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Fallet Ung Företagsamhet i E-länet

Från lärande i företagsamhet 
till entreprenöriellt lärande 
E-länet är ett län där det för svenska förhållanden tidigt initierades verk-
samheter till stöd för utveckling av företagsamhet och positiva förhåll-
ningssätt till företagande. Bakgrunden var och är tydlig: Den traditionella 
skogindustrin, som flera medelstora samhällen vant sig vid som stabila och 
säkra arbetsplatser för generationer, krävde och kräver allt färre anställda 
samtidigt som traditionella sätt att skapa nya arbetstillfällen, som stöd 
till industrietableringar, visat sig vara mindre framgångrika (Holmgren, 
Lundström, Olofsson, & Viklands, 2005). 

Ett par år in på 2000-talet etablerades ett samarbete mellan Länssty-
relsen i E-länet och Institutionen för utbildningsvetenskap vid dåvarande 
Mitthögskolan. En första jämförelse mellan den amerikanska traditionens 
sätt att satsa på entreprenörskapsutbildning jämfördes med de försök som 
pågick i E-länet. I den amerikanska traditionen läggs tyngdpunkten på att 
lära sig starta företag. Projektet resulterade i en större ansökan om EU 
medel för att utvärdera de medvetna satsningar på företagsamt lärande 
som pågick i framförallt tre städer i E-länet. Open for Business (OFB) var 
modellen som byggdes till stöd för ungdomar och skolor i syfte att bidra till 
såväl personlig utveckling som kompetenser att starta företag. Konceptet 
var inlånat från Kanada med tillstånd att drivas från huvudägarna härtill. I 
utvärderingsprojektet studerades de praktiker för lärande i företagsamhet 
som ingick i de paket av ”workshops” och ”raketer” som utgjorde kärnan 
i Open for Business utbildningar och aktiviteter till stöd för ungdomars 
utveckling. Verksamheten var förlagd till lokaler centralt belägna i de tre 
städerna men aktiviteter förekom även i skolor (Snyder, Olofsson, Karls-
son, Holmgren, & From, 2003). 

Mitthögskolans, från och med 2005 Mittuniversitetets, studie om-
fattade intervjuer och observationer av och med personal och deltagande 
elever i OFB:s verksamheter inklusive deras egen ledarutbildning. Verk-
samhetens innehåll och form analyserades i relation till etablerade teorier 
om socialisationsformer i utbildning. Parallellt genomfördes omfattande 
observationsstudier av gymnasieskolans undervisning. Grundskoleelever-
na i de tre städerna besvarade enkäter om sina erfarenheter av OFB. Vi-
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dare genomfördes omfattade litteraturgranskningar av den internationella 
litteraturen på området. De olika delstudierna syftade till att undersöka 
huruvida de satsningar regionen genomförde för ungdomars lärande i före-
tagsamhet fick genomslag i nya former av förhållningssätt och värderingar 
avseende företagande. Frågan om modeller för företagsamhet kunde bidra 
till att en ny pedagogisk identitet började formeras i regionens skolor ställ-
des (Snyder, Olofsson, & Karlsson, 2004). Med pedagogisk identitet avsågs 
och avses en grundläggande fostran till ett specifikt förhållningssätt med 
avseende på hur elever uppfattar sig själva och sin omvärld. Kan utbildning 
i företagsamhet utgöra en skillnad med avseende på hur elever förhåller sig 
till sig själva och andra i synen på behov av nya företag och företagare, något 
som flera kommuner och länsstyrelse uppfattade som angeläget.

Ovanstående text har nu innehållit begreppen ”företagsamhet” och 
”företagande” då det var de termer som i huvudsak användes i de initiala 
studierna, av uppdragsgivarna och vid de ”siter”, som OFB-kontoren själva 
benämnde sina hemvister. Dessa termer kom så småningom att bytas ut 
mot begreppet ”entreprenörskap”. I allt väsentligt var detta skifte mer ett 
resultat av att den internationella forskningen och policyagendan började 
tränga igenom så starkt att flertalet som ingick i fältet mer eller mindre 
övergick till den internationella termen. Fortsättningsvis används därför 
”entreprenörskap” och ”entreprenöriellt lärande” istället för företagsamhet 
och företagsamt lärande. Entreprenörskap är även den term som gäller i 
den nya läroplanen för grundskolan LGR 11 (2010), i gymnasieförordning-
en (2010) samt i ämnesplanerna för Gy 20111.

Projektets huvudresultat kan sammanfattas i ett antal punkter.

 – Den internationella litteraturen på området domineras av forskning 
inom ramen för School of Business och riktas främst mot utbildning 
av studenter. De modeller för utbildning och effektmätning som an-
vänds karaktäriserades som klassiska mål - medel modeller där få 
eller inga analyser gjordes av själva processen i förhållandet till dess 
förutsättningar och resultat. I pedagogiska termer innebär det att 
modeller för beteendemodifikation dominerar.

 – Gymnasieskolans undervisning domineras av två socialisations-
former. En klassisk läroverksmodell som förekommer inom fram-
förallt språk och naturvetenskap. Denna modell bygger på sändare 

1  Se tex ämnesplanerna för Entreprenörskap samt Företagsekonomi.
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- mottagare antagandet, d v s att information ges av läraren och lärs 
av mottagaren. Den andra modellen används i olika utsträckning 
i övriga ämnen och kan karaktäriseras som aktivitetsdrivande och 
stödjer kreativitet, fantasi och skapande bland eleverna. Inom de yr-
kesinriktade programmen tenderar vidare entreprenörskap att vara 
integrerat i undervisningens exempel och arbetssätt med utgångs-
punkt tagen i verkliga praktiker.

 – I grundskolan dominerar också arbetsformer som uppmuntrar till 
aktivitet, kreativitet och fantasi.

 – I en av städerna har OFB genomslag i ungdomarnas uppfattningar 
om sin omvärld så till vida att många känner till OFB och är intres-
serade av entreprenörskap.

 – Vid analysen av OFB:s genomförande av sina raketer och work-
shops dominerar en starkt styrande socialisationsform som snarare 
undertrycker kreativitet och fantasi än bejakar desamma. (Olofs-
son, 2009)

Den huvudslutsats som drogs mot slutet av studien var att projektsats-
ningar av det slag som OFB var visserligen påverkar ungas värderingar och 
förhållningssätt men för att erhålla en varaktig förändring behövdes läro-
plansförändringar. I dag står vi inför en sådan förändring i och med de 
nya läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Skolverket har initierat 
kortare nationella utbildningar i entreprenöriellt lärande för lärare i grund- 
och gymnasieskolan. De har även initierat 30 hp högskolekurser i entrepre-
nörskap för gymnasieskolans lärare. När det gäller OFB kan konstateras 
att verksamheten till vissa delar lever kvar i form av ”OFB-tools” som bland 
annat innehåller koncepten ”Business For a Day” samt ”Sommarlovsentre-
prenör”. OFB-tools har sin bas kvar i länet och Sommarlovsentreprenör 
har spridits nationellt och internationellt (Karlsson, 2011).

I den här undersökningen har vi följt upp och studerat Ung Företag-
samhets verksamheter för ungdomars utveckling av entreprenöriella för-
hållningssätt och värderingar i E-länet. 
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Fallet Ung Företagsamhet i E-länet
Undersökningen har genomförts av forskare vid Mittuniversitet. Insti-
tutionen för utbildningsvetenskap och är en fallstudie om Ung Företag-
samhets (UF) verksamhet i E-länet. Rapporten publiceras inom ramen för 
Societal Entreprenurship in Sparsely Populated Areas (SESPA).2 Studien 
genomfördes under åren 2008-2011.

Syfte
Syftet med studien var att söka svar på följande frågor:

•	 Bidrar Ung företagsamhet till att utveckla förhållningssätt och vär-
deringar för entreprenörskap?

•	 Om så är fallet hur gestaltar det sig bland ungdomar?

Tillvägagångssätt
Studien genomfördes som en fallstudie med Ung Företagsamhets verk-

samhet i E-länet som fallet. Fallstudier beskrivs av Stake (1995) som nå-
got mer än bara en metod. Det är ett förhållningssätt, där olika metoder 
kan användas för att säga något om ett väl avgränsat system. Stake (1995) 
menar att det för fallstudier viktigaste kriteriet är att maximera vad man 
kan lära sig om det enskilda fallet. Samtidigt är det viktigt att beskriva 
den kontext som omger fallet (Stake, 1995; 2006). I denna studie beskrivs 
Ung Företagsamhets verksamhet i E-länet i relation till såväl nationell som 
regional kontext. Detta undersöktes med hjälp av intervjuer med aktuella 
regionala aktörer samt dokumentstudier av såväl nationella som regionala 
dokument. Dessutom genomfördes delar av studien på vad Stake (2006) 
benämner ett minifall3 i form av en gymnasieskola. Vid denna skola, kallad 
Praktikskolan, studerades genomförandet av Ung Företagsamhets läroplan 
(Företagspärmen) i relation till skolans verksamhet. Valet av Praktikskolan 
som minifall var en effekt av det som Simons (2009) beskriver som Fram-
växande design4. Skolan blev intressant som enhet under arbetet med det 

2  Studien bygger på data som samlats in under Länsstyrelsens projekt E-länet.

3  Översättning av Mini Case se tex (Stake, 2006, s. 5)

4  Framväxande design är en översättning av ”Emergent design” Se tex (Simons, 2009, 
s. 31) 
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övergripande fallet. Fallstudien har genomförts med hjälp av observationer, 
enkäter, intervjuer, samtal, dokument samt regional och nationell statistik. 

Urvalet av skola skulle kunna problematiseras utifrån att UF-verksam-
heten gjorts till ett obligatorium samt att skolan är en lantbruksskola. Hur 
denna problematik hanterats redovisas under de kommande rubrikerna.

I studien av Ung Företagsamhets verksamhet ingår E-länet med kom-
munerna: Mellanbygden, Norra inland, Norrkust, Stora södra, Söderkust, 
Södra inland samt Viken.

Dokumentstudier
För att förstå Ung Företagsamhets framväxt och nuvarande verksamhet 
har organisationens egna dokument studerats och analyserats. Dokument 
från såväl den nationella som den regionala organisationen har använts för 
att beskriva och förstå UF som organisation. Dessa dokument har sedan 
analyserats i relation till intervjuer och den observerade praktiken.

Intervjuer och samtal
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med två tjänstemän kopp-
lade till länsstyrelsen, två kommunalråd, två gymnasiechefer, två UF-re-
presentanter, fyra lärare, tre grupper med gymnasieelever samt med två 
externa personer med insyn i verksamheten. Lärarna har varierande ut-
bildning. Två av dem var lärare i företagsekonomi och de övriga två var 
lärare på djurvårds och lantbruksutbildningen.

Dessutom har mer informella samtal genomförts med elever och ett tio-
tal lärare i den praktikskola där observationerna genomfördes. Majoriteten 
av lärarna hade flerårig erfarenhet av att driva UF-verksamhet.

Observationer
Observationer genomfördes under läsåret 2009/2010 i en gymnasie-

skola, Praktikskolan, där man valt att göra Ung Företagsamhet till ett obli-
gatorium i årskurs två. Skolan valdes med motivet att det skulle gå att ge-
nomföra observationer av UFs verksamhet på en skola där eleverna är väl 
samlade under aktiviteterna. Dessa observationer jämfördes dels med det 
som framkom i intervjuerna samt med observationer som i tidigare projekt 
genomförts på andra gymnasieskolor i E-länet.
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Dessa observationer jämfördes med anteckningar från de studier fors-
kargruppen tidigare genomfört. Den största skillnaden gentemot de tidi-
gare studierna var att samtliga elever deltog i aktiviteten i tidigare fall var 
den baserad på enskilda klasser.

Enkät
En enkät distribuerades till samtliga elever på skolan där observationerna 
genomfördes. Antalet enkäter som delades ut var 182 stycken, och svars-
frekvensen blev totalt 58% (106 elever). (i årskurs ett 82 %, årskurs två 58 
% och i årskurs tre 37 %.). Av de elever som drivit UF-företag svarade 65 
%. Tanken var att använda eleverna som inte drev UF-företag som kon-
trollgrupp. Enkäten var tidigare utprovad på två andra skolor i länet. Även 
denna enkät skulle kunna problematiseras då skolan skulle kunna ha elever 
med en mer homogen eller annorlunda bakgrund än på andra gymnasie-
skolor. För att kontrollera detta jämfördes delar av enkäten med resultaten 
från en tidigare enkätundersökning i länet. Eleverna på den valda skolan, 
Praktikskolan, hade i allt väsentligt liknande socioekonomisk bakgrund 
som i den tidigare betydligt mer omfattande undersökningen.

Trovärdighet
Stake (1995 & 2006) menar att ett sätt att stärka trovärdigheten i fall-
studier är att göra metodtrianguleringar. I denna undersökning har flera 
metoder att samla information om samma sak använts samtidigt som 
information om samma saker sökts från flera informanter. Till exempel 
användes svar från enkäten i jämförelse med iakttagelser från observatio-
nerna. Jämförelser gjordes också mellan styrande dokument och den ob-
serverade praktiken. I vissa delar har det även gjorts jämförelser med empi-
riskt material från tidigare genomförda studier i länet, se Olofsson (2009).

Etiska överväganden
I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats. 
Samtliga deltagare har informerats om forskningens syfte samt att delta-
gandet var frivilligt. Materialet har behandlats konfidentiellt i så hög ut-
sträckning som möjligt. Endast vi som forskare har haft tillgång till data 
i form av ljudfiler samt observationsprotokoll och enkäten var helt konfi-
dentiell. De kontextuella beskrivningarna av fallet kan göra att vissa verk-
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samheter kan identifieras men i de fall som namn nämns så är de fiktiva. 
Detta gäller såväl län, kommuner, skolor samt individer. Nyttjandekravet 
får anses vara uppfyllt då data från denna undersökning endast används 
forskningssyfte.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) introducerades i Sverige 1980 och är en variant 
av det Amerikanska Junior Achivements. Ung Företagsamhets koncept 
bygger på att gymnasieungdomar startar och driver ett UF- företag un-
der ett år. UF är organiserat utifrån 24 regioner med Sveriges samtliga län 
samt ett nationellt kansli. Organisationen beskrivs på följande sätt:

”Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars 
syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett 
engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom sina 
utbildningar ger Ung Företagsamhet barn och unga möjlighet att träna 
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.” 
(Ung Företagsamhet, 2010)

Organisationen har ca 80 medarbetare och den omsatte 2009 totalt 
66 miljoner kronor varav den nationella organisationen omsatte drygt 28 
miljoner kronor. Resten omsattes av de regionala organisationerna. Finan-
sieringen består av både offentliga och privata medel (UF årsredovisning, 
2009). I dagsläget driver organisationen tre utbildningsverksamheter: Vårt 
samhälle, Se möjligheterna samt UF-företagande i gymnasiet. De två för-
sta verksamheterna är inriktade mot grundskolan och de behandlas inte i 
denna studie där fokus ligger på UF-företagande i gymnasiet. 

Ung Företagsamhets verksamhet startade i liten skala med två före-
tag 1980 och har sedan dess expanderat i hela riket. Läsåret 09/10 deltog 
19954 UF-elever och antalet företag var 6050. Antalet deltagande elever 
har tiodubblats sedan 1990 och nästan fördubblats sedan 2002. Organisa-
tionen hänvisar till undersökningar som visar att 24% av eleverna som dri-
vit UF-företag har företagarerfarenhet tio år senare (Ung företagsamhet, 
2010). Organisationen har vad de kallar partners som stödjer verksamhe-
ten ekonomiskt till exempel Svenskt näringsliv, Investor, Almi, Dagens in-
dustri, Företagarna med flera.

Ung Företagsamhet utpekar en vision ”Vi ska vara bäst i Sverige på att 
ge unga människor en tro på sin företagsamhet.”(UF årsberättelse 2009, 
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s4). I detta dokument framkommer också ambitionen att bidra till svensk 
tillväxt samt till ungdomars företagsamhet oavsett om de startar företag 
eller inte i framtiden. Det praktiska arbetet med UF-företagen sker huvud-
sakligen ute i regionerna där man samarbetar med skolor, lärare, elever och 
andra organisationer. 

UF-konceptet går ut på att gymnasieungdomar under ett år ska starta 
och driva ett företag för att sedan avveckla företaget. Denna process finns 
beskriven i organisationens studiematerial med rubriker som företagsre-
gistrering, affärsplan, startkapital, ekonomi, produktion och inköp samt 
kom i mål. Utbildningsprogrammet innehåller också mässor på lokal, re-
gional och nationell nivå. Vid dessa mässor får ungdomarna visa upp sina 
företag och tävla om olika priser, till exempel bästa företag, bästa logotyp, 
bästa monter osv. Den nationella organisationen har samarbete med Junior 
Achievement Young Enterprise Europé vilket bland annat innebär att de 
elever som vinner priset för bästa företag vid den nationella mässan (SM) 
åker ut i Europa och tävlar om EM-titeln för bästa företag (Ung Företga-
samhet, 2010). UF-företagen har ingen egen bolagsform utan räknas som 
hobbyföretag och verksamheten är reglerad av Skatteverket (Skatteverket, 
2010). 

Det direkta arbetet med utbildningsprogrammet sköts huvudsakligen 
av lärare på gymnasieskolans studieförberedande och yrkesförberedande 
program med stöd av personal som arbetar med UF på regional nivå. Elev-
er som deltar i UF-programmet måste genomföra åtta av de moment som 
finns beskrivna i utbildningsmaterialet, Företagspärmen, för att få ett intyg 
av Ung Företagsamhet. Fem av dessa moment är obligatoriska. Dessa mo-
ment är att samtliga elever måste registrera sig hos UF, upprätta affärsplan, 
genomföra minst två säljtillfällen, ha kontakt med för skolan extern rådgi-
vare samt upprätta årsredovisning innan avvecklingen av företaget. Sedan 
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ska eleverna genomföra tre moment som läraren tilldelar dem, till exempel, 
att skapa en företagslogotyp, att göra en hemsida eller att skapa en miljö-
plan. En viktig beståndsdel i utbildningskonceptet är att eleverna knyter en 
rådgivare till sitt företag för att få en direkt kontakt med det lokala närings-
livet (Ung Företagsamhet, Företagspärmen). 

Med ovanstående beskrivning av UF i Sverige som bas övergår presen-
tationen till att beskriva befolkning och arbetsmarknad i E-länet. Därefter 
behandlas Ung Företagsamhet i E-länet.

Länets befolkning och arbetsmarknad över tid
Länets befolkning ökade i antal under åren 1805 till 1956 från ca 60 000 
personer till nästan 290 000 personer år 1956. Mellan åren 1956 och 2010 
har befolkningen minskat till 242 625 vilket ungefärligen motsvarar in-
vånarantalet 1905 (SCB, 2011). En förändring som innebär en tydlig ur-
banisering, glesbygden och de mindre kommunerna har minskat i befolk-
ningsmängd samtidigt som Stora södra har ökat. Detta kan förstås ur flera 
aspekter, bland annat att antalet arbetstillfällen i industrin ökade drastiskt 
under det tidiga 1900-talet, framförallt inom skogsindustrin med sågverk 
och massafabriker m.a.o. stapelvaruindustrier. Med detta följde också att 
antalet arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk ökade. Denna ökning 
av antalet arbetstillfällen avmattades i mitten av 1950-talet och övergick 
till en minskning av antalet arbetstillfällen (Länsstyrelsen, 1962). Denna 
minskning har fortsatt in på 2000-talet. Mellan åren 1987 och 2007 mins-
kade antalet förvärvsarbetande i länets industrier med ca 10 000 personer5 
(SCB, 2010). En ännu mer drastisk minskning har skett i jord- och skogs-
bruket. År 1945 var 26 900 personer sysselsatta i dessa näringar (Läns-
styrelsen, 1962) och år 2007 hade antalet sjunkit till 1250 stycken (SCB, 
2010)6. 

Man kan samtidigt konstatera att andra typer av branscher har ökat 
när det gäller antalet förvärvsarbetande sedan 1950-talet till exempel ut-
bildning, vård, handel och företagstjänster (SCB, 2010; Länsstyrelsen, 
1962). Andelen privata arbetsplatser med minst en anställd har sedan 

5  Under dessa år minskade antalet arbetstillfällen i industrin från ca 30 000 till ca 
20 000.

6  Det är svårt att fastställa om statistiken i källorna är jämförbara fullt ut, men ten-
densen är mycket tydlig. Enligt Länsstyrelsen (1962) minskade antalet förvärvsarbetande 
i jord- och skogsbruk från 30100 till 18700 (ca 38 %) mellan åren 1950 och 1960.
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1990 följt rikets ökning samtidigt har den konstant varit lägre än medelta-
let för riket (Ekonomifakta, 2011).7 Sedan 1950-talet har andelen kvinnor 
på arbetsmarknaden ökat betydligt men arbetsmarknaden var i mitten av 
2000-talet starkt könssegregerad. ”Kvinnor finns inom vård, skola och om-
sorg medan män finns i den privata sfären och de tekniska yrkena.” (Län-
styrelsen, 2008, s. 22). Inom till exempel vård och omsorg var ca 90% av 
de anställda kvinnor (Ibid). Sammanfattningsvis kan sägas att mellan åren 
1950 och 2010 har länets befolkning minskat med ca 16 % (SCB, 2010) 
och att det har skett stora strukturomvandlingar i länets arbetsmarknad. 

Ung Företagsamhet i länet
Ung Företagsamhets regionala organisation hade under tiden 2008-2010 
tre anställda varav två var placerade i Stora södra och en i Norrkust. De 
anställda sköter administration av Ung Företagsamhets verksamhet i E-
länet. Bland annat sköter de kontakter med samarbetspartners, skolor, lä-
rare, elever och de arrangerar lokala mässor samt den regionala mässan. I 
länet har UF-organisationen 26 samarbetspartners, bland andra Svenskt 
Näringsliv, Landstinget, Länsstyrelsen, Unionen mellannorrland, SJ och 
samtliga kommuner i länet (Ung Företagsamhet, 2010). I intervjuer med 
UF-personal framkom att man har målet att antalet elever i länet som dri-
ver UF-företag ska uppgå till 900 stycken på årsbasis. Detta mål betrakta-
des som rimligt med nuvarande personalresurs. Förutom att etablera och 
upprätthålla kontakter med sponsorer och partners kräver arbetet med de 
lokala mässorna en stor arbetsinsats. Enligt UF-representant 1 har organi-
sationen ”kommit efter i jakten på privat kapital” i och med att verksamhe-
ten vuxit så kraftigt de senaste åren. UF-representant 1 uppger också att de 
senaste årens ökning av antalet deltagande elever inneburit ”ganska mycket 
övertid för mig”, men utrycker sedan ”att det inte gör mig så mycket, för det 
är så himla roligt”. Enligt intervjuerna med UF-personalen är det bara två 
regioner som har lokala mässor i kommunerna, varav E-länet är en. Övriga 
regioner har endast en regional mässa per år. Detta innebär att UF årligen 
organiserar sex stycken lokala mässor, en i varje kommun förutom Söder-

7  Andelen privata arbetsställen med minst en anställd har sedan 1990 ökat från 24,1 
per tusen innevånare till 29,8 år 2010. Medeltalen för riket har under samma period ökat 
från 25 till 32 arbetsställen per tusen innevånare. (Ekonomifakta, 2011-06-17) Obser-
vera att det gäller antalet arbetsställen och inte antalet företag.
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kust och Stora södra som har en gemensam lokal mässa. Dessutom organi-
serar UF den årliga regionala mässan i Stora södra under februari månad. 

Den allmänna synen bland de intervjuade pekar på en positiv attityd 
gentemot UF och dess verksamhet i länet. Samtliga intervjuade ansåg att 
verksamheten är viktig för elevers möjligheter att utvecklas som människor 
och som presumtiva företagare. Ung Företagsamhets verksamhet betrakta-
des av de intervjuade som en viktig del i ett arbete för att utveckla länet och 
livsvillkoren för de boende i länet. Ett av kommunalråden utryckte apropå 
satsningar på entreprenörskap ”att vi måste satsa på Ung Företagsamhet 
för det har visat sig fungera”. Samtidigt pekade båda kommunalråden på 
att också andra satsningar på kontakter mellan skola, näringsliv och hög-
skola är viktiga. Som exempel gavs elevers projektarbeten i samarbete med 
lokalt näringsliv samt satsningar på kemiämnet i samarbete med näringsliv 
och universitet. Detta framkommer också i intervjuer och samtal med an-
dra tjänstemän i länet och kommunerna. Även de intervjuade gymnasie-
cheferna har en positiv attityd till arbetet med Ung Företagsamhet som ett 
sätt att utveckla företagsamhet i en vidare mening. Med andra ord att inte 
bara utveckla företagande elever utan att utveckla elevernas ”ta sig försam-
het”. I två intervjuer framkom att begreppet myntades i E-länet i arbetet 
med entreprenörskapsfrågor under 2000-talet för att komma ifrån att fö-
retagsamhet var så starkt kopplat till att driva företag och förtydliga dess 
vidare betydelse, företagsam i mer allmän mening. I dessa intervjuer använ-
de också intervjupersonerna begreppsparet inre och yttre företagsamhet. 
Den inre företagsamheten handlar om att utveckla personliga förmågor 
och egenskaper medan den yttre handlar om att lära sig starta företag8. I 
dessa intervjuer beskrevs Ung Företagsamhet som huvudsakligen inriktad 
på den yttre företagsamheten, alltså att lära eleverna att starta företag.

När det gäller Ung företagsamhet som obligatorium i gymnasieskolan 
skiljer sig synen en del bland skolcheferna. På Praktikskolan har UF-verk-
samheten gjorts till obligatorium i årskurs två på samtliga utbildningar och 
skolchefen menar att det är ett försök som ska utvärderas. Samtidigt säger 
denna chef att det är viktigt även med andra typer av kontakter med lo-
kalsamhälle och näringsliv. Den andra skolchefen menar att Ung Företag-
samhet inte ska göras till ett obligatorium med anledning av att det måste 
finnas andra möjligheter till kontakter med närsamhälle, lokalt näringsliv 

8  För en mer utvecklad beskrivning av inre och yttre företagsamhet se tex Backstöm 
(2008)
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och lokal högskola. Lärarna är oerhört positiva till UF som de ser som 
ett välstrukturerat utbildningskoncept som passar in i gymnasieskolans 
verksamhet. Denna positiva attityd framkommer i både intervjuer och i 
mer informella samtal. Samtliga intervjuade på skolorna fick frågan om 
inte skolan skulle kunna bedriva liknande verksamhet utan stöd från UF-
organisationen. Något riktigt klart svar på detta framkom inte utan svaren 
skulle kunna sammanfattas i ”Jo det skulle säkert gå men vi har inte sett 
behovet av det i och med att UF finns”. Stödet från UF-organisationen som 
helhet ses som något positivt inte minst att de arrangerar mässorna i re-
gionen. En lärare menade att skolorna skulle ha svårt att arrangera gemen-
samma mässor och att Ung Företagsamhet fyller en viktig funktion med 
dessa arrangemang. Skolcheferna svarade lite avvaktande att det skulle gå 
men att man delvis väntade på utfallet i form av kursplaner för Gymnasie-
skolan 2011. UF-representant 1 utryckte en viss oro för att de nya kurspla-
nerna kanske inte medger UF-verksamhet i alla gymnasieprogram.

Under läsåret 2008/2009 bedrevs UF-verksamhet på 13 gymnasie-
skolor spridda över länets samtliga kommuner. På dessa gymnasiekolor 
arbetade ca 150 lärare med UF-konceptet i program och kurser. Ökningen 
av antalet elever i länet som drivit UF-företag följer i stort utvecklingen i 
landet. Antalet elever i verksamheten har mer än fördubblats sedan läsåret 
01/02 då antalet elever var 301. Läsåret 08/09 var det 747 elever i länet som 
drev UF-företag, varav 59 % var kvinnor. (UF-material, 2009; 2010) Dessa 
elever drev 241 UF-företag och enligt UF-representant 1 kan antalet elever 
per företag variera från enmansföretag till företag med 10-tals deltagare. 
Denne menar att ” man kan inte stirra sig blind på antalet företag, utan det 
är antalet elever som vi når som är det viktiga”. UF-representant 1 uppger 
också att antalet lärare som arbetar med UF-konceptet har ökat, dock inte 
i samma grad som antalet elever. 

Av de 17 program där UF-verksamhet bedrevs läsåret 08/09 hade det 
Samhällsvetenskapliga programmet klart störst andel elever som drev UF-
företag 151 stycken, följt av naturbruksprogrammet med 103 elever. Vanli-
gen bedrevs UF-företagande inom ramen för kurserna Projektarbete, Pro-
jekt och företagande, Ung Företagsamhet samt Småföretagande B. Läsåret 
2009/2010 minskade antalet UF-elever i länet till 674 stycken. Även detta 
läsår var det flest deltagare från Samhällsprogrammet och antalet skolor 
hade ökat till 16 stycken (UF-material, 2009; 2010). I dagsläget går det 
inte att bedöma om denna minskning är ett trendbrott eller en naturlig 
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variation. Delvis skulle det kunna förklaras av att det totala antalet gym-
nasieelever minskat och därmed rekryteringsunderlaget. I relation till den 
totala summan gymnasieelever i länet är minskningen ca 0,5 procentenhe-
ter. Minskningen av antalet UF-elever är proportionellt likartad i samtliga 
kommuner utom i Södra inland där det faktiskt blev en ökning av antalet 
studenter mellan läsåren 08/09 och 09/10. När det gäller Södra inland så 
hade de en kraftig minskning under läsåret 08/09 och de är nu tillbaka på 
en nivå som de hade åren innan 2008. Andelen elever i länet som drivit 
UF-företag i relation till totalt antal gymnasieelever har sedan 2001 varit 
högre än motsvarande siffror för riket. Totalt över tidsperioden 2001 till 
2010 har 4,9%9 av länets gymnasieungdomar drivit UF-företag att jämföra 
med rikets 3,7%10. I relativ mening kan alltså den regionala UF-organisa-
tionen sägas vara framgångsrik när det gäller rekrytering av elever. Denna 
framgång skulle kunna förklaras av ett mycket gott samarbete mellan UF-
personal, lärare och skolledare. De lokala mässorna skulle också kunna 
vara en förklaring. De lokala mässorna utpekas som oerhört viktiga för 
verksamheten av både lärare och UF-personal. Till detta kan läggas att 
både UF-personalen och de lärare som ingår i studien verkligen ”brinner” 
för UF-konceptet. De visar generellt ett mycket starkt engagemang. 

9  Sedan 2001 har 4319 elever i länet drivit UF-företag.

10  Sedan 2001 har 118960 elever i riket drivit UF-företag.
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Figur 1 Andel UF-elever av totalt antal gymnasieelever i länet samt riket. Dia-
grammet baseras på data från Skolverkets officiella statistik samt statistik från 
Ung Företagsamhet. 

Vid jämförelser mellan kommunerna så har utvecklingen varierat se-
dan 2001. Till antalet har Gymnasieskolorna i Stora södra det största an-
talet elever som drivit UF-företag. Här skedde en drastisk ökning läsåret 
08/09 då antalet UF-elever ökade från 187 stycken till 301 alltså en ökning 
med 61 %. Materialet lämnar ingen entydig förklaring till denna ökning 
men det faktum att den regionala mässan årligen hålls i Stora södra skulle 
kunna vara en förklaring. En annan förklaring skulle kunna vara att UF-
eleverna varit framgångsrika i tävlingar på regional och nationell nivå de 
senaste åren. Stora södras gymnasium utsågs också av Svenskt Näringsliv 
till Bästa skola i entreprenörskap år för ett par år sedan. Den kommun 
som hade största andel UF-elever i relation till totalt antal gymnasieelever 
är Viken där 13,5% av eleverna drev UF-företag läsåret 08/09. Detta kan 
förklaras med att Praktikskolan, som ligger i kommunen, gjort UF-företa-
gande till ett obligatorium på samtliga program i årskurs två. 

Tabell 1 Antal elever i länet som drivit UF-företag i relation till totalt antal 
gymnasieelever. Dessa data är från läsåret 2008/2009 och baseras på Skolver-
kets officiella statistik samt statistik från Ung Företagsamhet.
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UF-elever Totalt antal 
Gymnasielelver

Andel  
UF-elever

Mellanbygden 57 1121 5,1 %

Viken 114 842 13,5 %

Norra inland 72 878 8,2 %

Stora södra 301 3983 7,6 %

Söderkust 10 763 1,3 %

Södra inland 28 496 5,6 %

Norrkust 165 2466 6,7 %

Totalt i länet 747 10549 7,1 %

I intervjuer med lärare, skolledare samt UF-personal framkom att det 
ofta är enskilda lärare eller grupper av lärare som drivit och driver verk-
samheten. Stöd från skoledningen beskrivs också som en viktig faktor för 
att verksamheten kunnat utvecklas över tid. I detta fall framstår lärarnas 
intresse och entusiasm som den huvudsakliga drivkraften ute på gymna-
sieskolorna, men också att intresset för UF-verksamheten ökat bland skol-
ledarna under 2000-talet. Detta skulle också kunna vara en förklaring till 
det ökade antalet elever i länet som helhet. Söderkust har under 2000-talet 
varit den kommun där antalet UF-elever varit klart lägst i länet. Detta för-
klaras av UF-representant 1 och 2 att det under ett antal år inte funnits 
tillräckligt många intresserade lärare. Samtidigt menar UF-representant 
2 att utvecklingen verkar positiv för läsåret 10/11 och framåt. I intervjuer 
med tre av lärarna och UF-personal lyfts de lokala mässorna fram som en 
viktig faktor för ökningen av antalet elever. UF-representant 1 hävdar att 
inblandade lärare framför mycket starka krav på att de lokala mässorna 
ska genomföras. Det betraktas som en viktig möjlighet för eleverna att få 
visa upp vad de presterat och att få göra det i tävling. Den lokala mässan 
betraktas av lärarna som ett viktigt mål att sträva mot och tävlingen ses 
som något positivt. 

Praktikskolan 
I detta avsnitt följer en beskrivning av den gymnasieskola som gjort UF-
företagande till ett obligatorium i årskurs två.
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Praktikskolan har landstinget som huvudman och bildar sedan 1992 
tillsammans med en annan gymnasieskola Naturbruksgymnasiet i länet. 
Skolan har anor som lantbruksskola vilka sträcker sig långt tillbaka och 
är därmed en av de äldsta lantbruksskolorna i landet. Skolan ligger på en 
naturskön plats i E-länet och den beskrivs som en skola med styrkan av att 
ha rik tillgång på relevanta lokaler och tillgång till naturen som lektionssa-
lar (Skolans websida, 2009). På skolan bedrivs gymnasieutbildning i Djur-
vård, Hästhållning, Lantbruk, Naturturism, Trädgård samt Naturveten-
skap. Dessutom bedrivs vuxenutbildning med inriktningar som trädgård, 
hovslageri, jordbruk samt floristutbildning. Samtliga utbildningar utom 
det Naturvetenskapliga programmet är yrkesutbildningar eller professi-
onsutbildningar med ett flertal inriktningar. 

Eleverna kommer från hela länet och vissa av dem kommer från kom-
muner utanför länet. Elever som inte kommer från närområdet kan bo på 
skolans internat som består av boende i studentkorridor eller i lägenhet, 
alternativt kan de bo i lägenheter i närområdet. Under kvällstid arbetar fri-
tidsledare på skolan som stöd för eleverna som bor där. I intervjuer med lä-
rare och i samtal under observationerna framkom att det råder en familjär 
stämning på skolan och att kontakterna mellan lärare och elever är mycket 
personliga. Detta bekräftas också i de samtal som observerades mellan lä-
rare och elever och mellan eleverna. Lärarna tar ibland med sig eleverna 
på olika fritidsaktiviteter som jakt och fiske. Detta sker ofta utanför den 
ordinarie arbetstiden och på lärarnas fritid. 

På skolan hade man för läsåret 2008/2009 skapat en egen modell för 
entreprenörskap. Denna modell används även under läsåret 09/10 samt 
10/11. Detta innebär att samtliga elever i årskurs ett deltar i ett Open For 
Business (OFB) program kallat ”Business For a Day”. Open For Business 
är en verksamhet som arbetar med ungdomars entreprenörskap och den 
har funnits i länet sedan början av 2000-talet11. Eleverna förbereds av en 
OFB-certifierad lärare under höstterminen och de säljer sedan produkter 
eller tjänster under en dag på skolans julmarknad. Under vårterminen i 
årskurs ett börjar de sedan gruppvis att förbereda för att driva UF-företag 
i årskurs två. De skapar en affärsplan och genomför marknadsundersök-
ningar. 

11  Se Holmgren (2009) för en mer utvecklad beskrivning av OFB.
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I årskurs två registrerar de sedan sitt företag och utvecklar detta enligt 
UFs studiematerial med stöd av ett tiotal lärare. Samtliga företag deltar i 
den lokala mässan vid skolans julmarknad vilken samtidigt är den lokala 
mässan för andra skolor i kommunen. Eleverna kan sedan på frivillig basis 
delta i den regionala mässan i början på vårterminen. I årskurs tre är UF-
företagandet frivilligt inom ramen för kursen projektarbete, vilket medger 
att eleverna också kan välja andra former av kontakter med lokalsamhälle 
och näringsliv. Både den drivande personen och rektorn uppgav att det var 
en försöksverksamhet som ska utvärderas kontinuerligt. Den drivande in-
dividen utrycker det som ”..det är ett försök. Är det det här vi ska hålla på 
med?” Avgiften på 300 kronor till Ung Företagsamhet betalas av skolan, 
avgiften går till en försäkring för eleverna. På vissa skolor betalar eleverna 
själva denna avgift.

Under läsåret 2009/2010 studerade 182 elever på skolan och 57 av dessa 
gick i årskurs två och drev därmed UF-företag. Det var även tolv elever från 
årskurs tre som drev UF-företag detta läsår. Totalt drev eleverna 25 olika 
företag i följande branscher; handel, tillverkning, service och tjänster samt 
jord och skogsbruk. Vanligaste bransch var handel och tillverkning eller en 
kombination av dessa. 

Några exempel på företag:
Eleverna i företaget Farmen tog upp beställningar på grisar som skul-

le slaktas under vårterminen. Efter beställning köpte de griskultingar av 
skolan som de födde upp till slakt för leverans till kund. Odlarna var ett 
företag där eleverna hade odlat havre på skolans marker och de skulle sälja 
julkärvar på den lokala mässan. I företaget Biltvättarna arbetade eleverna 
med att städa och tvätta bilar i skolans garage samt med försäljning av bil-
vårdsprodukter. Detta företag vann pris som Bästa företag vid den lokala 
mässan. Andra exempel är företag som tillverkade och sålde barnkläder 
samt leksaker. Ett företag skapade och sålde en kalender med bilder för det 
kommande året.

UF-verksamheten bedrevs på tisdag förmiddag inom ramen för kurser-
na projekt och företagande, småföretagande A och B samt kursen arbetsliv. 
Verksamheten bedrevs huvudsakligen i en huskropp med en datasal, en 
större lektionssal samt ett antal mindre lektionssalar/grupprum.

Totalt arbetade åtta till tio lärare i varierande grad direkt med verksam-
heten. Under de första observationstillfällena under hösten 2009 arbetade 
eleverna gruppvis med att finslipa sina idéer, att skriva affärsplaner, regist-
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rera sina företag på UF samt börja skaffa riskkapital genom att sälja risk-
kapitalsedlar. Elevgrupperna arbetade relativt självständigt med att skapa 
sina företag med stöd från lärare. Eleverna satt gruppvis spridda i datasa-
len eller grupprummen och lärarna gick runt för att svara på frågor eller 
hjälpa till med till exempel registreringen av företagen. Parallellt med detta 
fick större grupper av elever undervisning i bokföring. I stort sett fortsatte 
verksamheten efter detta mönster under samtliga observationstillfällen. 
Eleverna arbetade i enlighet med instruktionerna i Ung Företagsamhets 
studiematerial Företagspärmen. De arbetade inte alltid enligt pärmens 
turordning men de flesta punkterna bearbetades under hösten. Lärarna 
uppgav att studiematerialet gav friheter att arbeta utifrån egna idéer och 
elevernas idéer. De menade att vill man fokusera på till exempel bokföring 
och marknadsföring kan man göra det eller så kan man lägga tonvikten på 
någon annan del i studiematerialet. Denna frihet bekräftas av lärarna på 
de andra skolorna och UF-representant 1 menar att det är en av styrkorna 
med materialet. UF-representant 1 påpekade också att uppläggningen kan 
se olika ut beroende på lärarnas kunskaper och intressen. Detta visar sig 
i observationerna genom att eleverna i de olika företagen var intresserade 
av olika saker. Vissa grupper var inriktade på produktion samtidigt som 
andra grupper inriktade sig på till exempel marknadsföring.

På det stora hela arbetade eleverna med ett stort engagemang och de 
allra flesta tyckte att det var intressant och lärorikt. Ett mindre antal elever 
var mer negativa till verksamheten. Detta avspeglar sig också i enkätsvaren 
på frågan där de bads beskriva hur de upplevt att driva UF-företag. Frågan 
kategoriserades i negativa, neutrala och positiva utsagor. En klar majoritet 
(66%) av de UF-elever som besvarade enkäten gjorde positiva utsagor av 
typen ”Lärorikt och kul”. Ett mindre antal elever gjorde negativa utsagor i 
form av till exempel ”Tråkigt” och ”Inte min grej”, något som också fram-
gick i observationerna. En del av dessa elever tyckte helt enkelt att själva 
verksamheten i sig var tråkig, men det fanns också elever som drog slutsat-
sen att företagande inte var något för dem.

Observationer gjordes också vid en något sen ”Kick-off” i oktober. Vid 
detta tillfälle deltog UF-representant 1, tre lärare och 45 elever och det 
fungerade som en kombination av informations- och inspirationstillfälle. 
Samtliga elever rapporterade att de hade affärsidé och att de arbetade med 
att förverkliga sina företag och att de förberedde sig för den lokala mäss-
san i december. UF-representant 1 visade en film som var inspelad på en 
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nationell UF-mässa och den hade flera inslag med inspirerade UF-elever 
som en typ av ideal praktik. Efter detta diskuterade han med eleverna om 
dåliga kombinationer när det gäller företagsprodukter till exempel ”Larsas 
Kennel och Kebab”. Han visade sedan exempel på framgångsrika UF-pro-
dukter bland annat ett lock till Trangiakök. Eleverna fick dessutom infor-
mation om vilket stöd de kunde få från UF och de ställde frågor om hur de 
skulle förbereda sig för den lokala mässan. 

Under hösten intensifierades arbetet med att förbereda sig för den lo-
kala mässan. Vid den sista observationen innan den lokala mässan var det 
en aning stressad stämning på skolan. Bland annat hade eleverna i ett UF-
företag problem att få fram sin produkt i tid till den lokala mässan. De 
lyckades dock få tag på ett exemplar som de kunde visa upp på den lokala 
mässan och sedan ta upp beställningar på produkten. Den lokala mässan 
hölls på skolan i samband med skolan julmarknad i december. Hela ar-
rangemanget blev ett trevligt möte mellan engagerade UF-företagare och 
besökare. Elevernas upplevelse av mässan kan sammanfattas i följande citat 
från en elev, ”Det är jätteroligt att få visa upp företaget efter allt hårt ar-
bete under hösten”. Sju av företagen åkte sedan till den regionala mässan i 
februari. Efter dessa mässor trappades arbetet ner i de flesta företagen och 
eleverna började förbereda avvecklingen av företagen.

Elevernas tankar om framtiden
Detta avsnitt är en redovisning av svaren från enkäten som lämnades ut till 
eleverna på Praktikskolan och den belyser deras bakgrund samt deras syn 
på framtiden. Totalt lever ca en tredjedel av eleverna i familjer där en eller 
båda föräldrarna driver företag och cirka 53 % av eleverna har föräldrar 
som har studerat på högskola.

Enkäten innehöll en fråga om vad eleverna tror att de gör om tio år med 
svarsalternativen är anställd, driver företag utan anställda, driver företag 
med anställda eller annat. Av det totala antalet elever tror 69 % att de kom-
mer att vara anställda om tio år, samma relation framkom även när de som 
drivit UF-företag studerades för sig. Cirka sju procent av eleverna uppger 
att de ser både anställning och eget företagande som en möjlig framtid. 
Antalet elever som uppgav alternativet annat var endast tre stycken. 

Tabell 2 Fördelning av vad eleverna tror sig göra om 10 år. 
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  Totalt antal elever UF-elever

  Antal 
elever Procent Antal  

elever Procent

Anställd 73 69 31 69

Egen förtagare utan anställda 11 10 4 9

Egen företagare med anställda 17 16 6 13

Annat 3 3 3 7

Internt bortfall 2 2 1 2

Totalt 106 100 45 100

Totalt visar enkäten att cirka 27% av eleverna som besvarat enkäten att 
de tror att de kommer att driva företag med eller utan anställda om tio år. 
Bland de elever som drivit UF-företag är det cirka 22% som tror sig driva 
företag om tio år. Denna skillnad förklaras delvis av att eleverna från års-
kurs ett är något mer benägna att ange att de tror sig starta företag. Det går 
dock inte att finna något statistiskt beroende mellan årskurs och tro på vad 
eleverna gör om tio år.

Eleverna fick också svara på frågan om vilka faktorer som hade störst 
betydelse för deras syn på vad de tror sig göra om tio år. Eleverna uppgav 
klart mest frekvent högst betydelse för gymnasieutbildningen följt av vän-
ner och familj. Detta gäller även de som drivit UF-företag. I detta fall går 
det inte att hävda att Ung Företagsamhet har någon större påverkan på 
elevernas självförståelse om den framtida karriären.
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Figur 2 Eleverna fick gradera betydelsen av dessa faktorer för vad de tror 
sig göra om 10 år. Graderingens skala låg mellan 1 = Ingen betydelse till 6 = 
Stor betydelse. Staplarna representerar en summering av elevgruppernas svar. 
Sommarlovsentreprenör (SLE) är ett utbildningsprogram som utvecklats inom 
ramen för Open For Business. 

Vid analys av hela studentgruppen visade det sig att det finns ett be-
roende mellan elevernas tro på vad de gör om tio år och om föräldrarna 
driver eget företag. Elever som har föräldrar vilka driver eget företag är mer 
benägna att tro att de kommer att driva företag om tio år. Ungefär 44 % av 
eleverna som tror att de ska driva eget företag om tio år har föräldrar som 
driver eget företag. Bland eleverna som inte har föräldrar som driver före-
tag tror cirka 19 % av eleverna att de ska driva eget företag om tio år. Dessa 
beroenden är statiskt signifikanta, 𝜒² (df = 1) = 7,11 , p < 0,05. Denna 
kontroll om beroende mellan vad de tror sig göra om tio år kontrollerades 
mot till exempel kön, föräldrarnas utbildning, om de drivit UF-företag det 
senaste året, vilken årskurs och utbildning de gick men inga beroenden 
kunde fastställas. Som helhet betraktat visar studien att eleverna har en 
relativt positiv inställning till att driva UF-företag men att effekterna av 
detta i relation till deras attityder om eget företagande är begränsade.
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Slutsatser
Ung Företagsamhet vid Praktikskolan drivs huvudsakligen av engagerade 
lärare  med stöd av en engagerad UF-personal. De skulle kunna kallas för 
samhällsentreprenörer vilka inte i första hand har egen ekonomisk vinning 
som intresse. Detta kan betraktas som en styrka men är också en svaghet. 
Risken för att drivande individer försvinner till andra arbetsgivare eller 
andra uppdrag kan göra att stora delar av verksamheten får problem. Ett 
annat problem av projektart är att Ung Företagsamhet är beroende av stat-
liga och privata bidrag, om bidragen skulle utebli kan hela verksamheten 
riskera att försvinna. I dagsläget kan dock sägas att Ung Företagsamhets 
verksamhet har ett starkt stöd inte bara från lärare men också från politi-
ker och skolledare. Det finns en stark tro på att UF kan betraktas som en 
del i ett arbete för såväl individuell som regional utveckling. 

När det gäller elevernas attityder gentemot företagande som en fram-
tida karriär visar studien att det är familj och gymnasieskolan som har 
störst betydelse. Eventuella attitydeffekter av Ung Företagsamhet går inte 
att utsäga utifrån denna studie men det kan konstateras att eleverna får en 
faktisk möjlighet att prova på företagande. Detta skulle kunna innebära 
att de kan göra mer välunderbyggda karriärval senare i livet.  Utbildnings-
konceptet UF ger också eleverna en möjlighet till kontakter med lokalt nä-
ringsliv i och med att de skaffar sig för skolan externa rådgivare. 

I relation till riket som helhet är den regionala UF-organisationen re-
lativt framgångsrik när det gäller elevrekrytering. Att i dagsläget uttala sig 
om de kommer att nå målet med 900 elever är ogörligt då rekryterings-
underlaget minskar och betydelsen av de nya kursplanerna ännu inte är 
helt utredda. Dock torde det faktum att entreprenörskap skrivits in i den 
nationella läroplanen ge Ung Företagsamhet nya möjligheter till utveckling 
och tillväxt. Vad som dessutom talar för Ung Företagsamhets fortsatta ut-
veckling i länet är att konceptet utvecklats och spridits till de flesta av gym-
nasieskolorna i länet. Utbildningsprogrammet upplevs dessutom av lärare 
som ett väl strukturerat koncept med inbyggda frihetsgrader som passar 
väl in i gymnasieskolans kurser. Lyckas Ung Företagsamhet fortsätta att 
driva de lokala mässorna finns det inget som i dagsläget pekar på att verk-
samheten ska krympa i någon väsentlig grad inom överskådlig framtid. 

De verksamheter som ingår i denna studie kan betraktas som lokala 
samhällsentreprenöriella initiativ för att gynna ungdomars entreprenör-
skap samt för att driva regional utveckling. Inte minst på Praktikskolan vi-
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sar man prov på att göra nya kombinationer av skolarbete och två externa 
utbildningsprogram.

Avslutande reflexioner
Efter att under närmare femton år ha satsat på entreprenörskapsutbild-
ningen kan konstateras att regionen använts sig av modeller för detta än-
damål som har internationellt ursprung. Detta gäller såväl Open for Bu-
siness som Ung företagsamhet (Young Enterprise). Regionen importerade 
OFB:s plattform för entreprenörskapsutbildning från Kanada. Den lan-
serades på flera ställen i landet, dock främst hemma i regionen. Modellen 
har utvecklats och modifieras för att bättre passa in bland våra ungdomar. 
Framförallt har de stränga yttre uttrycken som färg, ledarbeteende mm 
försvenskats. Idag används modellen såväl integrerat med andra modeller 
som via utbildningsentreprenörer i länet uppmärksammats och även spri-
dits internationellt (Karlsson, 2011). Allt detta talar för att OFB i form av 
sommarlovs-entreprenörerna eller integrerat med UF, som i Praktikskolan, 
har fortsatt ställning som ett eget koncept för utbildning av unga män-
niskor i entreprenörskap. I och med att entreprenörskap nu skrivits in i de 
nationella läroplanerna för grund- och gymnasieskolan torde modellen ha 
erhållit en bättre förutsättning för spridning i såväl läromedelsform som 
praktikexempel.

Ung företagsamhet har stark nationell och regional förankring. De 
mässor som fortfarande knyts regionalt till UF kan komma att få en fort-
satt stor betydelse för spridningen av entreprenörskap för unga människor 
och då främst i formen av startande av företag. Nationellt uppfattas UF 
stå på lite ostadiga ben vilket kanske främst går att spåra till att organisa-
tionen är beroende av centralt beslutade skattemedel. I vårt praktikfall är 
UF integrerat med element från OFB, och skolan kan sägas utveckla prak-
tiker till stöd för såväl utbildning för skapande av företag som för entre-
prenöriella förhållningssätt. Praktikskolans förhållandevis välutvecklade 
strategier för detta är dock känslig för två viktiga faktorer för en fortsatt 
framgångsrik satsning på såväl start av företag som utveckling av entrepre-
nöriella förhållningssätt. Verksamheten är ännu inte inbyggd i skolans in-
frastruktur vilket innebär att framgång med entreprenörskapsutbildning 
är projektberoende. Vidare visar det sig att projekten är beroende av att ett 
fåtal eldsjälar står upp för dem. Här är det dock väsentligt att understryka 
betydelsen av att de har stöd och uppbackning från skolans ledning. De 
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nya läroplanerna kommer också att bidra till stöd för verksamheterna. Det 
kan innebära stora fördelar för Praktikskolan då gymnasieskolan i sin hel-
het i länet behöver se sig om efter förebildliga exempel samtidigt som UF 
i ett nationellt perspektiv är väl spritt och använt i E-länet. En regional 
uppmärksamhet underlättar även för det interna arbetet med att bibehålla 
och utveckla de goda sidorna av en redan medveten och relativt sett fram-
gångsrik praktik. 

När det gäller frågan om modelleffekter är det tveksamt att från ett 
vetenskapligt perspektiv utpeka några sådana effekter. Oosterbeek, Praag, 
och Ijssetstein (2009) visar i en studie att den Holländska motsvarigheten 
till Ung Företagsamhets utbildningsprogram inte har några specifika ef-
fekter på ungdomars självbedömning av sina entreprenöriella förmågor. De 
fann även att programmet hade negativ effekt på viljan att starta företag 
i framtiden. Författarna argumenterar för att det kan vara så att ungdo-
marna förvärvat en mer realistisk självuppfattning i kombination med en 
mer realistisk uppfattning om vad det faktiskt innebär att driva företag. 
I föreliggande studie finns liknande tendenser hos vissa av ungdomarna 
som har fått insikten att företagande inte passar för dem. Vad vi ser är is-
tället att familjebakgrunden har stor betydelse liksom vad skolan faktiskt 
gör för entreprenörskapsutbildning, förklaringar som oftast slår igenom i 
effektstudier. I ett tänkt spänningsfält mellan utbildning för drivande av 
företag, yttre företagsamhet, eller entreprenöriella förhållningssätt och 
värderingar, inre företagsamhet, återfinns tydligt den första polen i OFB 
och UF i modellernas grundformer. Vad som utvecklas inom Praktiksko-
lan kan närmast beskrivas som ett försök att sammansmälta de två polerna 
i en gemensam form för socialisering till företagande och entreprenöriella 
förhållningssätt och värderingar. Huruvida den nya läroplanen för gymna-
sieskolan bidrar till en fortsatt sammansmältning och därmed skapandet 
av en ny pedagogisk identitet för entreprenörskap är för tidigt att uttala 
sig om. Dock visar Praktikskolan på att det systematiska arbetet för före-
tagande och entreprenörskap som skett och pågår i E-länet kan bidra till 
utvecklingen av nya förhållningssätt när det gäller företagande. 

Här är det dock väsentligt att understryka att utbildning för entre-
prenörskap behöver relateras till E-länet som samhälle, ett samhälle som 
främst haft sin tillit till arbetskraftsintensiv industri i kombination med en 
förhållandevis låg utbildningsnivå. Det bör också relateras till att det skett 
stora förändringar i strukturen för länets arbetsmarknad. Industrin gene-
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rerar allt mindre arbetstillfällen samtidigt som det skett en ökning av anta-
let arbetstillfällen när det gäller till exempel företagstjänster och personliga 
tjänster. Utflyttning från regionen är fortfarande en realitet. Florida (2010) 
beskriver och analyserar skillnaden mellan olika lokalsamhällen och stä-
der i sin studie av ekonomiska krisers olika effekt på samhällen. Han visar 
hur lokalsamhällen där etnisk mångfald, relativ hög utbildningsnivå, när-
het till universitet och ett samhälle där toleransen mot olikhet är självklar 
och utbredd, klarar sig mycket bättre i kriser än traditionella industriorter. 
För dessa orter, vilka liknar vårt läns större orter, gäller att bryta med de 
traditionellt dominerade manliga arbetarkulturerna och programmatiskt 
och långsiktigt arbeta för allsidig högre utbildning, allsidigt kulturell och 
etnisk inflyttning samt stöd och uppmuntran av riskkapitalbolag. Entre-
prenörskapsutbildning är således en aspekt av flera nödvändiga samhälls-
förändringar i E-länet för att åstadkomma ekonomisk och social utveck-
ling på nya sätt som kan bryta den visserligen långsamma men dock tydliga 
trenden att länets befolkning minskar. Vilken roll läroplanerna kommer 
att spela härvidlag är i dagsläget en empirisk fråga. Blotta förekomsten av 
bestämda värden i en läroplan leder inte automatiskt till en förändring av 
undervisningspraktiken (Lindensjö, & Lundgren, 2000). Däremot kan fö-
rekomsten av entreprenörskap i de nya läroplanerna ge argument och för-
utsättningar för att stärka skolans arbete med dessa frågor.
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