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Inledning 
 

Vad ska du bli när du blir stor är en fråga som de flesta har fått höra ända sedan barnsben. Det 
är inte en enkel fråga att svara på som ung när man har mycket annat att fundera på. I en tid 
då det inte längre är självklart att du får en anställning efter gymnasiet eller ens efter 
universitet, är då lösningen att ungdomar redan i tidiga år får lära sig att ta hand om sig själva 
för att kunna starta och driva ett eget företag. Att vara egen företagare är idag är inte lika 
främmande som det en gång har varit. Det finns idag många verksamheter som hjälper 
människor att förverkliga sina idéer och drömmar om att starta eget. Det dyker även upp fler 
och fler tidningar på marknaden som säljer idén om entreprenörskap.   
 
I den här uppsatsen har vi tittat närmare på hur företagsdiskursen framställs i 
tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap. När man tittar i dessa tidningar kan man 
läsa om ung företagsamhet, det handlar om ungdomar som stimuleras och får lära sig att starta 
och driva företag. Tanken är att man vill försöka motivera och inspirera unga till att starta eget 
i framtiden för att de ska se vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden.  
 

Genom att studera ett urval tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap vill vi ta reda 
på hur man framställer unga företagare och hur idén om entreprenörskap säljs i dessa. Varför 
är samhället intresserat av att satsa på entreprenörskap? Är det så att företagande är viktigt för 
hur samhället ska organiseras och hur ”det goda” samhället ska se ut?  
 

Syfte 

Vi vill undersöka om man genom att analysera tidningar/tidskrifter om 
företagande/entreprenörskap kan få en bild av de diskurser som formar synen på unga idag 
och varför samhället är intresserat av att unga ska bli mer företagsamma. Vårt huvudsyfte är 
att genom artikelanalys ta reda på hur tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap 
framställer unga företagare och företagande och vad de ger för bild till läsaren och vad det är 
för bild av företagande som man inte lyfter fram. Vi vill också ta reda på hur 
företagstidningarna marknadsför idén om att starta eget för unga. Därigenom vill vi få syn på 
hur en mer allmän definition av ungdom och företagande återspeglas i dessa tidningar. Vi är 
även intresserade av att undersöka vilka ideal som genomsyrar beskrivningen av detta fält. 
Kan man ur dessa texter utläsa någonting om relationen mellan ungt företagande och 
föreställningen om ”det goda samhället”? 
 

Frågeställningar 

Vad ger man för bild av att vara ung företagare i tidningar/tidskrifter om 
företagande/entreprenörskap? 
Hur gör man för att locka unga att starta eget i tidningar/tidskrifter om 
företagande/entreprenörskap? 
Vilken bild av företagande visar man inte upp i tidningar/tidskrifter om 
företagande/entreprenörskap? 
Vem kan bli entreprenör enligt tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap? 
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Metod och Material 
För att få en bild av ungt företagande och hur det framställs har vi valt att studera fem 
tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap. Vi har gjort ett urval av artiklar där vi 
tittat på 103 stycken, som vi efter Faircloughs modell gjort en textanalys på. En djupare 
förklaring av vårt urval har vi valt att presentera under rubriken avgränsningar. 
Analysen består av två delar där den första är en beskrivande analys som ger en överblick 
över det innehåll som förekommer i artiklarna. Den andra analysen är en tematisk analys där 
vi går in på djupet och kopplar det vi kommit fram till, till större perspektiv. I bakgrunden 
presenterar vi hur företagandet ser ut idag och hur synen på unga har sett ut genom tiderna. Vi 
kommer att använda oss av detta för att få belägg för vår tes och våra frågeställningar. 
 

Tidningarna: 

Här nedan presenterar vi tidningarna och hur många artiklar vi har tittat på från varje tidning. 
 

Entreprenör – för företagsamt folk 
Entreprenör är en tidning som vänder sig till dem som har företag och som redan är inne i 
företagande. Den innehåller intervjuer med företagare ur alla branscher och från företag i alla 
storlekar från hela Sverige. Tidningen ger råd om hur du når framgång genom att ge tips från 
andra framgångsrika företagare. Tidningen ges ut tio gånger per år. Antal artiklar: 34 
 
Allt om eget företag – inspiration, vägledning  
Tidningen ges ut av Nyföretagarcentrum och ger vägledning och inspiration för de som driver 
nystartade eller små företag. De tar upp ämnen som är till nytta för dem som ska starta eller 
har startat företag. Tidningen utkommer med två nummer per år och är prisbelagd men finns 
att hämta gratis på Nyföretagarcentrum. Antal artiklar: 33 
 
Prospects/Pronoveau – Norrköping science park 
Prospects ges ut av Norrköpings Science Park och man skriver om det som sker runt sin 
verksamhet. Den innehåller bland annat intervjuer med företag som finns på Norrköping 
Science Park Tidningens namn har förändrats under den tidsperiod som vi har undersökt. 
Tidningen kommer ut fyra gånger per år och är kostnadsfri. Antal artiklar: 14 
 
Entré –  forskning om entreprenörskap och småföretag 
Tidningen innehåller entreprenörskaps- och småföretagsforskning där man tar upp nya 
avhandlingar, licentiatuppsatser, rapporter med mera. Grundidéen med tidningen är att den 
ska vara en dörröppnare till forskning och den ges ut av Institutet för entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning, ESBRI. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och är kostnadsfri för 
prenumeranterna. Antal artiklar: 11 
 
Fria företagare  
Tidningen Fria företagare ges ut av företagarförbundet och den kommer ut fem gånger per år 
och är kostnadsfri. Tidningen tar upp vad som händer inom småföretagande i Sverige. Man 
granskar politiker och makthavare och man presenterar förslag till att förbättra 
småföretagarklimatet. Denna tidning skiljer sig från de andra genom att den är mer politiskt 
inriktad. Antal artiklar: 11 
 
Anledningen till att antalet artiklar varierar är för att tidningarna skiljer sig åt i sidantal. Allt 

om eget företag och Entreprenör innehåller cirka 60 sidor per nummer, medan de andra har ca 
20 sidor. 



 

 3 
 

Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att titta på ett urval av tidningar/tidskrifter om 
företagande/entreprenörskap för att inte få ett allt för stort material. Vi var intresserade av 
artiklar om unga företagare, artiklar som riktar sig till unga eller på annat sätt berör unga 
människor. De tidningar vi har valt positionerar sig själva i företagsdiskursen då det är detta 
ämne de bygger på. Vi tittar på hur de går tillväga och hur de sprider diskursen vidare. Ett 
annat alternativ hade varit att titta på all information som finns om att starta eget och 
förtagande som till exempel broschyrer, häften, Internet och så vidare. Tidningarna vi har valt 
att analysera är Allt om eget företag, Prospects/Pronoveau, Entré, Entreprenör, Fria 

företagare.  
 
Vi har valt att titta på fyra nummer från varje tidning och tidningarna är utgivna under åren 
2005-2007. Tidningarna är relativt ”färska” för att vi ska kunna undersöka hur företagande 
och ungt företagande framställs idag och inte hur det har sett ut.  
  

Definition av begrepp 

I uppsatsen förekommer en del begrepp som kräver en närmre förklaring över hur vi kommer 
att använda oss av dessa begrepp. 
 
Tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap 
Med tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap avser vi tidningar som skriver om 
företagare och om att starta och driva företag och hur företagandet ser ut i samhället. Vi 
menar inte tidningar utgivna av företag som till exempel medlemstidningar, företagstidningar 
och så vidare. Vi kommer att använda oss av begreppet tidningar om företagande vilket i vårt 
fall avser tidningar/tidskrifter om företagande/entreprenörskap 
 
Ung 
Inom tidningar om företagande är begreppet ung en bred kategori, man gör ingen ålders 
uppdelning utan vem som är ung beror mer på vilken typ av företag de driver och hur 
tidningarna framställer personen. Att vara ung företagare är mer ett ideal än en ålder som det 
framgår i tidningarna. Den unge företagaren kan i tidningarna vara allt från grundskoleålder 
upp till 35 år. 
  
Ung företagsamhet 
Begreppet ung företagsamhet används när man skriver om människor i grundskolan upp till 
gymnasiet som får ta del av entreprenörskapsutbildning i skolan. Mest använder man sig dock 
av begreppet när man talar om verksamheten Ung Företagsamhet.1 Ung Företagsamhet är en 
ideell organisation som funnits sedan 1980. Där man arbetar för att införa företagsamhet och 
kreativitet i gymnasieskolan.  
 
Entreprenör 
Entreprenör är en företagsam person som kan agera inom affärsvärlden med att skapa nya 
varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny organisation 
av affärsverksamheten. Entreprenören kan även agera inom den offentliga sektorn med att 
bland annat förnya skola, sjukvård eller politik.2  
 

                                                 
1 http://www.ungforetagsamhet.se 
2 http://www.ne.se/ 
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Entreprenörskap  
En entreprenörs aktiviteter och verksamhetsförhållanden, som kan delas in i fyra grupper. Den 
första gruppen är entreprenörskapets konsekvenser till exempel sysselsättning och tillväxt. 
Den andra gruppen är entreprenöriellt tänkande, det kan gälla exempelvis kreativitet, 
användarorientering och uthållighet. Till den tredje gruppen hör entreprenöriella miljöer, som 
kan finnas till exempel inom redan befintliga företag eller i regioner. Till den sista gruppen, 
entreprenöriella förlopp, som kan höra till organisering och tillväxt samt skapandet av 
nätverk.3 
 
Företagare 
En person som äger eller leder ett företag. 
 

Uppsatsens disposition 

Hittills har vi presenterat en inledning med syfte och frågeställningar och därefter metod och 
material med avgränsningar och definition av begrepp. Följande kommer vi att presentera den 
bakgrund och tidigare forskning som behövs för att beskriva hur företagsdiskursen ser ut idag 
och hur man har sett på ungdom genom tiderna. Efter det presenterar vi vår analysmetod, den 
kritiska diskursanalysen och Norman Faircloughs tankar kring det. En övergripande inledning 
till analyserna presenteras under rubriken Ungdom och företagande – artikelanalys. Därefter 
följer den beskrivande analysen där vi ger en övergripande bild av de artiklar vi har 
analyserat. Denna analys knyts sedan samman med den tematiska analysen som är en djupare 
analys av artiklarna och här kommer vi att koppla våra resultat till bakgrundstexterna. I 
slutdiskussionen knyter vi ihop den beskrivande analysen med den tematiska analysen för att 
komma fram till svaret på våra frågeställningar och vår tes. Avslutningsvis har vi skrivit några 
reflekterande slutord. 
 

Bakgrund/Tidigare forskning 
Bakgrunden behövs för att förklara hur dagsläget ser ut inom företagande. Den beskriver hur 
det ser ut i samhället idag detta behövs för att se om bakgrunden speglar det som står i 
tidningarna om företagande. Bakgrundstexterna använder vi för att stärka vårt resonemang i 
analys och slutdiskussion. 
 
Till bakgrund har vi valt texter som belyser hur samhället ser ut idag inom företagsdiskursen. 
De tar upp entreprenörskapsundervisning i skolan och ungas attityder till företagande och vad 
man vill göra för satsningar på förtagande i samhället. Bakgrunden tar även upp hur man har 
sett på ungdomen genom tiderna för att kunna koppla det till hur man framställer unga i 
tidningar om företagande.  
 

Unga och företagande idag 

För att öka intresset för entreprenörskap på grund och gymnasienivå driver NUTEK sen 2005 
ett treårigt entreprenörskapsprogram som man redovisar i Entreprenörskapsbarometern 2005- 

unga mer positiva till att bli förtagare
4. Detta för att man vill att unga ska se företagande som 

ett naturligt alternativ till att vara anställd. I undersökningen entreprenörskapsbarometern har 
man undersökt ungas attityder till företagande. Resultatet använder man sig av för att främja 

                                                 
3 http://www.ne.se/ 
4 NUTEK (2006) Entreprenörskapsbarometern 2005 - unga mer positiva till att bli företagare, Stockholm 
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entreprenörskap. Enligt undersökningen som gjordes 2005 så är det 76 % i åldrarna 18-30 
som kan tänka sig att starta eget. Dock är de yngre mer positiva än den äldre i den här 
gruppen till att starta eget. Undersökningen visar även att skolans roll är viktig för hur unga 
ställer sig till företagande. Uppmuntringar från skolans håll leder till att unga blir mer positiva 
till företagande. Den grupp som har företagarförebilder inom familjen är positivare till att 
starta eget.5 
 
32 % i åldersgruppen 18-30 föredrar att vara företagare framför att vara anställd. Dock 
minskar detta med stigande ålder. De som vill vara företagare är huvudsakligen de som har 
växt upp i storstäder. De som studerar på gymnasium är mer positiva till att vara företagare än 
de som studerar på högskola.6  
 
De som inte vill bli företagare anger att det bland annat beror på att ”det kräver för mycket tid 
och engagemang”, ”innebär mindre trygghet”, ”är för osäkert ekonomiskt” eller att man 
”saknar affärsidé”. När det gäller de fördelarna med att vara företagare är det saker som 
”förverkliga idéer”, ”självständigt arbete” och ”personlig utveckling” som dyker upp.7 
 
I åldersgruppen 18-30 är det 4 av 10 som vet vad som krävs för att starta eget företag. Av 
dessa är det sedan 8 av 10 som anser sig klara av att starta ett företag. Hälften av alla personer 
i denna åldersgrupp vet var man ska vända sig om man vill starta eget. Bland dessa skulle 8 av 
10 vända sig till släkt och vänner i första hand. Sen till skatteverket och arbetsförmedlingen 
och i sista hand till nyföretagarcentrum och NUTEK.8 
 
 
Creating Opportunities for Young Entrepreneurship - Nordic examples and experiences

9 är en 
bok som tar upp och diskuterar de satsningar som görs för att öka entreprenörskapsintresse 
bland unga människor i Norden. I projektet har man undersökt och analyserat aktuella initiativ 
kring entreprenörskaps undervisning och andra aktiviteter som är ämnade att stimulera 
entreprenörskap bland unga. The case of Sweden är skrivet av Carina Holmgren och är det 
kapitel som tar upp hur unga svenska människor i åldern 6 - 35 stimuleras och förs in 
entreprenörskap. Studien är baserad på tre nya undersökningar, litteratur och politiska 
dokument, information från Internet, seminarier, och kontakter med organisationer och andra 
aktiva inom området.10 
 
Entreprenörskapsundervisningen är inte en integrerad i alla grundskolor och gymnasium i 
Sverige. I 21 procent av grundskolan finns det aktiviteter som heter något med 
entreprenörskap eller företagsamhet. Dessa aktiviteter är vanligare i de nordliga länen. 
Entreprenörskapsundervisning är mer vanligt på gymnasiet, 78 procent av gymnasierna 
använder sig av någon aktivitet som heter något med entreprenörskap.11 
 
Man har tidigare inte lagt så stor tonvikt på att stimulera intresset att bli egen företagare och 
skolan har haft målet att eleverna ska bli löntagare. Inom grundskolan finns också brist på 
intresse att ta till sig kunskap inom företagande och hur man driver småföretag. De som driver 
                                                 
5 NUTEK (2006) s.32 
6 Ibid s.7 
7 Ibid s.28 
8 Ibid s.34 
9 Holmgren Carina (2005) Creating Opportunities for Young Entrepreneurship - Nordic examples and 

experiences, Örebro 
10 Ibid s.281 
11 Ibid s. 330-331 
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aktiviteter som riktar sig till skolan upplever att de har svårt att locka skolan om de använder 
sig av ord som entreprenörskap och företagande och använder sig hellre av ord som kreativitet 
och ”ta-sig-församhet”.12  
 
Studentföretag är mer vanliga bland dem som studerar akademiska program och mindre 
vanliga bland studenter som går någon yrkesutbildning. Elevernas/studenternas chans eller 
möjlighet att få undervisning i entreprenörskap beror på i vilket län man bor, intresset från 
rektorer och lärare, vilket program man går och det är även beroende på de drivande faktorer 
som finns utanför skolan.13 
 
Holmgren14 skriver att även om regeringens mål är att 50 procent av en åldersgrupp ska ha 
börjat på universitetet innan 25 årsålder, visar detta på att gymnasieeleverna borde ha blivit 
mer förberedda innan de lämnar gymnasiet för att ha samma förutsättningar. 20 procent av 
eleverna går inte klart gymnasiet eller går inte alls. Därför menar man att delar av 
entreprenörskapsutbildningen bör flyttas till grundskolan för att alla elever ska kunna nås.  
 
Entreprenörskapsprojekt utförs olika på olika platser i landet, i olika omfång, och med olika 
innehåll av både privata och offentliga aktörer. Projekten är inte del i någon övergripande 
nationell strategi. Man har upptäckt bristen på aktiviteter inom entreprenörskap i grundskolan, 
men att undervisningen inom entreprenörskap i Västernorrland och Norrbotten har lyckats bra 
med att integrera entreprenörskap i skolsystemet. Så det finns värdefulla erfarenheter att 
undersöka och reflektera över. Man betonar också enkelhet vid flera tillfällen, att det måste 
vara lätt att skaffa sig information, enkelt att använda den och enkelt att veta var och vem man 
kan kontakta.15 Viktigt är också hur man ska stimulera entreprenörskap på långsikt. Idag är 
den största delen av dessa aktiviteter, som är skapade för grundskolan och gymnasiet, projekt. 
Projekten är EU finansierade, offentligt finansierade och även delvis privat finansierade. 
Eftersom projektperioderna är korta, högst tre år, så förlorar projekten aktiv tid i starten innan 
de är kända av målgruppen och tills aktiviteterna blir efterfrågade. Det finns också en risk att 
man tappar nätverk, kompetens och erfarenhet när projektet tar slut.16  
 
Det finns även behov av att stimulera och stötta unga entreprenörer utanför skolan. 25 000- 30 
000 unga människor är ofrivilligt utanför både arbetsmarknaden och skolan. Fler än 60 
procent har inte börjat på universitet innan 25 års ålder. Engagemanget att stimulera unga till 
entreprenörskap utanför skolan är litet, vilket visar att det finns ett behov av att stimulera och 
stötta unga entreprenörer. Men i Sverige finns det många aktörer som arbetar med att ge hjälp 
vid start av företag och vid företagsutveckling.17 
 
Av de ungefär 37 400 företag som startades 2002, startades 22,7 procent av människor som 
var yngre än 30 år. Det är vanligare att man startar företag i åldern 31-40. 56,8 procent av 
företagen i Sverige startas av människor yngre än 40 år.18 Företagsledare under 30 år är lika 
väl utbildade som den övriga svenska befolkningen och de är oftast verksamma inom handel, 
hotell och restaurang sektorn. Mer än hälften av de yngre företagsledarna är nöjda med 
lönsamheten och tycker att den är bra. De företagsledare som är män och yngre än 30 år är de 

                                                 
12 Holmgren Carina (2005) s. 331  
13 Ibid s. 331 
14 Ibid s. 331-332 
15 Ibid s.332 
16 Ibid s.333 
17 Ibid s.333 
18 Ibid s.288 
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som är mest nöjda och de är mer intresserade av att deras företag ska växa än de som är över 
30. Hindren för att ett företag att växa är oftast inte att det är svårt att få lån utan att det är 
hård konkurrens och dålig vinst. De flesta företagsledare är relativt nöjda med företagets 
chanser till lån och kredit.19 
 
Vidare frågar man i Creating Opportunities for Young Entreprenurship vad unga människor 
har för attityder till entreprenörskap. I en undersökning från 2003 bland 2 200 unga i åldern 
18-30 så svarar 71 procent av dem kan tänka sig att starta eget. 24 procent av dem skulle 
kunna tänka sig att starta eget inom 5 år. Men i samma undersökning svarar bara 29 procent 
att de helst av allt vill bli entreprenörer.20  
 
Intresset för att stimulera till entreprenörskap började i slutet av 1990 talet. I Sverige har det 
förut bara varit en industri och handelspolitisk fråga, likadant när det gäller entreprenörskap i 
skolan. NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, har sedan 1998 föreslagit och skapat mått 
för hur man ska stimulera unga till entreprenörskap. 1998 - 2000 drev NUTEK projektet 
”Entreprenörskap i skolan” där syftet var att öka skolans intresse för entreprenöriella vinklar 
till arbete och att öka elevernas företagsamma sidor.21 
 
NUTEK skapade ett förslag till ett nationellt program som handlar om ungt entreprenörskap. 
Målen är att unga ska ha kunskap om entreprenörers villkor och förstå hur man driver ett 
företag realistiskt. De unga ska bli stimulerade av skolan och samhället till kreativitet, 
självständigt tänkande och att kunna ta initiativ som är viktiga egenskaper hos en entreprenör. 
Tanken är att unga ska bidra till att fler företag startas. Ett förslag var att alla studenter skulle 
få chansen att starta och driva ett företag under en tid, programmet realiserades aldrig.22 Att 
stimulera entreprenörskap i skolan är ännu inte en integrerad del av utbildningssystemet men 
det finns ambitioner att det ska bli så i framtiden. Intresset ligger främst vid att stimulera och 
stötta studenter vid universitet att starta företag.23 Entreprenören har varit osynlig i skolböcker 
och läromedel och elever har under en lång tid utvecklats till att bli löntagare. Men det finns 
ett intresse för att stimulera unga till entreprenörskap.24 
 
 
Företagsamma elever - Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

25, är en 
avhandling som har studerat och problematiserat entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 
De skolor som har studerats ingick i ett projekt i Västerbottens län. Målet med projektet var 
att man på sikt skulle stärka företagsamheten, kreativiteten och entreprenörskapsandan i länet. 
 
Entreprenörskap och företagsamhet börjar bli allt vanligare i skolvärlden, skriver Eva Leffler i 
sin avhandling.26 Hon tar även upp att det samtidigt har gjorts lite forskning i området, 
speciellt när det gäller grundskolan. De senaste åren har man genom olika projekt försökt att 
föra in entreprenörskap i skolan mer och mer. När det gäller diskursen av barn i skolan har 
den ändrats från en oriktig bild av vad elevers aktivitet egentligen är till att idag uppmuntra 
eleverna att vara mer aktiva till att forma innehållet på deras skolarbete, menar Leffler.27 

                                                 
19Holmgren Carina (2005) s.289-290 
20 Ibid s.290-291 
21 Ibid s. 293 
22 Ibid s.293-294 
23 Ibid s.300 
24 Ibid s.304-306 
25 Leffler Eva (2006) Företagsamma elever – Diskurser kring entreprenörskap och företagande i skolan, Umeå 
26 Ibid s.232 
27 Ibid s.234 
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Vidare skriver hon28 att entreprenörskap länge har varit en viktig del för samhället. Målet med 
att ha entreprenörskap i skolan är att man vill lyfta och träna individer till att se möjligheter att 
kunna starta sina egna företag i framtiden. Hon skriver att den entreprenöriella diskursen inte 
har som mål att bara bli en del av skolan utan att ta över och förändra och därigenom bli 
standardiserad. Entreprenörskap blir då en naturlig del i skolan inte bara en kurs på sidan om. 
Leffler29 skriver att anledningen till att man vill satsa mer på företagande är den rådande 
arbetslösheten och den stagnerade ekonomin. Man ser företagande som en lösning på detta.  
 
Hon30 tar upp relationen mellan hem, skola och samhälle och hur den har sett ut genom 
tiderna. Skolans fostrande roll och insats fanns med redan i den första läroplanen för 
grundskolan. Sedan dess har olika trender och utvecklingsprojekt kommit och gått under årens 
lopp och har fått mer eller mindre varierande genomslagskraft. Skolan har även mötts av 
kritik för att vara i en värld utanför omvärlden. De har även fått kritik för sina arbetssätt att de 
inte hänger med i samhällsutvecklingen eller arbetsmarknadens behov. 
 
Leffler31 skriver att skolminister Ylva Johansson i ett tal från -97 sa att entreprenörskap är 
viktigt att ha i skolan och att det är viktigt för samhällsutvecklingen. Johansson såg att 
behovet fanns och att det skulle ge eleverna möjlighet att utveckla ett ”företagsamt 
förhållningssätt”. Man behöver anpassa skolan efter samhället och ett sätt att uppnå detta är 
genom entreprenörskap i skolan. Vidare skriver man att regeringens nationella 
utvecklingsplan för skolan har haft en betydande påverkan, då en del prioriterade ämnen har 
styrt hur läroplanen sett ut. 
 
Entreprenörsbildens framväxt och förändringar från 1600-talet och fram tills idag tas även 
upp av Leffler.32 Bilden av entreprenören är mångtydig och har bedrivits och tolkats på olika 
sätt genom tiderna, menar hon. Från början hade entreprenören en stor betydelse för 
ekonomin, och framförallt för nationalekonomi, men har utvecklats med tiden och är idag ett 
ideal som kan förknippas med många olika verksamheter.  
 
Leffler33 går vidare genom att berätta att entreprenören, under 1600-talet, var en person som 
var riskfylld och som kunde riskera hela sin förmögenhet. Man gjorde tjänster åt staten som 
sedan kontrakterades till ett fast pris. Under 1700-talet fick entreprenören en betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen. Ekonomen, Jean Baptiste Say34 menade att entreprenören var en 
person som kunde bedöma vilka behov som fanns för att sedan täcka dessa behov genom att 
producera varan, entreprenören tog hela risken själv. Sedan under 1800-talet hade 
entreprenören också en betydande roll för ekonomin, där uppgiften var att anpassa kapital och 
arbete. Då var entreprenören en person som skapade förändringar. På 1900-talet har man inom 
entreprenörskapsforskningen studerat entreprenören som person, småföretagare och hur 
entreprenörskapet har utvecklats. Ekonomen Joseph Schumpeter35 sa under 1900-talet att en 
entreprenör var en person med speciella egenskaper, som genom att introducera nyskapande 
idéer bröt existerande mönster. Företagsekonomen Hans Lindström36 har tagit fram fram 
typiska drag som entreprenören har risktagare, kapitalist, nyskapare, möjlighetssökare och 

                                                 
28 Leffler Eva (2006) s.235 
29 Ibid s.9 
30 Ibid s.8 
31 Ibid s.9 
32 Ibid s.43 
33 Ibid s.45 
34 Ibid s.45 
35 Ibid s.46 
36 Ibid s.46 
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samordnare. Efter andra världskriget var det viktigt att stimulera samhällsutvecklingen genom 
att stimulera individer till att starta eget genom att ta reda på vilka personer som hade en 
entreprenöriell förmåga. Entreprenören var en som ville förändra sitt liv och kanske var 
missnöjd med sina tidigare erfarenheter från arbetsmarknaden.37 
 
Ekonomerna Orvis Collins, David Moore och Darab Unwalla38  har undersökt vilka 
kännetecken som förekommer hos entreprenörer och kommit fram till att de utmärkande 
dragen är att man kommer från en svår uppväxt och har en ovilja att underordna sig 
auktoriteter. Andra kännetecken är att de är rastlösa, beslutsamma och fyllda av självhävdelse. 
Denna undersökning har dock fått kritik för att vara för stereotyp och den anses inte heller 
vara representativ eftersom endast en mindre del av entreprenörerna verkligen är så. 
 
Leffler39 skriver att bilden av entreprenören är mångskiftande och det finns flera tolkningar på 
vad som är specifikt för en entreprenör. De flesta menar dock att en person som är entreprenör 
är nyskapande, handlingskraftig, risktagande, möjlighetssökande och en samordnare som har 
betydelse för ekonomin. 
 
Vidare tar hon upp att den betydelse som entreprenörer har i samhället idag har väckt intresset 
hos både näringsliv och utbildningsväsende, där man funderar över om det går att lära sig att 
bli en entreprenör.40  
 
NUTEK41 ser på entreprenörskapsutbildningar som ett sätt att eleverna möjlighet att komma i 
kontakt med tänkbara framtida karriärmöjligheter. Grundtanken i att undervisa i 
entreprenörskap är att utveckla elevernas företagsamma kompetenser. För elevernas del 
handlar det om att efter eget intresse kunna ta initiativ och ha makt över sitt eget lärande, 
eleverna ska via lek utveckla sina företagsamma förmågor.  
 

Ungdomssyn genom tiderna 

Var de unga mer skötsamma förr? Vad innebär egentligen det slitna begreppet 
ungdomsproblem och vilka är det som genom historien utmålat ungdomar som problem? 
Detta är några av frågorna man tar upp i boken Ungdom som samhällsproblem

42. Författarna 
Lars B Ohlsson, doktorand i socialt arbete och Hans Swärd, fil. Dr. i socialt arbete har 
undersökt hur man har betraktat ungdomsproblem genom tiderna, vilka problem man tar upp i 
offentliga samtal under olika tidsperioder och vad man har vidtagit för åtgärder. Uppfattningar 
om hur marginaliserade ungdomar ska anpassas har historiska, kulturella, klassmässiga, 
regionala och vetenskapliga förklaringar. Ungdomsproblem måste ses i ljuset av ständiga 
samhälleliga förändringar och skiftande vetenskapliga idéer och synsätt. Vuxensamhället har 
under olika tider tillskrivit barn och ungdomar särskilda problem och det har att göra med 
frågor om rätt och fel, ont och gott, moral och omoral. Ungdomsproblem är historiskt 
föränderligt och utformas av kulturella, ekonomiska, politiska och sociala institutioner å ena 
sidan och ungdomars handlande och experternas föräldragenerationens uppfattningar om 
deras moral och behov å den andra sidan. Problemen knyts till den sfär ungdomen rör sig 
inom till exempel hemmet, skolan, arbetsmarknaden, kamratkretsen eller fritiden. Eller till de 

                                                 
37Leffler Eva (2006) s.47 
38 Ibid s.49 
39 Ibid s.52 
40 Ibid s.80 
41 Ibid s.91 
42 Ohlsson Lars B & Swärd Hans (1994) Ungdom som samhällsproblem, Lund 
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områden där ungdomar ses som problemgrupper till exempel när det gäller kriminalitet, 
arbetslöshet och så vidare.43 
 
Ohlsson och Swärd44 tar upp vad som är skillnaden på ungdomsproblem och ungdomars 
problem. Ungdomsproblem har att göra med att vuxensamhället tillskriver en annan grupp, i 
det här fallet ungdomen som problem. Det behöver inte ha något att göra med hur 
ungdomarna själva upplever situationen. Begreppet ungdomars problem handlar om hur 
ungdomar själva upplever sin situation det kan handla om osäkerhet, svårigheter att välja väg 
med mera. 
 
I dagens samhälle anses resursbetonade problem var oroväckande. Stora ungdomsgrupper 
som ställs utanför arbetsmarknaden riskerar att få bestående sociala problem och 
undersökningar visar på att en fjärdedel av vissa ungdomsgrupper vid något tillfälle har fått 
socialbidrag.45 
 
Ohlsson och Swärd46 tar upp flera forskare en av dem är sociologen Stanley Cohen som 
menar att i vår kultur finns ett behov av syndabockar och därför skapar vi dem. Men 
egentligen är det inte de utpekade ungdomarna som är det egentliga föremålet för oro, utan 
det är problemutpekarnas upptäckt av att grunder för deras åsikter håller på att vackla som gör 
dem osäkra. 
 
De tar upp många historiska exempel på hur man har sett på ungdomsproblem genom tiderna. 
Att kunskapen inte är stor om hur barn och ungdomar behandlats i äldre tider beror på att de 
förr inte sågs som en särskild kategori utan behandlades som vuxna. Det är först när de setts 
som en egen grupp som man börjat prata om barn och ungdomsproblem.47 Utvecklingen av 
institutioner har synliggjort avvikarna. Enligt 1842 års folkskolestadga skulle alla barn samlas 
i en gemensam bottenskola vilket skapade en ny slags barndom. Barnen skulle vara hela och 
rena, läsa läxor och sitta tysta. I skolan samlades alla barn fattiga som rika och skillnaderna 
blev väldigt tydliga. De som inte ville gå i skolan sågs som ett problem och snart ställdes krav 
på att avvikarna skulle isoleras. Särskilda avsöndringsskolor skapades för avvikarna, vilket 
gjorde att det skapades särskilda grupper problembarn. Nya yrkesgrupper som barnavårdare 
utvecklades. Dessa barnavårdare och den nya vetenskapen övertog ett visst ansvar från 
familjen, problem som tidigare setts som privata blev nu offentliga angelägenheter. ”Det 
sociala” är ett begrepp som inte bara syftar på institutioner utan också alla andra sociala 
relationer som ersatt familjen. Det sociala har alltmer kommit att ingripa i familjelivet genom 
kontroll av individen och genom att bestämma vad som ska uppfattas som problem.48  
 
I Sverige diskuterade man återkommande ungdomens förvildning, ungdomsbrottslighet,med 
mera. Boken tar bland annat upp en skrift som heter Ungdomsbrottslighet och vanart i 

Sverige. Deras orsaker och bekämpande, från 1921. I skriften konstaterar docenten David 
Lund att ett av tidens problem var ”dagdrivarbarnen, vilka leva en stor del av sin tid på gatan, 
som med skäl kan kallas djävulens kindergarten”.49 Storstädernas gator sågs som 
problemområden där unga samlades som strömmat in från landsbygden in till staden.  

                                                 
43 Ohlsson Lars B & Swärd Hans (1994) s.16  
44 Ibid s.19 
45 Ibid s.21 
46 Ibid s.23 
47 Ibid s.23 
48 Ibid s.23-24 
49 Ibid s.34-35 
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Även om ungdomarna är offer för föräldrarnas eller samhällets misstag och inte själva kan 
påverka detta, har det i allmänhet ansetts att de själva kan välja att ta sig ur den situation de 
hamnat i. Man menade att barnet hade ett val att välja gatan eller skolan. (detta tankesätt fanns 
främst i slutet av 1800-talet)50  
 
Ungdomsgrupper har ofta väckt stor uppmärksamhet. I slutet av 1950-talet förekom rock´n 
roll uppror i flera Europeiska städer. Mängder av ungdomar samlades utanför biografer där 
det visades en populär amerikansk rockfilm. Forskare har diskuterat vilken betydelse pressen 
hade i detta genom de förväntningar som skapades. Eftersom filmen lett till uppror i Europa 
var det inte konstigt att ungdomen i Skandinavien skulle följa efter.51  
Under 1950-talet myntades begreppet ”kravallpojken”, undersökningar om dessa 
”kravallpojkar” visade att de haft det mer besvärligt än genomsnittsungdomen och att ”han” 
var ohämmad och inte lika känslig för vad andra tyckte om honom. 1968-års studentuppror i 
Europas huvudstäder är ett annat exempel på ungdomsuppror som väckte stor medial 
uppmärksamhet.52 På 1950-60-talet menade man att de nya förortsområdena och brist på 
socialkontroll ledde till ungdomsproblem.53  
 
På 1980-talet gjorde ungdomen uppror genom husockupationer, gatuvåld och 
elevdemonstrationer. Den här typen av aktioner har setts som skrämmande och hotfulla för att 
de sågs som okontrollerbara. Under 80-talet handlade diskussionen om det stora 
ungdomsvåldet och stora anti-våldskampanjer drog igång i landets skolor.54  
 
Fritidsgårdarna som började dyka upp under 30-talet skulle göra så att den ”passiva” 
ungdomen fick lära sig att göra något vettigt på sin fritid. Gårdarna skulle förebygga problem 
som gängbildning och verka för att ungdomarna inte skulle vara sysslolösa och hänga ute på 
gator och torg.55  
 
Ohlsson och Swärd56 skriver att åtgärder har vidtagits på många områden när det gäller att 
förebygga och åtgärda ungdomsproblem. ”Det schemalagda barnet” är ett uttryck som använts 
för den utveckling som ägt rum. Städernas förortsungdomar är idag omgivna av myndigheter, 
projekt och föreningar som är beredda att gripa in och förebygga, aktivera och kontrollera. 
Ungdomar och barn ska skyddas från både det ena och det andra och syftet är att ge dem en 
värdig och meningsfull livssituation. Genom att förbjuda skadliga inslag och stimulera den 
goda kulturen och de goda sysselsättningarna ska ungdomarna förädlas och lotsas in i 
vuxenvärlden. De som har kritiserat detta perspektiv har menat att regleringen av ungdomen 
är ett uttryck för den härskande klassens försök att reproducera det kapitalistiska samhället. 
 
Det är i medierna som ungdomsproblemen mejslas fram, skriver Ohlsson och Swärd57, genom 
språket och den ständiga upprepningen skapas speciella föreställningar hos läsaren. Mediernas 
rapportering har ofta inget med ungdomars egen verklighet att göra. Deras svartmålning leder 
ofta till moralisk panik och leder till att myndighetspersoner ställer krav på kraftåtgärder.  
Samhällets behov av att upprätthålla ordning och kontrollera vad de unga sysslar med syns på 
alla de olika satsningar som görs på olika ungdomsverksamheter. Satsningar som ofta 
                                                 
50 Ohlsson Lars B & Swärd Hans (1994) s.46 
51 Ibid s.26-27 
52 Ibid s.27 
53 Ibid s.41 
54 Ibid s.48 
55 Ibid s.78-79 
56 Ibid s.204-205 
57 Ibid s.205 
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kommer uppifrån, från den kommersiella marknaden eller från olika myndigheter, kan stå i 
direkt motsats till ungdomars egna identitetsexperiment och sociala rörelser. Det finns en risk 
att ungdomar då blir passiva objekt för andras omsorg. Det finns ofta inslag i 
ungdomskulturen och i ungdomars val av livsstil, initiativ och egenorganisering som fungerar 
utan institutionellt stöd.  
 
När samhället försöker placera ungdomar i gällande värdestrukturer sätter myndigheterna upp 
normer, utfärdar förbud, kontrollerar och integrerar de unga. Allt detta behövs, menar Ohlsson 
och Swärd, däremot har det diskuterats hur långt samhällets kontroll ska sträcka sig och hur 
mycket ungdomar själva ska få utveckla egna kulturer och livsstilar, utan att samhället 
reglerar eller begränsar deras skapande.  
En del av den statliga och kommunala ungdomsverksamheten ger minimalt utrymme för 
ungdomars eget skapande. Och även om ungdomarna kan komma till tals sker det enligt de 
ramar som myndigheterna satt upp och på myndigheternas bestämmelser.58 
 
Ungdomsforskningen är splittrad när det gäller att bedöma hur stora ungdomsproblemen är 
och dess orsaker. Vissa forskare menar att samhället är inne i en ny fas sedan andra 
världskriget och att ungdomars situation och problem som knyts till dem nu är annorlunda och 
allvarligare. Andra forskare menar att vuxensamhället under de senaste 150 åren sett på 
ungdomen på samma sätt och att historien upprepar sig.59 De som är inne på den första 
ståndpunkten menar att det postindustriella samhället är ett kunskapssamhälle som ställer helt 
nya krav på människorna. Utbildningstiderna har blivit längre vilket gör att ungdomar är 
beroende av vuxensamhället längre samtidigt som perioden mellan barndom och vuxenhet har 
förlängts. Man ser ungdomen som konsumenter och som några som har distanserat sig från 
vuxenvärlden. Normer och värderingar har fallit sönder utan att andra har skapats vilket lett 
till en sjunkande arbetsmoral och skattemoral. Vidare menar dessa forskare att det har skapats 
en onyttig grupp ungdomar som är isolerad från samhället. En grupp ungdomar som frågar sig 
om de har en framtid där bland annat arbetslöshet är en av de faktorer som förstärker den 
negativa bilden. Forskarna som sympatiserar med den andra ståndpunkten menar att 
problemen uppmärksammas mer i media idag, men att problemen är de samma som de alltid 
har varit.60   
 

Föranalys 

Utifrån vår bakgrund kan man se att det finns en sammanhållen diskurs kring ungdom och 
företagande/entreprenörskap. Hur bidrar tidningarna till att bibehålla och reproducera denna 
diskurs? För att svara på det ska vi använda oss av Norman Faircloughs diskursanalys, den 
förklarar vi närmre i nästa stycke. 
 

 

 

 

                                                 
58 Ohlsson Lars B & Swärd Hans (1994) s.205 
59 Ibid s.42 
60 Ibid s.42 
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Analysmetod - Norman Faircloughs diskursanalys 
Marianne Winther Jorgesen och Louise Phillips61 skriver att man inom diskursperspektivet ses 
språket i sig själv som betydelsefullt. Vidare står det att man ibland ser diskurs som 
“samtalsordning” där man talar, förhåller sig och förstår fenomen på olika sätt. I diskurser kan 
man inte bara se de sociala förändringar som sker utan de man kan också skapa förändringar 
och upprätthålla mönster som redan finns. För att djupare sätta sig in i Faircloughs tankar 
hänvisar vi till hans Discourse and social change

62
.     

 
Inom diskursanalysen finns den kritiska diskursanalysen, dit hör Norman Faircloughs63 
tankar, vars idéer vi har tänkt använda oss av i vår analys av artiklarna. Anledningen till att vi 
har valt Fairclough är för att det är den metod som är mest utvecklad inom den kritiska 
diskursanalysen. Metoden som Fairclough använder sig av går ut på att man ska plocka texten 
i bitar för att analysera den och genom detta hitta underliggande betydelser i texten. Enligt 
Fairclough64 påverkas vårt sociala samspel och hur vi använder oss av språket av orsaker och 
effekter, som är både medvetna och omedvetna. Vidare säger han att språket är viktigt vid till 
exempel maktutövande, samtidigt som språket är socialt skapande så är det också socialt 
skapat. Det språk vi använder oss av består av vår sociala identitet och de sociala värderingar 
vi har samtidigt som det består av de system och regler som finns i samhället, menar 
Fairclough. I vårt fall kan man säga att tidningarna är en del av samhället och speglar därför 
de åsikter och regler som förekommer där. Därigenom menar Fairclough att språket, eller i 
vårt fall den skrivna texten, kan ses som ett socialt system. Enligt Fairclough65 är enbart 
textanalys otillräcklig som diskursanalys eftersom den inte tittar på kopplingarna mellan 
texterna, de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna som finns. Därför 
behöver man kombinera texten med en social analys. 
 
Vid analyserande av en diskurs ska man fokusera på två saker66: 
 

• den kommunikativa händelsen - som till exempel en artikel, en film, ett tal, en 
intervju. 

• ”diskursordningen - summan av de diskurstyper som används inom en social 
institution eller en domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.”67 Winther 
Jorgensen och Phillips skriver att en genre är ett språkbruk som är förknippat med och 
som skapar en bestämd social praktik till exempel intverjugenre, nyhetsgenre. 
Exempel på diskursordningar är mediernas eller sjukvårdssytemet. Inom en 
diskursordning finns det diskursiva praktiker, där tal och skrift sakpas och konsumeras 
det vill säga tolkas. I dessa diskursiva praktiker används diskurser och genrer på 
bestämda sätt. Dock kan språkbrukare ändra den rådande diskursordningen om de 
använder diskurser och genrer på nya sätt eller väljer att använda diskurser och genrer 
från andra diskursordningar skriver Winther Jorgensen och Phillips68. 

 

                                                 
61 Winther Jorgesen Marianne och Phillips Lousie (2000) Diskurs analys som teori och metod, Lund s.7 
62 Fairclough Norman (1992) Discourse and Social Change, Cambridge  
63 Winther Jorgesen och Phillips (2000) s.66 
64 Ibid s.71 
65 Ibid s.72 
66 Ibid s.73 
67 Ibid s.73 
68 Ibid s.73 
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Fairclough69 har en analysmodell som han utgår ifrån (se nedan). Modellen bygger på tre 
nivåer som man kan använda sig av när man tittar på en text. Man behöver dock inte använda 
sig av alla nivåer i analysmodellen utan vilken nivå man lägger störst vikt vid beror på det 
egna projektets problemformulering, frågor och räckvidd. För vår del ligger fokus på den 
andra nivån där man tittar på de bakomliggande mekanismerna för texten.  
 
I den första nivån som man tittar på är textens egenskaper, texten själv. Detta bygger vår 
beskrivande analys på där vi tittat på artiklarna och hur de är skrivna. I den andra nivån tittar 
man på de produktions och konsumtionsprocess som är bundna till texten detta kallas den 
diskursiva praktiken. Denna nivå har vi studerat mest i vår analys och den kommer under den 
tematiska analysen. Den tredje nivån är det som Fairclough kallar den sociala praktiken och 
den tittar på den bredare sociala praktiken det vill säga det större sammanhang som texten är 
en del av. I Faircloughs70 modell skiljs de olika nivåerna åt och därför ska man även göra det 
när man analyserar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Första nivån, texten 
Här tittar man på texten själv och hur den är uppbyggd vad man använder för vokabulär, 
grammatik och hur sammanhanget i texten ser ut. Med hjälp av dessa verktyg gör man en 
analys av textens egenskaper. Detta steg påverkar sedan steg två i modellen71. 
 
Andra nivån, diskursiv praktik 
Denna nivå tittar på hur skribenten, i vårt fall, bygger upp sin text på redan existerande 
diskurser och genrer när han/hon skriver sin text. Den diskursiva praktiken tittar även på hur 
läsaren använder diskurser och genrer i sin konsumtion och tolkning av texten på så sätt att de 
kunskaper läsaren har sedan tidigare formar hur man tolkar det man läser. Här tittar man på 
hur texten är producerad och hur man tolkar texten. Till exempel kan man titta på vilka steg 
texten måste gå igenom från det att den skrivs tills den trycks, man kan även titta på hur man 
framställer sig genom språket menar Fairclough72.  
 
Den tredje nivå, social praktik 
Texten och den diskursiva praktiken kan sedan placeras in i den sociala praktiken som de är 
en del av. I den här nivån kan man klarlägga relationerna mellan den diskursiva praktiken och 
diskursordningen. Vi kan alltså se vad som kommit fram i analysen och genom detta kan man 
sätta in det i ett större sammanhang/diskurs73. 

                                                 
69 Winther Jorgesen och Phillips (2000) s.74 
70 Ibid s.74 
71 Ibid s.87 
72 Ibid s.85 
73 Ibid s.90 
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Faircloughs fokus i modellen bygger på att en diskus är en viktig form av den sociala 
praktiken då diskursen både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter, och sociala 
relationer, inklusive maktrelationer och samtidigt formar andra sociala praktiker och 
strukturer. En diskursiv praktik reproducerar inte bara en existerande diskursiv praktik utan 
ifrågasätter även strukturen genom att ge beteckningar åt det som ligger utanför strukturen. 
Alla kommunikativa händelser är en social praktik eftersom de reproducerar eller ifrågasttler 
den diskursordning som råder. Den kommunikativa händelsen formar själv eller formas av 
den större sociala praktiken genom hur den förhåller sig till den rådande diskursordningen 
menar Winther Jorgesen och Phillis.74 
 

”Texter har flera betydelsepotentialer som kan motsäga varandra och texter är till 

övervägande del öppna för flera tolkningar” 75 
 
 

Applikation av Faircloghs modell 

Vårt huvudsyfte är att säga något om nivå tre vilket vi kan göra via den artikelanalysen vi har 
gjort. I vår beskrivande analys har vi använt oss av den första nivån i Faircloughs modell. Där 
vi har studerat och analyserat texten i sig själv. Det vi har tittat på är hur texten är uppbyggd 
genom att studera hur man skriver, vad man använder sig av för uttryck och hur texten ser ut 
som helhet. Därigenom har vi kunnat utläsa en övergripande analys över vad artiklarna tar 
upp. Den andra nivån har vi använt oss av i vår tematiska analys. Här har vi studerat hur 
skribenten använder sig av de diskurser och genrer som redan finns inom området 
företagande. Vi har studerat vad det är som skrivs i förhållande till vad bakgrunden säger. Då 
vi själva läser texten ses vi även som läsare av den och i tolkningen vägs därför vår 
förkunskap in för hur vi uppfattar texten och därigenom kommer vår tolkning av den. Vi har 
även tittat på hur skribenten framställer ämnet genom språket för att belysa eller framställa 
något i artiklarna. I den tredje och sista nivån tar vi hjälp av de två tidigare nivåerna för att 
placera in de i den sociala praktiken som de ingår i, detta görs i vår slutdiskussion. Här kan 
man se hur företagsdiskursen ser ut och hur den framställs och vad resultatet kan peka på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Winther Jorgesen och Phillips (2000) s.76 
75 Ibid s.80 
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Ungdom och företagande – Artikelanalys  
Vi har totalt tittat på 103 artiklar, varav 33 stycken i Allt om eget företag, 34 stycken i 
Entreprenör, 14 stycken i Prospects, 11 stycken i Entré och 11 stycken i Fria företagare. 
När vi läste tidningarna hittade vi några vanligt förekommande ämnen, där man tar upp unga i 
en företagsdiskurs, dessa valde vi att kategorisera in artiklarna i. De mest förekommande 
ämnena som berör ungt företagande är:  
 

Ung företagsamhet – artiklarna under ämnet Ung företagsamhet handlar om unga som är i 
åldern 15-19, som på något sätt har fått testa på att starta företag 
 
Unga företagare – Artiklar om Unga företagare innefattar artiklar om unga företagare i 
åldrarna 19-35 och de tar upp vad man gör inom företaget och vad företagaren har för 
bakgrund. 
 
Skola/Utbildning – Kategorin skola/utbildning tar upp entreprenörskap i skolan. Artiklarna 
tar upp vad det är för satsningar som har gjorts och som ska göras. 
 
Förebilder/Inspiration – Artiklarna under förebilder och inspiration tar upp mentorskap, 
stora företagare som startade som små och som har lyckats och andra texter som kan ge 
inspiration till dem som vill eller har startat eget. 
 
Synen på unga och ungas attityder – Under synen på unga och ungas attityder skriver man 
om vad de unga själva har för attityder till entreprenörskap. 
 
Negativa bilder – Här skrivs det i artiklarna om det som är negativt med att starta eget, det 
förekommer även annonser i denna kategori som tar upp negativa sidor med att ha eget 
företag. 
 
Vi valde att ta med mindre förekommande ämnen som: synen på unga och ungas attityder och 
negativa bilder, för att ta reda på om man tar upp några negativa sidor med att starta eget 
företag och om man i tidningarna skriver om ungas attityder till entreprenörskap. Eftersom 
vissa artikelkategorier förekom oftare än andra gav vi mer utrymme åt de större kategorierna 
och ger därför fler exempel från dessa kategorier. Kategorierna går till viss del in i varandra 
och vi kan därför inte göra någon exakt avdelning då några av artiklarna passar in i flera 
kategorier. Vi har då valt att placera artikeln i den kategori den har mest samhörighet med. 
 
Urvalet av artiklar har inte gjorts efter tidningarna utan efter artiklarnas representativitet för 
den aktuella kategorin. Där vi valt en artikel som liknar andra inom den kategorin och i några 
fall även artiklar som är sticker ut från mängden för att även visa på hur dessa kan se ut. Dock 
kommenterar vi om det är någon typ av artikel som förekommer särskilt mycket i någon 
kategori. 
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Beskrivande analys  
Först presenterar vi en sammanfattande text om varje artikelkategori. Efter varje 
sammanfattning presenterar vi några exempel från de artiklar vi har tittat på och kommenterar 
dessa kort. I den beskrivande analysen använder vi oss av Faircloughs första nivå där vi tittar 
på texten i sig själv och hur den är uppbyggd, detta för att få en övergripande blid av vad 
artiklarna tar upp.  
 

Ung företagsamhet 

I artiklarna under kategorin Ung företagsamhet tycker vi oss se en tro på unga, att tidningarna 
framställer unga på ett nytt sätt. Genom artiklarna kan vi se en positiv syn på de unga och 
deras företagsamhet och man tror på att unga är kapabla till att starta och driva företag. Det 
finns en önskan om att unga ska vilja starta eget och bli entreprenörer. Åldrarna på unga under 
denna kategori är från 15-19, men det nämns i några artiklar att man vill starta detta 
företagstänk hos de unga redan i grundskolan det vill säga att få in unga tidigt i de banorna. I 
dessa artiklar använder man sig ofta av ordet ung. 
 
De flesta artiklarna i denna kategori handlar om organisationen Ung Företagsamhet och deras 
verksamhet. Då handlar det mycket om de tävlingar som anordnas av Ung Företagsamhet där 
unga tävlar i företagsamhet, det finns både SM och EM i ungt företagande. Ung 
Företagsamhet har tävlingar och prisutdelningar för att motivera och inspirera till att fortsätta 
med företagande så som tidningarna framställer det. Det framgår även att det erbjuds samma 
hjälp till ungdomar i skolan som går någon slags entreprenörskapsutbildning som till dem 
som verkligen ska starta företag det vill säga lite äldre. I artiklarna nämns det att man vill få in 
företagande i skolan för att förbereda unga för arbetslivet. Genom detta vill man att unga ska 
tro på sig själva, bli mer kreativa och tro på sina idéer. Några artiklar visar exempel på unga 
som har startat eget men endast några få av dem får komma till tals.  
 
Europamästare i företagande, Allt om eget företag, nummer 1, 2006 s.46-47 
Artikeln handlar om några unga tjejer som driver ett eget företag där de designar och säljer 
annorlunda reflexer. Det hela började under gymnasietiden när de var med i en tävling, som i 
Sverige arrangeras av Ung Företagsamhet. I tävlingen deltog en miljon gymnasieelever från 
27 länder som under skoltiden får starta, driva och avveckla ett företag. Efter detta bestämde 
sig tre av tjejerna för att fortsätta med företagande och driva idén på riktigt. Tjejerna fick hjälp 
av Nyföretagarecentrum och Ung Företagsamhet men även av sina föräldrar. Tidningen har 
intervjuat företagets produktansvarig som berättar om företaget och de svårigheter som de har 
stött på under starten. Intervjun är skriven i frågeform något som man inte gör så ofta annars. 
Titlarna som de har inom företaget som produktansvarig, Vd och marknadschef vilket låter 
väldigt seriöst när det handlar om 19-åringar, vilket ger ett intryck av att de är äldre än vad de 
är. Företagets produktansvarig säger även en mening som ”jag har aldrig fått ut som mycket i 
hela mitt liv” vilket också känns lustigt att höra från någon som bara är 19. På ett ställe 
nämner hon att hon har fått bättre självförtroende reportern svarar då med ”ja, självförtroende 
har du, vilket man måste ha som företagare” det verkar då som att skribenten vill påpeka att 
de vet bättre. När artikeln handlar om en ung företagare så känns det som att man vill att hon 
ska vara på en ung nivå och inte framstå som för seriös och vuxen, som hon ändå framstår 
som nu.  
 
I den här artikeln lyfter man fram en tjej som genom en tävling som arrangeras av Ung 
Företagsamhet har blivit Europamästare i företagande. Det handlar om unga som har lyckats. 
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Vill skribenten att hon ska framstå som yngre än hon gör för att andra unga ska kunna 
identifiera sig med henne. Hur stor roll spelar föräldrarna in i att skapa sina barn och vad de 
ska bli? Trots att hon låter vuxen får skribenten henne att låta ung, varför? 

  

En framtida investering, UF fyller 25 år, Pronoveau, nummer 4, 2005 s.20-21 
Artikeln berättar dels om en av grundarna till organisationen Ung Företagsamhet dels om ett 
Ung Företagsamhet företag. Syftet med Ung Företagsamhet är att ge ungdomar tro på sin egen 
företagsamhet och att ge dem en djupare insikt i företagsvärlden. I artikeln skriver man att 
Ung Företagsamhets verksamhet är en investering för framtiden för att Sverige behöver fler 
företag som skapar fler jobb åt andra. Grundaren av rörelsen berättar om hur han kom i 
kontakt med Ung Företagsamhet i Amerika och hur det såg ut i Sverige på 1970 talet när 
arbetslösheten började växa. 1980 startades Ung Företagsamhet och målet var att förbereda 
ungdomar för vuxenlivet. Andra delen av artikeln beskriver vad ett UF företag är vilket man 
gör genom att berätta om fem elever på Curt Nicolin gymnasiet i Finspång som har provat på 
att driva ett företag. Företaget heter ”Bli Gripen” och går ut på att marknadsföra skolan 
genom att informera högstadieelever om skolan. Detta är något som inträffar varje år då några 
elever marknadsför skolan. ”Hittills ligger vi nog på 60 timmar över skoltid och per person”, 
säger en av eleverna, som också säger att mycket av deras egen skoltid blir lidande och att de 
får ta igen det senare. Alla fem eleverna i företaget är överens om att Ung Företagsamhet har 
ökat deras intresse för det egna företagandet. I texten skriver man att de unga själva arbetar 
fram idéerna.  
 
I den här artikeln tar man upp Ung Företagsamhets verksamhet, man visar på hur unga får 
driva ett företag. Är det bra att deras eget skolarbete blir lidande, klarar alla elever detta, eller 
är det bara en elit som orkar? I texten skriver man att de unga själva arbetar fram idéerna 
samtidigt som det står att det är några som arbetar med att marknadsföra skolan varje år, 
arbetar de då verkligen fram idén själva? Det här med ungt företagande är något som skolan 
kan dra nytta av de kan själva få ut något av de företag som eleverna driver.  
 

Unga företagare 

Gruppen Unga företagare innefattar artiklar om unga företagare i åldrarna 19-35. Ett 
återkommande problem som vi har haft är att avslöja vem som är ung. Men eftersom det 
handlar om det intryck tidningarna ger utgår vi från deras beskrivningar och ålder i de fall den 
skrivs ut, vilket man ibland gör för att förtydliga för läsaren. Men här förekommer ”ung” 
bland annat när man talar om en ung regissör, kanske för att han anses ung i sin bransch. Vad 
hans egentliga ålder är nämns inte men hans stil gör man tar honom för ung. Man använder 
sig av ordet ung i texten för att förtydliga att han räknas som ung.  
 
De flesta artiklar tar upp vad företaget gör och vad företagaren har för bakgrund. Företagarna 
får ofta ge tips och råd på vad man ska tänka på när man vill starta företag. Man tar i stort sett 
bara upp positiva sidor med företagande i artiklarna, väldigt lite nämns om motgångar och 
andra svårigheter. I de få artiklar där vägen har varit svår för företagarna nämns det bara 
ytligt, man väljer hellre att tala om hur det gått i efterhand när allting har löst sig. Tidningarna 
visar hellre upp de positiva bilderna av företagets resa. Artiklarna pekar på att företagen växer 
sig starkare av motgångar, motgångar vänds till något positivt, det blir en bra erfarenhet för 
företagen. 
 
Man skriver ofta om hur en företagare är eller bör vara: hårt arbetande, engagerad, ambitiös, 
att man ska tro på sig själv och sin idé, att man ska vara driven. Det skrivs även att eget 
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företagande ska vara roligt och att man ska utvecklas som företagare. Det som de flesta unga 
företagare nämner som fördelar med att vara egen företagare är att man får styra över sin 
arbetssituation, sin tid och sig själva. Detta framkommer även som väldigt viktigt för de 
företagare som har barn. Man tar inte upp att det finns några nackdelar med att ha barn som 
företagare. Något som även nämns är att man som företagare får bättre ekonomiska villkor. 
En del företagare nämner att det är viktigt att kunna koppla bort arbetet och ta vara på fritiden. 
 
När man som företagare kommer från en företagarefamilj eller om man kommer från en 
akademikerbakgrund så nämns det gärna i texten. Både om man själv är akademiker eller har 
akademiker föräldrar så tar man upp detta i artiklarna. Att komma från en 
akademikerbakgrund och driva ett eget företag verkar vara mer unikt och inte något som är 
lika givet som när man har företagarföräldrar. 
 
Om företagarna är unga och anses vara ”coola” använder man sig gärna ord som är lite 
”coolare” i texterna till exempel polare. Man ger intrycket av en tuffare attityd i tidningens 
sätt att framställa texten i artikeln. Unga företagare beskrivs ofta som att de vet vad som gäller 
just nu och att de vet vad andra unga människor vill ha och eftersöker. De vet vad som är inne 
och vad som fungerar ute på marknaden. 
 
Artiklarna som handlar om teknik ger ett intryck av att personerna bakom företagen är smarta. 
Dessa artiklar förekom främst i tidningen Prospects. Dessa texter blir mycket tekniskt 
beskrivande, vilket gör dem svårlästa. Man använder sig gärna av ord som ”trick” när man 
beskriver något som teknikföretagarna har lyckats med. Företagarna beskrivs som att de vet 
vad de sysslar med och har kunskap inom området, något som det trycks mer på här jämfört 
med artiklar om andra branscher. Det går ofta bra för dessa teknikföretag och de har stora 
visioner. En företagsgren inom detta är spelföretag och i de artiklarna fokuserar man mycket 
på pengar och tar gärna upp företagets omsättning.  
 
Man har ofta större reportage med dem som har lite roligare företagsyrken som till exempel 
regissörer, popstjärnor och så vidare. Detta förekommer mest i tidningen Allt om eget företag. 
Man skriver att fler artister väljer att bli egna företagare för att lättare och snabbare komma ut 
med sin musik. Ett annat exempel är kända personer som har bytt bransch det kan handla om 
personer som har varit elitidrottare som nu driver egna företag som inte är förknippade med 
sport. 
 
Ett undantag som dyker upp är ett reportage om en murare som har startat eget. Han tillhör en 
yrkeskategori som är underrepresenterad i tidningarna. Det är bland det ända hantverksyrket 
som tas upp i tidningarna. Detta stycke är skrivet på ett mer beskrivande sätt och man tar 
bland annat upp hur omgivningen ser ut.  
 
Man låter ibland unga företagare få skriva krönikor där de får komma till tals med sina egna 
tankar om företagande. Vilket är intressant för då får man en större inblick i hur företagaren 
själv upplever sin situation och vad de kommer i kontakt med för reaktioner från andra 
människor.  
 
Ut på Oceanen med ett stort fett leende, Entreprenör, nummer 6, 2006 s.18-23 
Om en kille och en tjej som tillsammans valde att starta ett företag. De ville skapa enkla, 
renodlade mobiltelefoner med en snygg design. Idén till företaget kom när tjejen var i New 
York och arbetade. Deras första kund blev Samsung, men resan blev inte så ljus som de hade 
hoppats, men dock lärorik. Efter den affären fick de inte den uppmärksamhet som de hade 
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räknat med utan fick arbeta upp sitt varumärke. ”Året 2003 blev riktigt hårt för den unga 
firman, som inte ens hade nog med pengar för att betala ut löner. Besvikna, förvånade men 
inte uppgivna bidade de sin tid och byggde upp sitt varumärke”. Det blev ett tufft år, men till 
slut hörde telefonbolaget tre av sig. Idag har företaget växt från att vara 5 till 15 anställda. 
Oceans arbetar nu även med accessoarer till mobiltelefoner och man vill göra mobiltelefoner 
anpassade efter användaren. Fördelen med deras företag är att de är specialiserade. Artikeln 
innehåller många faktarutor och det är i några av dem som det mesta negativa kommer fram i 
artikeln, annars har man mest fokuserat på hur de fick sin första kund och det positiva i deras 
resa. Man nämner det som gick dåligt, men bara snabbt i förbifarten.  
 
Den här artikeln är ett exempel på hur man vänder motgångar till något bra, en nyttig 
erfarenhet. Varför väljer man att vända det negativa till något bra, varför har man inte mer 
fokus på det negativa? 
 
Upp till kamp med eget företag, Allt om eget företag, nummer 1, 2007 s.16-18 
Regissören i artikeln beskrivs som ”Sveriges hetaste unga regissör”, men det är svårt att 
avgöra hur gammal han är, kanske anses han ung i sin bransch. Han är regissören bakom TV 
serierna Lasermannen och Graven. Han startade eget 2006 men han önskar att han hade startat 
eget företag tidigare eftersom det ger honom bättre ekonomiska villkor jämfört med att vara 
anställd. Han har inte hunnit sätta sig in i det praktiska kring eget företag för han har haft så 
mycket jobb. Men han vill gå någon slags starta eget kurs när han får tid för han vill ha en 
bättre överblick. Nu har han en agent, ett företag, som tar hand om det administrativa och 
förhandlingar. Företaget som han tar hjälp av, som bara arbetar med kulturarbetare, heter 
Desert Business. Även det företaget får komma till tals i artikeln om regissören. De säger att 
många kulturarbetare inte har något intresse för papper och avtal utan att de vill koncentrera 
sig på den konstnärliga biten och att det är där de kommer in. Vidare skriver man att 
egenföretagandet har exploderat inom film, TV och radioproduktion och att allt fler 
producenter ställer det som villkor att du har eget företag. Man skriver att det är lätt att bli 
utnyttjad i dessa branscher, när det gäller upphovsrätt och royalties och att man bör se upp om 
producenten vill köpa alla rättigheter.  
Han tittar mycket på film eftersom det gäller att hänga med och att researchmaterial som film, 
filmmusik och litteratur är avdragsgilla utgifter för företaget. Vilket det inte alltid är som 
privatperson. I framtiden funderar han på att utveckla företaget till ett produktionsbolag som 
utför totalproduktioner.  
 
I den här artikeln lyfter man fram en känd och framgångsrik företagare med ett roligt yrke. 
Man skriver att kulturarbetare inte gillar pappersarbete och att det är därför man anställer 
någon annan som gör det, men vad är det som säger att andra företagare gillar pappersarbete? 
Det kanske bara är så att egna företagare inom kulturyrket oftare har råd att skaffa någon som 
gör det åt dem. För andra företagare kanske det är ett måste. I texten använder man sig av 
ordet ung för att lyfta fram detta och påpeka att han är ung. 
 
Unga spelnördar med höga tillväxtmål, Entreprenör, nummer 8, 2006 s.15 
Om sex ”unga grabbar” som träffades under 3-D utbildningen i Kramfors, varav en är lärare 
och de andra klasskompisar. Idén till att starta eget växte fram i slutet av utbildningen. De 
startade ett spelföretaget, Atomic Elbow, som idag omsätter 2,5 miljoner och har planer på att 
expandera. De har även vunnit pris för sitt första egen konstruerade spel så framtiden ser ljus 
ut. Killarna tror på sig själv och utstrålar självsäkerhet. De har fått sin inspiration från andra 
spelföretag. Nu har de även anlitat en agent som åker runt och marknadsför spelen och knyter 
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värdefulla kontakter för framtiden. I framtiden vill de vara respekterade svenska 
spelutvecklare. ”Vi tror stenhårt på spelet och på vårt företag” säger en av grabbarna. 
 
I den här artikeln handlar det om att växa, bli stora och respekterade. Man har stora 
ambitioner och mål och detta är något som återkommer i många av de artiklar som handlar 
om teknik på något sätt. Killarna, för det är oftast killar, som förekommer i dessa artiklar 
framställs ofta som smarta när det handlar om teknik. Här använder man även ord som ”unga 
grabbar” man vill spela på det unga och att det handlar om ett coolt företag. Återkommande är 
också att ta upp pengar när det handlar om teknikföretag. Varför? Även ordet spelnördar 
används för att tidningen vill visa att man hänger med. Varför skriver man bara om vinster 
och ekonomi i artiklarna om teknikföretag och inte i reportage om andra företag?  

 

När jag vaknar börjar jag att arbeta, Allt om eget företag, nummer 2, 2006, s.52 
En krönika skriven av en ung frilansskribent. Eftersom det är en krönika blir det mer känslor 
och egna tankar som kommer fram i texten jämfört med övriga artiklar. Hon skriver att första 
åren som frilansskribent hade hon en känsla av att hon skolkade från skolan eftersom hon inte 
behövde gå upp när klockan ringde, att det nästan kändes omoraliskt att kunna sova hur länge 
hon ville. Nu har hon vant sig men hon känner ibland att snart kommer någon på henne och 
att hon måste börja arbeta på ”riktigt”. När hon har vikarierat och jobbat heltid och haft någon 
som säger åt henne vad hon ska göra har hon känt att hon aldrig vill vara anställd. ”Att på 
förhand ha bundit upp sig att lyda någons order kändes som att bli tillbakaflyttad till det 
feodala samhället”, menar hon. Hon säger nej till anställningar utan att ens fråga om lönen 
nuförtiden. Hon tar upp andras reaktioner på hennes liv, de undrar om det inte känns osäkert 
att frilansa men hon tycker inte det för har hon inte jobb så skaffar hon sig det. Vilket kan 
tyda på ett stort självförtroende och en tro på att det man gör är bra. ”Det fina med att sälja in 
sina egna idéer är att man får skriva de artiklar man själv skulle vilja läsa” Hon känner sig 
som en ”slappis” trots att hon skriver böcker, ger ut skivor och jobbar som frilans. Hon tycker 
att hon har mycket tid och hon är aldrig stressad och hon tror att det beror på att hon får 
arbetsro när hon får göra saker på sitt sätt. Hon avslutar med att skriva ”om alla 70-talister 
som tycker synd om sig själva för att de inte får någon anställning istället startade egna 
företag – om än för sitt egets självförverkligandes skull – skulle världen bli lite mindre gnällig 
och ganska mycket bättre, inte minst för dem själva”.  
 
Det här är ett exempel på en krönika där en företagare får komma till tals om sin egen 
situation. Dessa texter är roliga och intressanta att läsa och man blir inspirerad. Man får en 
ung att på ett kul sätt trycka på att fler ska bli företagare. Kan man vara en medelmåtta och 
egen företagare? 
 

Skola/Utbildning 

Det huvudsakliga temat i artiklarna under kategorin Skola/Utbildning är att man vill satsa mer 
på entreprenörskapsutbildning i skolan för att stimulera unga till att testa sina idéer och vilja 
starta eget. Målet är att de unga genom detta ska bli mer kreativa och tro på sig själva. I vissa 
artiklar skrivs det att man vill få in entreprenörskap redan grundskolan och i ett exempel redan 
i förskolan. Vi tycker att känslan som förmedlas är att man ser på företagandet som en 
”räddning för Sverige”, eftersom det ses som lösningen på arbetslösheten. 
 
De ungas attityder till entreprenörskap i skolan nämns i några av artiklarna, om de 
överhuvudtaget tas upp. De unga nämner att de har lärt sig att starta eget och att de tyckte att 
det var inspirerande. Elevernas bakgrund påverkar inställningen till att starta företag, det vill 
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säga att om man har företagarföräldrar kan det påverka mer till att man vill bli egen 
företagare. 
 
Artiklarna tar upp unga som får testa på att driva företag i skolan. Man ger eleverna 
rådgivning och handledning precis som det går tillväga på riktigt när man har en affärsidé.  
I någon artikel tar man upp de studier har gjorts runt entreprenörskap i skolan, detta gör man 
främst i tidningen Entré, där har man studerat om satsningarna leder någonstans, om man kan 
utbilda entreprenörer och om satsningarna är värda alla resurserna. I verkligheten är 
satsningarna på entreprenörskap i skolan inte helt utforskade, utan man håller i dagsläget på 
att undersöka om och hur det fungerar i verkligheten.  
 
När det gäller studenter på universitet och högskolor vill man att de ska komma närmre 
näringslivet och det ska ske genom att man ökar samarbetet mellan dessa två parter. Man vill 
samtidigt att gymnasiet ska komma närmre universitet, vilket man testar bland annat genom 
att gymnasieelever får testa på att gå en kurs i entreprenörskap. Generellt skriver man inte så 
mycket om satsningarna på entreprenörskapsutbildning för högskolestuderande. En av de få 
saker man skriver om är att man ska satsa på att ha examensarbeten med entreprenöriell 
inriktning för studenter där man samarbetar med företag.  
 
Entreprenörskapsutbildning – det gäller livet!, Entré, nummer 4, 2005 s.8-9 
Artikeln tar upp de satsningar som görs i samhället idag när det gäller entreprenörskap i 
skolan. Man nämner att det är en rekommendation från EU att entreprenörskap ska bli 
obligatoriskt på universitetet. Man skriver att entreprenörskapet tränger sig djupare in i 
utbildningssystemet. De flesta universitet och högskolor, har sedan flera år, kurser eller 
program med inriktning mot entreprenörskap eller liknande och gymnasiet och grundskolan 
ligger hack i häl. I artikeln ställs olika frågor bland annat; ”Målet är att göra Sverige mer 
entreprenöriellt. Men hur ser det ut i praktiken, och vart leder det?” Man skriver att i media 
hörs dagligen utropen: ”Vi måste satsa på entreprenörskapet! Småföretagandet ska rädda 
Sverige! Vi måste få fram fler entreprenörer och fler innovationer!” Hur dessa resultat ska nås 
handlar ofta om att de unga ska bli mer entreprenöriella. ”Entreprenörskapet ska in i 
utbildningarna och ner i åldrarna.” Man gör även satsningar utanför men i nära samarbete med 
skolan när det gäller entreprenörskap. Det man ifrågasätter i artikeln är: ”Vet vi egentligen om 
alla de här satsningarna verkligen leder någonstans?”, ”Går det att överhuvudtaget utbilda 
entreprenörer?”,  ”Är de utbildningssatsningar som görs värda resurserna?”. Man är överens 
om att om man ska satsa på det här så ska de vara något extra något utöver det etablerade 
utbildningsväsendet. Det tas även upp om de skillnader som förekommer mellan Sverige och 
andra länder när det gäller företagande. Sverige är inte lika entreprenöriellt som övriga länder. 
Man ifrågasätter det sätt som man går tillväga med att komma ut med entreprenörskap i 
skolan och hur upplägget ser ut och om man kan lära ut ”rätt attityder”. Det skrivs att man 
med hjälp av en gästföreläsare ska inspirera eleverna till att tänka ”kan hon så kan jag”. Till 
slut tar man upp en studie gjord av Gudrun Svedberg76 som har tittar på hur företagsamt 
lärande kan omsättas utifrån de lokala förutsättningar som finns. Hon får även komma till tals 
om sina åsikter när det gäller entreprenörskap i skolan och gymnasieskolan 07. Hon ställer sig 
tveksam till hur entreprenörskapet i skolan ska fungera.  
 
I den här artikeln ifrågasätter man de satsningar som görs och funder över om alla kan bli 
entreprenörer. Man menar att man måste satsa mer på att forska inom området innan man 
satsar. Texten är svårläst, men ifrågasätter mycket om hur det ser ut i samhället idag och om 

                                                 
76 Doktorand i pedagogiskt arbete och verksam inom företagsamt lärande. 
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dessa satsningar som görs verkligen fungerar så som man vill. Att det tas upp i just Entrè 
betyder det något speciellt? Varför satsar man mest på de yngre, behöver inte de unga närmast 
arbetslivet dessa satsningar mes? Eller är det så att man glömmer att framhäva de satsningar 
som görs runt universiteten i tidningarna. Inte så mycket om hur man ska göra dessa 
satsningar utan mer om vad man vill göra. 
 
Har någon sett en företagare?, Entreprenör, nummer 8, 2006 s.60 
Texten är en slags krönika skriven av Mikael Kulanko77. Han skriver att fler företagare måste 
höja sin röst eller helt enkelt berätta om sitt företag, för det ger resultat. Han säger att detta 
kan vara svårt att motivera ibland eftersom många politiska beslut missgynnar företagande.  
Han skriver om Hallands län där det finns många småföretag och en långvarig inflyttning, 
vilket höjer utbildningsnivån och medelinkomsterna på sikt, bruttoregionalprodukten och 
köpkraften blir gynnsam för näringslivet. Han verkar se Halland som en förebild och att 
övriga Sverige borde ta efter dem. Han menar att skolan måste ge ungdomar bättre 
förutsättningar att testa sin kreativitet, och det redan i förskolan. Elever måste komma i 
kontakt med företag. Han hyllar Ung Företagsamhet, för där får unga chansen att driva ett 
företag. Han skulle vilja att man samlas i skolan en gång i veckan i aulan för att lyssna på 
företagare från orten, ”veckans inspiratör” kan han heta. För att elever ska få kunskap om det 
lokala näringslivet och för att det ger värdefulla kontakter för framtiden. 
”Det skulle också vara önskvärt att alla invånare föds med en F-skattsedel och istället tvingas 
söka en A-skattsedel.” Han skriver vidare att högskolornas roll blir mer och mer viktig 
eftersom 50 procent av Sveriges ungdomar läser vidare och att verksamheten i allt högre grad 
måste knytas till företagens verksamhet. Han anser att högskolorna och näringslivet måste 
hitta mötesplatser, för att hjälpa unga att få jobb och ta död på felaktiga förväntningar på lön 
och typ av arbete. Företagen behöver ta vara på den nyfikenhet och kunskap som finns för att 
kunna möta den internationella konkurrensen. Så tar han upp att Halmstad är Sveriges 
Ferraritätaste stad, där bland annat Per Gessle åker omkring i en Ferrari. Avslutningsvis vill 
han att man ska anmäla sitt intresse och engagera sig i företagarrörelsen.  
 
I den här krönikan får en insatt person komma till tals och uttrycka sina personliga åsikter, 
vilket han utnyttjar väl. Han tar upp hur han tycker att företags Sverige borde se ut. Man vet 
inte om han helt och fullt menar allvar, men eftersom han hela tiden spelar på Halland och 
visar hur bra det är där så känns det som att han försöker knyta till någon 
verklighetsförankring, för att man ska ta honom på allvar? Är inte förskolan lite väl tidigt? 
Att han är för företagande råder i alla fall ingen tvekan om. Samtidigt som han vill ha en 
poäng förlöjligar han idén och överdriver den, kan det få en motsatt verkan så att färre vill bli 
egna företagare? 

 

Förebilder/Inspiration  

I artiklarna under kategorin Förebilder/Inspiration skrivs det att man ska satsa mer på 
mentorskap för att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som finns. Mentorerna behöver 
inte vara företagare själva utan de ska vara personer som kan ge av sin erfarenhet och 
inspiration till företagaren.  
 
I denna kategori återkommer tanken om att företagande kan rädda Sverige in. I en av 
artiklarna nämner man USA som förebild och där ger man tips på affärsidéer, dessa riktas till 
unga och handlar om idéer som till exempel att klippa gräs.  

                                                 
77 Regionchef på svenskt näringsliv 
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Tidningarna skriver om företagare som startade företag när de var unga och som idag har växt 
sig stora som till exempel Bill Gates. På ett ställe skriver man om en fyraåring som sålde ljus 
vid ett tillfälle, kanske ett försök till inspiration. I artiklarna menar man att verksamheter som 
Ung Företagsamhet och snilleblixtarna78 är bra för att de ger en inblick och stimulans i 
företagande något som föräldrar som inte är företagare inte kan ge.  
 
Framtidens företagare mitt i politikerkaoset, Entreprenör, nummer 6, 2006 s.35 
”- Jag har sålt tio ljus redan. Så i morgon tänker jag vara här igen”, säger den fyraårige Albin 
från Stockholm. Han är i Visby och där han säljer sina hemgjorda värmeljus, och ”affärerna 
gick strålande”, står det i artikeln. En liten artikel som ändå säger så mycket. Tidningarna 
skriver att man, enligt entreprenörskapets gyllene regler, ska söka kunderna där de finns och 
det är precis vad Albin gjort. 
 

En liten artikel som tar lyfter fram en fyraåring som redan är företagsam. Han får vara med i 
tidningen som en kul del och kanske som inspiration för andra. Är han framtidens företagare? 
Var det hans idé att sälja ljus? Samtidigt känns det som det är en smula allvar i det, men det 
kan även leda till en påtryckning som inte alltid är så positiv för det är inte barnen själva utan 
föräldrarna som läser tidningen. 
 
Nya småföretagare kan rädda Sverige, Allt om eget företag, nummer 1, 2006 s.12 
En text skriven av Anders Andersson79 som har bläddrat i en amerikansk småföretagartidning 
och där har han hittat en lista på 100 affärsidéer. Han tar upp några exempel som, installera 
datorer i hemmen, klippa gräs i villaområden, bli en personal shopper, arrangera fester och 
bröllop, fotografera barn och videofilma födelsedagskalas. Han tycker att det är bra 
affärsidéer för alla arbetslösa ungdomar. Han skriver också att ”vi som har jobb skulle gärna 
vilja ha hjälp där hemma med både det ena och det andra”. Han menar att alla stressade 
småbarnsföräldrar skulle behöva hjälp i hemmet. Enligt honom borde det finnas firmor som 
satsar på det här med att till exempel låta unga åka runt och klippa gräs. Han menar vidare att 
det inte saknas saker att göra i arbetslöshetens Sverige, det gäller bara att titta sig omkring. 
Han anser att vi svenskar skulle kunna vara som amerikanarna för vi är inte mindre påhittiga 
än dem, men att det finns för många hinder för den som vill starta eget i Sverige med skatter 
och avgifter med mera, vilket är avskräckande för den som vill starta företag. Han vill att 
myndigheter går samman för att få unga att starta eget och förenkla för dem. Bland annat 
genom att förenkla reglerna för att starta eget och att man bör ta bort all byråkrati och han vill 
utvidga ROT- avdraget80. Om detta genomförs menar Andres att då kan småföretagandet 
rädda Sverige.  
 
Denna artikel tar upp företagsidéer som kan sätta ungdomar i arbete. Han kritiserar även 
Sveriges byråkrati som gör det svårare att starta företag. Varför bara affärsidéer för unga, 
varför inte för alla arbetslösa? Han försöker lägga fram en idé som i grunden är bra, men 
genom att han bara trycker på unga gör att det känns lite oseriöst. Han tycker att man ska 
starta firmor där unga får åka runt och utföra dessa arbeten. Men vem ska äga företagen de 
unga eller någon som sitter över dem och tjänar pengar på idén? 
 

 

                                                 
78 Ideell organisation som riktar sig till barn i 5 – 11 års ålder. Där de får testa sina idéer och göra uppfinningar. 
(källa: http://snilleblixtarna.nu) 
79 Förlagschef på tidningen Privata affärer och medarbetare i radioprogrammet Pengar & Rätt 
80 Skatteavdrag för byggnadsarbeten utförda på den egna bostaden. (källa: nationalencyklopedin) 
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Synen på unga och ungas attityder 

Synen på unga och ungas attityder till företagande är en kategori som det inte skriv mycket 
om. Man låter inte de unga själva komma till tals om vad de tycker om entreprenörskap. När 
det skrivs om att de unga är positivt inställda till att starta eget är det skrivet av till exempel 
tidningens ordförande eller liknande, men man får inte veta var han fått den informationen 
ifrån. Ofta beskrivs det att unga ser eget företagande som en möjlighet och ett alternativ till 
anställning, att unga överlag är positivt inställd till entreprenörskap. Genom statistik visar 
man ungas attityder till att starta eget, vilket dock ger en liten bild av verkligheten. Trots de 
positiva attityderna är det få studenter som verkligen startar eget framgår det i artiklarna.  
 
Tre av fem studenter vill starta eget, Entreprenör, nummer 6, 2006 s.12 
Tävlingen Entrepreneur of the year har undersökt att det är 64 % procent av studenterna som 
vill starta eget. Antingen vill man starta själv eller tillsammans med en vän. Anledningen till 
att man vill starta eget är för att man vill göra något som man brinner för medan en mindre del 
vill göra det för att tjäna stora pengar. Att det ändå inte är så många som startat eget företag 
beror på att riskerna är för stora. 
 
Artikeln tar upp en undersökning som gjorts om ungas attityder till företagande, men den är 
kort. Handlar undersökningen om studenter rent allmänt eller dem som har varit med i 
tävlingen? Var kommer siffrorna ifrån? Varför låter man inte de unga själva komma till tals 
genom att intervjua dem? Både de studenter som vill och de studenter som inte vill starta eget 
företag. 
 

Negativa bilder 

När det gäller negativa bilder förekommer det mest annonser om försäkringar och 
arbetslöshetskassan. I annonserna skrivs det till exempel ”lever du ett otryggt liv”, ”öka din 
trygghet” som syftar till att egna företagare har det osäkert om de inte skaffar försäkring. 
Framställningen som ges i tidningarna är att försäkring är lösningen på problemen.  
 
I artiklarna där det skrivs om negativa bilder handlar det mest om försäkringar, man skriver 
att det är viktigt att ta reda på vilka försäkringar som finns och vad man behöver tänka på. När 
man har ett exempel på något som har hänt med ett företag och man har tvingats att använda 
försäkringen har det alltid löst sig på ett eller annat sätt till slut. 
 
I två fall en annan negativ bild upp där det handlar om att kommunen konkurrerar med egna 
företag, vilket gör det svårt för många företagare att stå emot och kunna behålla sitt eget 
företag. Samtidigt vill man som företagare inte stöta sig med kommunen så man ifrågasätter 
inte det som händer. 
 
Tidningarna visar att man är medveten om att det finns misslyckanden i företagsvärlden, men 
man tar aldrig upp ett konkret exempel på ett företag som har gått i konkurs. Man visar istället 
på att det finns risker med eget företag, även om det inte förekommer ofta, men detta gör man 
med den inställningen att det alltid finns en lösning, att det blir en nyttig erfarenhet. 
 
I Fria Företagare får egna företagare komma till tals och det handlar ofta om hur de känner 
att de har blivit orättvist behandlade när det till exempel handlar om försäkringsfrågor.  
 
Det finns ett undantag i tidningen Entré där man tar upp att man vill forska mer om företag 
som har misslyckats för man är medveten om att det i nuläget inte finns så mycket. Denna 
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forskning vill man få in i entreprenörskapsutbildningen för att upplysa de unga och för att de 
ska kunna undvika detta. 
 

FSF presenterar nya forskningsprogram, Entré nummer 1, 2006 s.5 
Forum för småföretagsforskning, FSF, presenter nya forskningsprogram. Man ska satsa på 
fyra stora forskningsområden. Tillväxt och dynamik i svenskt näringsliv är ett av dessa. 
Denna del av artikeln tar upp misslyckade och att det uppfattas som något negativt och att det 
måste lyftas fram mer. Detta ingår i det forskningsområde där man tittar på tillväxten och 
dynamiken i näringslivet. Man studerar hur man som företagare drabbas av ett misslyckande 
och man anser att om man misslyckas straffas man hårt samtidigt som man belönas för dåligt 
om man lyckas. Detta är något som forskarna anser behöver införas i 
entreprenörsundervisningen, det vill säga att man lyfter fram misslyckande för att man då 
skapar bättre förutsättningar.  
 
I den här artikeln menar man att man måste forska mer inom misslyckande när det gäller 
företagande. Detta för att andra ska kunna lära av de misstag som har gjorts tidigare. Detta är 
en negativ bild där man är medveten om att det finns misslyckanden och att man vill lyfta 
fram det för att få andra att dra nytta av de misslyckanden som skett. Man menar att man lär 
sig av andras misstag. I övrigt väljer tidningarna att skriva positivt om misslyckanden. 
 
Dyrt att vara sjukskriven som egen, Fria företagare nummer 4, 2006 s.12 
En artikel om en legitimerad naprapat och egen företagare, som bröt armen och upptäckte hur 
svagt samhällets skydd är för egna företagare. När hon bröt armen kunde hon inte arbeta på 
tre månader då blev hon varse om hur dåligt försäkringsskydd man har som egen företagare 
trots höga egenavgifter. Hon fick 80 procent av sin nettolön av försäkringskassan. ”De 
pengarna räckte lagom till F-skatten, men däremot inte till lokalhyran. Några pengar att leva 
för var det inte att tänka på”. Hon menar att man som egenföretagare inte har råd att var sjuk. 
Undertiden hon var sjuk hade hon en vikarie som delvis höll igång firman. Det finns flera 
risker med att vara egen företagare och hon vill att den sociala tryggheten ska vara lika bra för 
företagare som för anställda för då skulle fler våga starta företag. ”En del av egenavgiften 
kanske kunde omvandlas till någon slags försäkring, liknande den privata sjukförsäkringen, 
som skulle kunna ge en betydligt högre sjukersättning”, säger hon. 
 

I den här artikeln kommer en företagare till tals om sin situation som hon hamnade i när hon 
blev sjukskriven. Artikeln kan göra att andra företagare tänker över sina försäkringar. Vilka är 
det som får komma till tals i tidningarna och varför? 
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Tematisk analys 
I den tematiska analysen utgår vi från fyra teman som vi har kunnat utläsa ur den beskrivande 
analysen. Temana utgår ifrån frågor som har väckts hos oss under vår genomgång av 
artiklarna i de olika tidningarna. Här har vi använt oss av den andra nivån i Faircloughs 
modell, men snuddar även vid den tredje nivån. Under denna nivå har vi gjort en djupare 
analys av texterna där vi har studerat hur skribenten framställer ämnet genom språket och 
därigenom reproducerar den företagsdiskurs som existerar i tidningarna. Våra tidigare 
kunskaper spelar även in i rollen när vi har tolkat texterna.  
 
Teman:  
Vem är den unga entreprenören?  
Där vi tittat på ungdomar som företagare och hur man framställer unga företagare i tidningar 
om företagande.  
 
Entreprenörskap i skolan 
Där vi tittat på hur man i skolan utbildas till att bli egen företagare. Vi tittar även på vem det 
är som kan bli entreprenör.  
 

Effekter av entreprenörskap 
Här tittar vi på hur de positiva och negativa effekterna av entreprenörskaps satsningarna ut 
och tar även här upp frågan om vem som kan bli entreprenör.  
 

Synen på ungdom 
Där vi har tittat på om det finns en förändrad syn på unga. Hur ser man på de unga i 
företagsdiskursen? Lyfts de unga fram som innovatörer, räddare av världen. 
Vems är drömmen om att alla ska vara företagare i framtiden? 
 

Vem är den unga företagaren? 

Vi kan se att det finns en ny syn på unga i åldern 15-19 år, i vår beskrivande analys kunde vi 
se att man i tidningarna har en tro på de unga, en tro att de är kapabla till att starta och driva 
företag. Den gamla synen att ungdomar själva kan välja sin situation, som Ohlsson och Swärd 
skriver om, tycker vi oss se i några av texterna bland annat i exemplet Nya småföretagare kan 

rädda Sverige
81

, där skribenten föreslår företagsidéer för unga som till exempel klippa gräs, 
installera dator, fotografera barn med mera. Det finns enligt honom hur mycket som helst att 
tjäna pengar, som han tycker att unga ska satsa på, bara man ser sig omkring. Han tycker att 
han ser lösningen på arbetslösheten genom dessa företagsidéer. Han fokuserar på ungas 
arbetslöshet, varför kan inte även vuxna utföra dessa arbeten som han föreslår? Han föreslår 
även att man ska starta firmor som låter unga åka runt och klippa gräs och så vidare. 
Därigenom får, som vi ser det, de vuxna kontroll över de unga och tjänar på att sätta 
ungdomen i sysselsättning både ekonomiskt och när det gäller att få bort ungdomsproblemen. 
Kan det bli så att man i många fall utnyttjar de unga att ta sådant som ingen annan vill, så att 
man drar nytta av de unga? 
 
När det gäller unga över 19 år är det inte vanligt att man skriver ut begreppet ung. Dock är 
ung är ett återkommande begrepp i artiklarna om 15-19 åringar. Kan det bero på att man vill 
göra en distansering mellan de vuxna och de unga? Trots att man tror på de unga och att de är 
kapabla att själva driva sina egna företag så vill man visa att man är vuxnare och vet bättre. 
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Tydligast visas detta i artikeln Europamästare i företagande
82

 där vi tycker det känns som att 
skribenten genom sitt sätt att skriva artikeln i frågeform och sitt sätt att vilja sätta henne på 
plats, visar att hon är ung. I artikeln vill man gärna att hon ska svara mer på en ungdomlig 
nivå tycker vi. Speciellt med kommenteraren när hon säger att hon har självförtroende och 
skribeten svarar ”ja, självförtroende har du, vilket man måste ha som företagare”, som för att 
upplysa henne om att skribenten själv är insatt i ämnet. 
 
Vem är egentligen den unga företagaren är en fråga som vi återkommit till många gånger 
under vår analys. Dels har vi den unga som inte kommit ut i arbetslivet och som vi tog upp i 
stycket ovanför. Dels har vi den kategorin vi kommer till nu i ålder 19-35 år. Det är intressant 
att man i företagsdiskursen töjer på begreppet ung, vem den unga företagaren egentligen är, är 
en diskussion som vi kommit in på tidigare. I de fall personen ser äldre ut skriver man ut 
åldern eller använder ordet ung för att påpeka att även denna person räknas som ung. Artikeln 
Upp till kamp med eget företag

83 är en av de artiklar som använder sig av ung för att trycka på 
att han är ung och i det här fallet är han även ung i sin bransch (regissör), men hur gammal 
han egentligen är skriver man inte ut. Vilket bland annat kan bero på att han egentligen inte är 
ung till åldern. Men både hans yrke och utseende gör honom ung här. Det är svårt att avgöra 
vem som är ung på bilderna då det inte alltid står ålder. Även om en text skriver om en ung 
företagare kan han vara 35 och det framstår som att man fortfarande är ung i företagsvärlden. 
I företagstidningar definieras ung på ett annat sätt jämfört med hur man annars uppfattar ung i 
samhället. När det gäller definitionen av ung när personen är närmre 35 spelar klädstilen och 
tidningarnas framställning av personen in i vår bedömning. I de fall åldern skrivs i texten 
utgår vi från den. Kan det även vara så att begreppet ung håller på att töjas ut även i samhället 
i stort, trots att det där inte är lika uttöjt som i tidningarna om företagande. Som vi kunde läsa 
i Ohlsson och Swärd går man idag längre i skolan och det tar längre tid innan man kommer ut 
i arbetslivet, man kan vara ung längre spelar detta in i avgörandet av vem som är ung. 
 
Entreprenörens betydelse för samhället har väckt ett större intresse för företagande, vilket 
genomgående speglas i artiklarna. Tidningarna skriver ofta om att man måste satsa mer på 
företagande och att man måste får in entreprenörskap i skolan och få de unga att se eget 
företagande som ett lika vanligt alternativ som en anställning. I några artiklar skrivs det att 
företagande är räddningen för Sverige eftersom det ses som lösningen på arbetslösheten. I 
artikeln Nya småföretagare kan rädda Sverige

84
 nämner man USA som en förebild när det 

gäller företagande att småföretagare kan rädda Sverige. Där man redan i rubriken kan se att 
detta är något som ses som en lösning. I artikeln har skribenten tittat i en amerikansk 
småföretagaretidning och genom den fått en massa företagsidéer. Här tar man upp exempel på 
sysslor, som att klippa gräs och att hjälpa till i hemmen hos stressade småbarnsfamiljer vilket 
han tycker skulle passa unga arbetslösa människor. Han menar att det finns saker att göra bara 
man ser sig omkring. Det borde startas firmor som låter unga åka runt och klippa gräs, betyder 
det att det ska vara någon vuxen som äger firmorna och tjänar pengar på de unga? När det 
gäller hjälp i hemmet, kommer det bara bli de som har råd med hjälpen som kan utnyttja dessa 
tjänster? Vilket återigen kan kopplas till det som Ohlsson och Swärd säger om att ungdomen 
kan hitta en lösning på sin situation själv.  
 
Ofta tar man upp hur en företagare bör vara i artiklarna, detta kan även ses i Lefflers text och 
vissa likheter mellan dem kan ses. Dock är entreprenören i Lefflers text lite mer extrem då 
han/hon beskrivs som den risktagande kapitalisten som är nyskapande, söker efter möjligheter 
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och samordnar. Personerna i artiklarna är beredda att arbeta hårt, ambitiösa, drivna och tror på 
sig själva. Detta är egenskaper som kanske inte alla har och i och med att man vill föra in 
entreprenörskap i skolan reflektera vi över frågan: Vem kan bli entreprenör? Leder det till att 
bara de lämpade klarar av det medan de som inte är lämpade får kämpa för att klara sig eller 
är tanken att alla ska kunna lära sig att bli entreprenörer? Vi kommer in mer på denna 
diskussion under temat entreprenörskap i skolan och effekter av entreprenörskap. 
 
När det gäller fördelar med att var företagare tar man upp det självständiga arbetet som det 
positiva med att vara företagare, detta gör man både i bakgrundstexterna och i de artiklar vi 
har analyserat. Företagaren i artikeln Upp till kamp med eget företag

85 säger att anledningen 
till att han startade eget var att få bättre ekonomiska villkor. De unga företagare som kommer 
till tals säger att det är viktigt att få styra över sin egen tid och över sig själva och att det är 
viktigt att man har roligt. Är detta ett nytt tänkande som kommer i tider av ”att det är viktigt 
att må bra”? I dag har man rätt att tänka på sig själv och vad man gör och man vill bestämma 
över sin egen tid. När jag vaknar börjar jag att arbeta

86 är en krönika skriven av en egen 
företagare, hon tar upp att det viktigaste för henne är friheten och att hon aldrig mer vill ha 
någon som säger åt henne vad hon ska göra. Här kan man tydligt se att hon trivs som 
företagare och att anställning inte är något alternativ för henne. I sin text framstår hon som fri, 
som att hon har hittat sin plats och är glad över att få arbeta med något som hon trivs med. 
Hon påpekar även att andra som inte är nöjda med sin situation ska göra likadant och starta 
eget. På henne låter det som att det bara är och göra, men samtidigt måste man tänka på att det 
kanske inte är lika lätt för alla att starta ett företag, alla människor kanske inte känner samma 
glöd och är lika drivna. 
 
Ohlsson och Swärd skriver om mediernas påverkan där man genom språk och upprepning 
skapar föreställningar hos läsaren. Ofta tror man på det man läser och i detta fall om det som 
skrivs om företagande. De skriver även att ungdomsproblem förstoras och skapar 
föreställningar i medierna. Detta är något som även kan ses i tidningarna om företagande. I 
några av artiklarna visar man genom sitt sätt att skriva vad det handlar om för företag. I 
artiklar om företag och företagare som anses lite ”coolare” använder man sig av lite mer 
attityd i sitt språk. Samma sak gäller när man skriver om teknikföretag där man istället 
använder sig av ett mer tekniskt och ekonomiskt språk. Genom sitt sätt att skriva tilldelar man 
teknikföretagen en stor kunskap inom sitt område, vilket man inte gör lika mycket i artiklar 
om andra företag. Ofta framställs unga företagare som att de vet vad som gäller just nu och att 
de vet vad andra unga vill ha. Unga spelnördar med höga tillväxtmål

87 är en artikel som tar 
upp allt det man gärna väljer att lyfta fram hos teknikföretag pengar, framtid, att det går bra 
och att man tror på sig själv. I titeln hör man direkt vad det handlar om smarta killar som vill 
tjäna pengar. Man tar upp företagets omsättning, vilket man inte gör när det gäller andra 
företag. Varför det blir så här kan ber på att när det handlar om teknik finns det mer pengar att 
tjäna och fokus hamnar lätt på ekonomin. Du har större chans att komma upp dig i ett 
teknikföretag än i ett tjänsteföretag tror vi och därför kanske man väljer att framställa det så i 
artiklarna. När det gäller artiklarna där man skriver med en coolare attityd för att personerna 
anses coolare kan vara ett sätt för skribenten att visa att han/hon hänger med att de vet vad 
som anses vara inne och ute. De vill visa att de har kunskap, men samtidigt kan det få fel 
effekt och uppfattas som ett försök till att ställa sig in. 
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I artiklarna lyfter man gärna fram förtagare som sysslar med lite roligare saker som till 
exempel, musik och film och dessa personer får större utrymme i tidningarna. Är det för att 
locka unga att bli företagare eller för att ge dem en förebild? I flera av bakgrundtexterna visar 
man att man vill göra de unga mer kreativa. Även tidningarnas val av vilka som får mest 
utrymme i tidningen kan ses som ett försök att lyfta fram kreativiteten hos unga för att skapa 
mer nytänkande och udda företag. Ett av de udda yrken tas upp i artikeln Upp till kamp med 

eget företag
88, han är regissör och ges mer utrymme i tidningen. Man skriver ord som ”het” 

när man beskriver honom, kanske för att han håller på med något spännande. I denna artikel 
tar man upp att kulturarbetare är ointresserade av pappersarbete och att de vill koncentrera sig 
på den konstnärliga biten, men kan inte det gälla alla företagare, de kanske bara inte har råd 
att anställa någon som utför arbetet. Egen företagandet har drastiskt ökat inom film, tv och 
radio för att en del producenter ställer som villkor att du har ett eget företag. Vilket ökar 
företagsmängden i samhället och tyder på en förändring i mångas arbetssituation. De känns 
som att det skrivs mer om de udda yrkena för att de är roligare att läsa om, de lockar lättare 
unga att själva testa och kan säkert öka kreativiteten hos de unga att själva komma fram till 
något roligt yrke. Samtidigt tycker vi att det kan ge en missvisande bild eftersom dessa yrken 
ofta är svåra att lyckas inom. Varför tar man inte upp mer vanliga yrken som man kanske 
egentligen har större chans att få att gå runt? Eller är det så att arbetsmarknaden håller på att 
förändras så att det behövs fler udda yrken? 
 
Krönikor skrivna av företagare används för att få in ett annorlunda inslag i tidningen, genom 
texten får läsaren en mer personlig bild av företagande och kan ge något som läsaren kan 
identifiera sig med. Krönikorna kan även med sitt skrivsätt ses som en inspiration till läsaren 
När jag vaknar börjar jag att arbeta

89 är en av dessa krönikor där en företagare får komma till 
tals. Hon menar att istället för att gnälla borde alla 70-talister starta egna företag och det känns 
nästan som en uppmaning till unga arbetslösa. Krönikorna är lätta att ta sig igenom och känns 
roliga. Ett annat sätt att inspirera till företagande är att skriva om företagare som startade som 
unga och nu har växt sig stora som till exempel Bill Gates. Man lyfter även fram en liten kille 
på fyra år som ett exempel på företagsamhet. Artikeln om den unga killen som säljer ljus heter 
Framtidens företagare mitt i politikerkaoset

90, han kommer från Stockholm och är nu i Visby 
och säljer sina hemmagjorda ljus. I artikeln påpekar man att den lilla killen vet om 
entreprenörskapets gyllene regel att söka kunderna där de finns. Är det hans egen idé att sälja 
ljus eller är det påtryckningar från föräldrar som gör att han står där, eftersom det är 
föräldrarna som läser tidningen? Detta kan öka föräldrars påtryckningar på sina barn det vill 
säga att de själva vill att deras egna barn ska börja sälja. Vi tror att en del föräldrar kan 
puschar sina barn att bli företagsamma även i unga åldrar. Det är en väldigt lite artikel på bara 
några rader, men vi tycker ändå att den säger så mycket. Har han företagarföräldrar?  
 
Vad är det då som man inte visar i tidningarna? En av de underrepresenterande unga 
företagarna i tidningarna är hantverkarna. Är det för att det redan finns så många företagare 
inom denna kategori? Är det inte en tillräckligt intressant yrkesgrupp? Eller riktar sig 
tidningarna inte till den målgruppen? Frågorna är många och det kan vara så att man inte 
tycker att artiklar om hantverkare säljer så bra eller att man inte behöver fler inom denna 
yrkesgren eller så är det helt enkelt så att de som läser tidningen inte är hantverkare. En annan 
sak som man inte heller belyser så mycket är de ungas attityder till företagande. När ungas 
attityder redovisas i artiklarna är det i form av resultat från undersökningar ofta i procenttal. 
Varför låter man inte de unga komma till tals? Är det för att det har gjorts för lite forskning 
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inom ämnet? Leffler säger att det inte undersökts så mycket om hur satsningar kommer att gå, 
vilket även tas upp i artikeln Entreprenörskapsutbildning – det gäller livet!.

91 Eftersom man 
inte vet hur satsningarna lyckats kan det vara svårt att veta hur ungas attityder till företagande 
verkligen ser ut. En eller annan intervju med unga om hur de känner och ser på de satsningar 
som görs hade varit intressant för den stora diskussion som förs om att man vill satsa mer på 
företagande bland unga och föra in det som en naturlig del av skolan. 
Tidningarna undviker även att skriva om nackdelar med eget företagande och i de fall man 
gör det så vänder man det till att det har varit en nyttig erfarenhet för företaget. Anledningen 
till att man inte lyfter fram den negativa bilden av företagande kan vara för att man inte vill 
förstöra den positiva bild som finns av företagande, då man vill att unga ska vilja bli 
företagare. I artikeln Ut på oceanen med ett stort fett leende

92 får man en inblick i att det kan 
vara tufft att vara egen företagare, man beskriver lite om företagets motgångar men man 
vänder det till något positivt genom att skriva att bara man håller ut så vänder motgångarna. 
De flesta av företagets motgångar presenteras i små faktarutor istället för i själva artikeln och 
man trycker mycket på att det var en nyttig erfarenhet som företaget har lärt sig mycket av. 
Som vi sett tidigare vill man att företagande ska bli lika naturligt som en anställning, att då 
skriva om misslyckande kan göra att många blir tveksamma till att våga själv och då 
försvinner chansen att många startar företag. 
 
De som kritiserar tänkandet om den goda sysselsättningen, där man lär ungdomar att klara sig 
själva genom eget företagande och hur man försörjer sig, anser att det är en reproduktion av 
det kapitalistiska samhället skriver Ohlsson och Swärd. Vi kan hålla med till viss del, 
samtidigt som företagande idag kanske inte är lika kapitalistiskt som det en gång varit. För de 
flesta småföretag som startar idag kan inte tjäna några enorma summor utan endast sitt 
levebröd precis som om de skulle ha haft en anställning. 
 
Sammanfattningsvis, vem är den unge företagaren som figurerar i tidningarna vi har studerat? 
Det finns en tro på att unga är kapabla till att bli entreprenörer. Man vill att de ska fostras till 
att bli entreprenörer redan i skolan, det ska ses som ett naturligt alternativ när man ger sig ut i 
arbetslivet. Du får vara ung längre och även när du är ute i arbetslivet kan du ses som ung. 
Man vill att allt fler ska bli entreprenörer för att det ses som en räddning för Sverige. Den 
unga entreprenören ska tro på sig själv, vara ambitiös och driven och kunna arbeta hårt, men 
om man inte klarar det vad händer då? Man lyfter fram udda företag som ska locka de unga 
att själva vilja starta nytänkande och roliga företag. Fördelarna med företagande som lyfts 
fram kan locka många unga, vem vill inte vara fri och kunna bestämma sin egen tid. Den unge 
företagaren är ingen som misslyckas, utan misslyckanden vänds till erfarenheter, men var är 
de som verkligen misslyckas som det inte alls går bra för? Varför hamnar de i skymundan? 
Om man vill satsa på fler företagare måste man väl vara beredd att ta hand om dem som faller. 
Outtalat finns det många sätt att locka de unga att tro på sig själva och vilja starta eget genom 
att locka med kändisar, en cool attityd och lyckade företag som kan inspirera de unga att 
själva våga. Den unge entreprenören är en person som lyckas och som ger Sverige hopp. 
 

Entreprenörskap i skolan 

Våra bakgrundstexter handlar mycket om entreprenörskap i skolan vilket även är ett vanligt 
förkommande ämne i de artiklar vi har tittat på. I artiklarna och i bakgrunden skriver man om 
de satsningar som görs och borde göras i skolan. Företagsamhet i skolan verkar vara ett 
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vanligt förekommande ämne i företagsdiskursen. En uppmuntring från skolan leder till att de 
unga blir mer positiva till företagande enligt en undersökning från NUTEK. Detta belyser de 
artiklar som skriver om de satsningar som görs och som man vill göra. NUTEKs 
undersökning visar även att familjemedlemmar påverkar de ungas syn på företagande. Detta 
tar man upp i en del artiklar där man menar att elevernas bakgrund påverkar deras inställning 
till företagande om de kommer från en företagarefamilj så påverkar det elevens önskan om 
vad de vill bli. Artiklarna tar upp organisationen Ung Företagsamhet och Snilleblixtarna som 
något bra som stimulerar ungas inblick i företagande, en stimulans som inte alla föräldrar kan 
ge. I artikeln Europamästare i företagande

93
 nämner man att tjejerna har fått hjälp av både 

Ung Företagsamhet, nyföretagarecentrum och sina föräldrar. Det framgår även i 
entreprenörskapsbarometern att unga med företagarföräldrar är mer positiva till att starta eget 
och även de unga som blir uppmuntrade av skolan är mer positiva.  
 
Holmgren skriver att entreprenörskap i skolan ska göra att eleven stimuleras till att bli mer 
företagsam och kreativ. Detta förekommer mest i de artiklar där skribenten framför sina egna 
åsikter till exempel i krönikor. Detta resonemang är även vanligt i tidningen Entré. Ett ämne 
som kanske är vanligare där för att den tidningen ligger närmre verkligheten och vill spegla 
hur det verkligen ser ut då den bygger på forskning. Vidare skriver Holmgren att man tidigare 
inte lagt så stor vikt vid att stimulera intresset till att bli företagare i skolan utan målet har 
istället varit att eleverna ska bli löntagare. Varför har samhället blivit intresserat av detta nu? 
 
Även i artiklarna skriver man att genom entreprenörskap i skolan vill man att de unga ska bli 
mer kreativa och tro på sig själva. Artiklarna handlar ofta om elever som har fått testa på att 
starta, driva och lägga ner ett företag under skoltid. I artiklarna kan vi utläsa att syftet med 
företagande i skolan är att förbereda de unga för arbetslivet. Det nämns även i några artiklar 
att man vill få in ett företagstänk redan i grundskolan. Kan man genom entreprenörskap i 
skolan skapa entreprenörer och kan alla bli det även en medelmåtta? 
 
Möjligheten till att få entreprenörskapsutbildning beror på en massa olika saker, vilken 
utbildning man går, vilket län man bor i, intresset från lärare och rektorer och drivande 
utanför skolan. Argumenten för att entreprenörskapsundervisningen ska flyttas till 
grundskolan är att alla ska få samma möjligheter eftersom 20 procent av eleverna inte går 
klart eller inte går gymnasiet. Störst satsningar har gjorts i de nordliga länen, vad detta beror 
på framgår inte, om det är försöksområden eller om det beror på att det råder en högre 
arbetslöshet där.  
 
Entreprenörskapsundervisningen är inte en integrerad del i all grundskola och gymnasium, 
enligt Holmgren. Det finns brist på intresse när det gäller att ta till sig kunskap inom 
företagande och de som driver projekt som riktar sig till skolan tycker att det är svårt att locka 
skolan om de använder sig av ord som entreprenörskap. Istället använder man sig av ord som 
kreativitet och ta-sig-församhet, något som visar att man försöker få in entreprenörskap i 
skolan utan att direkt uttala vad det handlar om, man får det att låta bättre. Skolan har fått 
kritik för att vara i en värld för sig och för att inte hänga med i samhällsutvecklingen eller 
arbetsmarkandens behov. Skolministern uttalade sig –97 att entreprenörskap i skolan är 
viktigt för samhällsutvecklingen. Skolan behöver anpassas efter samhället genom att införa 
entreprenörskap i skolan. Skolan har en syn på sig att ha en fostrande roll skriver Leffler, 
vilket vi återigen kan koppla till Ohlsson och Swärds tankar om ungdomsproblem. Genom att 
ta in entreprenörskap i skolan sätter man in åtgärder för att motverka att de unga hamnar i 
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problemsituationer. Vad skolan med lärare och rektorer tycker om entreprenörskap i skolan är 
något som vi tycker fattas i diskussionen. Skolan har fått kritik för att inte hänga med i 
samhällsutvecklingen men det kan ha sina orsaker, kanske är målen inte tillräckligt tydliga. 
 
Enligt Entreprenörskapsbarometern minskar intresset ju äldre ungdomarna blir och intresset är 
större på gymnasiet än på högskolan. Beror det på att satsningarna på entreprenörskap i skolan 
är större i gymnasiet eller på att man blir äldre och förståndigare/försiktigare med åren? 
Holmgren skriver att intresset främst ligger i att stötta studenter vid universitet att starta eget 
något som både motsäger det hon tidigare har skrivit och vad tidningarna skriver om. 
Eftersom det verkar som att man satsar mer på grundskolan och gymnasiet det är i alla fall det 
man skriver om. Bakgrund och artiklar beskriver mest satsningar som görs på grundskolan 
och i gymnasiet samtidigt som man skriver om att det görs mest satsningar på universiteten, 
vilket gör att deras resonemang går isär. Eller väljer man att skriva om de satsningar som är 
aktuella nu. 
 
Man vill att gymnasiet ska komma närmre universitetet och att studenter på högskolor och 
universitet ska komma närmre näringslivet genom ett större samarbete dem emellan och att 
man ska satsa på examensarbeten där man samarbetar med företag. Detta är nästan det ända 
man skriver om när det gäller entreprenörskapsutbildningar på högskola och universitet. Beror 
det på att den redan är en integrerad del i utbildningen eller beror det på att man gör fler 
satsningar i grundskola gymnasium? Borde inte entreprenörskapsutbildning ges dem närmast 
arbetslivet? I artikeln Entreprenörskapsutbildning - det gäller livet!

94 säger man att de flesta 
universitet och högskolor redan har kurser eller program med inriktning mot entreprenörskap. 
Holmgren skriver om de projekt som drivs inom entreprenörskap i skolan och att satsningarna 
görs från sex år och uppåt. Hur projekten ser ut och vad de innehåller skriver hon inte, 
förutom att projektens syfte är att främja kreativitet och en tro på sina egna idéer. 
Vi tycker att det känns tidigt att starta med entreprenörskapsutbildning redan i grundskolan då 
eleverna ska lära sig räkna och skriva och inte redan ska behöva tänka entreprenöriellt. Frågan 
som återkommer är om alla kan bli entreprenörer och vad syftet är med 
entreprenörskapsutbildning i skolan egentligen är. Är det så att alla ska kunna ha chansen att 
bli entreprenörer i framtiden eller är det för att man ser en ny situation på arbetsmarknaden? 
Även bakgrunden belyser mer grundskolan och gymnasiet än högskola och universitet kanske 
för att det är en nyare del där. I artiklarna under kategorin Förebilder/Inspiration skrivs det att 
man vill satsa mer på mentorskap för att ta till vara på den erfarenhet som finns, vilket kan 
kopplas till många artiklar där man skriver om att näringslivet och skolan ska samarbeta mer. 
Behovet finns även att stötta entreprenörer utanför skolan, alltså de arbetslösa, men att det 
intresset är litet från samhället. Satsningarna kanske istället behövs bland de skoltrötta i 
gymnasieåldern, för att ge dem ett alternativ till arbetslöshet?  
 
I artikeln Entreprenörskapsutbildning - det gäller livet

95 tar man upp frågor som ifrågasätter 
entreprenörskap i skolan, vart satsningarna leder och om de är värda resurserna och om man 
kan utbilda entreprenörer. Här tar man upp att man ännu inte har gjort så mycket forskning på 
entreprenörskap i skolan, precis som Leffler säger. Hade inte detta varit bra att utforska 
området för att se om detta är något som passar alla så att det inte bara blir ett urval av elever 
som kan bli entreprenörer? Gudrun Svedberg som har gjort en studie på företagsamt lärande 
som man tar upp i artikeln ställer sig tveksam till hur entreprenörskap i skolan ska fungera. 
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Ofta tar man upp undersökningsresultat och oftast får man inte veta var siffrorna kommer 
ifrån. Det är inte vanligt att de unga kommer till tals om vad de själva tycker om 
entreprenörskap i skolan eller om vad de har för inställning till företagande. Varför intervjuar 
man inte ungdomarna? I artiklarna skriver man att de unga är positiva till eget företagande 
samtidigt som man skriver att trots detta är det få som verkligen startar egna företag. I artikeln 
Tre av fem studenter

96 vill starta eget redovisar man lite statistik på hur många studenter som 
kan tänka sig att starta eget men det förekommer inga kommentarer från dessa studenter. 
Undersökningen som man hänvisar till i artikeln är utförd av tävlingen ”Entrepreneur of the 
year”, men vilka studenter man har gjort undersökningen bland skriver man inte. Här skriver 
man om varför unga vill starta eget och anledningarna är att man vill göra något man brinner 
för och en del vill tjäna pengar.  
 
Känslan av att ”företagandet är Sveriges räddning” är genomgående i de flesta artiklar som 
handlar om entreprenörskap i skolan. Varför det skulle vara Sveriges räddning skriver man 
inte rakt ut utan det är rätt vagt det kan vara så att företagandet ska rädda Sverige genom att 
det ska skapa jobb och rädda de unga från arbetslöshet.  
 
I artikeln En framtida investering, UF fyller 25 år 97 kan vi se hur skolan kan dra nytta av att 
elever får driva företag eftersom några elever varje år får som uppgift att marknadsföra 
skolan. Här kommer en av eleverna till tals och han menar att deras eget skolarbete blir 
lidande och att de får ta igen det senare. Vilket kanske inte är så märkvärdigt för en del elever 
men skulle kunna vara en enorm börda för andra.  
 
Tanken med entreprenörskap redan i grundskolan är i grund och botten god, alla ska få ta del 
av den, eftersom alla inte går gymnasiet så ska utbildningen ges i grundskolan. Genom 
entreprenörskap i skolan vill man att eleverna ska bli mer kreativa och tro på sina idéer, men 
är inte detta redan en av skolans uppgifter. Att genom lärande och uppmuntran skapa en tro på 
sig själv. Ska barnet redan i grundskolan behöva tänka som en entreprenör?  
 
Sammanfattande kan man säga att, enligt tidningarna, så satsar man allt mer på 
entreprenörskap inom skolan. Entreprenörskapstänket vill man börja få in bland barn så tidigt 
som i sex årsålder. Syftet med entreprenörskap i skolan är att de unga ska bli mer kreativa och 
tro mer på sig själva och sina idéer. Men några av artiklarna tar upp att det inte har gjorts 
tillräckligt mycket undersökningar på vad dessa satsningar leder till. En fråga som vi tycker 
saknas i diskussionen, och som även någon artikel tar upp, är om man kan utbildas 
entreprenör och vem som kan bli entreprenör? 
 

Effekter av entreprenörskap 

Ett nytt tänkande kring entreprenörskap håller på att växa fram, men vad blir effekterna av 
detta tänk? Idag görs det mycket satsningar på entreprenörskap framförallt för att få in det i 
skolan, men man vet inte hur effekterna av dessa satsningar ser ut eftersom det inte är något 
som undersökts. Holmgren skriver i sin text att det är viktigt att man stimulerar 
entreprenörskap på lång sikt så att det blir något hållbart. Hon menar att det annars finns en 
risk att när satsningarna är klara så tappar man de nätverk, den kompetens och den erfarenhet 
som man har byggt upp. Vi tycker att om man anser att det är så viktigt att få in 
entreprenörskap i skolan och som satsning i samhället så borde man vara mer noggrann med 
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att titta på hur det verkligen fungerar eller känner man helt enkelt att det är viktigare få igång 
satsningarna så fort som möjligt.  
 
Entreprenörskap blir allt viktigare i samhället. Leffler skriver att den rådande arbetslösheten 
är anledningen till att man vill satsa mer på företagande då man tror att det är lösningen. 
Något som vi tycker oss se i artiklarna där man ofta skriver rakt ut att företagande är 
räddningen för Sverige. I Entreprenörskapsbarometern skriver man att man vill att unga ska se 
företagande som ett naturligt alternativ till anställning. Vilket speglas i många av artiklarna, 
men som vi har nämnt tidigare låter man inte de unga komma till tals så mycket. En idé om 
varför det är kan vara så är att unga ännu inte ser det som naturligt att starta eget och därför 
inte tillåts att uttala sig. Genom att låta unga komma till tals får man kanske inte den positiva 
effekt man vill ha. I artikeln En framtida investering, UF fyller 25 år 

98 skriver man att 
organisationen Ung Företagsamhets tanke är att ge unga en tro på sig själva i sitt företagande 
vilket genomsyrar alla artiklar om ung företagsamhet i åldern 15-19. Man ser verksamheten 
Ung Företagsamhet som en investering för Sverige därför att det behövs fler företag som 
skapar jobb åt andra. Vilket även kan leda till att egna företag blir ett naturligt alternativ. 
Nyföretagarecentrum och Ung Företagsamhet finns för att stötta ungdomar att driva företag. 
Vilka båda är samhällssatsningar och ännu en väg in för de unga att se företagande som en 
naturlig del av arbetslivet. 
 
Ohlsson och Swärd skriver att samhället försöker sätta upp regler och förbud för att kunna 
styra de unga. Men hur långt ska man dra gränserna, hur och när ska de unga få vara unga 
efter sina villkor? Man låter de unga komma till tals inom vissa ramar skriver de. Är det 
därför man inte väljer att låta de unga själva komma till tals så mycket i artiklarna? Vi tror att 
vuxensamhället fortfarande vill ha kontroll över ungdomen även om man har större tro till de 
unga idag än vad man hade förr genom att man tror att de är kapabla till entreprenörskap. I 
artikeln En framtida investering, UF fyller 25 år

99 berättar man om ett UF-företag och där en 
ungdom kommer till tals, vilket inte är vanligt i artiklarna, som berättar att deras eget 
skolarbete blir lidande och att de får ta igen mycket senare. Är detta något som alla elever 
klarar av eller är entreprenörskap i skolan bara för en elit? 
 
När tidningarna skriver om företagarens bakgrund nämns ofta om man kommer ifrån en 
företagarfamilj. I entreprenörskapsbarometern menar man att stöttning från familjen är viktigt 
för att det påverkar den inställning man, som ung, har till förtagande. Får man mer stöttning 
från sina föräldrar om man kommer från en företagarefamilj? Eller känner man en större press 
då? Om företagaren har akademikerbakgrund lyfts det också fram i artiklarna. Det är inte lika 
vanligt att man som akademiker blir företagare och därför vill man i tidningarna belysa det. 
Vilket kan ses som att man vill trycka på att alla kan bli entreprenörer, men är det verkligen 
så? Det kommer vi in på senare. Hur stor roll spelar föräldrarna in i vad de unga ska bli? Vad 
har deras föräldrar för bakgrund? Spelar föräldrarnas stöd in i vem som kan bli entreprenörer? 
I Framtidens företagare mitt i politikerkaoset

100 skriver man om en fyraåring som redan 
provar på företagandet. Det är möjlighet att han har blivit påverkad av sina föräldrar att göra 
detta. 
 
I artikeln En framtida investering, UF fyller 25 år

101 får några elever marknadsföra skolan 
varje år, drar skolan själv nytta av detta, genom att man låter elever utföra något som skolan 
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är i behov av? Man skriver att eleverna själva får arbeta fram sina idéer men blir det verkligen 
så när det finns en grupp som utför samma uppdrag varje år? De unga säger själva att deras 
intresse för företagande ökat genom att de får testa på att driva företag. Samtidigt blir deras 
skolarbete lidande, kan det bli så att utbildningen kommer i andra hand och företagande i 
första hand? I bakgrunden skrev Leffler att företagande ska komma att bli en självklar del i 
utbildningen, men kommer den att ta över?  
 
Under kategorin negativa bilder så förekommer inget direkt negativt med företagande. Vad 
som kan väcka tankar om att det kan gå fel är annonser från försäkringsbolag och 
arbetslöshetskassan, där de bland annat kan skriva ” lever du ett otryggt liv” och ”öka din 
trygghet”. Det förekommer i någon artikel hur något har gått fel i företaget och hur de har 
tvingats använd sin försäkring, men även här så löser det sig alltid, man tar aldrig upp om ett 
företag har tvingats gå i konkurs. I några artiklar tar man upp att kommunen konkurrerar med 
företag och att det kan vara svårt som företagare att stå emot. De motgångar och 
misslyckanden som ändå tas upp i artiklarna ses som något som man kan dra lärdom av och 
man visar upp hur bra det har gått för företaget efter deras motgångar. 
 
I tidningen Fria företagare berättar företagare ofta om hur de känner att de har blivit orättvist 
behandlade när de till exempel inte fått ut så mycket pengar som de önskat från 
försäkringskassan när de blivit sjuka. Dyrt att vara sjukskriven som egen

102 är en artikel som 
tar upp detta. ”Pengarna räcket inte ens till F-skatt och lokal hyra” säger företagaren i artikeln, 
som menar att försäkringsskyddet för egna företagare är dåligt och att man som företagare 
inte har råd att vara sjuk. Är inte pengarna som man får från försäkringskassan vid sjukdom 
menade att leva på? Ska företagare få ut mer pengar än andra för att de har högre 
omkostnader? Tidningen låter ofta företagarna komma till tals när de tycker de har blivit 
orättvist behandlade. Är det så man framställer det negativa med företagande? Varför tas det 
upp Fria företagare? Men samtidigt slutar det alltid med att situationen har löst sig även här. 
 
Artikeln Har någon sett en företagare?

103
 är en slags krönika och är det tydligaste exemplet 

på hur skribenten får komma till tals med sina egna åsikter. I artikeln trycker han mycket på 
att få fram företagande som något som behövs. Hallands län tas upp som en förebild för 
övriga Sverige för att i Halland finns det så många småföretag och har en långvarig 
inflyttning, vilket är bra för näringslivet. Detta gör att skribenten skapar lite 
verklighetsförankring. Det man kan reagera på är att han skriver att man borde föra in 
företagande redan i förskolan. Menar han allvar? När är det vettigt att sätta in entreprenörskap 
i skolan? Han lyfter fram organisationen Ung Företagsamhet och ser det som något bra 
eftersom de lyfter fram företagande. Han skriver även att elever måste komma i kontakt med 
företag detta kan man lösa genom att företagare kan komma till skolan som inspiratörer och 
prata om sina företag. Detta menar han skulle ge eleverna viktiga kontakter för framtiden. Ska 
elever redan i grundskolan behöva skaffa sig kontakter? ”Alla invånare borde födas med en F-
Skattsedel och tvingas ansöka om en A-Skattsedel” skriver han i sin krönika, här känns han 
överdriven i sitt resonemang, skriver han detta för att skapa reaktioner? Han blandar vettig 
fakta med överdrivenhet vilket kan få texten att tappa sin poäng. 
 
Vidare i krönikan Har någon sett en företagare?

104 tar man upp Halmstad som Sveriges 
Ferraritätaste stad, där bland annat Per Gessle åker runt i en Ferrari. Varför tar han upp detta, 
skulle Per Gessle vara en förebild, eller tror han att allas dröm är att glida omkring i en 
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Ferrari? Ses de som ett tecken på framgång, kanske är det hans egen dröm? Varför påpekar 
han det överhuvudtaget, vad har det med företagande att göra? Stycket om Ferrari får 
krönikan att verka lite oseriös. 
 
Den stora frågan när det gäller effekterna av entreprenörskap är om alla kan bli entreprenörer? 
Detta är även något som man både inom näringsliv och utbildningsväsende har funderat över. 
Vilket tyder på att man inte är säker på att alla kan bli entreprenörer och vad händer med dem 
som hamnar utanför i satsningarna? 
 
I artiklar som handlar om unga i åldern 15-19 så är det ofta organisationen Ung 
Företagsamhet man skriver om, ofta fokuserar man på tävlingar som anordnas av Ung 
Företagsamhet. Är det de som är mest lämpade att bli entreprenörer som tar hem tävlingarna? 
Är det ett bra sätt att motivera unga till entreprenörskap genom att anordna tävlingar? Varför 
fokuserar man så mycket i tidningarna på organisationen Ung Företagsamhet? 
 
I artiklarna låter man, i enstaka fall, unga som det har gått bra för eller som har startat företag 
komma till tals om sitt företagande. Varför skriver man inte man inte mer om vilka de är, och 
vilka som inte klarar av att driva ett företag? Man skulle kunna skriva om hur de unga som 
vinner tävlingarna är som personer vad de har för egenskaper. Om det är något som syns eller 
om det är olika typer av personer som kommer med de mest lyckade företagen. 
 
Vad är effekterna av en större satsning på entreprenörskap? Den största frågan som har väckts 
för oss under denna kategori är om alla verkligen kan bli entreprenörer. Om så inte är fallet 
vad händer med de som inte passar in i entreprenörskaps rollen? Kommer de att hamna 
utanför när skolan satsar så mycket på entreprenörskap. Ibland känns det som att man inte 
tänker på att ha en jämn balans mellan att företagande och anställning. Dock är det bra att 
eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativt och får träna på att tro på sig själva. Gör man 
det endast i det syfte är satsningarna bra. Samtidigt har man inte undersökt om satsningarna 
fungerar så det kan sluta med att det inte blir något av alla satsningar som görs och att det inte 
alls blir som man har tänkt sig. Något som man kanske borde ha tänkt på att undersöka innan 
man satte igång. Tidningarna undviker gärna att skriva om de negativa effekterna av 
företagande. Vi frågor oss varför och funderar över om det kan bero på att man inte vill 
förstöra de satsningar som görs, man vill inte heller skrämma iväg någon från att starta, utan 
att våga. Misslyckande framställs i tidningarna som något bra, sen erfarenhet vilket gör att 
riskerna kan kännas mindre för dem som vill starta. 
 

Synen på ungdom 

Ungdomsproblem knyts enligt Ohlsson och Swärd till den sfär där ungdomar rör sig inom, 
som till exempel arbetsmarknaden. I samhället finns en oro när det gäller resursbetonade 
problem som att det finns en stor grupp ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. I många 
av artiklarna tycker vi oss se att man ser på företagande som räddningen för Sverige och att 
man därigenom försöker få in ungdomarna i en ny sfär, en företagssfär. I tidningarna framstår 
det som att man vill att de unga ska få upp ögonen för företagande och se det som ett 
alternativ till anställning. 
 
Inom företagsdiskursen är det inte aktuellt att se på unga som ett problem utan mer som ett 
framtidshopp och man sätter en tro till de unga och vad de är kapabla till. En genomgående 
känsla vi har fått av att gå igenom artiklarna är att tidningarna om 
företagande/entreprenörskap har lösningen på problemet ungdom. Genom historien har man 
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sett barn och ungdom som problem, ungdomarna måste bort från storstädernas gator, de måste 
aktiveras och skyddas. Ungdomarna idag är omgivna av myndigheter och projekt som strävar 
efter att ge dem en värdig och meningsfull livssituation detta gör man genom att stimulera 
”den goda sysselsättningen” och de ska på så vis lotsas in i vuxenvärlden. Entreprenörskapet 
ska in redan i grundskolan för att förbereda de unga på vad de har för möjligheter och 
alternativ i framtiden. De framgår i artiklarna att man vill inrikta de unga på entreprenörskap 
då det framställs som en ”god sysselsättning” i dessa texter.  
 
Förr i tiden behandlade man ungdomar som vuxna för att man inte såg dem som en egen 
kategori detta var innan ungdomsbegreppet fanns. I den nya företagsdiskursen och genom de 
artiklar vi har analyserat tycker vi oss se att man här återigen betraktar de unga som mer eller 
mindre vuxna. Det finns en stark tro på de unga och att de är kapabla att driva företag. 
Samtidigt som en del forskare säger att samhället är inne i en ny fas sedan andra världskriget 
och att ungdomarnas problem idag är annorlunda och allvarligare. De menar att 
utbildningstiderna har blivit längre, vilket leder till att ungdomar är beroende av de vuxna 
längre. Därigenom har perioden mellan barndomen och ”att bli vuxen” förlängts. Dessa 
forskare säger även att arbetsmoralen hos ungdomar har sänkts och att det lett till att en grupp 
ungdomar har blivit isolerade från samhället och frågar sig själva om de har något framtid 
med den arbetslöshet som finns idag. Andra forskare menar istället att man har sett ungdomar 
på samma sätt genom tiderna och att historien upprepar sig. Här ifrågasätter man om 
problemen verkligen har förändrats eller om det är media som lyfter fram det på det sättet. I 
tidningarna lyfter man fram unga som ett framtidshopp men är det en verklig bild eller är det 
medias bild? 
 
I artikeln Entreprenörskapsutbildning - det gäller livet!

105 tar man upp att man dagligen i 
media kan höra utropen att ”Småföretagandet ska rädda Sverige”. Återigen ses förtagandet 
som lösningen men i artikeln ställer man sig dock frågande till om man kan utbilda 
entreprenörer och vart dessa satsningar leder. Vilket visar att det finns vissa som är 
tveksamma till entreprenörskapsutbildning i skolan. Ohlsson och Swärd skriver att man måste 
sätta ungdomsproblem till hur samhället förändras. I samhället idag oroar man sig för 
arbetslösheten men att man inom företagsdiskursen inte ser ungdomen som ett problem utan 
som en möjlighet. Kan det vara så att man känner en så stor oro inför ungdomsarbetslösheten 
att man nu försöker lösa dessa problem, som egentligen inte är ungdomsproblem utan 
samhällets problem, genom att satsa på entreprenörskap i skolan. Arbetslösheten är något 
viktigt som enligt tidningarna går att lösa genom entreprenörskap, som i sig ses som lyckat.  
 
 
Vi har nu presenterat en djupare analys av artiklarna och vad vi har kommit fram till. 
Analysen delades i den fyra mest övergripande teman som förekom för att ge en bättre 
överblick över vad som förekommer i tidningarna och hur man framställer det. Många av 
frågorna återkommer då de förekommer genom flera av kategorierna och berör flera av 
ämnena. Den stora frågan är: Vem kan bli entreprenör?   
 
Genom den tematiska analysen kan man se en antydan om att entreprenörskap ses som ett 
ideal, alla ska vilja och kunna bli företagare. Dock vill vi påpeka att det nödvändigtvis inte är 
artikelförfattarnas intention att låta entreprenörskap ersätta andra ideal, men att det är trots allt 
är möjligt för oss att isolera en sådan diskurs. Detta eftersom vi analysera texter och varje 
grupp av texter kan betraktas som en värld i sig. 
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Slutdiskussion 
Här kommer vi till den tredje nivån i Faircloughs modell, som han kallar den sociala 
praktiken. Vi tittar på den bredare sociala praktiken där vi analyserat fram vad texten är en del 
av. Det resultat som vi har fått i analysen kan sättas in i ett större perspektiv/diskurs i 
samhället, vilket vi nu kommer att göra i vår slutdiskussion. 
 

Bilden vi har fått av unga företagare i tidningarna om företagande är att man som person är 
självständig, framåt och har en tro på sig själv och en vilja att driva sitt företag framåt. Många 
gånger framstår företagarna som självsäkra. Detta framkommer både i hur skribenten skriver 
och hur företagarna själva svarar på frågorna. Tidningarna ger även bilden av att det är roligt 
att vara egen företagare, att man får styra över sig själv. Vi har fått uppfattningen att man gör 
en vidgning av begreppet ung i tidningarna, där ung betyder ny och ny betyder i sin tur 
nyskapande, vilket en egen företagare bör vara. Ung betyder att göra saker på nya annorlunda 
och spännande sätt. Man får vara ung längre trots att man driver eget företag och även om du 
redan har haft flera företag så kan du ändå vara ung företagare. Den unge företagaren kan vara 
allt från 15-35 år, om inte ännu äldre. Även i samhället ses man som ung längre på grund av 
att skolgången idag är längre och det tar längre tid att slussas in i vuxenvärlden. Det kan även 
vara så att samhället låter unga vara unga längre för att man vill ha mer kontroll över 
ungdomen för att på så sätt undvika problem. 
 
Tidningarna verkar ta ungdomar på allvar och tror på att de är kapabla till att driva sina egna 
företag. Som vi tidigare läst så behandlades unga förr som vuxna, innan kategorin 
barn/ungdom fanns, något som vi även tycker oss se i artiklarna i tidningarna om företagande. 
Genom att man tillåter och vill puscha för att unga ska bli företagare behandlas de unga mer 
som vuxna. Tidningarna om företagande ger ungdomar ett positivt värde genom sitt sätt att 
framhäva unga företagare. Även de ungdomar som bara får prova på att driva företag genom 
skolan kallas företagare utan att egentligen vara det. Det skrivs mycket om alla de satsningar 
som görs i skolan och genom att man väljer att skriva om det visar tidningarna sin egen 
positiva position. De skriver heller aldrig att någon inte kan bli entreprenör utan bilden de ger 
är att detta är något som alla unga kan lyckas med. Det kan även vara så att man generellt i 
tidningar om företagande bara lyfter fram lyckade människor, lyckade företagare, lyckade 
ungdomar. De lyckade ungdomarna är de som får vara med i tidningarna och visa upp 
företagen som de fått testa att starta och driva inom skolan och de tyckte också att det var kul. 
De ungdomar som kanske tyckte att det var trist att testa på företagande i skolan och som det 
kanske inte heller gick så bra för får inte synas i tidningarna. 
 
Andan som går genom artiklarna är att företagande ska rädda Sverige. Vi tolkar det som att 
företagande ska ses som ett alternativ till anställning och ett sätt att minska arbetslösheten. 
Det verkar som att ingen riktigt vet vad målet med alla satsningar är och hur man ska gå 
tillväga för att nå ut med dem. Borde inte detta undersökas innan man satsar? Vi tycker det 
känns som att man vill införa entreprenörskap i skolan snabbt för att man måste hitta en 
lösning på arbetslösheten fort och hinner inte undersöka om det fungerar i praktiken.  
Tidningarna lockar med spännande personer och yrken för att väcka intresse hos unga att 
själva vilja försöka starta eget. Vi tror att man använder sig mycket av spännande personer, i 
samma syfte som vi tror att andra tidningar gör, för att unga ska hitta någon att se upp till och 
själva vilja bli som. Vi anser även att det är roligare att läsa om en person med ett udda yrken 
än till exempel en snickare. Detta är andledningen till att man ser en brist på hantverksyrken i 
tidningarna tror vi. Samtidigt som det är konstigt att det inte tas upp mer eftersom det startas 
många företag inom hantverksyrkena, eller är det därför man inte väljer att ha med dessa 
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yrken i tidningarna? Det kan även vara så att tidningarna inte vänder sig till hantverkare som 
målgrupp. 
 
Många artiklar lyfter fram de satsningar som görs i skolan inom entreprenörskap och 
företagande, vilket vi ser som ett försöka att få läsarna intresserad av vad som är på gång och 
övertyga läsaren om att detta är en god sysselsättning för de unga. Artiklarna lyfter även fram 
olika tävlingar i entreprenörskap som har gjorts bland unga och där idén kanske har blivit 
verklighet till slut. Detta kan göra att andra unga också känner att de vill försöka. Vi tycker 
inte att det är så bra att motivera till för mycket till företagande i för låga åldrar genom att till 
exempel anordna tävlingar i företagande. Det skapar en press på de unga att de ska vara 
framåt och kreativa. Enligt oss går det går inte tvinga fram entreprenörskap, men många 
kanske känner sig tvingade om till exempel att ens kompisar ställer upp eller om det blir en 
obligatorisk del av skolan. Fördelen är dock att man får lära sig att man ska tro på sig själv 
och sina idéer.  
 

Det tidningarna framförallt undviker att skriva om är det negativa med företagande, som till 
exempel konkurs och andra svårigheter. I de fall man skriver om svårigheter ses det alltid som 
en nyttig erfarenhet som alltid har löst sig, men ser det verkligen ut så? Vi tror att man 
undviker att ta upp negativa ämnen för att inte skrämma unga från att vilja starta. Istället visar 
man i stort sett att allting löser sig, vilket inte ger en rättvis bild av hur det verkligen kan se ut. 
Vi tror att det kan vara så att det är svårt att skriva om dem som det gått illa för, för att de inte 
vill ställa upp på intervju. Det kan även vara så att tidningarna helt enkelt inte vill visa upp 
verkligheten bland annat för att det inte är säljande. Tidningars syfte är att inspirera till 
företagande och få flera att starta eget och då är man rädd att skrämma iväg dem som man vill 
få in i företagandet. Skulle det inte vara bra att ta upp negativa erfarenheter för att förhindra 
att samma sak händer andra?  
 
Tidningarna är dåliga på att lyfta fram ungdomars attityder till företagande. Något som vi 
tycker är konstigt eftersom man vill satsa mer på den unga. Därför vore det väl bra om de 
unga själva fick komma till tals eller kan det vara så att tidningarna är rädda för att de ungas 
attityder inte ska vara positiva när det gäller företagande. I artiklarna verkar det som att alla 
kan bli entreprenörer, men är det verkligen så? Alla kanske inte har det intresset eller viljan 
som krävs för att driva eget företag eftersom som vi tidigare har nämnt kräver ett hårt arbete. 
 

Om man får tro tidningarna kan vem som helst bli entreprenör bara att vägen dit kan se olika 
ut. Genom att man skriver om de satsningar som görs i skolan och att entreprenörskap ska in 
redan i grundskolan så känns det som att det finns en tro på att alla klarar av att bli företagare. 
Men som vi såg i Lefflers text och även i någon artikel så har entreprenören ofta speciella 
egenskaper (driven, tro på sig själv, ambitiös, risktagande), vi tycker det säger sig självt att 
inte alla människor har dessa egenskaper och de kanske inte heller är lätt att lägga sig till med. 
Är risktagande verkligen den viktigaste kvalitén hos unga människor? Det känns ganska 
omöjligt att alla skulle kunna utbildas till att bli entreprenörer, vad händer med dem som 
hamnar utanför de satsningar som görs? De som inte får utbildningen eller de som inte kan ta 
till sig den, kommer de får en svårare väg till trygghet. Blir det ett elitsamhälle där bara de 
bästa klarar sig? Kommer en vanlig anställning inte finnas i framtiden, ska alla vara egen 
företagare? Eftersom alla människor är olika och trivs med sysselsättning tror vi att det är 
viktigt att man håller en jämn balans mellan anställning och företagande. Tidningarna skriver 
att man vill att det ska bli lika vanligt att starta företag som att ha en anställning men i vissa 
fall känns det som att man vill att alla ska bli företagare. Det framstår i tidningarna som att 
alla får vara med och vara företagare, men i verkligheten kan inte alla lyckas med sina idéer. 
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I och med alla dessa satsningar som görs kan det dyka upp eventuella komplikationer med 
entreprenörskapsidealet som till exempel frågan, kan verkligen alla ungdomar bli  
framgångsrika entreprenörer? Hur ska skolan kunna förena entreprenörsidealet med de övriga 
ideal som finns i skolan som solidaritet, kritiskt tänkande, en human människosyn, och så 
vidare vilket är viktigt för den typen av verksamhet att lära ut? Att sexåringar ska lära sig att 
tänka entreprenöriellt känns väldigt främmande men kanske är det så framtiden kommer att se 
ut. Men vad gör detta med barnen? Finns det inte en risk att entreprenörskap i skolan skapar 
en tävlingsinstinkt, något som man tidigare har velat skona barn ifrån. Bra att man i skolan 
skapar en tro på sig själv bland de unga men kanske inte i en så tidig ålder. Ska man inte låta 
barn vara barn och slippa tänka på framtiden.  
 

Vi hävdar att företagande är viktigt för den ideologi som finns i samhället. Företagande ses 
som en lösning på den arbetslöshet som finns idag och därför vill man inspirera unga till att 
starta egna företag. Vi hävdar att synen på de unga har förändrats. Är det så att ungdomen 
idag mer ses som ett framtidshopp än som ett problem? 
För att gå tillbaks till Ohlssons och Swärds tankegångar har ungdomen alltid setts som ett 
problem och att problemen måste ses till hur samhället förändras med tiden. Problemen knyts 
till den sfär som ungdomen rör sig inom för tillfället. Idag oroar man sig i samhället för den 
stora ungdomsarbetslösheten, vilket även återspeglas i tidningarna, men att man där tycker sig 
ha hittat lösningen på problemet. Entreprenörskap ger nya möjligheter genom god 
sysselsättning får man bort ungdomsproblem och genom att fler startar företag skapas det fler 
jobb åt andra. Ungdomarna ges ett större ansvar och tro på att de klarar av att bli sina egna 
och lösa sina egna situationer. I tidningarna om företagande skriver man inte om ungdomar 
som ett problem utan som en lösning och ett framtidshopp. Entreprenörskapsdiskursen 
erbjuder en ny syn på ungdom, här ser man inte ungdomen som ett problem utan ungdomen 
får här ett värde som företagare och blir viktiga för samhällets reproduktion. I tidningarna 
väljer man att göra ungdomen till en tillgång istället för ett problem. När Ohlsson och Swärd 
skrev om ungdomsproblem var det inte aktuellt att skriva om ungdomen som ett framtidshopp 
som man nu gör i tidningarna. Då sågs ungdomsperioden som en förperiod innan man fick en 
anställning. Då skulle man ha sagt att det är för svårt för barnen, för tidigt, de måste gå i 
skolan och lära sig och bli vuxna först. Tidningarna bryter mot den gamla synen på ungdom 
och erbjuder lösningar och en tro på att företagande leder till lyckade människor. Tidningarna 
står för en större syn på att alla ska hålla på med företagande. Det som skrivs i tidningarna är 
en del av den företagsdiskurs som finns i samhället. I vår analys visar vi att tidningsdiskursen 
lyfter fram ett nytt ungdomsideal. Det är idag aldrig fråga om ungdomar som problem, utan 
om de möjligheter ungt företagande sägs innebära. Detta nya ideal har vi beskrivit och  
analyserat i all den spännvidd och språkliga uttryck som formuleras i tidningarna. Diskursen 
om det unga företagandets och entreprenörskapets goda effekter kan man säga utgör en  
formulering av det "nya goda samhället". 
  
Förr såg man ungdomar som ett problem och man försökte då ordna ställen där de kunde 
vistas som till exempel fritidsgårdar i väntan på att de skulle växa upp och få ett arbete. Är 
dagens ungdomar mer inne i en företagssfär och ses nu mer som ett framtidshopp istället för 
ett problem, en grupp som startar egna företag? Ohlsson och Swärd skriver om att historien 
upprepar sig. När den allmänna bottenskolan infördes började man urskilja avvikarna, de som 
inte ville gå i skolan. Kan det nu bli så att de barn/ungdomar som inte är eller kan bli 
tillräckligt kreativa och företagsamma kommer att ses som problem? Skapas det en ny grupp 
av barn/ungdomar som betraktas som problem och avvikare? Vad ska det bli av dessa 
avvikare? 
 



 

 42 
 

Sammanfattningsvis tycker vi oss se en ny syn på de unga i tidningarna, här är de inte ett 
problem utan en tillgång. Bara man uppmuntrar och satsar på de unga i tidig ålder kan de gå 
hur långt som helst. De unga ska rädda Sverige från arbetslöshet genom att starta egna företag 
och anställa människor i sina företag. Är det här ett synsätt som enbart finns inom 
företagsdiskursen eller är det ett synsätt som man även kan se i övriga samhället? 
Att man ska satsa på entreprenörskap i skolan kommer uppifrån från politiker därför måste 
även de se de unga som en möjlighet. Eller tycker man att man måste lära ut entreprenörskap i 
skolan för att samhället inte längre kan ta ansvar för alla arbetslösa och därför ska man nu 
utbilda unga människor till att klara sig själva som egna företagare? Eller är det så att man ser 
en förändring på arbetsmarknaden som gör att man måste satsa mer på entreprenörskap i 
skolan för att det är vad arbetsgivare nu vill ha. Arbetsgivare vill inte längre anställa någon för 
en längre tid utan ta in arbetskraft när den behövs och därför vill de hellre anställa en egen 
företagare?  
 

Slutord 
Vi kan konstatera att företagande blir allt viktigare i samhället i många av artiklarna vi har 
studerat ses det som en lösning på den rådande arbetslösheten. Man är idag positivt inställd 
till att allt fler startar eget. Framförallt i tidningarna kommer en ny syn på unga fram, man tror 
och hoppas på att de ska rädda Sverige genom att starta fler företag. De unga är inte längre ett 
problem utan har istället blivit samhällets hopp. Den unga företagaren är lyckad, nyskapande 
och framgångsrik. Unga företagare framställs som en inspirationskälla åt andra unga som i sin 
tur ska vilja starta eget. Den fråga som ligger kvar hos oss är kommer alla att kunna utbildas 
till entreprenörer? 
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