas upp 
(Bjerke 2005, s. 99). Bjerke anser att i princip vem som helst kan bli entreprenör. 
Uppfattningarna skiljer sig dock åt och i en annons från ALMI läser vi rubriken som lyder 
”Entreprenörskap har man i blodet”.  
 
Med detta som bakgrund undrar vi vem som söker sig till en entreprenörsutbildning. Är det 
entreprenörer? Handlar inte entreprenörskap om att gå emot mängden och hitta nya tankesätt? 
Många av de mest kända entreprenörerna har inga utbildningar inom entreprenörskap utan har 
istället lärt sig genom sina egna erfarenheter. Går det verkligen att lära ut entreprenörskap och 
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lyckas dagens utbildningar med detta? Det bör finnas ett stort intresse i att få veta om 
satsningarna på entreprenörsutbildningarna leder till fler entreprenörer. Under vår diskussion 
upptäcker vi flera intressanta frågor och vår tankegång kring problemet förtydligas i figur 1 
nedan.  
 
 

 

Kan alla lära sig 
att bli 
entreprenörer? 

Är dagens 
utbildningar rätt 
utformade? 

Ja Ja 

Nej Nej 

     Vårt problem! 

Är det möjligt att 
lära sig att bli 
entreprenör? 

 
Figur 1 Frågeställningar (egen figur) 
 
Forskare har olika åsikter i frågan om det är möjligt för alla att lära sig att bli entreprenörer och vi 
utesluter därför inte att entreprenörskap är en medfödd begåvning. Vi utgår dock i denna 
undersökning från att det är möjligt att lära sig entreprenörskap. Det faktum att det på senare år 
har startats många entreprenörsutbildningar, styrker detta antagande (Bjerke 2005, s. 273). Det är 
dock svårt att veta hur bra de här utbildningarna fungerar. Problematiken ligger i hur 
entreprenörskap ska läras in på bästa sätt. Svårigheten i att mäta entreprenörskap orsakar ofta att 
antalet entreprenörer förväxlas med hur många som startar företag, vilket är ett missvisande mått. 
Med detta i åtanke vill vi undersöka om utbildningarna uppfyller sina mål eller om de ”tar sig 
vatten över huvudet”. 
 
Utifrån denna diskussion kommer vi fram till den problemformulering som vi vill undersöka och 
genom denna uppsats försöka besvara. 
 

1.3 Problemformulering 
 

 Vilken påverkan har dagens entreprenörsutbildningar på antalet entreprenörer? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva dagens entreprenörsutbildningar och deras funktioner samt analysera om de 
bidrar till fler entreprenörer.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi väljer att avgränsar oss geografiskt till Västra Götalandsregionen. De entreprenörsutbildningar 
som vi avser att undersöka är de magisterutbildningar som finns på Handelshögskolan i 
Göteborg, Chalmers i Göteborg och på Högskolan i Borås samt organisationen Ung 
Företagsamhet som arbetar för att införa entreprenörskap i gymnasieskolan. 



 

2. Teori 
 
Kapitlet omfattar den teoretiska referensram som är sammanställd utifrån relevant litteratur 
inom ämnet, med uppsatsens problemformulering och syfte i åtanke. Entreprenören beskrivs 
ingående och entreprenörskapet sätts in i ett större sammanhang.  
 
Vi inleder vår teoretiska referensram med att presentera en kort historik över begreppet 
entreprenör och vad forskningen tidigare har åstadkommit. Detta för att läsaren ska få en 
förståelse för begreppets ursprung och bakgrund. Entreprenören utgör grundstommen i vår 
uppsats och vi beskriver dagens syn på denne samt förklarar skillnaderna gentemot företagaren, 
då dessa ofta tas för en och samma. Det finns ingen enkel beskrivning av entreprenören och 
därför går vi djupare in på de kännetecken som tydligast framträder hos denne. Vi sätter sedan in 
entreprenören i ett större sammanhang och redogör för dennes betydelse för den ekonomiska 
tillväxten. Ett exempel på en entreprenör som har betytt mycket för Sveriges välfärd är Ingvar 
Kamprad och därför presenteras hans bakgrund kortfattat.  
 
Entreprenörskapet har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren och Sverige har insett 
entreprenörens viktiga roll i samhället. Till följd av det ringa antalet vill nu regeringen med hjälp 
av utbildning skapa fler entreprenörer. För att kunna besvara vår forskningsfråga studerar och 
redogör vi för några av de magisterutbildningar som finns idag. Deras grundtankar utgår vi sedan 
ifrån när vi samlar in vår empiri. Studenters attityd till entreprenörskap har stor betydelse för att 
utbildningarna ska existera och därför återger vi några av deras synpunkter som har framkommit i 
en tidigare undersökning. Vi avslutar med att skildra kritik mot dagens entreprenörsutbildningar 
för att skapa ett bredare perspektiv. Viktiga begrepp i vår teoretiska referensram är 
entreprenörskap, tillväxt, utbildning och attityder. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Ordet entreprenör användes redan på 1300-talet och är ursprungligen franskt (Nyström 2005, s. 
12). Ordet hade flera betydelser men med en gemensam uppfattning om att en entreprenör var en 
risktagare och någon som företog sig något. Under medeltiden var entreprenören en person som 
åtog sig större byggprojekt till fast pris och därmed tog på sig risken för eventuella förluster. 
Första gången ordet nämndes i nationalekonomisk teori var 1755 i en bok skriven av Cantillon, 
en irländsk finansman. På 1800-talet såg nationalekonomen Jean Baptiste Say entreprenören som 
en företagsbyggare, det vill säga en person som förenar produktionsfaktorer till ett företag, enligt 
Bjerke (2005, s. 92).  
 
Vidare menar Bjerke (2005, s. 92) att den person som främst förknippas med 
entreprenörskapsteori och ses som den största föregångaren inom ämnet är den österrikiske 
forskaren Joseph Schumpeter. Han var den förste som, i början på 1900-talet, insåg 
entreprenörens betydelse för den ekonomiska tillväxten och utvecklingen på grund av att denne 
var själva drivkraften i marknadsekonomin (Nyström 2005, s. 14). Enligt Schumpeter (1934 se 
Henrekson & Stenkula 2007, s. 23) var entreprenören främst en innovatör i betydelsen att denne 
introducerade nya kombinationer av befintliga produktionsfaktorer. Dessa kombinationer kunde 
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förutom nya produkter resultera i nya produktionsmetoder eller tidigare okända 
organisationsformer. Bjerke (2005, s. 93) menar att en intressant tanke som Schumpeter 
presenterade var att entreprenören övergår till att vara en förvaltare efter att ha genomfört sin 
innovation. 
 
Många av de efterföljande forskarna delade inte helt Schumpeters syn på vad som kännetecknade 
entreprenören (Bjerke 2005, s. 93). Nationalekonomen Israel Kirzner (1973 se Bjerke 2005, s. 
93) menade istället att entreprenören är en opportunist som söker efter obalans på ekonomiska 
marknader för att där sedan kunna koordinera produktionsresurserna på ett mer effektivt sätt. Än 
idag används dessa tidiga entreprenörskapsteoretikers benämningar som förklaring till begreppet 
entreprenör.  
 
Under 1960-talet gick begreppet entreprenörskap från att endast ha studerats av 
nationalekonomer till att bli ett företagsekonomiskt ämne (Bjerke 2005, s. 93). Det kom dessutom 
bidrag från många andra vetenskapliga områden, som beteendeforskningen, sociologin och 
småföretagsforskningen. Den som, enligt Nyström (2005, s. 16), anses bäst ha förstått sig på och 
förklarat entreprenörens specifika egenskaper är den amerikanske psykologen David McClelland. 
Han menade att de mest framträdande dragen hos en entreprenör är ett starkt självförtroende, en 
förmåga till problemlösande, en riskvillighet och ett individuellt ansvarstagande (McClelland 
1961 se Nyström 2005, s. 16). McClellands teorier har fått stor betydelse vid studier av 
management och entreprenörskap (Bjerke 2005, s. 94-95). Detta på grund av att han försökte 
förklara den individuella motivationen genom att människor har tre principiella behov; behov att 
prestera, behov av makt och behov av att vara hemmahörande någonstans. Vidare menade han att 
just prestationsbehovet är starkast hos människor som utvecklas till entreprenörer.  
 

2.2 Entreprenören 
 
En entreprenör definieras enligt Nationalencyklopedin som en ”företagsam person som skapar 
nytt användarvärde” (www.ne.se). 
 
Enligt Nyström (2007, s. 20) är entreprenören någon som ”har förmågan att upptäcka nya 
möjligheter och mod, vilja och kraft att på egen hand, eller inom ett befintligt 
företag/organisation, exploatera möjligheterna” . Ekonomijournalisterna Gunilla Carlberg och 
Charlotte Haider (1999, s. 91) menar att entreprenören är en person som kan manövrera hela 
processen från idé till lönsamt företag. De fortsätter med påståendet att entreprenörer skapar nya 
verksamheter och bidrar till ekonomisk utveckling. Sociologen William Gartner (1988 se Bjerke 
2005, s. 94-95) hävdade att det är viktigare att fokusera på hur organisationer skapas än på vem 
entreprenören är. Entreprenörskap definierade han som ”skapandet och uppsättandet av nya 
organisationer”. 
 

2.2.1 Entreprenör ≠ Egen företagare 
 
Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (2007, s. 47-48) hävdar att det inte finns någon klar och 
entydig definition på vad entreprenörskap är och inte heller på hur det ska mätas. Att 
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entreprenörskap likställs med att vara chef eller företagsledare är dock enligt dessa en felaktig 
uppfattning (Henrekson & Stenkula 2007, s. 41). En entreprenör är någon som upptäcker och 
förverkligar nya idéer medan ett ledarskap eller en chefspost i många fall består mer av 
rutinmässiga beslut. De vidhåller dock att det inom all företagsledning förekommer 
entreprenörskap till en viss grad då det i deras mening ofta krävs nytänkande för ett företags 
fortsatta överlevnad. Vidare menar Nyström (2007, s. 20-21) att det är upptäckten av en ny 
möjlighet som kännetecknar entreprenören, till skillnad från småföretagaren som startar och 
driver företag på redan upptäckta och kända områden. 
 
Då begreppet entreprenörskap är komplext och svårt att helt och hållet förstå har forskare varit 
tvungna att hitta snarlika mätobjekt som ersättare (Henrekson & Stenkula 2007, s.47-48). För att 
kunna få fram ett mätbart resultat på entreprenörskapsutvecklingen i en ekonomi mäts ofta antalet 
företagare eller nya företag som ett substitut. Detta ger enligt Henrekson & Stenkula (2007, s.47-
48) ett missvisande resultat över andelen entreprenörer då det krävs mer än att endast starta ett 
nytt företag för att få kalla sig entreprenör. Andra mått som förekommer är nya företags tillväxt 
eller överlevnadsgrad. Dock kan även dessa mått vara missvisande då omständigheter som 
samhällets uppsatta hinder mot att starta företag filtrerar bort de okompetenta företagarna redan 
från början. Följden blir att ett för högt antal överlevande företag visas i resultatet. 
 
Enligt Bjerke (www.mah.se) är entreprenörskap ett förhållningssätt, en vilja att utveckla idéer 
och att förändra. Med detta menar han att en entreprenör inte alltid är en person som startar eget 
företag. Det kan lika gärna vara en anställd inom vilken bransch som helst, bara det finns en vilja 
att påverka. Här används oftast begreppet intraprenörskap som benämning på entreprenörskap 
inom en befintlig organisation (Bjerke 2005, s. 114). Enligt Bjerke (2005, s. 33) är en individ 
entreprenöriell när denne skapar nytt användarvärde. Han menar att entreprenörskap är ett 
tillstånd som kan infinna sig hos både små och stora företag i olika perioder. Företaget behöver 
inte nödvändigtvis vara entreprenöriellt vid uppstarten och inte heller sedan förlora denna 
förmåga permanent. I många fall kan företag vara entreprenöriella i olika stadier, beroende på 
den aktuella situationen men slutligen är det individens eller organisationens agerande som avgör 
hur entreprenöriell den är.   
 
Ytterligare en faktor som, enligt Henrekson & Stenkula (2007, s. 36-37), brukar antas vara en 
förutsättning för att en företagare ska betraktas som entreprenöriell är viljan att växa. De menar 
att många företags enda mål är att ge försörjning till ägaren/ägarna utan vare sig en strävan eller 
möjlighet till att utöka sin verksamhet. De påpekar dock att entreprenörskap inte alltid 
kännetecknas av en vilja att expandera då nedläggning eller avstyckning ibland kan vara 
nödvändigt för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas positivt (Henrekson & Stenkula 2007, 
s. 39).  
 

2.2.2 Entreprenörens kännetecken  
 
En välkänd myt, och en omdiskuterad fråga, angående entreprenören är att en person föds till det 
(Bjerke 2005, s. 99). Medan många har uppfattningen att entreprenörskap är en medfödd talang 
menar andra att den yttre miljön är det som har störst påverkan för vem som blir entreprenör eller 
inte. Bjerke (2005, s. 99) menar att entreprenöriella färdigheter går att tillförskaffa sig och att 
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därmed i princip vem som helst, oavsett vilka egenskaper eller förutsättningar personen har, kan 
lära sig att bli entreprenör.   
 
Författaren Anders Johnson (2006, s. 28-29), som har skrivit flera böcker om näringslivs- och 
samhällsfrågor menar att ”det inte finns någon typisk entreprenörsbakgrund”. Han hävdar dock 
att en uppväxt under enklare förhållanden och en låg utbildningsnivå är överrepresenterat bland 
framgångsrika entreprenörer. Vanligt förekommande bland entreprenörerna är också att de tidigt i 
åldrarna intresserat sig för affärer eller konstruktioner. Vissa entreprenöriella egenskaper tror han 
är medfödda medan andra utvecklas i ett tidigt stadium och beror då på uppfostran, undervisning 
och omgivande miljö. Att ha entreprenöriella förebilder inom familjen och att få positiva 
reaktioner från omgivningen på nya idéer kan vara andra faktorer som gör individen mer 
entreprenöriell. 
 
I figur 2 tar vi upp några av de egenskaper som vi, efter att ha studerat ämnet, uppfattar som 
väsentliga för en entreprenör.  

  Den framgångsrike 
      entreprenören 

Intuition 

 Kreativitet 
  Ser 
  möjligheter 

En stark 
vilja 

Strävan efter 
att växa 

Förmåga att 
omvandla en 
idé 

Riskbenägenhet 

 Initiativförmåga 

 
 
Figur 2 Entreprenörens kännetecken (egen figur) 

                                                                                                            
Intuition innebär en ”omedelbar uppfattning eller förståelse av något utan tankemässig analys” 
(Malmström, Györki & Sjögren 2002, s.255 ). Även Nyström (2005, s. 18) beskriver begreppet 
som en förmåga till bedömning av en företeelse utan tillgång till all fakta. Han menar att intuition 
är ett fenomen i likhet med musikalitet och bollsinne som med dagens vetenskapliga metoder inte 
kan mätas i matematiska termer. Enligt amerikanska vetenskapsmän använder vi samma del av 
hjärnan när vi handlar intuitivt som när vi reagerar på en ny idé eller måste fatta ett snabbt beslut 
(Nyström 2005, s. 18). Ett snabbt beslut kan vara lika bra som ett noga övervägt beslut grundat på 
riklig fakta och information. Scott Shane (2003, s. 115) är en av dagens stora 
entreprenörskapsforskare och han har yttrat att entreprenörer måste ha en förmåga att kunna ta 
beslut om möjligheter med hjälp av sin intuition snarare än genom att analysera information.  
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Entreprenörens framgång verkar för många som en gåta och detta kan säkerligen förstärkas av att 
entreprenören i många fall hänvisar till sin magkänsla och har svårt att förklara sin intuitiva 
handling på ett förståeligt sätt (Nyström 2005, s. 21). Entreprenörens beslut uppfattas oftast inte 
som rationellt eller logiskt i beslutsögonblicket men kan senare visa sig vara ett lyckat drag. 
Många svenska professorer är tveksamma till om intuitionen har någon betydelse men Nyström 
(2007, s. 54) påstår att alla entreprenörer som han kommit i kontakt med har uttryckt att 
intuitionen har varit ytterst väsentlig för deras framgångar.  
 
En gemensam nämnare för entreprenörer är att de ständigt ser möjligheter där andra ser problem 
vilket gör att de kan uppfattas som dumdristiga till dess att de når framgång (Bjerke 2005, s. 
107). De fäster sig inte vid tidigare händelser utan blickar istället framåt och fokuserar på vad 
som kan göras imorgon. Enligt Nyström (2007, s. 70) är möjligheten grunden till entreprenörens 
aktiviteter och det är förändringar i omgivningen som ger upphov till dessa nya möjligheter. 
Teknologiska, sociala och politiska förändringar är exempel på källor till möjligheter vilka gör att 
något nytt kan skapas (Nyström 2005, s. 25). Shane (2003, s. 45) menar att bland människor som 
har fått ta del av samma information är vissa skickligare än andra på att känna igen möjligheter. 
Detta beror på att de har en bättre kognitiv förmåga, det vill säga en förmåga att bearbeta intryck 
och forma dem till medveten kunskap. 
 
Ett typiskt drag hos entreprenörer är att de har en brinnande vilja att åstadkomma något nytt och 
unikt trots att de alla har olika bakomliggande skäl till denna strävan (Nyström 2005, s. 18). 
Viljan tar sitt uttryck i entreprenörens driftighet, initiativförmåga och uthållighet och är orsaken 
till att denne ofta undviker eller tar sig runt de hinder som uppkommer. Viljan yttrar sig också i 
en ständig strävan efter att växa och att aldrig bli fullständigt nöjd (Nyström 2005, s. 21). En 
entreprenör försöker oavbrutet att förbättra sina arbetsmetoder och är alltid lyhörd för 
effektiviserings- och affärsmöjligheter. Entreprenörens inställning är att problem är till för att 
lösas och de är inte rädda för att skilja sig från mängden med sina ofta avvikande åsikter 
(Nyström 2005, s. 22). Då många entreprenörer frångår det normala beteendemönstret har de ofta 
svårt för att vara anställda och strävar därför efter att starta egna företag.   
 
Nyström (2007, s. 50) hävdar att entreprenörens mest utpräglade kännetecken är att se potentiella 
möjligheter samt begåvningen att omvandla en forskares idé till en kommersiell framgång. Detta 
då forskaren själv i många fall saknar förmågan att nå ut med sin uppfinning. Han anser även att 
riskbenägenheten är ett typiskt drag hos entreprenören då denne har en starkare vilja att lyckas 
än rädsla för att misslyckas (Nyström 2007, s. 48.) Bjerke (2005, s. 106) menar att alla övriga 
egenskaper är oviktiga om entreprenören inte har en initiativförmåga och ständigt letar efter nya 
vägar. Vidare menar han att kreativiteten är ytterligare ett kännetecken hos entreprenören som 
ofta yttrar sig genom att denne kommer med lösningar som går emot normen.  
 

2.3 Entreprenörens bidrag 
 
Nyström (2007, s. 12-13) anser att Sveriges ekonomi idag är god men att den trots detta inte står 
helt utan problem. Näringslivsstrukturen i landet är mycket skörare än många tror. Fler och fler 
företag köps upp och får utländska ägare, genomsnittsåldern höjs och mer än en miljon 
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människor som förväntas arbeta gör det inte. Detta är ingen hållbar utveckling och det måste till 
en förändring.  
 

2.3.1 Entreprenörens betydelse för den ekonomiska tillväxten 
 
Under flera 100 års tid har ekonomer försökt att hitta de mest essentiella drivkrafterna som ligger 
till grund för ekonomisk tillväxt (Nyström 2007, s. 15-17). De har kommit fram till olika faktorer 
som kan vara avgörande, bland andra; marknadsekonomi, kunskap, konkurrens, styrd 
globalisering samt produktivitet. Enligt Nyström (2007, s. 15-17) var det den framstående 
ekonomen Joseph Schumpeter som kom fram till att det är entreprenören som är nyckeln till en 
bättre tillväxt. Vidare menar Nyström att Schumpeter bevisar detta i sin bok ”The Theory of 
Economic Development”, där han bland annat berättar att entreprenörer bryter gamla strukturer 
och frångår invanda mönster, vilket skiljer dem från företagare. De har en stark förmåga till att 
skapa växande företag som kan anställa många, minska arbetslösheten och på så sätt bidra till den 
ekonomiska tillväxten. Med sin teori tillintetgjorde han de främsta nationalekonomiska idéerna 
och Nyström hyllar honom som en av 1900-talets största genier inom området. Att ingen av 
makthavarna i Europa har tagit till sig Schumpeters upptäckter kan bero på problematiken i att 
förstå och analysera entreprenörer.   
 
Nyström (2007, s. 13) håller med Schumpeter om att det krävs växande företag för att få bukt 
med arbetslösheten, då den beror på att företagen är för små och inte tillräckligt många. För att 
snarast kunna skapa dessa nya företag krävs det att betydligt fler entreprenörer frambringas. 
Företagandet har stannat av och Nyström menar att regeringen måste ta hotet på allvar och 
angripa problemet. Ansträngningar som genomförts av Nutek, Vinnova och 
entreprenörsutbildningar på högskolor, har inte på något sätt gjort situationen bättre. Det behövs 
en positivare attityd till entreprenörskap, påpekar Nyström. 
 
Nyström (2007, s. 13-14) uppskattar att det idag finns max 7000 verksamma entreprenörer i 
landet och tillägger att många har gått förlorade under åren då de flyttat utomlands på grund av 
höga skatter och besvärliga regelverk. Ytterligare en anledning, och en mer betydelsefull sådan, 
till att det finns få entreprenörer är att människor med denna begåvning tvingats hålla tillbaka sin 
talang. Detta har pågått i flera decennier på grund av att det har varit socialt oacceptabelt att vara 
vinstdriven.  Som värst var det under 1970-talet och Nyström beskriver att det näst intill föreföll 
”skottpengar” på entreprenörer. Den negativa attityden lever fortfarande kvar idag och 
samhällets inställning gör det svårt för entreprenörer att blomma ut helt. 
 
Det diskuteras mycket om vilka åtgärder som krävs för att skapa en bättre utveckling och det 
sneglas gärna på andra länder som har goda entreprenörsförhållanden, menar Nyström (2007, s. 
17). Bland andra USA, som har ett betydligt bättre entreprenörsklimat än någon annan nation. 
Men att efterlikna detta land allt för mycket är inte något att sträva efter, påpekar Nyström. 
Antalet fattiga ökar, deras arbetsrätt och moral är inhuman samt att miljöförstöringen eskalerar i 
en rasande fart och Sverige bör, till skillnad från USA, eftersträva en human kapitalism.  
 
Nyström (2007, s. 110) anser att entreprenörsutbildningarna i USA är bedrövliga och att det inte 
är de som har bidragit till landets höga antal entreprenörer. Anledningarna är snarare att 
människorna där ser upp till entreprenörer och att skatterna är gynnsamma för nystartade företag. 
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Italien är ytterligare ett exempel där den positiva attityden gynnar entreprenörskapet och deras 
mentalitet skiljer sig avsevärt från den svenska kulturens (www.esbri.se, 2). De har knappt några 
entreprenörsutbildningar men är mycket duktiga på entreprenörskap. Enligt en undersökning från 
Global Entrepreneurship Monitor, GEM, hör Sverige till ett av de länder som har lägst 
entreprenöriell aktivitet i hela Europa (www.aktiespararna.se). Fredrik Härén är bland annat 
entreprenör, föreläsare och författare och han åsyftade nyligen till att detta beror på att svenskar 
inte uppmanas att själva skapa något nytt. Det är en starkt rotad mentalitet att ”vi ska skaffa ett 
jobb” och inte själva skapa dem.  
 
Nyström (2007, s. 123) finner det intressant att få veta om den entreprenöriella förmågan är 
”ärftlig, medfödd, miljöbetingad eller självvald”, då detta kan underlätta i arbetet med att väcka 
de slumrande begåvningarna. Alla potentiella entreprenörer i Sverige är inte, och kommer heller 
inte att bli, fulländade, men det utesluter inte att de är till nytta för landet (Nyström 2007, s. 62). 
Superentreprenörer är ovanliga men kanske mer intressanta då de är helt unika. De låter inga 
hinder, provokationer eller främmande marker stoppa dem, menar Nyström. Ingvar Kamprad är 
ett exempel på en superentreprenör som upptäckte en möjlighet med en otroligt hög 
utvecklingspotential. Han har nått en enorm framgång utan någon skolning inom entreprenörskap 
och har betytt mycket för Sveriges tillväxt.  
 

2.3.2  Superentreprenören - Ingvar Kamprad, IKEA 
 
Ingvar Kamprad föddes 1926 och växte upp på en gård i Småland som hans farfar hade köpt efter 
att ha invandrat från Tyskland (Ekström, Fagerfjäll & Jansson 2006, s. 134). När hans farfar 
misslyckades med att försöka skapa sig ett nytt liv tog han livet av sig och familjen blev lämnad 
och fick klara sig själva i den nya och främmande miljön. Ingvars morfar var handlare i byn, men 
inte en särskilt framgångsrik sådan. Ingvar växte upp med denne lekfulle lanthandlare och med 
sin strama, disciplinerade tyska till farmor. Hennes sätt att uppfostra präglades till stor del av tysk 
nationalsocialism på grund av att familjen som stannade kvar i Tyskland fick det mycket dåligt 
ställt under första världskriget.  
 
Den store entreprenören och tändstickskungen Ivar Kreuger var en stor förebild för Ingvar 
(Ekström, Fagerfjäll & Jansson 2006, s. 134). Han var endast sex år gammal när Kreuger dog 
men har ändå alltid beundrat honom och nästan haft en föreställning om företagsgrundaren som 
en slags övermänniska. I sina framträdanden framhäver han ofta sina skolsvårigheter och sin 
ordblindhet men klarade sig trots detta igenom både handelsgymnasium och officersutbildning 
med bra betyg. Hans stora affärsintresse startade i tidig ålder och redan 1943, 17 år gammal, 
grundade han handelsfirman IKEA. Till en början importerade Kamprad cigarettändare och 
pennor från olika länder (Ekström, Fagerfjäll & Jansson 2006, s. 135). Först fem år senare tog 
han in möbler i sortimentet och 1953 öppnades en utställningshall i hembyn Älmhult. Några år 
senare invigdes även ett stort varuhus på denna ort och ytterligare några år senare öppnades ett 
varuhus vid Kungens Kurva i Stockholm.  
 
På 50-talet utvecklade IKEA idén om ”platta möbelpaket” som sänkte transport- och 
lagringskostnaderna avsevärt, vilket även ledde till ett lägre pris till slutkunden (Johnson 2006, s. 
174). Under 60-talet växte företaget allt snabbare och nya varuhus öppnades runt om i Europa 
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och övriga världen (Ekström, Fagerfjäll & Jansson 2006, s. 135). De svenska företagsbedömarna 
förundrades över detta enmansföretag och det spekulerades i hur stort det egentligen kunde bli. 
 
Idag har IKEA mer än 200 varuhus i ett 30-tal länder men fortfarande lever Kamprads 
grundtankar om sparsamhet och låga priser till slutkunden kvar (Johnson 2006, s. 174). Han är 
idag en av våra mest framgångsrika entreprenörer men har inte alltid mötts med uppskattning 
genom åren. Han utsattes under långa perioder för bojkotter av svenska möbelleverantörer när 
han införde nya och effektivare metoder inom branschen. Konkurrenterna hotade då med att sluta 
handla från dem som levererade till IKEA och Kamprad vände problemet till en möjlighet och 
sökte sig till andra länder för att hitta nya leverantörer. Följden blev att företaget kunde behålla 
sina låga priser och sin ledande position på marknaden. 
 

2.4 Utbildning i entreprenörskap 
 
I Västra Götalandsregionens, VGR: s, tillväxtprogram (2004-2007, s. 11) kan vi läsa att ett av de 
programområden som regionen har valt att arbeta med är ”stimulera nyskapande”. Under denna 
rubrik nämner de entreprenörskap, kunskapsrika invånare och ett nätverk av företagare som 
viktiga satsningar. VGR: s plan är att utarbeta insatser inom dessa områden tillsammans med 
utbildningsväsendet, forskningen och det politiska systemet.   
 
För att stärka kompetensen hos invånare inom regionen anser VGR (2004-2007, s. 11 + bilaga 6) 
att förändrade attityder till entreprenörskap är en viktig åtgärd. Då attityder främst skapas bland 
barn och ungdomar är utbildningssystemet ett viktigt organ för att utveckla ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. I VGR: s tillväxtprogram står det att ”Verksamheter som Ung Företagsamhet är 
en viktig del i den entreprenöriella länk som går genom hela utbildningssystemet och in i 
yrkeslivet”. 
 
Ingemar Jakobsson (1997, s. 17-18), samhällsintresserad författare som driver ett lantbruk, 
arbetade tidigare som skolinformatör och upptäckte då en bristande kunskap hos elever om hur 
företag startas. Han är därför mycket positiv till ökade kontakter mellan skola och näringsliv. Att 
verksamheten med skolinformatörer inte har vidmakthållits tycker han är beklagligt eftersom det 
i skolvärlden behövs en större förståelse för vikten av ett starkt näringsliv. Verksamheter som 
Ung Företagsamhet tror han är viktiga men det beror dock mycket på om det finns engagerade 
lärare på skolorna. Grundidén med en tidig praktisk företagarerfarenhet är dock mycket bra. Han 
menar att även de som avskräcks från företagandet och istället föredrar att vara anställda ändå har 
fått en användbar förståelse för hur det är att driva företag. 
 
Jakobsson (1997, s. 18) lämnade 1996 in en motion till riksdagen om att alla skolklasser borde ha 
minst en timmes företagskunskap i veckan. Han menar att utbildning är en nödvändighet likväl 
som framåtanda och kreativitet (Jakobsson 1997, s. 15-16). Det finns dock många exempel på 
entreprenörer som har skaffat sig kunskap genom att arbeta praktiskt och efterhand lärt sig det 
som de behövt. Han tar upp ett exempel med två teknikintresserade bröder som hoppade av 
grundskolan och istället började utveckla olika konstruktioner hemma på gården, för att så 
småningom starta ett företag som idag är väletablerat inom jordbrukssektorn. Jakobsson (1997, s. 
15) nämner även mentorskap som ett bra komplement till utbildningar och något som skulle 
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kunna utnyttjas mer i företagarsammanhang. Varje nystartat företag borde skaffa sig en mentor 
med erfarenhet och utan ekonomiskt intresse i bolaget, som kan hjälpa och stötta företagaren, 
menar han (Jakobsson 1997, s. 22). 
 
I artikeln “The Emergence of Entrepreneurship Education”: Development, Trends and 
Challenges”, (2005, s. 589) skriver författaren Donald F. Kuratko om gapet mellan akademin och 
affärsvärlden. Det har länge förespråkats att entreprenörerna ska integreras mer i den akademiska 
miljön. De praktiserande entreprenörerna måste dock bidra med mer än intressanta historier, de 
måste även våga ta upp problemen och frågorna kring deras verksamheter. Han menar att detta är 
entreprenörsutbildarnas utmaning (2005, s. 589).  Studenterna behöver träffa dessa entreprenörer 
som har mött utmaningarna och uthärdat misslyckandena. Han anser att skolorna måste ta tillvara 
på lärdomarna som de erfarna entreprenörerna fått.  
 
På senare tid har entreprenörskap blivit alltmer legitimt på våra universitet och därmed har faran 
för att begreppet ska användas felaktigt och missbrukas blivit större menar Kuratko (2005, s. 
589). Han betonar att alla inom entreprenörsforskningen måste se upp med att låta allt vara 
entreprenöriellt bara för att det låter bra eller passar in i ett visst sammanhang. Kuratko (2005, s. 
589) menar att det är entreprenörsutbildarnas ansvar att skydda begreppets rätta mening och 
syfte. 
 

2.4.1 Magisterutbildningar  
 
Bengt Johannisson (1997, s. 175) är forskare i entreprenörskap vid Växjö universitet och han 
menar att de senaste årens framväxt av entreprenörsutbildningar har två huvudsakliga orsaker. 
Dels att ämnet entreprenörskap är relativt nytt och dels att inriktningen mot företagssamarbeten 
och projekt på senare tid har ökat, vilket har medfört ett starkt intresse från den akademiska 
världen.   
 
I mitten på nittiotalet fanns det inte någon renodlad utbildning i entreprenörskap på högskolenivå 
i Sverige (Bjerke 2005, s. 273). Tio år senare hade det dykt upp ettåriga entreprenörsutbildningar 
på minst åtta olika universitet och högskolor i landet. Förutom dessa fanns även ett antal kurser 
och utbildningsprogram som anknöt till entreprenörskap.  
 
Professor Björn Bjerke (2005, s. 273-274) har mer än 20 års erfarenhet av entreprenörskap och 
har själv startat två magisterutbildningar i Sverige, på Stockholms universitet och på Malmö 
högskola. Den första utbildningen startades i Stockholm år 2000 och blev en stor succé, men trots 
detta är Bjerke osäker på vad resultatet kommer att bli (www.mah.se). Han menar att målet med 
utbildningen är att studenten ska ”lära sig förstå hur man skapar, genomför och upprätthåller 
nya användarvänliga förändringsprocesser” (Bjerke 2005, s. 278). Vidare poängterar han att 
programmets syfte inte främst är att lära ut tekniker för hur affärsplaner skrivs eller hur 
affärssystem byggs upp. Istället ser han inspiration, uppmuntring och möjlighetsidentifiering som 
utbildningens främsta uppgift, sammanfattat ”att fostra i det entreprenöriella förhållningssättet” 
(Bjerke 2005, s. 275). 
 
Bjerke (2005, s. 274-275) medger att han inte tror att det går att utbilda i entreprenörskap och 
beskriver några av sina grundläggande tankar: 

 12



 

 
• Ämnet entreprenörskap är inte enbart ett ekonomiskt studieobjekt utan måste även förstås 

historiskt, politiskt, sociologiskt och psykologiskt. Därför är utbildningen 
tvärvetenskaplig. 

 
• Det finns inget självklart sätt att bli entreprenör på. Medan management är ett yrke och 

ledarskap en roll, är entreprenörskap ett förhållningssätt som vanligtvis inte går att lära ut 
eller träna på. 

 
• Det är stor skillnad på entreprenörskap och småföretagsekonomi. Även om det behövs 

båda delarna för ett företags överlevnad har entreprenörskap större betydelse just vid 
starten av en verksamhet. 

 
Bjerke (2005, s. 275) hävdar att de flesta entreprenöriella verksamheter i startskedet inte har 
någon utarbetad plan. Att försöka kontrollera resultatet allt för tidigt anser han strida mot 
entreprenörskapets grundidé. För att en person ska ha entreprenöriell potential måste vissa 
attityder finnas hos denne, menar Bjerke (2005, s. 275). Att världen är full av problem och 
möjligheter som det finns många olika sätt att lösa och ta tillvara på är en nödvändig inställning. 
Dessutom måste individen vilja förverkliga någon av dessa lösningar eller möjligheter. Enligt 
Bjerke får studenten under hans utbildning träna på att utveckla dessa attityder genom bland 
annat studiebesök och gästföreläsningar av entreprenörer. Även projektarbetet, som utgör en stor 
del av utbildningen, är en övning i ett entreprenöriellt förhållningssätt då människor med olika 
utbildningsbakgrunder sammanförs. Resultatet blir att nya aspekter och infallsvinklar upptäcks 
som studenten inte skulle ha tänkt på i en grupp med enbart likasinnade människor (Bjerke 2005, 
s. 275-276).  
 
Enligt Johannisson (1997, s. 177-178) är antagningsreglerna till entreprenörsutbildningarna i stort 
sett samma som till övriga högskoleutbildningar. Utbildningarna använder sig av en mängd olika 
undervisningsformer men utmärkande är att praktiska projekt utgör den största delen av tiden och 
spelar en betydande roll. Den övriga undervisningen syftar till att stödja och underlätta för 
projekten. Inom exempelvis de tekniska utbildningarna har dock även traditionella föreläsningar 
en avgörande funktion.  Vid många lärosäten är studenterna själva delaktiga i utformandet av 
utbildningen vilket innebär att de på ett naturligt sätt får bygga upp sitt eget nätverk och tränas i 
ledarskap och personlig utveckling. De lärare som undervisar på utbildningarna kommer oftast 
från den egna institutionen och endast ett fåtal samarbetar med praktiker. Högskolorna är därmed 
en relativt sluten värld även när det kommer till entreprenörsutbildningar.    
 
Johannisson (1997, s. 179-180) menar vidare att projekten sammanlänkar student, företag och 
högskola men frågan är vem som har ”upphovsrätten” till den idé som studenterna utgår från. 
Han påpekar att det här skiljer sig mellan ekonomiska och tekniska utbildningar. Inom de 
tekniska utbildningarna är det oftast samarbetsföretaget som styr över uppdraget medan de 
ekonomiska utbildningarna inte låter företagen utforma uppgiften fullt ut. Det är inte heller 
ovanligt att studenten själv får skapa sig en uppgift och i ganska många fall är det denne som 
söker upp samarbetsföretaget. Lärarens främsta roll är att övervaka samarbetet men även att 
fungera som studentens mentor.  
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2.4.2 Kritik mot entreprenörsutbildningar 
 
Det är flera faktorer som behöver ses över om Sverige vill förbättra förhållandena för de 
befintliga entreprenörerna samt skapa fler, betonar Nyström (2007, s. 13) Regeringen bör se över 
skatterna, jobba på attitydförändringar samt förbättra högskolornas entreprenörsutbildningar. En 
av anledningarna till att det startas få företag i Sverige är att det saknas riskkapital (Nyström 
2007, s. 131). Det är förmögenhetsskatten ihop med övriga kapitalskatter som äter upp det 
riskkapital som istället kunde ha kommit väl till användning för nystartade verksamheter. På 
grund av att få investerar i nya företag och svårigheterna i att få lån, väljer många entreprenörer 
att lämna landet (Nyström 2007, s. 133). Försöken att komma åt de rika drabbar i slutändan de 
arbetslösa.  
 
Högskolornas utbildningar är en del i arbetet att stimulera fram fler entreprenörer och på så sätt 
främja tillväxten, men Nyström (2007, s. 104-105) är mycket kritisk till dagens 
entreprenörsutbildningar. Företagsekonomer började intressera sig för ämnet i mitten av 1980-
talet och idag finns det omkring tio svenska professorer i entreprenörskap. Nyström anser att de 
flesta av dem inte ger en korrekt definition av, eller ens har en riktig förståelse för entreprenören. 
Han anser att de avskärmar sig från verkligheten och att akademin övervärderar intelligens när 
intuitionen har minst lika stor betydelse för entreprenörerna (Nyström 2007, s. 111). Återigen 
hänvisar han till Schumpeter och framhåller att han tydligen är den enda som helt och hållet 
förstår entreprenören (Nyström 2007, s. 104). 
 
Nyström (2007, s. 105) har många åsikter om de brister han anser att utbildningarna har idag. Det 
är alldeles för få av föreläsarna som är praktiker och tyvärr har ofta akademiker svårt att förstå sig 
på entreprenörer. Han anser att ”endast människor som lever ett entreprenöriellt liv kan effektivt 
undervisa om hur man blir en bra entreprenör” (Nyström 2007, s. 113). Inte heller kursplanerna 
är tillfredsställande då bland annat skrivandet av en affärsplan utgör en stor del av utbildningen. 
Att förlita sig på en detaljplanering är inte befogat eller speciellt effektivt i en värld med 
oförutsägbara hinder som fordrar flexibilitet. Dock är det den otillräckliga kontakten mellan 
utbildningsinstitutioner och utomstående entreprenörer som enligt Nyström (2007, s. 107) är det 
största problemet med utbildningarna. Han vill att regeringen ska avveckla dagens 
entreprenörsutbildningar och sedan uppföra en helt nygjord utbildningsorganisation (Nyström 
2007, s. 111).  
 

2.4.3 Studenters attityder till entreprenörskap 
 
Drivhuset och Nutek genomförde under våren 2007 en omfattande webbaserad undersökning 
bland studenter vid 30 av landets högskolor och universitet angående studenters attityder till 
entreprenörskap (Attityd07, s. 4-5). Undersökningen som kallas Attityd07 är en uppföljning på 
Attityd05 som genomfördes för tre år sedan på nio olika lärosäten. Syftet med Attityd07 var att 
undersöka studenters inställning till företagande samt att ta reda på hur Drivhuset och andra 
aktörer bättre kan stimulera studenters entreprenöriella sidor. 
 
Undersökningen visade att en majoritet av studenterna kan tänka sig att bli egna företagare 
(Attityd07, s. 15-21). Ganska många trodde att de inom en tioårsperiod skulle komma att starta 
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ett företag men en stor andel uppgav också att de inte visste vad som krävdes. Hälften av de 
deltagande svarade att de inte kände till vart de skulle vända sig för att få information om hur ett 
företag startas och mer än en tredjedel uppgav att de tyckte att det verkade svårt.  
 
Det som framkom i undersökningen gällande ”entreprenörskap och egenföretagande i 
utbildningen” var att drygt en fjärdedel av studenterna någon gång under utbildningen hade haft 
inslag av entreprenörskap på schemalagd tid (Attityd07, s. 26-27). Det var vanligast med inslag 
av entreprenörskap på ekonomutbildningar medan det inom områdena utbildning, vård och 
humaniora var mer sällsynt. Den bild av egenföretagande som studenterna hade fått under sin 
utbildning var neutral eller positiv men en tredjedel av de tillfrågade hade ingen uppfattning i 
frågan.  
 
De entreprenörskapsaktiviteter som var klart populärast enligt undersökningen var föreläsningar 
inom områden som ledarskap, företagsstarter eller entreprenöriella förebilder (Attityd07, s. 29). 
Deltagande i andra aktiviteter var sällsynta men entreprenörskapsdagar och mässor var den näst 
vanligaste aktiviteten. De insatser som efterfrågades mest när studenterna fick svara fritt var 
bland annat ”möjlighet att prova på företagande under studietiden”, ”tillgång till kompetenta 
rådgivare och anpassade startmiljöer” samt att ”integrera företagande i all utbildning och 
marknadsföra det tydligt” (Attityd07, s. 30-31).  
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3. Metod 
 
Kapitlet består av beskrivningar av olika metodologiska synsätt, undersökningsmetoder, ansatser 
och datainsamlingsmetoder. Uppsatsens olika metodologiska ställningstaganden och 
tillvägagångssätt presenteras. Slutligen ges en redogörelse över uppsatsens giltighetsanspråk 
samt en diskussion om källkritik. 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Inom samhällsvetenskapen kan det urskiljas två huvudsakliga inriktningar, nämligen positivismen 
och hermeneutiken (Andersen 1994, s. 186). En vetenskaplig undersökning utgår vanligtvis från 
något av de här två synsätten. 
 
Anhängare av positivismen påstår att alla fenomen kan förklaras genom observationer och 
experiment som leder fram till matematiska beskrivningar och generella orsakslagar (Andersen 
1994, s. 28). Forskaren ska objektivt observera företeelser och ständigt söka efter sanningen.  
 
Hermeneutiken, även kallad tolkningsläran, är positivismens raka motsats och utvecklades i 
samband med tolkningssvårigheter av äldre texter (Andersen 1994, s. 187). Denna syn bygger på 
uppfattningen att en text har skrivits av ett subjekt och att läsaren därför måste tolka fram 
författarens ursprungliga mening. Inom forskningen kan tolkningsprocessen ses som en 
framåtskridande dialog mellan forskaren och den utforskade där dessa två successivt förändrar 
sin uppfattning om varandra genom att ständigt ändra och utveckla sin förförståelse (Andersen 
1998, s. 193-194). Denna tolkningsprocess är även känd som den hermeneutiska cirkeln eller 
spiralen som visas i figur 3. Hermeneutikern är inte intresserad av att förklara företeelser. Istället 
anser denne att det går att förstå andra människor genom att tolka det talade och skrivna språket 
(Patel & Davidson 1994, s. 26)  

1. Förförståelse 

3. Tolkning 

4. Ny 
förståelse 

2. Dialog 

6. Ny tolkning 

5. Ny dialog 

 
 
Figur 3 Den hermeneutiska spiralen (modifierad figur) 
(Källa: Anpassad efter Andersen, 1994)  
 
Vi utgår från ett hermeneutiskt synsätt då vårt problem bygger på vad människor har för 
uppfattning och erfarenheter. Vårt syfte är att genom ett aktivt deltagande och djupgående 
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intervjuer försöka förstå problemet snarare än att förklara det. Vi har även med oss vår 
förförståelse från tidigare studier vilket gör det mycket svårt att vara objektiv.  
 

3.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
Enligt Andersen (1998, s. 31) finns det två olika metoder inom samhällsvetenskaperna, nämligen 
den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Skillnaderna mellan dessa två metoder är främst att 
den kvalitativa syftar mer till att skapa en djupare förståelse för det undersökta problemet medan 
den kvantitativa metoden bygger på en bredare studie där syftet är att orsaksförklara det resultat 
forskaren får fram från studien. 
 
En nackdel med denna undersökningsmetod kan vara att forskaren inte kan förhålla sig objektiv 
då denne exempelvis under en intervju tolkar intervjuobjektet utifrån sin egen förförståelse. 
 
Den kvantitativa metoden är mer styrd och formell än den kvalitativa metoden (Andersen 1998, s. 
31). Den förstnämnda har som mål att omvandla informationen till siffror och mätbara enheter 
som sedan kan omvandlas till statistik. En fördel med denna metod är att forskaren kan förhålla 
sig relativt objektiv. Problemet studeras utifrån och resultatet ska endast beskrivas och förklaras, 
utan att det leder till någon djupare förståelse (Holme & Solvang 1997, s. 78). Det faktum att 
metoden endast ger ett ytligt resultat kan ses som negativt då det aldrig skapas någon förståelse 
för problemet. 
 
När forskaren använder sig av den kvalitativa metoden är det främst dennes uppfattning och 
tolkning som står i centrum (Holme & Solvang 1997, s. 76). Denna metod använder sig endast i 
liten utsträckning av statistik och matematik då den mer bygger på förståelse än förklaring 
(Andersen 1998, s. 31). En undersökning som bygger på den kvalitativa metoden går på djupet 
med hjälp av osystematiska studier som exempelvis en personlig intervju utan förbestämda 
frågor. Forskaren intresserar sig främst för det avvikande i motsats till det representativa där det 
viktigaste är förståelsen för fenomenet (Holme & Solvang 1997, s. 78). Intervjuaren i en 
kvalitativ undersökning måste vara medveten om att dennes närvaro påverkar resultatet då 
intervjuaren, istället för att endast observera fenomenet, här medverkar aktivt. En väsentlig del i 
en kvalitativ undersökning är att se problemets struktur och sammanhang i helheten.  
 
Då vår uppsats syftar till att ta reda på hur bra dagens entreprenörsutbildningar är och om de 
bidrar till fler entreprenörer väljer vi att till största del använda oss av den kvalitativa metoden 
och till viss del den kvantitativa metoden. Intervjuerna ger en djupare förståelse för vad 
utbildningarna erbjuder sina studenter och deras bidrag till samhället medan enkäten och 
frågeundersökningen skapar en översikt över elevers och entreprenörers tankar och åsikter. 
 

3.3 Vetenskaplig ansats 
 
För en forskare finns det i princip två olika sätt att frambringa kunskap på (Andersen 1998, s. 29-
30). Det ena är deduktion, bevisföringens väg, och det andra är induktion, upptäcktens väg.  
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Deduktion är enligt Andersen (1998, s. 29-30) när forskaren utgår från generella principer för att 
dra slutsatser om verkligheten. Detta angreppssätt är mer formaliserat då forskaren utgår från 
teorin och testar dennas hållbarhet i en empirisk undersökning.  
 
Den induktiva ansatsen innebär att utifrån en enskild händelse dra slutsatser om en princip eller 
teori (Andersen 1998, s. 29-30). Här utgår forskaren från empirin för att bilda en generell teori. 
Detta görs vanligtvis genom fallstudier, där intervjuer med ett fåtal personer kan ligga till grund 
för framtagandet av en generell teori. Enligt Andersen (1998, s. 30) är det i praktiken svårt att 
skilja mellan de två tillvägagångssätten då de många gånger hänger samman eller uppstår 
växelvis under arbetets gång.  
 
Vi använder oss av det induktiva angreppssättet då vi utgår från empirin för att skapa en generell 
slutsats. Något som ytterligare stärker detta val av forskningsansats är att vi har med oss vår 
förförståelse från tidigare studier inom ämnet. Vi genomför ett fåtal mer djupgående intervjuer 
samt en mindre enkät- och frågeundersökning för att sedan omvandla det sammanlagda resultatet 
till en representativ bild.  
 

3.4 Datainsamling 
 
Begreppet data kan definieras som ”rå fakta”, vilken forskaren studerar för att uppnå kunskap 
inom det specifika området (Andersen 1998, s. 24). Det finns två olika typer av data beroende på 
hur den har samlats in; primärdata och sekundärdata (Andersen 1998, s. 150). Primärdata kallas 
den data som forskaren själv samlar in medan sekundärdata är information som tagits från andra 
personer. Primärdata är sådan fakta som inte finns direkt tillgänglig utan måste samlas in, bland 
annat genom intervjuer, enkäter och observationer. Fördelen med att använda sig av primärdata är 
att informationen blir relevant och användbar för undersökningens specifika syfte då forskaren 
själv kan ta fram exakt den data han behöver (Andersen 1994, s. 80). Sekundärdata är 
information som inte enbart är insamlad för den egna forskningsfrågans syfte, men som ändå kan 
användas som komplement om den är tillräckligt generell. 
 
Data kan också indelas i kvalitativ och kvantitativ, där den kvantitativa informationen kan 
omvandlas till siffror i motsats till den kvalitativa som är all annan data (Andersen 1994, s. 80). 
Det kan exempelvis vara anteckningar, inspelade intervjuer och filminspelningar.  
 
I vår undersökning använder vi oss dels av primärdata i empirikapitlet, bestående av intervjuer 
och enkätsvar, och dels sekundärdata i teorikapitlet, bestående av litteratur och relevant 
information kring ämnet. Uppsatsen bygger på både kvalitativ och kvantitativ information som 
kompletterar varandra och ger ett tillförlitligare resultat.  
 

3.5 Tillvägagångssätt 
 
Teorin i vår uppsats har sin grund i relevant litteratur från olika erkända författare på området. Vi 
tittar också på olika organisationers hemsidor för att få fram aktuell information inom ämnet. Vi 
utgår från teorin när vi sedan gör urvalet av respondenter till empirin.  
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När vi väljer ut respondenter är vår ambition att försöka hitta de mest intressanta och relevanta 
personerna utifrån vår problemformulering. Vi har också i åtanke att försöka hitta personer med 
olika perspektiv på vårt problem för att få en bredare synvinkel. Vi planerar att genomföra 
personliga intervjuer med ansvariga för olika entreprenörsutbildningar samt med en tjänsteman 
som arbetar med attityder till entreprenörskap på Västra Götalandsregionen. För att få en 
uppfattning om studenters och entreprenörers åsikter kring utbildningar kommer vi även att 
genomföra två mindre undersökningar som riktar sig till dessa grupper. Först en 
enkätundersökning där vi skickar ut frågor via mail till ett antal entreprenörer som vi söker upp 
på olika hemsidor för inkubatorer som finns inom regionen. Vi kommer också att besöka Ung 
Företagsamhets ”Våga Vara Egen Mässa” på Svenska mässan i Göteborg den fjärde april i år, 
för att där ställa några kortare frågor till de utställande eleverna.   
 
Intervjuerna kommer att genomföras med förbestämda frågor som utgångspunkt men på ett icke 
standardiserat och icke strukturerat sätt. Ett icke standardiserat sätt innebär att intervjuaren kan 
omformulera frågorna och ändra ordningsföljden för att anpassa sig efter situationen (Andersen 
1994, s. 84). En icke strukturerad intervju ger respondenten en möjlighet att svara på sitt eget sätt 
och med egna ord.  
 
Vi kommer att, med respondenternas medgivande, spela in intervjuerna med hjälp av en 
mobiltelefons inspelningsfunktion. På så vis kan vi koncentrera oss mer på att lyssna och ställa 
följdfrågor istället för att anteckna under intervjun. Strax efter intervjun kommer vi att lyssna av 
materialet och göra en fullständig sammanställning. Detta förbättrar kvalitén på det empiriska 
materialet eftersom vi då fortfarande har intervjuerna färskt i minnet och kan lägga till egna 
upplevelser som inte fångas på bandupptagningen. Vi är dock medvetna om att inspelade 
intervjuer tar längre tid att sammanställa och bearbeta, varför vi väljer att dela upp arbetet med att 
lyssna av intervjuerna. Därefter kommer vi att tillsammans tolka och utifrån vår 
problemformulering och vårt syfte välja ut den mest relevanta informationen, vilken sedan ska 
utgöra empirin.   
 

3.6 Giltighetsanspråk 
 
De två giltighetsanspråken reliabilitet och validitet är mått på en undersöknings kvalitet. 
Reliabilitet visar hur pålitlig undersökningen är och validitet indikerar hur giltig undersökningen 
är (Andersen 1994, s. 91-92).  För att uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet 
är det viktigt att forskaren är noggrann vid framtagandet samt att denne ständigt under processens 
gång kritiskt granskar och prövar sitt material (Holme & Solvang 1997, s. 163). 
 
Reliabiliteten anger hur säkert och exakt vi mäter det vi faktiskt mäter – oavsett vad vi mäter 
(Andersen 1998, s. 85). En hög reliabilitet uppnås genom att upprepade, oberoende mätningar av 
samma fenomen ger ett liknande resultat (Andersen 1994, s. 91). Reliabiliteten ska främst beaktas 
vid användningen av den kvantitativa metoden då det är svårare att säkerställa resultatets 
pålitlighet. 
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En hög validitet uppnås genom att forskaren mäter det som avses mätas och inget annat 
(Andersen 1994, s. 92).  I begreppet validitet ingår två andra begrepp; giltighet och relevans 
(Andersen 1998, s. 85). Giltigheten beror på graden av överensstämmelse mellan det teoretiska 
och empiriska begreppsplanet medan relevansen bestäms av hur väl det empiriska 
begreppsurvalet stämmer överens med problemformuleringen. En hög validitet är, i likhet med en 
hög reliabilitet, svårare att uppnå i kvantitativa undersökningar. I en kvalitativ undersökning har 
forskaren en större närhet till studieobjektet och där ligger istället svårigheten i om forskaren ska 
anta en aktiv eller passiv roll under studien för att få så giltig information som möjligt.  
 
För att säkerställa en hög reliabilitet i vår undersökning väljer vi att använda oss av information 
från flera olika och oberoende organisationer inom entreprenörskapsområdet. De intervjuer som 
genomförs kommer att spelas in för att vi under arbetets gång ska kunna gå tillbaka och försäkra 
oss om att vi uppfattat respondenterna rätt. De intervjuade kommer även att få läsa igenom 
sammanställningen av intervjun för att undvika att deras svar uppfattas felaktigt. 
 
För att uppnå en hög validitet, studerar vi relevant litteratur som är kopplad till vår 
problemformulering och vårt syfte. Detta för att få fram en relevant och grundläggande teori som 
empirin sedan kan byggas vidare på. Under insamlingen av empirimaterialet har vi ständigt 
problemformuleringen och syftet i åtanke för att ytterligare stärka validiteten.     
 

3.7 Källkritik 
 
När en forskare samlar information till sin undersökning måste denne hela tiden kritiskt granska 
materialet för att undvika felaktigheter och missvisande fakta (Andersen 1994, s. 76). Några 
frågor som är lämpliga att ställa är vem som ursprungligen har tagit fram materialet och i vilket 
syfte, hur hög validitet och reliabilitet texten har, samt om den är fullständig och aktuell. 
 
Vi använder oss främst av information från litteratur samt från intervjuer. Urvalet av litteratur 
görs utifrån tillgänglighet, relevans samt vår fastställda tidsplan. Då de ursprungliga författarna 
har haft ett annat syfte än vårt är vi medvetna om att informationen inte helt går att applicera på 
vår egen forskningsfråga. Så långt det är möjligt använder vi oss av förstahandskällor men i vissa 
fall kommer vi att hänvisa till den författare som vår källa har citerat. Vi använder oss även av 
arbetsmaterial från olika organisationer då vi anser att detta kan vara ett intressant komplement 
till litteraturen. Vi är medvetna om att dessa organisationer kan ha ett egenintresse och att det 
publicerade materialet kan vara fördelaktigt vinklat. Under intervjuerna försöker vi undvika att 
styra respondenternas svar i en viss riktning men vi är medvetna om att en viss påverkan alltid 
förekommer vid personliga intervjuer. Både hos utfrågaren och hos den intervjuade förekommer 
det en förförståelse och en ömsesidig tolkning av varandras beteende som omedvetet kan påverka 
resultatet.   
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4. Empiri 
 
I detta kapitel återges resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis återfinns en 
beskrivning över hur urvalet av information från de personliga intervjuerna har gått till. Därefter 
redovisas sammanställningar av respektive intervju som var och en inleds med en presentation 
över organisationen och respondenten. Slutligen återfinns en redogörelse över resultatet från 
enkät- och frågeundersökningen.  
 

4.1 Urval av information 
 
Under intervjuerna har vi utgått från frågorna i bilaga 1, men då vi låtit frågorna flyta fritt har de 
besvarats i olika följder. Vi har valt ut den information från intervjuerna som vi anser vara av 
värde för att besvara vår problemformulering och uppnå vårt syfte. Sammanfattningarna av 
intervjuerna presenteras under var sin underrubrik och vi har försökt att följa samma mönster i 
återgivningen av varje intervju.  
  
Varje avsnitt börjar med att organisationerna och respondenterna presenteras kortfattat. Sedan 
följer en återgivning av de viktigaste delarna från samtalen under rubrikerna ”utbildningen” och 
”åsikter kring entreprenörskap”, förutom avsnittet med VGR som har avvikande rubriker. Vi 
använder oss en hel del av talspråk och citat från respondenterna för att poängtera viktiga delar 
samt för att göra texten mer intressant och personlig. Av den senare anledningen väljer vi också 
att kalla respondenterna vid förnamn i texten. 
 
En sammanfattning av det mest väsentliga i enkätsvaren, utifrån vårt problem, redovisas nedan i 
den ordning som frågorna följer. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 2. Svaren på de frågor som 
ställdes till UF-elever under ”Våga Vara Egen Mässan” redovisas slutligen kortfattat. De svar 
som var mest frekventa återges för att ge en representativ bild över elevernas uppfattningar. 
Frågorna återfinns i bilaga 2. 
 

4.2 Västra Götalandsregionen (VGR) 
 
Västra Götalandsregionen, VGR, har främst ansvar för sjukvården men deras andra uppgift är att 
arbeta för en god tillväxt och en hållbar utveckling i regionen (www.vgregion.se). Detta gör de 
tillsammans med företag, organisationer, och andra statliga organ. I deras arbete för tillväxt har 
de en vision som de kallar ”det goda livet”, vilket är en utgångspunkt i arbetet med att göra 
regionen mer attraktiv att bo och verka i. Visionen består bland annat av fem fokusområden, och 
entreprenörskap är en stor del under fokusområdet att skapa ”ett livskraftigt och hållbart 
näringsliv”. 
 
Inom detta område lägger VGR stor vikt vid att stimulera nyskapande och nyföretagande (VGR: 
s Tillväxtprogram 2004-2007, s. 11-12). Insatserna koncentreras främst på att utveckla 
entreprenörskap bland annat genom att intressera ungdomar för företagande, stödja nya 
innovationer samt stärka och utveckla inkubatorer/teknikparker i anslutning till universitet och 
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högskolor. För att öppna nya möjligheter för ekonomisk tillväxt deltar de i flera internationella 
nätverk där erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är viktiga inslag. Västra 
Götalandsregionen hanterar även olika former av företagsfinansiering och stöd för service, 
sysselsättning och tillväxt.  
  

4.2.1 Presentation av Per Brohagen1 
 
Per Brohagen är entreprenörskapssamordnare på Västra Götalandsregionen och har arbetat där i 
ett år. Han är ansvarig för attityder till entreprenörskap i hela utbildningsväsendet, från 
grundskola till högskola. Han är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har 
tidigare, innan den nuvarande anställningen, jobbat inom Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. 
Sedan 2001 driver han även ett eget företag inom verksamhetsområdet ”lärande”. 
 

4.2.2 VGR: s arbete för entreprenörskap 
 
För att nå visionen ”det goda livet” har VGR tagit fram ett regionalt tillväxtprogram som löpande 
revideras och den som nu håller på att utarbetas sträcker sig från i år fram till år 2013 berättar Per 
Brohagen. I det nya regionala tillväxtprogrammet ses satsningar på att stimulera individers 
entreprenöriella sidor som en viktig åtgärd för den fortsatta tillväxten och förnyelsen i regionen. 
Ett av fokusområdena inom programmet är att förändra attityderna till entreprenörskap genom att 
bland annat införa främjande satsningar i utbildningssystemet. 
 
Per berättar att Västra Götalandsregionen har varit pilotlän för Nuteks nationella 
entreprenörskapsprogram och har därigenom tagit fram en entreprenörskapsstrategi för regionen. 
Även denna är kopplad till den regionala tillväxtplanen och sträcker sig från 2008-2013. Strategin 
har två delar varav den ena berör entreprenörskap i utbildningsväsendet. Syftet med denna del är 
att främja entreprenörskapsandan hos elever från förskolan och ända upp till högskolan.  
 
Per förklarar att de, utifrån olika problembilder gällande entreprenörskap inom 
utbildningsväsendet, har tagit fram delmål och strategier som slutligen mynnar ut i en 
handlingsplan med olika åtgärdspunkter. En av problembilderna som Västra Götalandsregionen 
vill lyfta fram är kunskaps- och informationsbristen hos olika aktörer som stödjer entreprenöriellt 
arbete. En annan är studenternas bristande kunskap om hur det fungerar att starta företag. 
Handlingsplanen ska främst gälla de två närmaste åren, 2008-2009, och består av ett antal 
insatser som ska påbörjas och finansieras av Västra Götalandsregionen. Några exempel på dessa 
är att upprätta konceptet ”framtidsfrön” för att ta tillvara på entreprenöriella förmågor i 
grundskolan och en kompetensutbildning i entreprenöriellt lärande för lärarlag i regionen. 
 
Just tankarna kring entreprenöriellt lärande inom utbildningsväsendet ser Per som en mycket 
viktig uppgift för regionen, men även en av de svåraste eftersom VGR inte är huvudman för de 
kommunala skolorna. Han menar att det idag finns en stor okunskap hos lärare i den ordinarie 
skolan och att många inte tycker att entreprenörskap hör hemma där. Det räcker dock enligt 
honom att titta på målen i den gällande läroplanen för att se att entreprenöriella egenskaper som 
                                                 
1 Per Brohagen Entreprenörskapssamordnare på Västra Götalandsregionen, intervju den 24 april 2008. 
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självförtroende, ansvarstagande och initiativtagande är sådant som skolan ska främja. Hos högre 
instanser är ”entreprenörskap och företagaranda” en av åtta nyckelkompetenser som EU 
rekommenderar alla medlemsländer att lära ut till sina invånare för att de ska vara bättre 
förberedda för arbetslivet. 
 
Ett steg i entreprenörskapsstrategin är också att stödja olika entreprenörskapsorganisationer inom 
regionen. Ung Företagsamhet är en av dessa och Per anser att deras verksamhet är oerhört viktig 
som en utbildning i entreprenörskap. Han påpekar dock att det hade varit ännu bättre att få in 
entreprenörskap under hela utbildningstiden och att använda Ung Företagsamhet som ett verktyg.   
 
VGR samarbetar även med Drivhuset och tittar mycket på deras attitydundersökningar som 
genomförs vartannat år för att få en uppfattning om studenters åsikter och uppfattningar. I den 
senaste undersökningen visade det sig att det finns ett glapp mellan vad studenter, vid universitet 
och högskola, vill och vad de anser sig ha förmåga till vad gäller entreprenörskap. Många är 
intresserade av att starta företag men få vet vart de ska vända sig. Detta resultat ligger till grund 
för VGR: s satsningar på att öka kunskapen inom högskola och gymnasieutbildningar om hur 
företag startas. 
 
Per berättar att de regelbundet ska följa upp olika indikatorer för alla programområden. Ett 
exempel på en indikator är hur många som genomgått en entreprenörsutbildning i regionen under 
en viss period. Han har också själv kontinuerlig kontakt med både Drivhuset och Ung 
Företagsamhet för att få reda på hur deras insatser utvecklar sig. Vidare säger han att det är svårt 
att mäta kunskap men att han ändå har försökt ta bort parametern ”antal nya företag” helt från 
utvärderingen då han tycker att detta är ett missvisande mått.  
 

4.2.3 Åsikter kring entreprenörskap 
 
Per tycker inte att det viktigaste i entreprenörsutbildningarna är att lära ut praktiska moment som 
hur en affärsplan utarbetas. Sådant lär sig någon bäst genom att ”göra, dra lärdom och lära om”. 
Han hänvisar till boken ”så tänds eldsjälar” från 2007 där författarna Marielle Peterson och 
Christer Westlund har delat upp utbildningarna i tre grupper: 
 

• utbildningar om entreprenörskap 
• utbildningar i entreprenörskap 
• utbildningar för entreprenörskap 
 

De utbildningar som verkar för entreprenörskap är de som syftar till att förmedla 
entreprenörskapsanda, attityd och kompetens. Han tycker dock att det viktigaste som 
utbildningarna kan bidra med är att lära ut självförtroende. Han tror att alla kan lära sig att bli 
entreprenörer men ”om man ska utbilda måste man börja tidigare i åldrarna”. Det handlar mer 
om att lära ut ett förhållningssätt än att lära ut hur ett företag startas. 
 
Per menar att alla föds kreativa men att denna egenskap stannar av ju längre upp i åldrarna och 
skolklasserna vi kommer, då den inte längre stimuleras. Den går dock att ta fram igen om det 
skapas rätt förutsättningar. Vissa tror han har entreprenörskapet i blodet men alla kan bli 
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entreprenörer om de får rätt hjälp. Han beskriver entreprenören som ”någon som förverkligar 
drömmar och idéer”. Han menar att ”många företagare inte är ett dugg entreprenörer – och 
tvärtom”. En person kan däremot vara entreprenör och företagare i olika delmängder.  
 

4.3 Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg 
 
Handelshögskolans Entreprenörsutbildning i Göteborg är en ettårig magisterkurs vars syfte är att 
stimulera den entreprenöriella förmågan hos studenten (www.entreprenorsutbildningen.nu). De 
får under året utveckla en affärsidé och förverkliga den vilket ger dem en värdefull erfarenhet 
inför framtiden. Entreprenörsutbildningens främsta syfte är att ”utveckla studenters 
entreprenöriella förmåga och förmedla ett entreprenöriellt förhållningssätt”. Efter utbildningen 
ska studenterna kunna identifiera affärsmöjligheter samt kunna starta nya verksamheter. 
Högskolan samarbetar med tillväxtinkubatorn Framtidens Företag och studenterna får där 
möjlighet att dela lokaler med redan existerande företag som kan ge dem stöd och inspiration. 
 

4.3.1 Presentation av Anders Nilsson2 
 
Anders Nilsson är programansvarig för Entreprenörsutbildningen och han är i grunden utbildad 
civilekonom och beteendevetare. Han var med och startade upp utbildningen år 2000 och han har 
även varit med och grundat Handelshögskolans Integrerade Tillväxtcentrum, HIT. På HIT är han 
idag projektledare för Externa Relationer och hans uppgift där är att underlätta utvecklandet av 
nya och befintliga företag i gränslandet mellan akademin och näringslivet.  Anders arbetar även 
med att hitta och knyta kontakter inom näringslivet som kan stödja verksamheten. Han är 
dessutom involverad i centrumets uppdragsverksamhet med kommersiella projekt för olika 
partners. 
 

4.3.2 Utbildningen 
 
Anders Nilsson berättar att det finns två mål med utbildningen; ett kunskapsmässigt och ett 
affärsmässigt. Det kunskapsmässiga uppnås genom individens utveckling medan det 
affärsmässiga målet är att få fram ett antal nya verksamheter. Han menar att de här två sällan 
krockar men att han hellre sätter fokus på människans ökade kompetens och erfarenhet än på 
själva affärsidéutvecklingen. Det senare är ett sekundärt mål men ändå det som oftast mäts. 
 
Anders berättar att urvalet till utbildningen sker i flera steg men börjar alltid med att de blivande 
studenterna gör en sedvanlig ansökan på högskoleverkets hemsida. I nästa steg skickar de själva 
ut ett frågeformulär till de sökande med ett antal frågor om exempelvis personuppgifter, 
utbildning, tidigare jobb och om de har internationella erfarenheter. Utifrån ett antal parametrar 
som mål, drivkraft, förväntningar och förhållningssätt plockar de sedan ut 30-40 personer som får 
komma på en intervju. Under intervjun försöker de få en helhetsbild av personen för att hitta de 
                                                 
2 Anders Nilsson Programansvarig för Handelshögskolans Entreprenörsutbildning i Göteborg, intervju den 24 april 
2008. 
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som har ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det är då individens personlighet och hur denne 
tänker kring sin utbildning och framtid som väger tyngre än betygen. Engagemanget är enligt 
Anders viktigt och han poängterar att det inte är något för den som vill ha 40 lätta poäng i 
entreprenörskap för att få sin magisterexamen. Anders menar att ”studenten måste vara villig att 
gå in med 100 procent i ett annorlunda år och ha drivkraften att skapa sina egna möjligheter och 
förutsättningar”. Lägger studenten ner tid och engagemang kan denne utvecklas otroligt mycket 
under året. Det utbildningen kan erbjuda är alla möjligheter serverade; ett stort nätverk, tillgång 
till handledare, affärscoacher och lokaler i en stimulerande miljö. 
 
Den största fördelen och skillnaden mot andra organisationer som stödjer entreprenörskap menar 
Anders är att studenten har möjlighet att utveckla sig själv och sin verksamhet inom en skyddad 
värld, inte minst ekonomiskt. Detta kan ses som ett alternativ till att starta företag på 
kommersiella villkor och ta en ekonomisk risk. Vidare menar han att de har ett nära samarbete 
med andra organisationer som Drivhuset, Ung Företagsamhet och venture cup då meningen är att 
de ska komplettera och stötta varandra. Det unika med Entreprenörsutbildningen är att alla 
möjligheter finns samlade för studenterna och det är bara att ”plocka från smörgåsbordet”, som 
Anders uttrycker det.   
 
Utbildningen är upplagd på det sätt att studenterna under hela läsåret arbetar i team om två-tre 
personer med att utveckla en affärsidé som ska resultera i en affärsplan. Affärsidéerna kommer 
oftast från olika externa idégivare men ibland även från studenterna själva. En 
bedömningskommitté bestående av erfarna entreprenörer, riskfinansiärer och kursledningen 
väljer sedan ut de idéer som de anser har störst potential för att nå framgång. 
 
Höstterminen är till stor del en förberedelse inför affärsidéprojektet, som främst drivs under 
våren, och den består av kurser som ”resursstyrning” och ”strategi och marknad”.  Den 
kursansvarige bygger upp kursen med hjälp av olika gästföreläsare som kan vara företagsledare, 
konsulter, forskare eller specialister inom ett visst område. Det viktiga är att föreläsningen tillför 
kunskap som studenterna kan använda sig av i arbetet med projektet. Kurserna består till 70 
procent av praktiskt arbete som är knutet till projektet.  
 
På våren är upplägget omvänt och den största delen av tiden är studenterna ute och testar idén. 
Det är ofta först då som de ser värdet av höstens föreläsningar och hur de kan använda sig av 
kunskapen menar Anders. Han påpekar även vikten av att studenterna under testperioden får 
misslyckas, göra om och lära sig av sina misstag som en del av läroprocessen.  Det är en 
utbildning för entreprenörskap och inte om menar Anders. 
 
För att mäta hur väl de uppfyller det kunskapsmässiga målet gör de varje år en utvärdering i 
samarbete med en person från Trygghetsrådet i Uppsala. De använder sig av det psykologiska 
mätinstrumentet Psychological Immune System Inventory, PISI, som mäter studenternas 
personliga utveckling. Det de undersöker är bland annat personliga egenskaper och förmågan att 
skaffa resurser som kompletterar studentens egna. Mätningarna utförs tre gånger under läsåret 
genom att studenterna får besvara ett frågeformulär med 80 frågor, vilket ska visa hur deras 
förmågor har utvecklats. Anders berättar att instrumentet är oerhört finkänsligt och att det visar 
även små förbättringar. Det affärsmässiga målet är något lättare att mäta och detta sker främst 
genom kursledningens kontakter och uppföljningar med tidigare elever. Detta sker i kombination 
med fortsatt arbete med de bolag som drivs vidare efter utbildningsåret. De har också nyligen 
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startat ett nätverk, för nuvarande och tidigare studenter tillsammans med alla övriga inblandade 
aktörer, som syftar till att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. 
 

4.3.3 Åsikter kring entreprenörskap  
 
Anders Nilsson tror att ”alla har en inneboende talang och kan utveckla sitt eget 
entreprenörskap”. Han menar vidare att det finns vissa entreprenöriella egenskaper som 
drivkraft, kreativitet och en förmåga att se och kombinera möjligheter. Människor kan ha olika 
individuella förutsättningar för att utveckla dessa egenskaper beroende på exempelvis bakgrund, 
fallenhet och intresse men han anser ändå att ett entreprenöriellt förhållningssätt går att träna upp. 
 
”En förmåga att se och ta tillvara på möjligheter” tycker Anders kännetecknar en entreprenör 
bäst. Att ha en stark utvecklingsambition och kunna genomföra idéer anser han vara andra 
typiska särdrag hos en entreprenör. Han menar också att entreprenörer finns överallt och att ”det 
lika gärna kan handla om att hjälpa fattiga i Afrika som att driva en affärsidé”. Det handlar mer 
om personens inställning och förmågan att kunna se helheten av olika kombinationer. 
 
Trots att de flesta superentreprenörer aldrig gått någon entreprenörsutbildning har Anders ofta 
fått höra, från de han kommit i kontakt med, att de gärna hade gått en sådan här utbildning om de 
fått chansen. Han medger dock att det kanske inte är superentreprenörerna som först läser tre års 
akademisk utbildning för att sedan vända sig till Entreprenörsutbildningen. Snarare är det de som 
har potential men fortfarande saknar någon bit för att utveckla den entreprenöriella förmågan som 
är intresserade.   
 

4.4 Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) 
 
Sedan 1997 erbjuder Chalmers i Göteborg en utbildning på masternivå i entreprenörskap, 
Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) (www.entrepreneur.chalmers.se). Sedan 2005 har de 
även en specialiserad variant inriktad mot biovetenskap, Göteborg International Bioscience 
Business School (GIBBS), tillsammans med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 
Ursprungligen sträckte sig utbildningen över ett och ett halvt år, men den är idag tvåårig då alla 
masterprogram under hösten 2007 gjordes om till tvååriga utbildningar. Verksamheten består dels 
av utbildningssidan där studenterna befinner sig och dels av en inkubator. Under andra året 
jobbar studenterna med projekt som Chalmers får in från bland andra sina egna forskare, 
Göteborgs universitet eller olika företag och för att dessa ska kunna drivas har det skapats ett 
företag inom Chalmerskoncernen. Detta är ett inkubatorföretag som äger projekten under 
arbetsåret och bistår med arbetsplatser, infrastruktur och ett visst startkapital. Blir det sedan bolag 
i slutändan blir de även ägare i dessa.   
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4.4.1 Presentation av Tomas Faxheden3 
 
Tomas Faxheden är utbildad jurist och har sedan 2003 varit anställd på Chalmers i Göteborg. 
Under den tiden har han haft ett antal olika roller och idag är han skolledare på Chalmers School 
of Entrepreneurship och har varit det sedan januari 2007. Han har ansvar bland annat för 
relationen mellan utbildningen och det inkubatorföretag inom Chalmerskoncernen som äger 
studenternas projektföretag. I sin roll som skolledare befinner han sig mitt emellan de två delarna 
och har en nära kontakt med studenterna. 
 

4.4.2 Utbildningen 
 
Tomas Faxheden berättar att skolan gemensamt med inkubatorföretaget, även kallat fonden, har 
ett dubbelt mål; att skapa både nya entreprenörer och nya företag. Det är en samverkan där både 
utbildningen och inkubatorn är lika viktiga. De projekt som studenterna arbetar med blir 
utbildningsverktygen för att lära dem att bli duktiga affärsutvecklare, menar Tomas. Sedan 
fortsätter en del av studenterna med projekten och driver de vidare som företag medan andra 
använder de förmågor de får med sig till att exempelvis bli managementkonsulter eller kanske 
starta en helt annan verksamhet. 
 
Under utbildningens första år läggs tyngden på teori. Bland annat vill de ge eleverna en förståelse 
för hur immateriella tillgångar ska hanteras. De undervisar även studenterna i hur de kan skapa 
och bygga marknader och företag. Under andra året blir studenterna indelade i grupper på två till 
tre personer samt tilldelade ett projekt. När de sedan börjar jobba med idéerna sker det parallellt 
med föreläsningar och workshops. Dessa kommer ungefär i den takt som arbetet utvecklas och 
lärandet anpassas för att kunskaperna ska kunna appliceras på projektet, förklarar Tomas. 
 
Idéerna som studenterna jobbar med är externa och inte deras egna. Det är fondens viktigaste 
uppgift att rekrytera nya idéer och just nu pågår det arbetet inför hösten. Idéer kan även lämnas in 
löpande under året men Chalmers förlitar sig främst på sitt egna aktiva nätverk. Detta består av 
forskare från deras egna och andra universitet samt företag som kan ha en idé om någon 
avknoppning från deras befintliga verksamhet. Fonden ser över mer än 100 idéer årligen och 
väljer därefter ut de bäst lämpade till studenterna som även de är involverade i den slutliga 
urvalsprocessen. 
 
Under hösten år två läser studenterna kurser inom Finansiering & värdering, Ledarskap & 
Organisation, Företagsskapande samt Marknadsföring & Strategi. Under sista vårterminen gör de 
sedan sitt examensarbete kopplat till projektet. Detta resulterar i en affärsplan, i vilken den 
akademiska kvalitén bedöms av skolan och där fonden tittar på det rent affärsmässiga. Lärarna på 
programmet är från akademin och är specialiserade inom olika områden som ekonomi eller 
organisation. Även doktorander som forskar inom entreprenörskap och lärare som har ett intresse 
för att arbeta med praktiska problemlösningar undervisar. Tomas berättar att de tar in föreläsare 

                                                 
3 Tomas Faxheden Skolledare på Chalmers School of Entrepreneurship i Göteborg, intervju den 24 april 2008. 
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och före detta studenter som inspiratörer men att de ansvariga lärarna hela tiden finns med och 
ansvarar för innehållet och kvalitén.  
 
Ansökningsprocessen består av tre steg där en traditionell ansökan först skickas in. Alla sökande 
går sedan vidare till steg två där sju essäfrågor ska besvaras tillsammans med en närmare 
presentation och ett CV. Av dessa väljs sedan ett antal ut som går vidare till sista steget som är 
personliga intervjuer. Då utbildningen är relativt liten och bygger på att studenterna har mycket 
drivkraft, motivation och engagemang tar de inte in vem som helst. Det finns cirka 15 till 20 
platser men det viktiga är att hitta rätt kandidater som är motiverade för utbildningen, och inte 
bara fylla upp platser, menar Tomas. I år är det 11 studenter som går CSE men det finns plats för 
fler. Anledningarna till att de förra året hade färre sökande än tidigare tror Tomas är att 
masterprogrammet förlängdes till två år samt den just nu rådande högkonjunkturen.  
 
Utbildningen följs upp genom att de har en nära relation med sin Alumniförening där alla före 
detta studenter är medlemmar. Genom föreningen kan de få in studenter som fortsatt med sina 
projekt som inspiratörer och gästföreläsare. De följer även upp hur det går för företagen då de har 
ett ägandeintresse i dessa. 
 
Tomas berättar att de inte har någon undervisning i entreprenörskap som ämne, utan att de istället 
ger eleverna verktyg. Vidare menar han att den som ska bli företagare eller entreprenör måste ha 
en förståelse för grundläggande saker som hantering av en balansräkning och värdering av ett 
företag. När studenterna startar ett företag finns det inga fysiska tillgångar och det är en stor 
utmaning för dem att lära sig att förstå hur ekonomiska värden skapas. Skolan försöker ha en 
stimulerande miljö som bidrar till att studenterna blir mer kreativa men Tomas tror inte att 
kreativitet kan läras ut. ”Man kan skapa förutsättningar för det, men jag tror inte man kan lära ut 
det”, säger han. Han hävdar att studenterna kan tränas i att vända och vrida på saker till deras 
fördel. Skolan kan även förmedla en attityd där de inte ställer sig frågan ”Finns det en 
marknad?” utan snarare ”Hur skapar jag en marknad?”. 
 
Under de senaste åren har CSE fått studenterna engagerade i socialt entreprenörskap, där hela 
klassen jobbar med ett gemensamt projekt. De jobbar med biståndsliknande verksamheter som till 
exempel utvecklingsprojekt i Uganda. Tomas anser att detta breddar entreprenörskapet, och visar 
hur den energi och de förmågor som studenterna har kan användas.  
 
Det som utbildningen kan erbjuda, till skillnad från exempelvis drivhuset, är idéerna som 
studenterna kanske inte själva skulle kunna komma på. Det är avancerad högteknologisk 
forskning inom materialteknik, bioteknik, biomedicin och IT-lösningar och studenterna har inte 
den utbildningen. Tomas menar att forskare har många bra idéer och de är duktiga på att forska, 
men de kanske inte har förmågan att ta sin forskning vidare. Utbildningen blir en brygga mellan 
innovatörer och marknaden då de placerar entreprenören mitt emellan. Den bygger på att matcha 
ihop drivkraftiga studenter med idéer från en högre nivå medan drivhuset är en verksamhet för 
studenter med egna idéer. 
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4.4.3 Åsikter kring entreprenörskap 
 
För Tomas är entreprenörskap en förmåga att ha en drivkraft, ett engagemang och en vilja att 
skapa någonting. Han fortsätter sedan och förklarar att de som universitetet utbildar är en viss typ 
av entreprenörer, entreprenörer i affärsutveckling. Skolan ger dem verktyg och möjligheten att 
använda sina förmågor på ett sådant sätt att de kan skapa företag och ekonomiskt mervärde. Han 
tycker inte att det är entreprenöriellt att sätta sig i skolbänken och läsa om entreprenörskap, men 
betonar att ”våra elever sitter inte i skolbänken utan jobbar praktiskt”. De bakomliggande 
teorierna förklaras och de kopplar läran till det praktiska arbetet som de gör. Enligt Tomas är det 
här så nära verkligheten du kan komma i en utbildning. I hans mening är det mycket 
entreprenöriellt att arbeta på det sätt som eleverna gör under andra året.  
 
Tomas ger inte ett enkelt ja eller nej på frågan om alla kan lära sig att bli entreprenörer. Han 
menar att allt studenterna har gjort sedan de var barn påverkar dem och de starka drivkrafter han 
ser hos dem kanske inte vem som helst i 25-årsåldern kan lära sig. Samtidigt tror han att det finns 
en möjlighet att lära ut ett entreprenörperspektiv genom utbildning. Att skapa en större drivkraft 
hos alla studenter borde inte vara en omöjlighet, poängterar han. Hur problem kan angripas och 
lösas borde absolut kunna spridas mycket bredare än endast till de 15-20 personer som går 
utbildningen. Alla skulle kunna lära sig konsten att ta till sig kunskap och att se möjligheter 
istället för begränsningar. Då krävs det dock lärare med detta perspektiv och att kulturen finns i 
utbildningssystemet. 
 
Tomas tycker att entreprenörer alltid bör ha en drivkraft för att kunna ta till sig kunskap och för 
att våga ta för sig och skapa någonting nytt. Sedan kan inlärningen gå till på olika sätt. Det finns 
många bra förebilder som individen kan lära sig mycket av och många lär sig även på egen hand 
och av sina egna misstag. ”Visst kan man göra det”, säger Tomas ”men vår tanke är att undvika 
att göra dessa misstag och korta ner läroprocessen”. 
 
För Tomas är en entreprenör en människa som får saker att hända. Någon som skapar samtidigt 
som denne har en drivkraft och en stark passion för det den gör. Det finns en rastlöshet, att aldrig 
luta sig tillbaka utan alltid tro att det finns något mer de kan förbättra. Han svarar både ja och nej 
när vi ställer honom frågan om han ser sig själv som en entreprenör. Han förklarar det med att 
säga att han själv inte gått utbildningen, men att det faktum att han i grund och botten är jurist 
och numera jobbar på en teknisk högskola med mycket studentutveckling, tyder på att svaret är 
ja. Han säger; ”Jag har skapat min roll och min situation i en udda miljö, men jag har haft 
otrolig nytta av min juristutbildning i alla fall”. 
 

4.5 Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign (CEA) 
 
Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign, CEA, finns i Borås och är en ettårig 
magisterutbildning4. Den startades 2003 av Daniel Yar, men ges inte i år och högskolan har inga 
planer på att erbjuda den nästa år heller. På grund av den goda arbetsmarknaden fick folk arbete 
                                                 
4 Daniel Yar Föreståndare för Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign, intervju den 29 april 2008. 
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och det var för få sökande. Istället har kursledningen sedan i höstas lagt in 15 poäng 
entreprenörskap i befintliga program. Magisterutbildningen, som krävde 120 högskolepoäng, 
hade 15 platser och erbjöd kontorslokaler, egna datorer och en möjlighet att utveckla ett eget 
nätverk. Kurserna däremot är fristående och kräver endast allmän behörighet. Idag finns de som 
15-poängskurser inom programmet ”event management” och på textilhögskolan.  
 

4.5.1 Presentation av Daniel Yar 
 
Daniel Yar är i grund och botten ingenjör och har sedan vidareutbildat sig till informatiker med 
en magisterexamen i systemvetenskap. Vidare har han en magisterexamen i ekonomi från 
Handelshögskolan i Göteborg och forskar i entreprenörskap vid Stockholms Universitet. Han 
erkänner att han hamnat inom akademin, men poängterar att han ständigt har hållit en fot ute i 
verkligheten då han har drivit företag sedan 1991, samtidigt som han läst utbildningarna. Idag 
ansvarar han för magisterutbildningen i Borås som han startade upp 2003. 
 

4.5.2 Utbildningen 
 
Entreprenörsutbildningen tar in studenter från andra utbildningar och kopplar samman dessa, 
vilket Daniel Yar tycker är en mycket bra grundtanke. Problemet är att det innebär ytterligare ett 
års studier för färdigutbildade studenter och för högskolan är en utbildning med endast ett fåtal 
deltagare inte särskilt gynnsam. Daniel insåg att det inte fungerade och tog istället in samma 
innehåll i slutet av andra traditionella utbildningar. Han har tillsammans med högskolan lyckats 
med två utbildningar och till hösten blir det fler. Tidigare nådde han endast ut till 15 studenter 
och förra året blev det istället 450 studenter som läste mellan 7,5 och 15 poäng entreprenörskap. 
Kurserna anpassas dessutom till elevernas inriktning då det krävs olika innehåll inom olika 
områden och allt rör inte affärer. En sjuksköterska kan agera som intraprenör och behöver då 
kunskap om den organisation hon eller han befinner sig i. Grunden är dock densamma för alla; att 
våga ta för sig, att vara initiativtagande, att ha idérikedom och att kunna kommunicera.  
 
Idén bakom kurserna är att föra ut kreativitet och idéutveckling samt att skapa en generation som 
ifrågasätter befintliga arbetsformer. Daniel vill se fler personer som frågar om vi verkligen gör på 
bästa sätt och på så sätt ge plats åt nya tankar. De som sedan tar till sig tankesättet hjälper de 
vidare med nya kurser inom projektledning och genomförande och beskrivning av planer. 
 
För magisterutbildningen krävs till att börja med allmän behörighet, vilket i detta fall innebär 120 
högskolepoäng. Sedan skriver studenterna ett personligt brev om varför de är intresserade av 
utbildningen. Den kostar mycket mer än någon annan utbildning och skolan vill endast ha in 
personer med rätt attityd och som är villiga att avsätta tid och arbeta hårt. Även ett CV skickas in 
för att visa elevernas bakgrund så att skolan ska kunna sätta ihop så diversifierade grupper som 
möjligt, vanligtvis med tre personer i varje. Till sist genomförs intervjuer med ett antal utvalda, 
där Daniel tillsammans med erfarna rekryterare avgör om den sökande är där av rätt anledning 
och om personen kommer att satsa helhjärtat. ”Engagemang! Och en vilja att driva nya 
verksamheter, det är det vi värdesätter högst”, säger Daniel. De vill inte ha in någon som sedan 
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kommer att hoppa av utbildningen. Däremot behöver personen inte nödvändigtvis vara en 
entreprenör. De analyserar inte om studenten ”har det i ryggmärgen”, menar Daniel.  
 
Utbildningen går till stor del ut på att lära sig att arbeta i grupp och det brukar ta några veckor 
innan eleverna synkas samman. Det går ut på att lyssna och ta till sig nya perspektiv och att se 
vad andra har för kompetenser. Daniel citerar Bengt Johannisson som säger ”entreprenörskap 
handlar om kreativ organisering”. När nya organisationer införs är det viktigt att veta vilka 
resurser som finns, och människorna omkring en är oftast de viktigaste. Utbildningen fokuserar 
på att få studenterna att kommunicera med varandra samt att uppskatta och ta till vara på 
varandras kompetenser.  
 
De två första månaderna under hösten lär sig studenterna grunderna i entreprenörskap; 
idéutveckling, gruppdynamik och kreativitet. De lär sig distinktionen mellan en idé och en 
affärsidé och hur de kan skapa nya idéer och ta dem vidare. Därefter tar de in cirka 15 idéer, av 
ursprungliga cirka 50, som eleverna granskar för att sedan välja ut en att arbeta med inom varje 
grupp. Idéerna är externa och Daniel har undersökt och bearbetat dem sedan insamlingen började 
under våren.  Resterande tid jobbar studenterna med idéerna som ska mynna ut i affärsplaner och 
de allmänna föreläsningarna övergår allt mer till specifika seminarier. Om en grupp behöver hjälp 
med något specifikt sätter vi in en passande föreläsning eller skickar dem till någon 
samarbetspartner som har kunskaper inom ämnet. Lärarna undervisar framförallt under den första 
perioden och föreläsningarna hålls av forskare och professorer inom entreprenörskap och 
kreativitet, men även av lärare i marknadsföring och ekonomi. Resterande tid är det betydligt 
större fokus på personer som kommer utifrån, men varje grupp har under hela tiden stöd av två 
handledare; en från akademin och en från näringslivet.  
 
Mål och syfte med utbildningen är att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet hos 
studenterna. De ska inte nödvändigtvis starta företag, men de ska ha förmågan att starta nya 
verksamheter, vilket även kan genomföras i befintliga företag. Utbildningen är mer inriktad på 
entreprenörskap än på att utbilda företagare, och de ger bland annat eleverna grunderna i 
kreativitetsteori. De berättar vad kreativitet innebär och tar även död på myter som att endast 
vissa och speciella människor är kreativa. ”Alla är vi kreativa”, säger Daniel och fortsätter med 
att förklara att människor är mer kreativa i vissa situationer. De försöker tillsammans med 
studenterna att identifiera dessa situationer, till exempel social interaktion, och sedan upprepa 
dem.  
 
Att studera och vara bekant med människors olika reaktioner underlättar ett samarbete, menar 
Daniel. Människor är inte alltid logiska och att lära sig förhållningssätt till olika situationer är 
också ett kreativt sätt att arbeta. Ett annat perspektiv som de tar upp under utbildningen är att lära 
studenten att ifrågasätta och ställa de rätta frågorna. ”Det är det jag menar med att man kan lära 
ut kreativitet”, avslutar Daniel. 
 
Utbildningens mål följs upp genom en personlig kontakt med eleverna efter avslutade studier. 
Totalt har de hittills haft 35 studenter vilket gör det lätt att fortfarande ha den nära kontakten. Av 
de 35 är det få som har startat företag men alla befinner sig däremot i ledande positioner och har 
startat nya verksamheter. Daniel anser att det bästa sättet att skaffa sig nya kunskaper på är 
genom utbildning. Visst kan eleverna gå bredvid någon som lärling, men det tar tid och fördelen 
med skolan är att det är ett koncentrat. Dessutom tar skolan bort riskerna. En sak som 
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entreprenörskapsforskningen är helt överens om är att den som har gjort en sak en gång, gör det 
bättre nästa gång. Genom utbildning kan förlusterna minskas betydligt, både i mänskligt lidande 
men också ekonomiskt. ”Om en person till exempel inte ser att de bör släppa en idé, förlorar de 
tid, tjänar inga pengar och tillslut blir det en förlustaffär, för individen, för dem som har stöttat 
och för landet”, menar Daniel. Alla förlorar på det. Ungefär 60 procent av de företag som startas, 
dör inom tre år, och många av dem hade inte behövt göra det om de hade fått den grund som 
skolan erbjuder, fortsätter Daniel. Genom utbildningen kan studenten lära sig av andras misstag, 
men även av sina egna i en trygg miljö. ”Man förlorar ingenting, men ändå är det verkligt”, 
säger Daniel.  
 

4.5.3 Åsikter kring entreprenörskap 
 
Daniel tar hjälp av ett exempel som hans professor Björn Bjerke använder sig av när han pratar 
om entreprenörer. Det är en skala på en individs entreprenöriella förmåga som illustreras i figur 
4.  
 

  Icke-entreprenören Superentreprenören 

 
 
Figur 4 Entreprenörsskalan (modifierad figur)  
(Källa: Intervju med Daniel Yar, 2008)  
 
Superentreprenörerna vill aldrig få exakta instruktioner, bara veta syftet och sen gör de uppgiften 
på sitt sätt, förklarar Daniel. Icke-entreprenörerna väntar tills du berättat exakt hur de ska göra, 
och de är oftast duktiga på att genomföra det, men trivs med klara instruktioner. Detta lämnar 
kvar människorna i mitten, som ibland tar initiativ och ibland gärna blir tillsagda hur de ska göra. 
I entreprenörsutbildningen kan de två extremiteterna uteslutas för det är endast de i mitten som 
tycker att utbildningen är intressant. Vissa utvecklas lite grann, vissa hela vägen, men det spelar 
ingen roll för det är ändå bra, anser Daniel. 
 
Han berättar att superentreprenörer tycker att utbildning inom ämnet är löjligt. Ständigt får han 
höra ”Tror du verkligen att du kan lära ut entreprenörskap, att ta in dem i ett klassrum? Det 
måste komma inifrån!” Daniel håller med dem, men menar att det är på samma sätt som med 
kreativitet. Precis som alla är kreativa är alla också entreprenörer, det gäller bara att individen lär 
sig hur hon eller han ska gå tillväga. Sedan tror han att vissa har en större förmåga att utvecklas 
och de går längre än andra som får anstränga sig. Han jämför det med matematik; ”alla är inte 
mattegenier, men alla kan vi lära oss att räkna”. Han tror att alla kan lära sig att bli en 
entreprenör, sedan blir inte alla en Ingvar Kamprad. 
 
Vi ber Daniel beskriva en entreprenör och han rabblar de ord som ideligen används och menar att 
de har upprepats så många gånger att det nästan blivit som ett mantra. ”Kreativ, initiativtagare, 
risktagare och socialt kompetent. Ibland kan jag tycka att det går inflation i de här orden”, säger 
han. När Daniel frågar entreprenörer är det mycket sällan som de tycker att de har tagit några 
risker. Ofta säger de att de har haft tur och vid en närmare titt ser han att det som har skett är att 
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de har tagit chanserna som kommit. Dessa chanser kanske kommer till många andra också, men 
skillnaden är att de inte gör någonting av dem. Daniel berättar att Gartner, en av de främsta 
forskarna inom entreprenörskap, har en tidig artikel från 1988 som säger ”Who is an 
entrepreneur? Is the wrong question.” Han håller med om detta påstående och anser att fokus 
borde förflyttas från individen till processen för att istället se vad som händer. 
 
Daniel anser sig absolut vara en entreprenör. Sedan han kom till högskolan i Borås har han startat 
centrum för entreprenörskap samt ett bolag som ägs av högskolan med syfte att hjälpa 
entreprenörer att komma vidare. Han har även arbetat för kvinnligt entreprenörskap, jobbat med 
invandrarföreningar för att öka kännedomen om systemet, investerat i goda projekt från studenter 
och alltid haft små projekt vid sidan om. Han agerar i en myndighet vilket gör det mycket 
svårare, men avslutar med att säga att det han gör är i allra högsta grad entreprenöriellt. 
 

4.6 Ung Företagsamhet (UF) 
 
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell organisation som finns i hela Sverige och som under nästan 
tre decennier har haft som uppgift att introducera företagsamhet i den svenska 
gymnasieutbildningen (www.ungforetagsamhet.se). Cirka 150 000 ungdomar har sedan starten 
gått utbildningen. Den organisation som finns i Göteborg är helt fristående och finansieras av 
offentliga verksamheter samt av näringslivet. UF finns idag representerade på 35 utav 50 skolor i 
Göteborg, men de försöker ha kontakt med samtliga skolor och alla är välkomna. Idag syns UF 
flitigast inom handels- och samhällsprogrammen men de vill utvidga verksamheten på 
yrkesförberedande program för att nå fler inom hantverkaryrken som snickare, målare och 
frisörer. 
 

4.6.1 Presentation av Anders Moldén5 
 
Anders Moldén är skolansvarig på Ung Företagsamhet i Göteborg där han sköter kontakten med 
elever och lärare. Ungefär två gånger om året åker han ut till skolorna och informerar och 
föreläser om bland annat säljteknik inför mässan. Han finns även med på mässan, sköter 
bokningar och hjälper till när det uppstår problem eller någon behöver råd. På gymnasiet drev 
han själv ett UF-Företag och jobbade därefter ett år som säljare innan han för ett år sedan blev 
erbjuden tjänsten på UF. 
 

4.6.2 Utbildningen 
 
Året börjar med en kickoff då UF samlar ihop alla som vill eller kan tänka sig att läsa UF och har 
inspirationsföreläsningar för att eleverna ska komma igång och tycka att det är kul. Ungefär 
1100-1200 gymnasieelever kom i höstas och på plats fanns även andra UF-företag, Skatteverket, 
Handelsbanken och Swedbank redo att svara på frågor. Detta är UF: s största föreläsning men de 
anordnar även en på vårkanten. UF: s främsta ansvar och uppgift är dock att se till att det blir en 
                                                 
5 Anders Moldén Skolansvarig på Ung Företagsamhet i Göteborg, intervju den 25 april 2008. 
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UF-mässa varje år där eleverna får visa upp sig och ställa ut sina företag. Under läsåret har 
lärarna själva inte ofta föreläsningar i klassrummen. Det är dock upp till respektive lärare om de 
vill ta in någon föreläsare utifrån, till exempel är Anders Moldén och hans kollegor på UF själva 
ute och inspirationsföreläser en hel del på skolorna. Utöver detta anordnar de aktiviteter samt 
utbildar och finns som stöd för lärarna. 
 
UF är obligatoriskt på vissa program men oftast är det en valbar kurs, vilket skolan bestämmer 
om. Alla elever som vill får läsa och det är ingen som sållas bort. Anders berättar att han ser en 
ökning i elevernas intresse och att det för varje år verkar blir mer och mer intressant att starta 
eget. Projekten kör igång direkt och pågår under hela året. UF rekommenderar tre till sex 
personer i varje grupp och avråder om eleven vill vara ensam, men i slutändan är det eleverna 
själva som bestämmer. De behöver inte skapa något nytt eller komma på en ny idé, betonar 
Anders. Det är utbildningssyftet i sig som är det viktiga och inte vad för affärsidé de har.  
 
Det finns fem olika delmoment som alla måste gå igenom. Det första är att de måste skriva in sig 
för att finnas med i registret och få all information. Alla företag ska sedan ha en rådgivare och 
under året skriva var sin affärsplan, var sin årsredovisning och ha säljtillfällen. Dessa säljtillfällen 
kan vara informationsträffar inför nästa år, julmarknader, festivaler och UF-mässan. Studenterna 
får även ha en hemsida om de vill, eller använda sig av telefonförsäljning.  
 
I början av året får varje grupp var sin försäljningspärm som bland annat innehåller information 
om hur en affärsplan skrivs och hur en årsredovisning upprättas. UF har korta utbildningar med 
lärarna för att de ska kunna ge feedback, men mycket är sedan upp till lärarna själva. De ansvarar 
för arbetet som i ett vanligt ämne. Rådgivarna är elevernas kontakter med näringslivet och det är 
upp till eleverna hur mycket hjälp de vill ha. Det är vanliga lärare inom alla ämnen som driver 
kursen, då det inte är några svåra kunskaper som lärs ut till eleverna, berättar Anders. Eleverna 
har schemalagd tid till UF och det kan vara till exempel inom ämnen som företagsekonomi eller 
projektarbete. Om kursen går två timmar i veckan brukar de ta den tiden till projektet och 
eleverna får själva välja om de vill sitta i skolan och jobba, tillverka sin produkt, vara ute och 
sälja eller gå på möte. UF lär inte ut drivkraft och kreativitet men försöker utnyttja de större 
arrangemangen till att uppmuntra detta hos eleverna. Exempelvis samlar de alla elever innan 
mässan och försöker tillsammans med en entreprenör inspirera dem. 
 
UF följer upp utbildningen genom att föra statistik över hur många av eleverna som startar 
företag innan de är 29 år. Anders medger att det egentligen blir felvisande att endast ha en sådan 
uppföljning då det inte är deras huvudsakliga mål att alla ska starta företag. Det är svårt att göra 
en rättvis mätning och sätta entreprenören på en skala och bedöma. När han däremot pratar med 
eleverna säger de att de har utvecklats och lärt sig att tänka på ett annat sätt. De ser nya 
möjligheter och lösningar och även självförtroendet och självkänslan har stärkts. ”Allt detta är 
positivt men inte så lätt att mäta”, säger Anders. 
 
Tanken med UF är att utbilda entreprenörer snarare än företagare, men det blir både och, 
förklarar Anders. Det handlar inte om att alla elever ska starta företag utan att de ska ”komma in i 
tänket”, som han uttrycker det. Alla passar inte som egna företagare och den upptäckten är för 
deras eget bästa, att de ska känna om det är något för dem eller inte. ”Att utbilda en entreprenör 
under ett år några timmar i veckan går inte”, försäkrar Anders, och studenterna blir inte 
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fullfjädrade entreprenörer efter utbildningen. Däremot inspireras och utvecklas studenterna till att 
bli mer företagsamma och de lär sig att ta för sig och att samarbeta.  
 
Det som UF kan ge, till skillnad från om problembaserad undervisning var integrerat i varje 
ämne, är känslan av att det är på riktigt. Oftast blir det lättare att motivera eleverna till detta än till 
den traditionella undervisningen, menar Anders. Han menar att eleverna räknar matematik för att 
få ett bra betyg och för att läraren ska bli nöjd. Under året med UF jobbar de i stället för sig själva 
och kanske för att de vill vinna en tävling, få ut sin produkt eller tjäna pengar. Många blir 
motiverade då de ser resultaten på ett annat sätt. Skolan är oftast en avskärmad och instängd värld 
och UF bidrar till att eleverna får se hur det fungerar ute i verkligheten, menar Anders.  
 

4.6.3 Åsikter kring entreprenörskap 
 
Anders beskriver en entreprenör som ”en man eller kvinna, kille eller tjej som framförallt har ett 
starkt driv. Någon som har ett kreativt tänk och får saker att hända”. När denne får en idé ser 
han eller hon till att få fram den, ner på papper och tar kontakt med de personer som behövs för 
att idén ska gå vidare. Han tror att det är viktigt att förmedla det entreprenöriella tänkandet i en 
tidig ålder och menar att gymnasiet egentligen är lite sent. Han anser dock att UF bör 
introduceras under gymnasietiden och att de riktar sig mot rätt åldersgrupp i förhållande till vad 
de är. Sedan hindrar inte det att det även kan finnas andra alternativ tidigare i livet. Han är 
övertygad om att UF leder till fler entreprenörer och att många av eleverna utvecklas jättemycket. 
Mässorna heter ”Våga Vara Egen” och det är just det som utbildningen vill förmedla. De vill ge 
studenterna en möjlighet att blomma upp och se att de klarar av det, innan de går vidare allt för 
långt och kanske fastnar i sitt första jobb. 
 
Anders anser sig vara entreprenör, men tillägger sedan ”till viss del, inte en megaentreprenör”. 
Han menar att det mer eller mindre är ett krav i det jobb som han har.  Han tycker också att det är 
inspirerande och motiverande att varje dag arbeta tillsammans med alla UF-företagen. För att bli 
en entreprenör tror Anders att individen främst måste ha ett intresse, att vilja bli en entreprenör. 
Han tror att den som vill den kan, men tvekar och understryker att det ändå inte är helt självklart. 
”Det beror på personligheten och alla kan kanske inte bli fulländade entreprenörer, men det är 
svårt att dra en gräns”, säger han.  
 

4.7 Entreprenörer och UF-företagare 
 
Vår enkät (se bilaga 2) skickades ut till ett 20-tal entreprenörer som vi hittade på olika 
inkubatorers hemsidor och slumpmässigt valde ut därifrån. Även en frågeundersökning (se bilaga 
2) med två korta ja/nej frågor och möjlighet till kommentarer ställdes till 50 UF-företagare under 
”Våga Vara Egen Mässan” på Svenska mässan i Göteborg den fjärde april i år. Nedan 
presenteras en sammanställning av svaren från de sju entreprenörer som svarade på enkäten samt 
från de UF-elever som vi intervjuade. 
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4.7.1 Entreprenörer 
 
Utav de sju personer som svarade på vår enkät hade en person haft ett UF-företag och en person 
gått magisterutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg. De andra fem har ingen utbildning i 
entreprenörskap. 
 
På frågan vad en entreprenör är svarade entreprenörerna bland annat att det är en drivkraftig och 
viljestark person som vågar prova nya saker. En annan beskrivning som nämndes var att 
entreprenören förverkligar och utvecklar sina idéer. En person tyckte att det var någon som hellre 
producerar än konsumerar, medan en annan ansåg att det var någon som startar och driver en 
egen verksamhet.  
 
Alla som svarade på enkäten anser sig vara entreprenörer och fyra stycken tror att det går att lära 
sig att bli entreprenör om grundförutsättningarna och drivkraften finns. De övriga var tveksamma 
och menade att det inte går att läsa sig till det utan det krävs en viss stimulans. Anledningarna, till 
att de inte tror att vem som helst kan lära sig att bli entreprenör, är bland andra att det kräver en 
förkärlek till att leva i ovisshet och ständig förändring. En person anser att det måste finnas en 
förståelse för att driva bolag och en annan menar att det bör finnas ett visst mått av "djävlar-
anamma". Samma fyra som tror att det går att lära sig entreprenörskap menar även att vem som 
helst kan bli entreprenör, men med vissa förbehåll. Engagemang och förmågan att få saker gjorda 
är två kriterier som nämndes. En person påpekade att det inte behöver innebära att starta företag, 
utan ”det kan ju vara att bygga en hylla som passar på ett konstigt utrymme”. Ytterligare en åsikt 
som framkom i enkäten är att vilket barn som helst kan bli entreprenör, om de får lära sig att ta 
motgångar. Ett starkt självförtroende och att tidigt få lära sig att ta ansvar tror denne har betydelse 
för om barnet även i vuxen ålder ska ha kvar sin entreprenöriella förmåga. Ett sista yttrande i 
denna fråga är att alla säkert kan lära sig, men ”då måste hela skolsystemet och samhället se helt 
annorlunda ut och det kommer aldrig att hända i Sverige. Vi fostras till att skaffa ett ’tryggt’ jobb 
och ställa oss i ledet”. 
 
Fem personer tycker att entreprenörsutbildningar verkar vara ett bra sätt att lära sig 
entreprenörskap på. Dock är flera tveksamma och menar att innehållet riktar sig mer till 
företagare och att det egentligen krävs lite teoretisk kunskap eftersom denna finns tillgänglig hos 
andra och kan inhämtas vid behov. Ska utbildningarna ge något är mycket praktik ett måste men 
de kan också ha olika funktioner för olika människor. Ibland fungerar de som inspiration medan 
de andra gånger endast informerar om olika vägar och verktyg. En person som är positiv till 
utbildningar menar att det borde finnas fler alternativ för yngre till exempel en 
entreprenörsinriktning på gymnasiet eller högstadiet.  Samma person berättar att ”när jag 
upptäckte att jag hade möjligheten att skapa något själv, kände jag mig lite ’lurad’. Aldrig under 
hela min skoltid har någon någonsin ens nämnt att man kan driva eget företag. Det alternativet 
finns inte”. 
 
De två som har gått en utbildning, den ena på Handelshögskolans entreprenörsutbildning och den 
andre på UF, fick frågan vad utbildningen har betytt för dem och vad den viktigaste lärdomen 
var. Den person som har drivit ett UF-företag lärde sig att förstå grundläggande principer i 
praktiken men anser att även utan denna utbildning hade hon/han varit entreprenör idag. Detta 
trodde även den person som har gått magisterutbildningen och säger att ”jag har egentligen alltid 
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varit entreprenör utan att vetat ordet för det”. Utbildningen öppnade dock en helt ny värld av 
möjligheter, då hon/han inte tidigare varit i kontakt med någon form av företagande, och den blev 
ett verktyg för att utveckla den entreprenöriella förmågan. Avslutningsvis säger personen ”Det 
viktigaste jag lärde mig var att allt är möjligt”. 
 

4.7.2 UF-företagare  
 
På årets ”Våga Vara Egen Mässa” på Svenska mässan i Göteborg ställdes 250 UF-företag ut. Vi 
ställde två olika frågor till 50 elever som nu haft sina företag i snart ett år: 

 
1. Tror du att du kommer starta eget företag i framtiden? 

 
2. Har Ung Företagsamhet ändrat din inställning – i så fall hur? 

 
På den första frågan svarade de flesta att de kunde tänka sig att starta eget någon gång men att de 
inte trodde att de skulle göra det. Den främsta anledningen som nämndes var att de inte kunde se 
sig själva komma på en unik affärsidé. Andra orsaker var att de har insett att det tar oerhört 
mycket tid att driva ett företag och att dess framgång helt hänger på dig själv. Några sa att det 
inte passade in i deras framtidsplaner eller att de inte hade rätt egenskaper. Nästan en tredjedel 
svarade kanske och ett fåtal att de inte kunde tänka sig att starta eget företag.  
 
På den andra frågan svarade näst intill alla att UF-året hade påverkat dem i positiv riktning till 
entreprenörskap. Endast en person svarade att den hade blivit mer negativ men några enstaka att 
det inte alls hade påverkat deras uppfattning. Bland åsikterna om hur året hade påverkat dem 
positivt nämndes främst att de fått en praktisk erfarenhet från hela företagarprocessen och 
upptäckt att allt är möjligt men att det krävs mycket tid och engagemang. Några elever tyckte att 
de hade lärt sig mycket praktiskt som exempelvis hur viktigt det är med marknadsföring och att 
snabbt hitta lösningar på problem när något inte går som det var tänkt. Den person som blivit mer 
negativ hade haft samarbetsproblem inom gruppen. De flesta som inte hade ändrat uppfattning 
hade redan innan haft tankar på att starta eget företag. Någon hade dock aldrig tänkt på det som 
en möjlighet innan och inte heller ändrat sig efter detta år. Nästan alla tyckte att UF-året hade 
varit roligt, lärorikt och en nyttig erfarenhet.  
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5. Analys 
 
Inledningsvis ges i detta kapitel en redogörelse över hur analysen är uppbyggd. Därefter följer 
analysen som är indelad under fyra rubriker; ”Vem är entreprenör?”, ”Vad lär utbildningarna 
ut?”, ”Utbildningarnas roll & bidrag” samt ”Utbildningarnas uppföljningar”.  
 
Analysmodellen, figur 5, visar hur vi utifrån vår förförståelse sammanför den teori och empiri 
som vi tagit fram under studiens gång. Med vår problemformulering och vårt syfte i åtanke 
granskar vi kritiskt den framställda informationen och plockar ut den mest relevanta.  När det 
teoretiska och det empiriska underlaget kopplas ihop framkommer det överensstämmelser och 
skillnader som vi analyserar. Dessa presenteras nedan tillsammans med våra egna reflektioner. 
För att underlätta och tydliggöra för läsaren har vi delat upp analysen i fyra underrubriker. 
Analysen mynnar ut i våra slutsatser där vi ämnar besvara vår problemformulering och redogör 
för uppsatsens bidrag.  

Förförståelse 

   Teori 

  Empiri 

Överensstämmelser 

Egna reflektioner 

Skillnader 

Analys 

Problemformulering 
         & Syfte 

 
 
Figur 5 Analysmodell (egen figur) 
 

5.1 Vem är entreprenör? 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2008) är entreprenören en ”företagsam person som skapar nytt 
användarvärde” . Henrekson och Stenkula (2007) menar att det finns många olika åsikter kring 
vad som utmärker en entreprenör. De hävdar att en entreprenör är någon som upptäcker och 
förverkligar nya idéer till skillnad från en företagsledare eller en chef som i många fall arbetar 
mer med rutinmässiga beslut. 
 
Våra respondenter, och även de entreprenörer som svarade på vår enkät, är ganska överens om 
vilka de tydligaste karaktärsdragen är hos en entreprenör, men de uttrycker sig på olika sätt. Per 
Brohagen, VGR, menar att det är någon som ”förverkligar drömmar och idéer” medan Anders 
Nilsson på Handelshögskolan hävdar att det tydligaste särdraget är ”förmågan att se och ta 
tillvara på möjligheter”.  ”Drivkraft, engagemang och en vilja att skapa någonting”, nämner 
Tomas Faxheden, CSE, som entreprenörens viktigaste egenskaper. Daniel Yar, CEA, tycker att 
det går lite slentrian i de begrepp som ofta används för att förklara en entreprenör. Vidare menar 
han att när de som uppfattas som entreprenörer själva får beskriva varför de är det, svarar de ofta 
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att de har haft tur och att de tagit tillvara på chanserna som dykt upp. Chanserna kanske kommer 
till alla, men skillnaden är att entreprenören gör någonting av dem, fortsätter Daniel Yar. Anders 
Moldén på UF är av liknande åsikt och menar att drivkraften och förmågan att ta vara på och 
utveckla de idéer som dyker upp är det viktigaste kännetecknet. Vi uppfattar att alla respondenter 
har samma syn och en god förståelse för vad som utmärker en entreprenör.   
 
Även Nyström (2007) nämner egenskaper som en förmåga att upptäcka möjligheter och en 
brinnande vilja som typiska hos en entreprenör. Den egenskap som han dock lägger störst vikt 
vid är intuitionen, vilket ingen av våra respondenter nämnde. Han anser att denna ligger till grund 
för många av entreprenörens oftast oförklarliga beslut. Vidare menar Bjerke (2003) att 
entreprenörskap är ett förhållningssätt och en vilja att förändra. Hans åsikt är att entreprenören 
och den som startar eget företag inte alltid är en och samma person. Per Brohagen håller med om 
detta och menar att många företagare inte alls är entreprenöriella och vice versa. 
 
Entreprenörer återfinns inte enbart som företagsgrundare, de kan även vara verksamma inom en 
befintlig organisation och kallas då för intraprenörer, menar Bjerke (2003). Den gemensamma 
nämnaren och det mest centrala är viljan att påverka, fortsätter han. Anders Nilsson betonar att en 
entreprenör lika gärna kan arbeta som volontär i Afrika, det är personens inställning som är det 
viktiga. Efter denna studies genomförande ser vi inte någon klar och entydig beskrivning på vad 
entreprenörskap är, dock är de nämnda förklaringarna snarlika och överensstämmande. 
 
Uppfattningen att någon föds till entreprenör är en myt, menar Bjerke (2005). Vidare hävdar Per 
Brohagen att alla föds kreativa men att denna egenskap försvinner längre upp i åldrarna. Daniel 
Yar håller med om detta och betonar att alla människor har entreprenörskapet i sig men att alla 
inte tar tillvara på det. Han menar att det finns en entreprenöriell skala och att det är intresset och 
den entreprenöriella förmågan som avgör var på skalan någon befinner sig.  
 
I stort sett alla våra respondenter menar att vissa har bättre förutsättningar för att bli fulländade 
entreprenörer men att alla definitivt kan utveckla sin egen entreprenöriella förmåga. Anders 
Nilsson sammanfattar det bra med orden ”bakgrund, fallenhet och intresse”, som avgörande 
faktorer för om någon utvecklas till entreprenör. Tomas Faxheden anser att det är svårt att svara 
på om alla kan lära sig att bli entreprenörer men betonar att nödvändiga färdigheter som att kunna 
se möjligheter och lösa problem borde kunna läras ut. Av de entreprenörer som svarade på 
enkäten anser över hälften att alla kan lära sig att bli entreprenörer men att det krävs en drivkraft 
och vissa grundförutsättningar. De övriga är tveksamma och menar att det även krävs en viss 
stimulans. Vi upptäcker en viss osäkerhet kring frågan om vem som helst kan bli entreprenör, 
men svaren indikerar på att alla mer eller mindre kan utveckla sin entreprenöriella förmåga. 
 
Johnson (2006) menar att det bland framgångsrika entreprenörer finns många som växte upp 
under enklare förhållanden och saknar en högre utbildning men som tidigt utvecklade ett 
affärssinne. Detta stämmer väl överens med den kände entreprenören Ingvar Kamprads uppväxt. 
Hans barndom präglades av en enkel uppväxt och en närhet till hans morfar som var byns 
lanthandlare. Han utvecklade tidigt ett starkt intresse för affärer och Ingvar Kreuger var hans 
stora förebild från tidig ålder. 
 
Ingvar Kamprad är, enligt vår mening, ett unikt exempel på en entreprenör. Vi upplever att 
utbildningarna snarare vänder sig till entreprenörer som inte är helt fullärda. Bjerke (2005) 
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menar att vissa attityder krävs hos en person för att denne ska ha en entreprenöriell potential. 
Hans uttalande stämmer väl in på magisterutbildningarnas intagningsprocess, då de endast tar in 
enligt dem ”rätt” personer.  
 
Magisterutbildningarna har alla liknande antagningsprocesser, där det sker en personlig intervju 
med ett antal utvalda kandidater efter att de på sedvanligt sätt har sökt till utbildningen och även 
besvarat ett antal personliga frågor. Gemensamt för alla magisterutbildningarna är att de endast 
har ett fåtal platser och att utbildningen är relativt kostsam. Därför lägger de större vikt vid att 
hitta rätt personer som har drivkraft och engagemang, än att försöka fylla platserna.  Då 
verksamheten bygger på att studenterna själva får ta tag i alla uppgifter och föra processen framåt 
anser vi att dessa egenskaper också är nödvändiga för att utbildningen ska kunna fungera.  
 
En annan viktig del vid urvalet är att skapa mångfald vid gruppsammansättningen, främst 
gällande utbildningsbakgrunden. Daniel Yar nämner att ett syfte med utbildningen är att lära ut 
samarbete och hur studenterna på bästa sätt kan ta tillvara på varandras olika kompetenser. 
Detta verkar vara ett betydelsefullt syfte och möjligheten till denna unika mötesplats återfinns 
sällan i verkligheten.   
 
Daniel Yar hänvisar till entreprenörsskalan, som tidigare har nämnts, och menar att de två 
ytterligheterna, superentreprenörer och icke-entreprenörer, inte är de som söker sig till 
utbildningarna. Istället är det de som finns i mitten på skalan som har ett intresse och en 
möjlighet att utvecklas. Anders Nilsson håller med men berättar att han ofta får höra från 
superentreprenörer att de är positiva till utbildningarna och gärna själva hade gått en sådan om de 
fått möjligheten. Vi misstänker dock att detta kan vara ett spontant uttalande och att de flesta 
superentreprenörer vid eftertanke inte hade valt att gå en utbildning även om de hade fått 
chansen.  
 

5.2 Vad lär utbildningarna ut?  
 
Under intervjuerna framkommer det att magisterutbildningarnas främsta mål och syfte är att 
förstärka det entreprenöriella förhållningssättet hos studenterna medan det sekundära målet är att 
ett antal nya verksamheter ska startas. Även UF: s målsättning är att utbilda entreprenörer snarare 
än företagare, enligt Anders Moldén. Detta tyder på att de ansvariga på utbildningarna är 
medvetna om skillnaden mellan entreprenörer och företagare, vilket vi även fick uppfattningen av 
under samtliga intervjuer. Flera av våra respondenter påpekade att det sekundära målet är 
betydligt lättare att mäta än det första och därför oftare syns utåt. Vi delar deras åsikt att detta 
tyvärr förstärker den allmänna och felaktiga uppfattningen om att entreprenörer alltid måste starta 
företag. 
 
Utifrån vår studie kan vi konstatera att utbildningarna bygger på mycket praktiskt arbete med 
olika projekt, och att endast en liten del består av teori och föreläsningar. Detta innebär att det 
läggs stort ansvar på studenten som själv får bestämma vad utbildningen ska tillföra 
henne/honom, beroende på eget engagemang och mål.  
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Under intervjuerna framgår det att de kunskaper som utbildningarna vill förmedla bland annat är 
idéutveckling och samarbetsförmåga. På Chalmers lär de även ut mer teoretiska kunskaper för att 
ge studenterna den grundläggande förståelse som Tomas Faxheden anser att alla entreprenörer 
behöver. Detta tyder på att Johannissons (1997) uppfattning om att tekniska högskolor har mer 
teoretisk undervisning, är riktig. Enligt våra respondenter lär deras utbildningar inte ut 
entreprenörskap som ämne, utan förser istället studenterna med verktyg för att de själva ska 
kunna utveckla sin entreprenöriella förmåga. Detta stämmer väl överens med Bjerkes (2005) 
åsikter om att magisterutbildningen ska vara en träning i att utveckla entreprenöriella attityder 
och att hitta nya angreppssätt på problem. Att nya synsätt till viss del uppnås genom att 
människor med olika bakgrunder förs samman är ännu en tanke som våra respondenter har 
gemensamt med Bjerke (2005). Då Bjerke själv har startat två utbildningar är hans åsikter dock 
inte helt opartiska. Nyström (2007) är istället kritisk mot utbildningarna och menar att dagens 
professorer oftast inte har någon förståelse för entreprenören.  
 
Vi ställer oss frågan varför endast en av magisterutbildningarna lär ut kreativitet och undervisar i 
hur eleverna själva kan skapa idéer. Inom utbildningarna kommer idéerna oftast från externa 
idégivare och studenterna fortsätter endast arbetet med att kommersialisera idén. Vi får under 
intervjuerna intrycket att av de egenskaper hos entreprenören som nämns i teorin är det inte 
många som lärs ut. Istället förväntas det att studenterna redan har dessa förmågor för att ens 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Av alla de kännetecken, som enligt oss är mest utmärkande 
för entreprenören, är det i stort sett endast ”att omvandla en forskares idé till en kommersiell 
framgång” som praktiseras på magisterutbildningarna.   
 
Det råder skilda meningar kring vad som egentligen går att lära ut och vad som måste komma 
inifrån. Daniel Yar menar att studenterna kan lära sig kreativitet genom att lära sig att ställa de 
rätta frågorna. Tomas Faxheden är av en annan åsikt och tror inte att kreativitet kan läras ut men 
att det däremot kan skapas förutsättningar för att främja denna egenskap.  
 
Nyström (2007) anser att utbildningarna lägger för stor vikt vid upprättandet av en affärsplan och 
Per Brohagen påpekar att det är onödigt att lära ut sådana praktiska moment. Under våra 
intervjuer framkommer det att affärsplanen utgör examensarbetet på samtliga 
magisterutbildningar. Vi upplever dock att de övriga momenten framhävs i större utsträckning 
trots att affärsplanen utgör en stor del av kursplanen.   
 
UF fungerar lite annorlunda då detta är en kurs på gymnasienivå och alla som vill får läsa kursen 
om den erbjuds. Anders Moldén berättar att de inte lär ut drivkraft och kreativitet utan att de 
obligatoriska uppgifterna istället är konkreta affärshändelser som ingår i ett företags livscykel. 
Idéerna är elevernas egna men det behöver inte vara något nyskapande och de får hela tiden stöd 
och råd från lärarna och rådgivarna. Anders Moldén anser att UF kan öppna upp möjligheter för 
vissa men lika viktigt är det för de studenter som upptäcker att företagandet inte passar dem. 
Detta överensstämmer med Jakobssons (1997) tankar som också han menar att även de som 
avskräcks har fått en värdefull insikt. Han är positiv till utbildningens grundläggande idéer men 
hävdar att utbildningens kvalité beror mycket på elevernas och lärarnas engagemang. Även här är 
Anders Moldén av samma åsikt och menar att lärarna får med stöd från UF bestämma det mesta 
av innehållet själva. Vi upptäcker att oavsett lärarnas engagemang är UF ett bra sätt att 
uppmärksamma unga studenter på vikten av nytänkande och alternativet att starta eget 
företag. 
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I Drivhusets attitydundersökning framkom det att högskoleeleverna främst efterfrågade en 
möjlighet att prova på eget företagande. Detta är exakt det som UF erbjuder och vi tycker att det 
verkar vara en bra verksamhet som möjligtvis skulle kunna omarbetas och även finnas på 
högskolorna. 
  

5.3 Utbildningarnas roll & bidrag 
 
Anders Nilsson menar att en viktig del av läroprocessen är att studenterna får göra misstag och 
lära sig av dessa. Han anser att den största fördelen med utbildningen är att studenten får 
möjlighet att utvecklas inom en skyddad värld och att både den ekonomiska och den personliga 
risken minimeras. Tomas Faxheden nämner att en viktig tanke med utbildningen är att 
studenterna får möjlighet att lära sig av andras misstag och på så sätt sparar tid.  Han anser, 
liksom Daniel Yar, att det går att lära sig entreprenörskap genom att vara lärling men att 
utbildningarna erbjuder ett koncentrat av de kompetenser som behövs. Möjligheten att få testa på 
entreprenörskap inom tryggare former anser vi vara en stor fördel med utbildningarna då 
riskerna undanröjs och lärotiden förkortas. 
 
Jakobsson (1997) vill däremot framhäva att det finns många exempel på entreprenörer som 
skaffar sig kunskap genom att arbeta praktiskt och som efterhand inhämtar den kunskap de 
behöver. Han påpekar även att mentorskap borde kunna utnyttjas bättre inom företagarvärlden, 
vilket vi håller med om då vi, efter våra studier, inte är övertygade om att entreprenörskap kan 
läras in under ett eller två år. Vi får uppfattningen att det snarare är en process och en livsstil som 
pågår under en längre tid och kanske aldrig avslutas.  
 
Tomas Faxheden hävdar att den största fördelen med entreprenörsutbildningen är att den 
sammanlänkar innovatörer med marknaden genom att entreprenören placeras däremellan. Han 
menar att skillnaden mellan CSE och till exempel Drivhuset är att utbildningen vill förena 
drivkraftiga studenter med högteknologiska idéer, medan Drivhuset hjälper studenter med egna 
idéer. Anders Nilsson berättar att de samarbetar med andra stödorganisationer för entreprenörer 
för att kunna erbjuda valmöjligheter till människor med olika behov och visioner. Tanken att 
det ska finnas någonstans att vända sig för alla med en drivkraft, upplever vi som positiv.   
 
UF: s mål är att inspirera och utveckla studenternas företagsamhet samt att motivera dem till att 
våga ta för sig.  Anders Moldén tycker att det egentligen borde finnas något liknande alternativ 
som riktar sig till en ännu yngre åldersgrupp. Per Brohagen är av samma åsikt och menar att det 
vore bra att få in entreprenörskap under hela utbildningstiden. Även Jakobsson (1997) är inne på 
detta spår och har till och med lämnat in ett förslag till regeringen om att företagskunskap ska 
ingå i den ordinarie undervisningen. Han menar att det inom skolvärlden finns en dålig förståelse 
för näringslivet, vilket även Per Brohagen anser. Sistnämnde menar att en av VGR: s viktigaste 
och kanske svåraste uppgifter är att försöka ändra attityden till entreprenörskap inom 
skolvärlden, då många anser att det inte hör hemma där. Ingen kan dock förneka att kompetenser 
som nytänkande, kreativitet och självförtroende är positivt att lära ut, och tillsammans bildar 
dessa ett entreprenöriellt förhållningssätt, menar Per Brohagen.  
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I Drivhusets attitydundersökning (2007) framkom det att studenter har en positiv inställning till 
entreprenörskap och kan tänka sig att starta företag, men att de däremot har bristande kunskaper 
om hur. Detta indikerar att satsningar på att få in entreprenörskap under hela skoltiden behövs 
och efterfrågas från studenternas sida, vilket även visar sig i vår enkätundersökning. Där 
berättade en av personerna att denne var missnöjd med att hon/han aldrig under hela sin skoltid 
fått höra att det fanns ett alternativ till anställning; att starta eget företag. Ytterligare ett tecken på 
att det behövs mer information kring entreprenörskap och undervisning i till exempel 
kreativitet, visar sig när vi pratar med elever på ”Våga Vara Egen Mässan”. De flesta berättade 
att de kunde tänka sig att starta företag i framtiden men endast om de kom på en bra idé. Ingen 
verkade överväga möjligheten att söka upp en extern idé. Vi upplevde snarare att de hade låst fast 
sig vid tanken att de själva var tvungna att uppfinna något helt nytt.  
 
Nyström (2007) anser att den bristfälliga kontakten mellan den akademiska världen och 
näringslivet är det största problemet med entreprenörsutbildningarna. Detta nämns även i 
Kuratkos (2005) artikel som menar att skolorna är dåliga på att ta tillvara på entreprenörers 
erfarenheter. En av de entreprenörer som svarade på vår enkät påpekade att hela skolsystemet 
borde ändras då det under hela utbildningstiden förmedlas en attityd som missgynnar 
entreprenörskapet. Vi uppfattar denna djupt rotade mentalitet som ett stort problem och något 
som det kommer att krävas hårt arbete för att förändra.  
 

5.4 Utbildningarnas uppföljningar 
 
Henrekson & Stenkula (2007) menar att för att mäta entreprenörskapsutvecklingen mäts ofta 
antalet företagare eller nya företag, vilket är ett felaktigt mått. Detta påstående styrks av att alla 
våra respondenter har samma uppfattning och finner det svårt att hitta rättvisa mått för hur 
utbildningarna ska följas upp. 
 
Per Brohagen berättar att VGR regelbundet följer upp sina olika satsningar för att främja 
entreprenörskap, dels genom mätningar och dels genom personlig kontakt med berörda instanser. 
Vi får uppfattningen att Per Brohagen tycker att deras uppföljning kan förbättras och att han 
upplever att det ännu inte finns något bra mått som kan ersätta det vilseledande måttet ”antal 
nya företag”. Både CSE och CEA följer främst upp utbildningen genom att ha en personlig 
kontakt med sina före detta studenter. Vid intervjuerna fick vi uppfattningen att det inte är många 
av de tidigare eleverna som har startat egna företag, men däremot att många av dem befinner sig i 
positioner där de har möjlighet att påverka och förändra. Detta tyder på att utbildningarna är 
lönsamma i den bemärkelse att fler entreprenöriella människor frambringas som kan vara 
värdefulla både för nya och befintliga företag.  
 
Handelshögskolans entreprenörsutbildning är den enda som använder ett psykologiskt 
mätinstrument för att följa upp studentens personliga utveckling. Anders Nilsson berättar att 
undersökningen innebär att de mäter personens egenskaper tre gånger under året och då ser även 
små förbättringar i studentens utveckling. Då entreprenörskap till största delen bygger på 
personliga egenskaper anser vi att det borde läggas större vikt vid att mäta dessa kvalitéer och att 
den affärsmässiga uppföljningen snarare borde ses som ett komplement.  
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Anders Moldén uppger att UF endast för statistik över hur många av eleverna som startar företag 
innan de fyllt 29 år. Han menar att de är medvetna om att denna uppföljning blir något 
missvisande och att det beror på svårigheterna med att bedöma en entreprenör. Vidare poängterar 
han att vid den personliga kontakten med eleverna säger de att de själva utvecklas och lär sig att 
tänka annorlunda. Detta tyder på att utbildningen ändå uppfyller sitt mål men att de inte har hittat 
någon bra mätmetod för elevens entreprenöriella utveckling. 
 
Vid vårt besök på UF-mässan framkom det att i stort sett alla elever tyckte att året med UF har 
varit en positiv upplevelse och har gett dem en inblick i hur det fungerar att driva ett företag. 
Många upptäckte att det krävdes mer tid än vad de från början trott, men insåg samtidigt 
möjligheterna och sin egen kompetens. Även de som upptäckte att företagandet inte var något för 
dem, tyckte ändå att det var en rolig och nyttig erfarenhet, vilket bekräftar Jakobsson (1997) och 
Anders Moldéns tidigare nämnda uppfattningar. Efter vårt besök på mässan reflekterade vi över 
UF: s betydelse och påverkan på eleverna. Det vi förvånades över var deras engagemang och 
uppfinningsrikedom och vi är nu övertygade om att UF är en positiv erfarenhet som ger 
eleverna värdefulla insikter om sig själva samtidigt som de får med sig en företagaranda.  
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställning utifrån de slutsatser som framkommit genom 
analysen i det föregående kapitlet. Slutligen ges några förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Frågeställningen besvaras 
 

• Vilken påverkan har dagens entreprenörsutbildningar på antalet entreprenörer? 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva dagens entreprenörsutbildningar och deras funktioner 
samt analysera om de bidrar till fler entreprenörer. Efter att ha genomfört vår empiriska 
undersökning och studerat relevant teori kommer vi fram till att benämningen entreprenör 
rätteligen borde sluta användas då den är allt för hårddragen. Vi anser att den i många fall kan 
ersättas av begreppet entreprenöriell förmåga. Denna förmåga kan vara mer eller mindre 
utvecklad och visa sig under olika perioder i livet. Vi hänvisar till entreprenörsskalan, i figur 4, 
som delvis ligger till grund för vårt resonemang. Alla människor befinner sig någonstans på 
denna skala och det är de som redan har en viss entreprenöriell förmåga som söker sig till 
magisterutbildningarna.  
 
Samtliga av våra respondenter uppger att de inte utbildar fulländade entreprenörer, de 
tillhandahåller endast verktygen och ger studenterna förutsättningar för att de själva ska utveckla 
sin redan existerande entreprenöriella förmåga.  
 
Vi reflekterar över att vissa av de färdigheter, som enligt teorin kännetecknar entreprenören, inte 
nämns någon gång under intervjuerna. De lärs inte ut, istället förväntas studenterna redan ha 
dessa förmågor för att ens kunna tillgodogöra sig magisterutbildningen. Vi tolkar detta som att 
studenterna måste vara entreprenöriella redan från början och det är då inte utbildningen som 
skapar entreprenörerna. Vi upplever efter att ha genomfört denna studie att vissa färdigheter är 
svårare än andra att införskaffa sig och att dessa i princip måste finnas med från uppväxten.  
 
När vi granskar utbildningarnas kursplaner lägger vi märke till att affärsplanen får ett stort 
utrymme då projekten ska mynna ut i denna. När vi studerar det teoretiska materialet och läser 
om entreprenörer får vi uppfattningen att affärsplanen inte har stor betydelse för entreprenörens 
framgång. Vi får aningar om att en alltför detaljerad planering görs i onödan då förutsättningarna 
ständigt förändras. 
  
Magisterutbildningarnas grundtanke med att praktiskt få öva på affärsidéutveckling är god, då 
studenterna kommer nära verkligheten men undgår riskerna. Även argumentet att människor bäst 
lär sig av sina misstag och alltid gör bättre ifrån sig en andra gång, håller vi med om. Vi 
ifrågasätter dock om det blir samma sak när personen sedan agerar på egen hand och villkoren ser 
annorlunda ut. Utanför den skyddade världen vågar denne kanske inte ta vissa beslut där det finns 
en risk till negativ utgång.  
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Vi anser att en av de största fördelarna med magisterutbildningarna är att den för samman 
människor med olika kompetenser och bakgrunder. Detta skapar en dynamisk miljö där 
kreativitet och nya synvinklar får utrymme. Studenterna lär sig att utnyttja gruppens resurser samt 
hur viktigt det är att samarbeta och hitta människor som kompletterar deras egna förmågor. Dock 
förutsätter denna arbetsmetod att studenterna inte är för individualistiska, vilket stärker vår 
uppfattning att det endast är en viss typ av entreprenörer som kan utbildas.  
 
Vi uppfattar det som att många UF-elever tror att entreprenören själv måste komma på nya 
affärsidéer och att detta begränsar dem. Vi vill här uppmärksamma att entreprenören inte behöver 
kunna allt och att ett samarbete ofta medför fler möjligheter och en större chans till framgång. Vi 
vill se fler länkar mellan innovatörer, visionärer och entreprenörer och upplever att det saknas en 
mötesplats för dessa. Samarbetet mellan akademin och näringslivet är enligt oss viktigt för att 
utbildningen ska kunna skapa ”äkta” entreprenörer som inte är för inskränkta och likatänkande.    
 
UF-verksamheten gör, enligt vår mening, en värdefull insats genom att erbjuda gymnasieelever 
en möjlighet att prova på företagandet och skaffa sig nyttiga erfarenheter. Drivhusets 
attitydundersökning styrker detta då den visar att många studenter kan tänka sig att bli företagare 
men att de inte vet vad som krävs och att de efterfrågar en möjlighet att prova på företagande 
under utbildningen. Alla verksamheter som stödjer entreprenörskap och företagande anser vi 
behövs, och är ekonomiskt motiverade, då de kompletterar varandra och vänder sig till människor 
i skilda åldrar och med olika önskningar. För att lyckas stimulera den entreprenöriella förmågan 
hos fler individer anser vi att det behövs insatser tidigt i åldrarna. Alla barn är från början 
kreativa men skolan tar ofta död på de entreprenöriella egenskaperna. Det krävs stora insatser 
och förändringar för att Sverige ska få fler superentreprenörer, framför allt är det nödvändigt 
att ändra attityden till entreprenörskap i hela samhället. Det entreprenöriella tänkandet bör 
främjas under hela uppväxten och från en tidig ålder vara integrerat i all undervisning. 
 
Under intervjuerna blev vi upplysta om de stora svårigheterna med att mäta entreprenöriell 
förmåga och därmed även att följa upp utbildningarnas resultat. På Handelshögskolan har de 
dock hittat en metod för att mäta den personliga utvecklingen hos studenterna. Detta sätt att mäta 
anser vi vara ett stort framsteg och något som är viktigt även för andra utbildningar och 
organisationer inom området att ta till sig. För att den felaktiga statistiken, antalet nya företag 
som bildas, ska sluta användas inom detta område krävs andra mätmetoder. 
   

6.2 Uppsatsens bidrag 
 

• Vi undersöker utbildningarna på djupet och klargör vilken funktion de har i samhället. 
 
• Vi kommer fram till att utbildningarna bidrar till fler entreprenörer genom att de väcker 

sovande entreprenörer men däremot inte i den meningen att de utbildar nya entreprenörer.  
 

• Vi visar att utbildningarna förstärker den entreprenöriella förmågan hos studenten men att 
de inte utbildar några superentreprenörer. 
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6.3 Reflektioner 
 
Efter att ha studerat ämnet entreprenörskap kan vi se att alla de undersökta 
magisterutbildningarna inom entreprenörskap liknar varandra och att upplägget i princip är 
detsamma. Detta var ett ganska väntat resultat, men det vi däremot ställde oss tveksamma till var 
hur bra de fungerade. Vi är nu övertygade om att utbildningarna förstärker den entreprenöriella 
förmågan hos studenterna då de till största del bygger på studentens egna drivkraft i 
affärsprojekten. Kursledarna fungerar som studenternas mentorer och de erbjuder verktyg och 
möjligheter, men det är studenten själv som ansvarar för vad utbildningen ska resultera i. Ung 
Företagsamhet skiljer sig lite åt då de riktar sig till en yngre målgrupp och endast har ett fåtal 
schemalagda timmar per termin. Dock reflekterar vi över hur stor positiv inverkan denna kurs 
tycks ha på gymnasieelever. Inte enbart i bemärkelsen att de får erfarenhet av företagande, utan 
att de stärker sitt självförtroende och upptäcker hur mycket de själva kan.  
 
En uppfattning inom entreprenörskapsforskningen är att vissa människor föds till entreprenörer, 
vilket vi håller med om till viss del. Flera av de egenskaper som är mest utmärkande hos 
entreprenörer förväntas nämligen redan finnas hos individen som söker sig till 
entreprenörsutbildningen. En intressant tanke som Per Brohagen på VGR nämnde är att alla barn 
är kreativa men att denna egenskap ofta försvinner längre upp i åldrarna. Insatser som Ung 
Företagsamhet är mycket viktiga för att locka fram den gömda förmågan hos individen. Det 
skulle även behövas satsningar hos yngre elever för att stimulera deras kreativitet innan den 
hinner tyna bort. Vi tror att dessa insatser skulle bidra till en förändrad om mer positiv attityd 
gentemot entreprenörskap.  
 
Innan uppsatsen påbörjades hade vi aningar om att det inte var de äkta entreprenörerna som sökte 
sig till entreprenörsutbildningarna. Denna föraning anser vi vara besannad då våra respondenter 
berättade att de riktar sig till individer som har entreprenöriell potential men inte är helt 
fulländade. Vi anser även att begreppet entreprenör idag används för lättvindigt och har tappat en 
del av sin rätta innebörd. Det borde istället refereras till människors entreprenöriella förmåga då 
det är potentialen och utvecklingen av denna som är det verkligt intressanta. Att stämpla någon 
som entreprenör är enligt oss för kategoriskt då vi anser att det är progressen som är kärnan och 
att utvecklingspotentialen är individuell. Det är alltid positivt att utveckla sin entreprenöriella 
förmåga, även om alla inte når upp till samma nivå.  
 
Efter studiens genomförande står det klart för oss att jantelagen har ett stort inflytande i det 
svenska samhället. Det krävs en förändrad mentalitet och förbättrade ekonomiska förutsättningar 
för att fler superentreprenörer ska nå framgång i landet. Med denna reflektion som bakgrund 
anser vi att vi har svarat på problemformuleringen och uppfyllt syftet; att beskriva utbildningarna 
och deras funktioner samt uppvisat att utbildningarna påverkar antalet entreprenörer positivt i den 
bemärkelsen att de utvecklar den entreprenöriella förmågan hos studenterna.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter att ha studerat ämnet entreprenörsutbildningar upptäcker vi flera intressanta uppslag till 
fortsatt forskning. Ett av dem är hur attityderna till entreprenörskap och företagande kan bli mer 
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positiva samt hur kontakten mellan skolan och näringslivet kan förbättras.  Då vi får 
uppfattningen att dessa brister är en stor anledning till vårt låga antal entreprenörer och företagare 
i Sverige, är detta ett mycket angeläget och intressant forskningsområde. 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är studenters syn på entreprenörsutbildningar. Då vi till 
största delen inriktar oss på att undersöka kursansvarigas åsikter, skulle det vara intressant att 
även ta reda på hur studenter som gått en magisterutbildning uppfattar dem. En kvalitativ 
undersökning med djupgående intervjuer skulle kunna avslöja om dessa före detta studenter har 
en hög entreprenöriell förmåga och om de anser att det var entreprenörsutbildningens förtjänst.   
Genom att jämföra detta med näringslivets efterfrågningar skulle det kunna tas fram välgrundade 
förslag till förbättringar i utbildningarna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
Respondenten & Utbildningen 
 
• En kort presentation av dig själv - vilken roll har du och vad är din bakgrund? 
• Berätta lite om utbildningen - hur är den uppbyggd (föreläsningar och/eller praktik) och 

vad är dess mål och syfte? 
• Vad är syftet med utbildningen - att utbilda vem som helst till entreprenör eller att 

förbereda potentiella entreprenörer som redan har de nödvändiga egenskaperna? 
• Hur många söker och hur många antas varje år?  
• Hur går urvalet till utbildningen till? 
• Hur följer ni upp utbildningarnas mål - hur mäter ni hur många entreprenörer som 

kommer ut ur utbildningen? (Blir alla i klassen entreprenörer - Varför/varför inte?) 
• Vad tillför er utbildning (magisterutbildningarna) som inte nystartsorganisationer, som 

exempelvis Drivhuset och nyföretagarcentrum, kan hjälpa till med? 
• Är lärarna entreprenörer? 
• Hur stor betydelse för samhället har Ung Företagsamhet och det faktum att elever får en 

tidig erfarenhet av entreprenörskap? (UF) 
• Hur många skolor finns UF representerade på i regionen? (UF) 
 

 
Västra Götalandsregionen 
 
• En kort presentation av dig själv – vilket ansvarsområde har du och vad är din 

bakgrund? 
• Berätta lite om VGR – vad är era planer inom området entreprenörskap? 
• Hur finansieras ni? 
• Hur väljer ni vilka projekt som är värda att satsa på – hur fördelas pengarna? 
• Hur stora resurser läggs på utbildningar? 
• Hur följs satsningarna upp? 
• Vilka andra satsningar gör ni eller planerar ni att genomföra inom regionen? 
 

 
Synpunkter kring entreprenörskap 
 
• Vad är en entreprenör för dig? 
• Vad är skillnaden mellan en entreprenör och en egen företagare för dig? 
• Tror du att alla kan lära sig att bli en entreprenör eller krävs det en viss uppsättning av 

egenskaper?  
• Hur ser du på utbildningen/utbildningarna - som ett verktyg för att utveckla studentens 

entreprenöriella sida eller som en utbildning för att lära studenten starta företag?  
• Hur entreprenöriellt tycker du det är att sätta sig i skolbänken?  
• Tycker du att utbildning är ett bra sätt för att lära sig entreprenörskap? 
• Ser du dig själv som en entreprenör?  

  



 

Bilaga 2 
 
Enkätfrågor till entreprenörer 
 
 
Har du läst en magisterutbildning i entreprenörskap eller haft ett UF Företag (Ung 
Företagsamhet) svara på frågorna 1-8. 
 
Har du INTE läst någon av dessa utbildningar svara på frågorna 9-13. 
 
 
 
 

1. Vad är en entreprenör för dig? 
2. Anser du dig själv vara en entreprenör? 
3. Tror du att det går att lära sig att bli entreprenör? 
4. Tror du att vem som helst kan bli en entreprenör – vad krävs i så fall? 
5. Tror du att entreprenörsutbildningar är ett bra sätt för att lära sig entreprenörskap? 
6. Vad betydde Entreprenörsutbildningen/Ung Företagsamhet för dig? Vad var det 

viktigaste du lärde dig? 
7. Hade du varit entreprenör idag även om du inte gått denna utbildning? 
8. Hur ser du på din utbildning, var den ett verktyg för att utveckla din entreprenöriella 

förmåga eller en utbildning för att lära dig starta företag? 
 
 
 
 

9. Vad är en entreprenör för dig? 
10. Anser du dig själv vara en entreprenör? 
11. Tror du att det går att lära sig att bli entreprenör? 
12. Tror du att vem som helst kan bli en entreprenör – vad krävs i så fall? 
13. Tror du att entreprenörsutbildningar är ett bra sätt för att lära sig entreprenörskap? 

 
 
 
 
 
 
Frågor till UF-företagare 
 
 

• Tror du att du kommer starta eget företag i framtiden? 
 

• Har Ung Företagsamhet ändrat din inställning – i så fall hur? 
 
 
 
 
 

  



 

  

 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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