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Förord  
 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har under våren 
2014 genomfört en enkätstudie inom ramen för Drivhuset i Karlstads projekt Entreprenör-
skapsspridning i Värmland. Drivhusets huvudsakliga önskan med föreliggande utvärdering har 
varit att undersöka attityderna bland undervisande lärare vid Karlstads universitet gällande 
entreprenörskap i utbildning, för att sedan själva kunna se om insatserna riktade till målgrupp-
en har gett några resultat. Något som är av betydelse för den fortsatta verksamheten och dess 
utveckling. Föreliggande rapport fokusera inte på E-spridningsprojektet som helhet. Att jämföra 
med finns en separat utvärdering gjord av studenternas deltagande i aktiviteter inom projektet.  

Karlstad i maj 2014 

Lotta Braunerhielm 
Föreståndare för Cerut 
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Drivhuset och Entreprenörskapsspridning i Värmland 

Drivhuset är en stiftelse vars verksamhet riktar sig till personer/entreprenörer som vill 
förverkliga sina affärsdrömmar och idéer. Drivhusets uppgift är att på olika sätt stötta, väg-
leda och vara ett bollplank. De bistår med praktisk kunskap och verkar som en mötesplats för 
entreprenörer och entreprenörskap. Det är inte själva drömmarna eller idéerna som står i fokus 
i deras arbete, utan personerna och entreprenörerna. Drivhuset har sin bas på fjorton platser 
runt om i landet, däribland i Karlstad, och verksamheterna arbetar högskolenära (drivhuset.se, 
140428). 

Bakgrunden till projektet Entreprenörskapsspridning i Värmland, eller även kallat E-
spridning i Värmland, uppkom då Drivhuset Sverige tillsammans med NUTEK genomförde en 
undersökning, Attityd 07, med syfte att ta reda på studenters syn på företagande. Resultatet 
visade att det vid Karlstads universitet fanns ett betydande intresse bland studenterna för entre-
prenörskap och att starta eget företag samt att få information om dito. E-spridningsprojektets 
syfte har varit att öka tillväxt och nyföretagandet i Värmland genom att öka kunskapen om 
entreprenörskap och eget företagande bland studenter och personal vid Karlstads universitet. 
Målet som helhet för projektet har strävat efter en mer positiv attityd till entreprenörskap och 
företagande bland studenter och lärare vid Karlstads universitet vilket ska leda till näring och 
växtkraft för nya entreprenörer och unga idéer (Projektbeslut, 110714). 

Inom projektet har det största fokus legat på att arrangera workshops och aktiviteter i 
entreprenörskap på programutbildningarna vid Karlstads universitet. Det har bland annat inne-
burit ett arbete med undervisande personal - framförallt ett attitydarbete för entreprenörskap 
genom möten och presentationer på befintliga träffar, men också att få workshopsen på schemat 
för studenterna (Eide, 140603). 

Drivhuset i Karlstad har sedan tidigare gjort en undersökning inom ramen för Entrepre-
nörskapsspridningsprojektet bland studenter vid Karlstads universitet.  

Uppdrag och metod 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet fick under våren 
2014 i uppdrag av Drivhuset i Karlstad att genomföra en enkätundersökning inom ramen för 
Entreprenörskapsspridning i Värmland. Enkäten riktades till undervisande personal vid Karl-
stads universitet för att bland annat undersöka vad entreprenörskap innebär för dem, om deras 
studenter i någon form under de senaste tre åren fått information om entreprenörskap i under-
visningen, om de känner till Drivhuset och dess verksamhet och om de i så fall har tagit hjälp av 
Drivhuset (se frågeunderlaget i bilaga 1).  

Tillsammans med representanter från Drivhuset i Karlstad, har Cerut framarbetat ett frå-
geunderlag som resulterade i en webbenkät. En e-post med följebrev (se bilaga 2) och länk till 
enkäten, som var riktad till undervisande personal, skickades ut sammanlagt tre gånger till alla 
anställda vid samtliga institutioner. Respondenterna hade möjlighet att besvara enkäten på 
antingen svenska eller på engelska. Anledningen till att enkäten skickades ut till samtliga och 
institutionsvis, var för att det inte finns något enhetligt e-postsystem inom universitetet som 
enbart riktar sig till undervisande personal. Någon exakt svarsfrekvens går i det här fallet inte 
att räkna ut, men en uppskattning kan göras. I april 2014 var totalt 1165 personer anställda vid 
Karlstads universitet. Beräknat utifrån heltidsekvivalenter, det vill säga faktiskt arbetande per-
soner – tjänstledigheter borträknade, arbetade cirka 555 personer i någon lärarkategori. Med 
lärarkategori menas universitetslektorer, universitetsadjunkter, professorer och biträdande 
lektorer. Observera att därtill ska undervisande doktorander, som inte tillhör någon lärarkate-
gori men som har undervisning och som därmed också kan ha besvarat enkäten, läggas till. 
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Sammanlagt har 209 personer besvarat enkäten och den ungefärliga svarsfrekvensen uppskatt-
tas till omkring 30 procent. 

Resultat 
 

Nedan följer de resultat som framkommit i den utförda enkätundersökningen. Kommentarerna 
i de öppna frågorna har getts en stor plats i rapporten då dessa har, för Drivhuset, en central roll 
ur ett verksamhets- och utvecklingsperspektiv.   

Totalt har 209 personer besvarat enkäten, 53 procent av dem var kvinnor och 47 procent 
var män. I tabell 1 framgår fördelningen över hur många och hur stor andel som besvarat enkä-
ten på respektive institution. 

Vid vilken institution är du anställd? Flera svarsalternativ är möjliga. Antal svar 

Handelshögskolan 42 (20,1%) 

Institutionen för geografi, medier och kommunikation 21 (10,0%) 

Institutionen för hälsovetenskaper 24 (11,5%) 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 13 (6,2%) 

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 9 (4,3%) 

Institutionen för konstnärliga studier 8 (3,8%) 

Institutionen för matematik och datavetenskap 10 (4,8%) 

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 13 (6,2%) 

Institutionen för pedagogiska studier 21 (10,0%) 

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 17 (8,1%) 

Institutionen för sociala och psykologiska studier 25 (12,0%) 

Institutionen för språk, litteratur och interkultur 16 (7,7%) 

Summa 219 (104,8%) 
Tabell 1. Vid vilken institution är du anställd? 

39 procent av respondenterna har undervisat vid Karlstads universitet i tolv år eller mer. 18 
procent har undervisat 0-3 år: 
 

 
Figur 1. Hur många år har du undervisat vid Karlstads universitet? 
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Näst intill alla (96 procent) anser att de har möjlighet att påverka kursinnehållet i sin undervis-
ning: 
 

 
Figur 2. Upplever du att du har möjlighet att påverka kursinnehållet i din undervisning? 

De övriga 4 procenten, vilket motsvarar 8 personer, har motiverat som följande varför de upple-
ver att de inte har möjlighet att påverka kursinnehållet: 

Varför upplever du att du inte har möjlighet att påverka kursinnehållet i din undervisning. 

Jag blir serverad kurser som någon annan har skapat, vilket innebär att mina möjligheter att ändra kursens utformning är mycket begrän-
sade. Jag har tidigare arbetat vid Stockholms universitet och vid Uppsala universitet, och där har man möten i början av terminen där alla 
lärare som håller en kurs får komma med önskemål på saker som skulle kunna förbättras i den kursen. Alla saker går naturligtvis inte att 
genomföra framförallt pga kursplanen, men det ger ändå lärarna en stimulerande känsla av inflytande.  

Det finns väldigt många som ska ha synpunkter på det vi gör och kursplaner och litteraturlistor ska godkännas av personer som inte alltid 
kan ämnet. 

Jag är nyanställd vid för mig ny institution och har fullt sjå att sätta mig in befintliga kurser. 

Too few lectures, no courses in my field let alone my specialisation. 

Kravet på yrket gör att vi måste hålla oss till innehållet i den kompetensbeskrivning som finns 

Jag måste följa kursplanen. För kurser där man inte ens är examinator så har man ingen möjlighet alls.  

Jag arbetar endast 40% och utför inga lektioner på KAU, har hand om studenter vid VFU. 
Tabell 2. Varför upplever du att du inte har möjlighet att påverka kursinnehållet i din undervisning? 

I undersökningen ställdes en öppen fråga (se tabell nedan) till samtliga respondenter om vad 
entreprenörskap innebär för dem. I stort går att säga att respondenterna förknippar begreppet 
dels med eget företagande, företagsamhet och förmåga att utveckla en idé till produkt, tjänst 
eller handling, och dels med ord som kreativitet, skapande, uppfinningsrikedom, drivkraft, 
framåtanda, nyfikenhet, engagemang och utveckling.  

Vad innebär entreprenörskap för dig? Handelshögskolan 

Att bygga upp och utveckla företag inom kanske nya områden där företagande kanske är en naturlig form 

Framåtanda, att vilja stå på egna ben, utveckling! 

Cash 

- 

. 

Att kunna kommersialisera idéer som man tror på! 

Att komma på en idé, starta och eventuellt driva idén i form av ett företag. Entreprenörskapet kan också innebära, tror jag, att en person ser 
någon annans idé och investerar (tid/pengar) i denna persons idé.  

Att man vågar och får möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

Initiativförmåga 
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Students who are active commercially next to their studies. 

Entreprenöriellt tänkande 

Passion för något, vilja, envishet och driv. 

Förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter 

Kreativitet, innovation, initiativkraft, nytänkt, mod att gå mot konventionen, teori möter praktik och det blir verkstad 

Att med kommersiella förtecken få saker och ting att hända.  

Intressanta och utvecklande möjligheter att använda vid universitetet inhämtade kunskaper 

Någon som vill satsa pengar och kraft på att skapa nya affärsmöjligheter. 

Att våga starta företag, att tro på det man gör/sin produkt, att ha en dröm/vision. Ett ofta tufft jobb, men roligt - man är sin egen chef. 

Att man kan utveckla verksamheter. Vara drivande utan att ha fått alla göromål specificerade på förhand. 

Förverkligande av idéer.  

Att kunna starta, leda och driva verksamheter framåt och i nya oprövade riktningar. 

x 

Förmågan att omvandla tekniska innovationer till praktisk produktion  

Entreprenörer är födda till det. Man kan inte utbildas till det möjligen ge hjälp till att starta företag såsom affärsplan kapitalanalyser och 
budget.  

Skapa något nytt och värdefullt för andra 

Att "omvandla" idéer till affärsverksamhet. 

Skapa ny verksamhet. 

Genomföra idéer. 

The ability to see business opportunities and novel solutions to existing and forthcoming problems. 

Att utveckla förutsättningar för en verksamhet man själv är ansvarig för eller arbetar för. Detta sker genom att sträva efter att se möjligheter, 
ha god analytisk förmåga och en vilja att arbeta för att nya idéer realiseras. 

Att genomföra sina egna idéer i företagsform. Det innebär att man tar risken och ansvaret för att producera något man själv står bakom. 
Ibland i sin egen lilla firma, ibland genom att anställa och få andra att följa samma vision. Sker det inom den egna organisationens väggar 
kallar jag det intraprenörskap.  

Det är en förmåga du har eller inte har men kan utvecklas. Jag har efter att ha undervisat på området svårt och tro att det kan läras ut, det 
är istället ett resultat av personlig utveckling och något som växer fram med individen. Min inställning kan i och för sig ha med det sätt vi 
undervisat om entreprenörskap att göra som inte alls ger en kunskap om hur det kan utvecklas utan mest teoretiskt om vad det är. Jag tror 
att fler kan utvecklas till entreprenörer men det kräver helt andra former för undervisning och arbete med området. Det måste mer ta for-
men av att få möjlighet att prova saker för att bygga upp ett självförtroende och en trygghet i sig själv som gör att individer vågar ta risker 
och vågar hoppa på och prova saker. T ex KAU kan i och för sig ge vissa verktyg som kan ge en viss trygghet men det är ofta för teoretiskt. 

Tja... 

Att förverkliga idéer på ett ofta affärsmässigt sätt. 

Vilja att åstadkomma något. Gå från ide' till verksamhet. Tro på sin tanke. 

- 

Att ha idéer som man förverkligar. Känns som det ska vara något som leder till något positivt. 

Förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. 

Drivkraft att göra saker, få saker gjorda 

Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter 

Drivkraft, nyskapande.  

En individs idéer och drivkraft att ta sig för 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för geografi, medier och kommunikation 

A lot of work for very little pay. 

Mycket kortfattat ser jag entreprenörskap som en förmåga att utveckla en idé till produkt och/eller tjänst. 

Idéer till handling!  

Framåtanda, att vilja stå på egna ben, utveckling! 

Kopplar det ordet till kapitalism snarare än kreativitet. Konkurrens istället för samarbete. Alltså ett ord med starkt negativ klang.  

Att utvecklas 

Att våga falla nio gånger och resa sig och lyckas den tionde! 

Kommersialism och kreativitet 

Att sätta upp mål och visioner att jobba med, att bidra till kreativt och självständigt tänkande. 

Att kunna sälja någonting: sig själv, en idé, en produkt. 

Företagande, att vara driven 

Förmågan att driva, att driva egen verksamhet. Att våga ta steget, lita på sig själv och inte vara beroende av andra.  
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Att aktivt arbeta med eget företagande 

Initiativförmåga. Självständighet. "Planerad riskbenägenhet", d v s en vilja att ta risker, men också förmågan att planera i förväg för att 
kunna minimera "destruktiva" risker och öka möjligheten att ta vara på oväntade möjligheter. 

Möjligheten att förverkliga de drömmar man har och omsätta dessa i praktisk handling. 

Associerar till ett ekonomiskt begrepp som vi mycket väl kan undervisa om men som inte bör/kan appliceras på den interna verksamheten 
på ett universitet. 

Att driva idéer eller företag. 

Driv, annorlunda, våga, resultat, roligt 

Beredskap att våga satsa på egna idéer för affärsutveckling.  

Företagande 

Jjjj 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för hälsovetenskaper 

Eget företagande. 

Ett pedagogiskt förhållningssätt och en kunskap om egenföretagande. Att utveckla studentens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och 
självförtroende till sin fulla potential. 

Starta eget! 

Inom sjukvård????? 

Att ha förmågan att omsätta idéer till en praktisk verksamhet. Att kunna starta och utveckla verksamheter och förhoppningsvis göra dessa 
självförsörjande eller vinstdrivande 

Entreprenörskap för mig är företagsamhet, men jag förstår att det innebär mycket mer än så. 

Att finna nya vägar och ta ansvar för sitt eget lärande 

Att starta något och driva det. 

Att i en privat verksamhet försöka påverka marknaden vad gäller efterfrågan och utbud av tjänter 

Att utveckla någon form av egen verksamhet  

Något som drivs och det arbetas med för att nå framgång 

Svårbeskrivet  

Företagsamhet 

Förverkliga en företagsidé 

Entreprenörskap betyder att man kan ha påverkansmöjligheter att skapa nytt i pågående eller i förplanerad undervisning 

Tyvärr dåligt insatt 

Att driva företag 

Har inget svar på det 

Det innebär för mig att kunna skapa förutsättningar för en framgångsrik yrkeskarriär i kraft av att visa på dina kunskaper och förmågor. 

Entreprenörskap är när tillåts att skapa själv tanke och beteendemässigt 

Bra med ökad självkännedom, kunna använda mina kunskaper tex i egen verksamhet  

Företagsamhet, nyfikenhet en vilja att göra skillnad till det bättre! 

Socialt entreprenörskap grundat på demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde 

Det innebär att starta och driva företag eller utveckla något projekt. 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 

Se möjligheter till affärer/tjänster 

Pass 

Att man själv startar ett företag och förverkligar en ide. 

Nytänkande, tvärvetenskap, stort kontaktnät, egen drivkraft, nyfikenhet, önskan att bli rik, vill vara föredöme, etc 

Utveckla egna idéer samt nätverkande.  

En förmåga att omsätta idéer till handling, i en väldig vid bemärkelse. 

Drivkraft att skapa och driva något eget 

Som ingenjör kopplar jag det till entreprenader, som är något annat än vad som avses här? 

Starta företag och utveckla det till en verksamhet som går att leva på. 

It's just another lego-piece in the building to destroy our planet. 

Nyfikenhet, eget driv, intresse 

Valet av hur man hanterar den professionella delen av livet (typ av jobb, typ av organisation att jobba i, arbetsuppgifter, utveckling av 
arbetet,..)  

Nytänkande, nyskapande, nätverk där man träffas och utbyter tankar och idéer, positivt tänkande och vilja att utveckla. Allt behöver inte 
vara nytt men att man vill utveckla och förbättra 
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Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 

Få saker gjorda 

Tecken på entreprenörskap: Att se möjligheter när uppstår, eller skapa nya möjligheter. Att utveckla idéer från ett preliminärt stadium till 
mogen idé och affärsplan. Att arbeta målinriktad men samtidigt visa agility. Att våga satsa på det okände och för en osäker framtid. Att ha 
ett öga för kundbehov, att våga överträffa kundens förväntningar. Att våga strunta i jantelagen. 

Förmågan att göra mer än man blir tillsagd... 

Leadership to start a business 

En person som är ansvarstagande, drivande och målmedveten. 

Vet ej. 

Starta eget! 

Framåtanda, nyfikenhet, kreativitet 

Förmåga att se problem och lösningar på problemen. Om det behövs på nya sätt och med nya metoder. Också förmåga att diskutera olika 
lösningar och se/välja bästa alternativen. 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för konstnärliga studier 

Att vara drivande, företagsam och ta till vara på möjligheter som dyker upp. Entreprenörskap kan innebära att vara egen företagare där de 
kvaliteter jag räknat upp är en förutsättning för att lyckas. 

Nytänkande, nyskapande, nätverk där man träffas och utbyter tankar och idéer, positivt tänkande och vilja att utveckla. Allt behöver inte 
vara nytt men att man vill utveckla och förbättra 

Jag har själv en egen firma v för mig att vid sidan av, det innebär för mig att utveckla idéer och vara en länk mellan Universitet och sam-
hället. 

? 

Att vara nyfiken och öppen för nya möjligheter och lösningar utifrån utgångspunkten att själv vara delaktig. 

Det innebär träning i att vara oberoende och självständig 

Om jag har uppfattat det rätt så handlar det om att ge individen självförtroende aqtt ta egna initiativ i yrkeslivet. 

Att ha kunskap och förmåga att vara kreativ och initiativrik inom sitt yrkesområde och samhället. Också att kunna ta ansvar för en sam-
hällsutveckling som grundar sig i medvetenhet om moral, etik och medmänsklighet.  

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för matematik och datavetenskap 

It is great way of expressing another dimension of research and innovation. 

Vet ej 

Att brinna för sitt intresse och ta tillvara möjligheter till kommersialisering där de uppstår; sälja sin kompetens eller produkter man skapar 

Buzzwords 

Hjälpa till att starta eget företag på goda idéer. 

Jag har aldrig tänkt på det.  

En drivkraft för att kommersialisera en tjänst eller produkt 

Entreprenörskap är för mig kopplat till entreprenöriellt lärande, som vi bearbeta i kurser i lärarutbildningen 

Starta eget och liknande 

Att exploatera en idé 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 

Jag har en ganska luddig uppfattning av vad det är. Jag tror att det handlar om att man skapar och driver någon form av verksamhet, som 
inte nödvändigtvis måste vara ett företag, utan som också kan också vara någon form av projekt. 

. 

Har inget förhållande till det ordet alls. 

Det har jag inte tid att utveckla här...sorry 

Att utvecklas 

Förmåga att få fram resurser och skapa ett resultat trots oklara förutsättningar.  

Egen företagare 

Luddig term som snart betyder allt, och därmed inget. För mig är en entreprenör en mycket driftig, initiativrik person som ser möjligheter att 
tjäna pengar på saker. 

Möjligheter 

Att vara kreativ och nytänkande. Ofta i eget företag men kanske inte nödvändigtvis. 

Drivkraft och kunskap att gå från idé till verksamhet. Att se potentialen i en idé och utveckla den till affärsverksamhet eller till finansierat 
projekt i annan form. 

Inte tänkt på saken tidigare 
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Andra möjligheter än de traditionella. Vet ju att mycket är styrt inom vårdområdet av landsting och kommuner men det finns ju nischer som 
studenterna behöver hjälp med att se. 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för pedagogiska studier 

Att vara framåtsyftande, målinriktad, kreativ "hands on" och skapande oavsett roll eller arbetsområde 

Att hitta sin egen drivkraft 

Reagerar mycket på detta ord då jag funderat varifrån det kommer och hur det kommit in i skolans värd. Tycker att det passar bättre inom 
näringslivet o dyl. Men om jag ska bortse från detta så handlar det mycket om att individen ska ges stor möjlighet till inflytande och påver-
kan över sitt eget lärande, undervisningens upplägg och innehåll.  

Företagande, affärsverksamhet, nytänkande, uppfinningsrikedom... 

Idéer, genomförande, initiativ, ansvar, handling, samarbete, eget driv, nyfikenhet, engagemang, självständighet, nyskapande, intraprenör-
skap, möjligheter, fantasi, utmana gränser, kreativitet, mm 

Vara en drivkraft 

Att vara kreativ och se möjligheter i det du gör. 

Marknadstänkande, konkurrens, neoliberalism 

Möjlighet att utveckla egna idéer och driva dem, göra något av dem. I vid bemärkelse. Att ha möjlighet att påverka och utveckla det sam-
manhang man ingår i. 

Att någon på ett engagerat sätt erbjuder sig att ta ansvar för att skapa det som en annan part vill få till stånd och har kapacitet att fullfölja 
åtagandet att skapa i förhållande till den som beställt det. 

Att tänka nytt, tänka "utanför boxen", vara drivande, eget företagande, se till individens behov och intressen 

Förmåga att tänka nytt och förverkliga. Skapa förutsättningar för att möjliggöra lösningar 

Initiativkraft, lärande, samarbete, kreativitet 

Att man aktivt omsätter idéer till praktisk verksamhet. 

Kreativitet 

Att få omsätta sina kreativa idéer i konkreta projekt  

Begreppet är så missbrukat att det har tappat sitt värde. Det har blivit ett modeord och kan betyda vad som helst. 

Dels processen att starta eget företag och dels ett förhållningssätt som inte är nödvändigtvis är knutet till företagande men som stöds av 
kreativitet och innovation 

Att vara kreativ och pådrivande i processer. 

Entreprenörskap innehåller så mycket, men för mig så kan det vara själva undervisningsformen, att studerande får vara med att formulera 
problem utifrån kursinnehåll, och skapa individuella spår inom en kurs och därmed få en unik väg till sin kunskap. Det kan vara att fånga 
upp och inspirera studerandes tankar och idéer om hur de vill verka i yrkespraktiken framöver. Det kan vara att lyfta frågan om vad entre-
prenörskap är inom skolsystemet, och hur skolan kan jobba med det - och vad som är kännetecknande för en skola som jobbar med 
entreprenöriellt lärande. I grund och botten handlar nog begreppet om - för mig - att hjälpa individer att finna sin inre drivkraft och frigöra sig 
från begränsningar i tanke, känsla och handling. Entreprenörskap är att våga skapa och pröva något nytt, en experimentlusta och handling 
utifrån denna lust, utan alltför stor rädsla för misslyckande, eftersom misslyckande bara är feedback och utgångspunkt för ytterligare lä-
rande 

Delaktighet, samspel och samverkan, helet 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 

Entreprenörskap- ett nyliberalt modeord som står för att vara drivande, identifiera möjligheter och att ta tillvara dessa.  

Mod, vilja, våga, engagemang, driva på, prova sig fram 

Vilja och förmåga att sälja sin egen eller andras kompetenser. 

Ett bredare entreprenörskapsbegrepp, som innefattar förmågor att tänka nytt och realisera sina tankar 

Inre drivkraft att förverkliga en vision 

Vet inte. 

Förmåga att skapa entusiasm, som innebär att kraft och lust sprids också till andra - för gemensamma projekt 

att vara kreativ, att ta initiativ, se möjligheter, lösa problem 

Att vara beredd att möta nya utmaningar! 

Kreativitet som uttrycks i idéer och tankar om dessas förverkligande i form av en affärsidé. 

Att hos studenter och elever utveckla initiativförmåga och kreativa tankar och initiativ, i ngn form. Typ projekt av olika format inom kultur, 
områden inom sociala sfären och ekonomi. Alltså inte bara företagande i ren marknadsekonomisk mening.  

Nyskapande i dess olika former, förmåga att känna in behov i samhället och reagera på dessa på ett kreativt, nytänkt sätt, uthållighet, 
förmåga att känna in omgivningen, förmåga att genom nätverkande, samarbete, idé och lösningsutformning utformning och övertygelse 
vinna stöd hos viktiga aktörer för sina idéer.  

Dels kreativitet (positivt), dels partipolitisk statsideologi att kreativa yrken ensidigt ska ekonomiseras (negativt) 

Entreprenörskap är en starkt ideologisk ( men som på senare tid framstår som neutral) benämning för en egenskap som jag förknippar med 
en liberal eller nyliberal förståelse av människor och världen.  
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Möjligheter. Kontaktnät.  

En term bland många, handlar om initiativtagande och företagande skulle jag tro. Populär på senare tid.  

Kunna driva frågor. Förmåga arbeta självständigt. Förmåga att samarbeta med andra. Nå resultat. 

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för sociala och psykologiska studier 

Att starta upp verksamhet som leder till utveckling och/eller efterfrågade produkter och kompetenser 

Att bygga upp och utveckla företag inom kanske nya områden där företagande kanske är en naturlig form 

Att med stark drivkraft realisera en idé och skapa en ekonomi som försörjer såväl utveckling av affärsidé som dem som utvecklar den. 

Cash 

Beredskap att skapa egen verksamhet, egna projekt. Kan även inkludera sociala co-operativ. 

Att få stöd, att kunna och få möjlighet till att driva en idé, en vision till verklighet.  

För mig är entreprenörskap att jobba i olika projekt för utveckling och ökad kunskap 

En vilja att skapa nytt, skapa nya kombinationer, utifrån den sociala kontext man befinner sig i eller avser att befinna sig i. Ofta att man drar 
nytta av egna erfarenheter. Samhällsentreprenörer har också en vilja att skapa något gott för sitt samhälleliga sammanhang.  

Kreativt, systematik, målinriktad, mod 

Engagemang, driva egen verksamhet, företagande, nytänkande, drivkraft mm.  

Möjlighet att utveckla idéer  

Jag ser entreprenörskap i bemärkelsen att ha drivkraft och möjlighet att förverkliga sina idéer i olika former som något positivt i samhället 
när det gäller privat näringsliv. Men jag är starkt kritisk till att entreprenörskap kommit att bli ett buzzword och en ideologi inom neoliberala 
kapitalistiska strömningar som kommit att styra även inom statliga förvaltningar och offentlig verksamhet.  

Kreativitet, Mod, Nätverkande och hårt idogt Arbete... 

Att man aktivt omsätter idéer till praktisk verksamhet. 

Ett av de senaste modeorden. Idag ska alla vara entreprenörer, vara kreativa och skapa nytt (ofta i en företagsform) 

Ja har inte någon egentlig relation till begreppet eller konceptet "entreprenörskap". Spontant kopplar jag nog entreprenörskap till "mark-
naden", och till ideologiska tankar om egenansvar där individen anses kunna lyckas om bara han eller hon är tillräckligt innovativ, kreativ, 
resourceful att finna nya områden att kunna göra (ekonomisk) profit. 

Vet ej 

Det innebär att känna av vilka behov eller alternativt skapa behov bland människor och tillgodose dessa. 

Jag konnoterar begreppet med yta. 

Möjligheten att omsätta mina idéer till nått reellt som ger inkomst 

Att slå mynt av icke-exploaterade delar av marknaden 

Att tänka nytt, att tänka om, och tänka rätt 

Socialt entreprenörskap grundat på demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde 

En social konstruktion som kan fyllas med olika innehåll beroende på sammanhang. Inte sällan ett manligt könsmärkt fenomen som får 
konsekvenser, t ex att män ses som entreprenörer medan kvinnor ses som bristfälliga alternativt att fenomenet bidrar till att synliggöra 
mäns företagande och osynliggöra kvinnor och kvinnors företagande 

Personligen ingenting  

 
Vad innebär entreprenörskap för dig? Institutionen för språk, litteratur och interkultur 

Jag är osäker, får först associationer till företagsamhet, affärsvärlden osv. Men eftersom jag stöter på det här begreppet även i skolsam-
manhang har jag fått förklarat för mig att det är mer som kreativitet. Jag hoppas verkligen att det är det som åsyftas, för entreprenörskap i 
skolan är inget som jag vill ha att göra med annars. Jag har dock inte haft anledning att fördjupa mig i ämnet och det intresserar mig föga. 

Jag har inte funderat så mycket på det. Entreprenörskap har med uppfinningsrikedom och drivkraft att göra. Häromdagen hörde jag om en 
tjej som går på KTH och samtidigt har skapat ett välgörenhetsprojekt som hjälper ungdomar i Tanzania att bekosta deras universitetsut-
bildning. Det är ett exempel på entreprenörskap, tycker jag. 

Litet grand av ett fult ord, eftersom huvuduppgiften för ett universitet inte är företagande eller yrkesutbildning utan utvecklandet av - många 
gånger obekväm och sällan direkt 'användbar' - kunskap. Jag utbildar hellre kunskaps- och sanningssökare än entreprenörer (i ordets 
snäva betydelse). 

Vara en drivkraft 

The possibility to influence, transformate, recreate by means of your own initiative, phantasy and creativeness changes in what is already 
established and/or open new ways/trends in any field you consider available to innovate.  

marknadstänkande, konkurrens, neoliberalism 

Att driva något oavsett vad och oavsett ekonomisk vinning 

Att förverkliga en idé och tjäna sitt uppehälle på den 

Att hitta sätt att framföra idéer och starta eget. 

Nytänkande, uppfinningslusta, risktagande 

Initiativkraft, idérikedom, driv, kreativitet, ansvar. 

10 
 



Kreativitet, påhittighet, nyskapande 

Hitta på och driva egna lösningar och innovationer 

I skolans värld gäller det att hitta arbetsformer som stimulerar fantasi och skapande. Våra studenter behöver fråga sig vilka drivkrafter och 
vilken motivation till lärande i deras ämnen som finns hos eleverna (men även hos dem själva). När elever på t.ex. yrkesförberedande 
program ska arbeta med att lära in svenska eller andra språk kan det vara mycket givande att tematiskt arbeta ämnesövergripande.  
 
Eleverna bör få en helhetsbild av vad de behöver kunna och varför de behöver kunna t.ex. språk i sin framtida profession. När jag arbetade 
på gymnasiet på bl.a. Hotell- och restaurangprogrammet arbetade vi inom vissa teman där undervisningen i svenska och engelska skedde 
nere i köket. Restaurangägare bjöds in redan på planeringsstadiet och kom sedan till skolan för att se elevernas arbete och presentationer, 
vilket i sig gjorde arbetet mer verklighetstroget. De fick från aktörer utanför skolan klart för sig vad som skulle komma att krävas av dem 
både språkligt och yrkesmässigt.  

Rent språkligt: att ta initiativ, se dem förverkligas och också spridas, få mervärde.I den akademiska kontexten ser jag dock tyvärr att be-
greppet kopplas till en New Management-ideologi som också involverar begrepp som »innovation», också ett förträffligt ord. Problemet här 
är att inom den akademiska världen tenderar dessa begrepp fungera som brobyggare mellan näringsliv och universitet på ett sätt som 
verkar hämmande på övriga aspekter av universitetets s.k. »tredje uppgift». När samarbeten med det omgivande samhället uteslutande 
handlar om näringslivskontakter och studenternas möjlighet att prova på arbetslivet (bra saker bägge), eller utseende av hedersdoktorer 
samt extern sponsring (mera diskutabla företeelser) – ja, då tenderar man att nedvärdera den akademiska uppgiften att kommunicera sin 
egen forskning och kompetens till omvärlden. Den ryms nämligen inte inom begreppet »entreprenörskap» så som det tillämpas idag.  

Har aldrig tänkt över det. 
Tabell 3. Vad innebär entreprenörskap för dig? 

På frågan om respondenterna känner till Drivhuset och dess verksamhet svarade omkring 43 
procent ja och omkring hälften av de svarande har hört talas om Drivhuset men känner inte till 
vad de gör. 5 procent känner inte till Drivhuset alls (se figur 3).  
 

 
Figur 3. Känner du till Drivhuset och dess verksamhet? 

Av de som känner till och har hört talas om Drivhuset är det omkring hälften (52 procent) som 
nåtts av erbjudanden från och/eller fått information om Drivhuset och dess verksamhet. 26 
procent vet inte om de fått erbjudanden och/eller information.  

De som svarat att de nåtts av erbjudanden och/eller fått information om Drivhusets verk-
samhet fick också svara på genom vilka kanaler de nåtts av erbjudanden och information. I ta-
bell 4 framgår att de i huvudsak nåtts genom e-post, brev och affischering (68 procent), följt av 
personligt möte med Drivhusrepresentant (45 procent) och på möten som exempelvis program-
ledar-, institutions- eller fakultetsmöten (27 procent). Några som svarade ”annat” gav följande 
exempel: tagit kontakt själv, intrawebben, sociala medier, kontakter inom Karlstads universitet, 
studentsamverkan, CCC och Drivhuset har deltagit i undervisningen.   
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På vilket sätt har du nåtts av erbjudanden från/fått information om Drivhusets verk-
samhet? Flera svarsalternativ är möjliga. Antal svar 

Genom personligt möte med Drivhusrepresentant 45 (44,6%) 

Genom möte som ex. programledar-, institutions- eller fakultetsmöten 27 (26,7%) 

Genom aktivitet hos Drivhuset 18 (17,8%) 

Genom e-post, brev, affischering 69 (68,3%) 

Annat, specificera gärna:  11 (10,9%) 

Summa 170 (168,3%) 
Tabell 4. På vilket sätt har du nåtts av erbjudanden från/fått information om Drivhusets verksamhet? 

Vilket framgår i figur 4 nedan var det 36 procent som svarade att studenterna har fått informat-
ion/kunskap om entreprenörskap i den tillfrågades undervisning.  

 

 
Figur 4. Har dina studenter i någon form under de senaste tre åren fått information/kunskap om entreprenörskap i din under-
visning? 

Omkring hälften (49 procent) av de som svarade ja på ovanstående fråga har tagit hjälp av Driv-
huset i sin undervisning, i övervägande del kvinnor (61 procent motsvarande 25 personer). 26 
procent har själv undervisat om entreprenörskap och 10 procent har tagit hjälp av en annan 
aktör än Drivhuset (observera att respondenterna hade möjlighet att kryssa i flera svarsalterna-
tiv). Vidare var det närmare 30 procent som svarade att deras studenter nåtts av kun-
skap/information om entreprenörskap genom andra sätt. Exempel på dessa är genom praktik-
placeringar, andra kurser och föreläsare samt genom litteratur. 

Av de som svarat att de tagit hjälp av Drivhuset i sin undervisning är det 63 procent (mot-
svarande 22 personer) som anser att Drivhusets aktiviteter varit värdefull för deras studenter. 
Nedan har några motiverat vad som varit bra med Drivhusets insatser: 

Vad har varit bra med de insatser som Drivhuset gjort för dina studenter?  

Bra för studenterna att få vara med i kompetensteamen och gå Drivhusets olika utbildningar. 

Att den workshop som Ni ansvarade för byggde på att studenterna själva aktiverades i hög utsträckning. 

Peppat och motiverat 

De visar ett stort engagemang och stöd för våra studenter. Duktiga på att inspirera och samarbeta. 

Gett möjlighet till praktik och att testa egna idéer, Kreativitetsworkshop för att få igång tankar utanför boxen. 

De har lärt ut på ett bra, nyttigt och roligt sätt 

Det har gett studenterna näringslivserfarenhet 

Möjligheter att lära sig att driva verksamhet i egen regi 

Hands-on, har förmått bredda diskussionen om entreprenörskap så att studenterna förstår att det inte bara är synonymt med "starta före-
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Vad har varit bra med de insatser som Drivhuset gjort för dina studenter?  

tag". 

Workshoppande kring drömmar och idéer är något som studenterna gör för lite av annars. 

Ett nyanserat/balanserat förhållningssätt relationen till studenterna och god service i de samarbetsformer som finns  

Se att det finns andra möjligheter samt se sina egna resurser. Dock lite svårt område inom vården då få delar är privatiserade. Landsting 
och kommuner styr ju mycket nu. 

Det väcker tankar som de kanske inte annars tänker och ger en orientering om vad de kan få hjälp med. 

De har stärkts som individer och i vissa fall kunnat pröva nya idéer. 
Tabell 5. Vad har varit bra med de insatser som Drivhuset gjort för dina studenter? 

Vidare var det 31 procent som svarade att de inte visste om Drivhusets aktiviteter varit värdefull 
för studenterna eller ej. 6 procent (två personer) ansåg att Drivhusets aktiviteter inte hade varit 
värdefull och en av dem lämnade följande kommentar: 
 
Vad har varit mindre bra med Drivhusets aktiviteter för dina studenter?  

Studenterna tyckte inte att det var givande efteråt (träff ett av tre), vilket ledde till att enbart två kom på träff nummer två och nummer tre 
arrangerades inte alls. Komprimera det till en eftermiddag och lägg fokus på hur det går till att starta ett eget företag och diskussioner kring 
entreprenörskap och vad våra studenter skulle kunna starta för typ av företag. 
Tabell 6. Vad har varit mindre bra med Drivhusets aktiviteter för dina studenter? 

Fler än hälften av samtliga tillfrågade (64 procent) är intresserade av att i framtiden ta del av 
eller samarbeta med Drivhuset och dess verksamhet.  

 
Figur 5. Är du intresserad av att i framtiden ta del av/samarbeta med Drivhuset och dess verksamhet i din undervisning? 

De som svarade ja på ovanstående fråga (figur 5) fick också frågan På vilket sätt skulle du vilja få 
mer kunskap om entreprenörskap? Flertalet efterfrågar möten i olika former mellan studenter 
och Drivhuset och mellan studenter och gästföreläsare/småföretagare/entreprenörer för ökad 
kunskap om entreprenörskap. Även föreläsningar och fortbildning riktad till personal vid Karl-
stads universitet önskas. Kommentarerna presenteras nedan:  

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Handelshögskolan 

Föreläsning riktad till personalen på KAU. 

Vore kul att ha en "entreprenör for dummies"-kurs för forskare (som många gånger ruvar på coola idéer eller hyfsat färdigpaketerade 
tjänster utan att vara speciellt entreprenöriella eller drivande)... Hur gör man, vad krävs, vem kan hjälpa till och hur blir man miljardär? ;-) 

För egen del är det inte jätteintressant just nu, men jag tror att studenter har mycket att vinna på att veta mer om entreprenörskap (så de 
Kan använda sin utbildning till något när de är färdiga!  

Vet ej 

I already know all I need (or want) to know. 
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? 

Egentligen främst som förhållningssätt i livet och studierna, snarare än som förberedelse att starta företag. Plus förstås hur man kan inte-
grerar detta tänk i undervisningen.  

Jag tycker jag fått bra info 

Frågan är hur mycket tid som Drivhuset kan lägga ner på våra idéer?  

? 

It is always nice to include real life examples from entrepreneurs.  

Gärna gästföreläsningar på våra kurser 

- 

- 

Ev. genom gästföreläsning på kurs, information om praktiska hinder och möjligheter för att verka som entreprenör.  

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för geografi, medier och kommunikation 

Inte så mycket jag som vill, men jag tror att det är bra för våra studenter att möta Drivhuset och att på olika sätt fundera kring entreprenör-
skap eftersom många av dem kommer att arbeta i en bransch där många driver egen firma i olika form och där förmågan att driva en idé 
från att bara vara en idé till att bli en bärkraftig (i detta fall = tillräckligt ekonomiskt lönsam för att man ska kunna få ut en hyfsad lön) af-
färsidé/affärsplan. 

Föreläsning riktad till personalen på KAU. 

Som tämligen nyanställd har jag inte fått någon info om Drivhuset och skulle tycka att det var intressant att veta om er verksamhet 

T ex genom ytterligare fortbildning. 

Hur det kan vävas in i undervisningen. Vilken betydelse det har för våra studenter ska kunna ta vara på sina kunskaper och skapa egen 
verksamhet.  

Genom att möta småföretagare som berättar om sina med- och motgångar 

Behövs ej. 

Kan bereda plats för workshop om entreprenörskap som ni leder, eller möjlighet för er att presentera er och Drivhusets verksamhet när-
mare eller annat samarbete när det passar in i mina ämnen.  

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för hälsovetenskaper 

Vet ej 

Genom möten mellan Drivhuset och mina studenter 

Har dessvärre lite undervisning nu i och med att jag är doktorand och det beror ju också på vilken undervisning. I Hälsa och wellness som 
till viss del handlar om entreprenörskap skulle det passa, men den läggs ju ner nu. 

Öppna mitt sinne 

Jag behöver all kunskap från grunden om vad entreprenörskap är och hur man kommer igång och får någon idé att bli verklighet. 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 

Skriftlig information 

Seminarium, personliga möten, tvärvetenskap, mentorer,  

Kan börja med allmänt 

IPR och uppstartsproblematik har det gått intressanta kurser om i Drivhusets regi, som jag dessvärre inte hade tid att gå på. Sådana 
initiativ tror jag är bra.  

Infomöte 

Egentligen så skulle vi ha olika mera konkreta undervisningsmoment om entreprenörskap, företagsledning, affärsutveckling etc. i utbild-
ningen och vi skulle gärna vilja att studenterna konfronteras med detta "kontinuerligt" under utbildningen. 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 

Artiklar 

Berätta mer på t ex en kick-off 

Mailinglist 

Inget direkt men det bör in mer i programmen. 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för konstnärliga studier 

Om drivhuset exempelvis har "starta eget-kurser" där studenterna får ta del av hur man går till väga för att starta eget så vore det givande 
för oss. 

Personlig information vinklad till aktuellt område. 

Studenterna har fått möta företrädare för Drivhuset vilket samtidigt gett mig mer kunskap om hur Drivhuset arbetar med entreprenörskap. 

På vilket sätt det kan integreras i mun utbildning av folkmusikstudenter. 
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Genom personligt möte och samtal. 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för matematik och datavetenskap 

I am not completely aware of the process here. But I guess theme oriented entrepreneurship is more practical than just some knowledge 
about entrepreneurship. Every theme has different business model, sources of funding and market requirement. Themes relevant to the 
course makes more sense than changing the course to include generic knowledge of entrepreneurship. 

Seminarier eller direkt kommunikation till dem som är inblandade! 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 

Jag ser mig själv som en entreprenör inom universitetet. Men utbildningen går alltmer från entreprenörskap - betoningen på teori och 
vetenskaplig metod blir allt tydligare i utvärderingar.  

Det är inte jag som vill ha mer kunskap om entreprenörskap utan mina studenter... En eftermiddag, fokuserat och inspirerande. 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för pedagogiska studier 

Jag skulle välkomna en kritisk diskussion kring begreppets olika tänkbara innebörder - och konsekvenser för hur vi ser på utbildning och 
lärande.  

Jag vill gärna veta på vilket sätt lärarstudenter kan använda kunskaper från er. 

Som en del av undervisning i ämnesdidaktik 

Överhuvudtaget mer debatt och diskussion om hur uppdraget med entreprenörskap skall kunna integreras inom högre utbildningssystemet, 
utan att det bara handlar om att starta företag.  

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 

Hur en kompetens inom humaniora kan säljas på en marknad, ex inom kulturkompetensområdet. 

Slussa vidare studenter med drivkraft och bra förslag till Drivhuset 

Vet ej 

Jag skulle vilja veta både mer om hur Drivhuset hjälper studenterna men även om uppföljning av studenternas förmåga att agera entrepre-
nöriellt - och inte bara som marknadsentreprenörer. Finns kunskap om vad de gör, hur de lyckas, varför?  

Svårt att svara på översiktligt, men visst fyller entreprenörskap sin roll och lär nog spela än en större sådan sett i framtida ljus.  

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för sociala och psykologiska studier 

Vore kul att ha en "entreprenör for dummies"-kurs för forskare (som många gånger ruvar på coola idéer eller hyfsat färdigpaketerade 
tjänster utan att vara speciellt entreprenöriella eller drivande)... Hur gör man, vad krävs, vem kan hjälpa till och hur blir man miljardär? ;-) 

Bra med koppling till LOV och LoU. Finns möjlighet att för studenter skapa egna verksamheter inom vård och omsorg. Koppling till social-
styrelsen och deras kravlista för verksamheter inom vård och omsorg. 

Ständig påfyllnad.. 

Vet ej 

Vet ej 

Vilka möjligheter som finns kring entreprenörskap, drivhusets verksamhet mm. 

Vet ej 

Tänker mig att i samband med examensarbeten kan det vara extra aktuellt med entreprenörskap för studenterna. Men min bild är att 
drivhuset rent allmänt redan nu gör ett bra jobb och finns synliga på KaU. 

Det är bra om det är 

 
På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? Institutionen för språk, litteratur och interkultur 

By means of concrete examples and results reached by former students. 
It's always very important for all Kau students to get in touch with new possibilities and experiences that may enrich their future professional 
life. 

Jag vet dock inte vad det skulle bestå av, men samarbete är alltid positivt 

Vet ej 

Vilka möjligheter som studenterna har att själva utöva det efter/under sina studier. 

Ordets ursprungliga betydelser borde tas tillvara.  
Tabell 7. På vilket sätt skulle du vilja få mer kunskap om entreprenörskap? 
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Slutligen fick respondenterna möjligheten att fritt kommentera, ge synpunkter eller önska nå-
got. Se kommentarerna nedan: 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Handelshögskolan 

Har många gånger fått frågan om jag kan komma och "konsulta" för diverse företag och organisationer, men jag inbillar mig att det är så 
himla omständigt att vara egen företagare (deklarationen ska vi inte tala om!). Har därför allt som oftast tackat nej till sådana event. Behö-
ver någon som motbevisar mig gällande uppfattningen att eget företagande är sjukt jobbigt och tidskrävande...  

Skulle kanske vara bra om drivhuset och handelshögskolan arbetade närmare varandra, inom varandras synlighetsområde... 

Jag har diskuterat med några kollegor om att låta ett av våra utbildningsprogram vara med i ett pilotförsök. Vi tänker fråga Drivhuset om att 
stötta höstterminens nybörjare att starta eget (alla studenter blir egenföretagare) och ta uppdrag trots egna brister genom att använda 
kurskamrater och högre årskursers studenter som underleverantörer. Även om kanske inte alla studenter får en kund så blir nätverkandets 
betydelse tydligt för hela klassen om man har återkomande statusrapporter i helklass (insprängt i olika kurser under läsårets/läsårens gång 
- man ska nog inte låta detta bli en egen aktivitet för då mister man de studenter som inte vill engagera sig i eget företagande). 

De studenter jag möter får information via programmet och då vid specifika tillfällen. Ser inte behov av att alla kurser (t.ex. i min egen 
undervisning) lägga till ytterligare information, utan den får studenterna på annat sätt. 

Jag upplever att Drivhuset en tid haft svårt att "leverera"/driva sin verksamhet. Kontakter har tagits, vi har kommit överens om saker, bokat, 
avbokat, i vaga termer lovat förnyad kontakt vid ett senare tillfälle osv, sen går månaderna och blir till år... 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för geografi, medier och kommunikation 

Man skulle kunna skapa ett gemensamt event av något slag i 12:an huset, eftersom entreprenörskap enkelt mixar med kommunikation, 
marknadsföring, varumärke etc... 

Har försökt få in entreprenörskap i kurser på det program jag ansvarar för. Pga av krav kring ökad samläsning mm så har utrymmet minskat 
att ta in detta. Jag brukar rekommendera studenterna att gå nån entreprenörskurs hos er. 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för hälsovetenskaper 

Utvecklar vårdmodell, medicinsk screening och hjälpmedel inom tandvård 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Skriv gärna ner dem här. Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 

Vi borde ha tid att träffas internt och externt för att komma på nya möjligheter, det finns massor av chanser som vi missar idag, vi lägger 
mer vår arbetstid på åtminstone delvis helt fel aktiviteter, 

I universitetstanken, som den formats under ett par hundra år, ryms inte krämaridealen ... som jag ser det. Kunskaper skall vara öppna och 
tillgängliga för alla. Universitetet skall kritiskt granska kunskaper och värden och utveckla nya. Idag ser jag hållbarhets, rättvise- och mil-
jöfrågor som mycket större och viktigare. Ser inte hur krämaridealen kan bidra till en hållbar framtid.. 

Jag har försökt tillskapa en ny tävling för civilingenjörerna tillsammans med företaget Effect Management gällande företagsledar-
skap/entreprenörskap. Detta har inte lyckats. Men jag tycker detta är angeläget och skulle gärna se något nytt försök runt detta. 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 

Svarade "nej" på sista frågan eftersom jag är tveksam om man ska upp Drivhuset i undervisningen. Har en student dessutom inte den där 
"lilla entreprenören" i sig då skulle det vara bortkastad tid, och i motsatt fall behöver studenten inte informationen inom ramen för kursverk-
samhet. Då hittar den till Drivhuset, GIO osv på eget initiativ (annars är den ju ingen entreprenör). 

Entreprenöriella studenter kan bli nåt! 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för konstnärliga studier 

De olika konstnärliga uttrycksformerna arbetar ständigt med entreprenörskap. Hur använder sig Drivhuset av de kunskaperna och erfaren-
heterna? Vilka gränsöverskridande samarbeten finns det och vilka är framtidsvisionerna? Företag anlitar ibland konstnärer för att kunna 
utveckla befintlig verksamhet, få tillgång till ett nytt perspektiv och kreativa verktyg/synsätt/processer. Vilken erfarenhet har Drivhuset av 
dessa typer av företagsutveckling? 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för matematik och datavetenskap 

Themed competitions are a best way to bring out talent and great ideas.  

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 

Entreprenörskap har inte varit så relevant inom den professionsutbildning (lärare) som jag är verksam inom. De senaste åren har dock 
begreppet "entreprenöriellt lärande" fått betydelse inom skolan och därmed lärarutbildningen. detta begrepp är dock bredare och större än 
entreprenörskap, men här skulle det kunna finnas tangeringspunkter att arbeta tillsammans med. 

Det skulle vara intressant om ni även kunde erbjuda ett kortare seminarium om ex CV-skrivande eller liknande. Inte så entreprenöriellt 
kanske men viktigt för studenternas framtida förmåga att få jobb. 

Moment i kurser med projektledning i kombination med entreprenörskap skulle vara intressant för studenterna tror jag. Inom vårt ämnesom-
råde är det inte så vanligt att studenterna går ut till att starta eget, men många ska driva projekt och också kunna hitta finansiering osv. 
Entreprenöriella egenskaper/ kunskaper är viktiga också för dem. 
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Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för pedagogiska studier 

För mig framstår entreprenörskap som ett begrepp som hör hemma i ekonomisk retorik, vilket gör att jag inte ser det som särskilt relevant 
eller intressant att försöka integrera i min undervisning. En annan aspekt av begreppet är att det för mig pekar mot en individualiserad syn 
på människors egenskaper och handlingar. Jag tänker också att min negativa inställning till begreppet och vad jag ser att det står för 
hänger samman med att det så att säga varit utbildningspolitiskt korrekt att tala positivt om entreprenörskap - medan jag istället skulle se 
att man frångår fokus på individuella egenskaper och fokuserar på hur utbildning, socialisation och lärande kan förstås som sociala proces-
ser som syftar till mer än att fostra företagsamhet och uppfinningsrikedom hos barn och elever i förskola och skola... 

Borde driva frågan att bli en mer aktiv (obligatorisk) del i alla universitetsstudier - att ta del av entreprenöriella förmågor och kunskap om 
och i entreprenörskap.(inkl intraprenörskap) 

Jag vet inte vad ni arbetar med eller för 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 

Både ja och nej på sista frågan. Har ingen ovilja mot det, men vet inte heller om det är aktuellt.  

Har själv några års erfarenhet av entreprenörskap från kulturkompetensområdet och vet att det finns en efterfrågan inom exportindustrin, 
men det kräver en hel del säljtid. 

Jag samarbetar gärna med drivhuset i t ex att koppla ihop undervisning om olika entreprenörskapets former på olika program eller i driv-
hustes verksamhet - framförallt undervisar jag om politisk/policy och till viss del gränsande samhällsentreprenörskap. 

Jag tycker att det verkar underligt att drivhuset ska vara delaktig i undervisning. Det är en jättebra institution men inte är den väl undervi-
sande? Att informera om verksamheten för studenter är däremot en viktig sak så att alla får möjligheter att ta del av drivhuset som resurs. 

Inte intresserad just nu --- dels för att det finns tillräckligt på mitt bord, men f f a för att jag inte vet hur jag skulle ta del av/samarbeta med 
Drivhuset och dess verksamhet; vad det skulle kunna leda till; varför jag skulle göra det. 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? Institutionen för sociala och psykologiska studier 

Har många gånger fått frågan om jag kan komma och "konsulta" för diverse företag och organisationer, men jag inbillar mig att det är så 
himla omständigt att vara egen företagare (deklarationen ska vi inte tala om!). Har därför allt som oftast tackat nej till sådana event. Behö-
ver någon som motbevisar mig gällande uppfattningen att eget företagande är sjukt jobbigt och tidskrävande...  

Tycker inte att Drivhusets verksamhet ligger inom ramen för mina arbetsuppgifter och ser därför inte i vilket sammanhang samarbetet skulle 
ske. men, kan också se att drivhuset kan fylla en funktion för studenternas framtidsplanering (om nu detta är universitetets uppgift) och har 
ingenting emot att drivhuset informerar studenter under lektionstid. 

Jag skulle kunna vara intresserad om jag visste mer om Drivhuset, alternativt blir jag mer avskräckt. vet inte, skulle jag ha velat svara på 
sista frågan. 

 
Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål?: Institutionen för språk, litteratur och interkultur 

Det skulle behövas ett drivhus för den smala kunskapen och dess outgrundliga samhällsnytta. Också nördar måste få utrymme och stöd 
vid ett universitet.  

Lösgör termen entreprenör från neoliberala floskler! 
Tabell 8. Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål?  

Sammanfattning av enkätundersökningen 

 
Totalt har 209 personer besvarat enkäten, 53 procent av dem var kvinnor och 47 procent var 
män. Enkäten är utskickad till samtliga institutioner vid Karlstads universitet.  

Näst intill alla anser att de har möjlighet att påverka kursinnehållet i sin undervisning. I 
stort går att säga att respondenterna förknippar begreppet entreprenörskap dels med eget före-
tagande, företagsamhet och förmåga att utveckla en idé till produkt, tjänst eller handling och 
dels med ord som kreativitet, skapande, uppfinningsrikedom, drivkraft, framåtanda, nyfikenhet, 
engagemang och utveckling. 

Det finns en hög kännedom om att Drivhuset finns men omkring hälften av de svarande 
som har hört talas om Drivhuset känner inte till vad verksamheten gör. En lika stor andel har 
nåtts av erbjudanden från, eller fått information om, Drivhuset och dess verksamhet. I huvudsak 
genom e-post, brev och affischering följt med personligt möte med Drivhusrepresentant.  

36 procent svarade att studenterna fått information/kunskap om entreprenörskap i den 
tillfrågades undervisning och omkring hälften av dem har tagit hjälp av Drivhuset. Hälften av 
dessa anser att Drivhusets aktiviteter varit värdefulla för sina studenter. 

Fler än hälften av samtliga tillfrågade är intresserade av att i framtiden ta del av eller 
samarbeta med Drivhuset och dess verksamhet. Flertalet efterfrågar möten i olika former mel-
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lan studenter och Drivhuset och mellan studenter och gästförelä-
sare/småföretagare/entreprenörer för ökad kunskap om entreprenörskap. Även föreläsningar 
och fortbildning riktad till personal vid Karlstads universitet önskas. 
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Bilaga 1. Frågeunderlag  

 
1. Är du kvinna eller man? 
  
2. Vid vilken institution är du anställd? Flera svarsalternativ är möjliga. 
  
3. Hur många år har du undervisat vid Karlstads universitet? 
 
4. Upplever du att du har möjlighet att påverka kursinnehållet i din undervisning? 
 

-  Fråga till de som svarat nej på fråga 4: Varför upplever du att du inte har 
möjlighet att påverka kursinnehållet i din undervisning? (Öppen fråga) 

 
5. Vad innebär entreprenörskap för dig? (Öppen fråga) 
 
6. Känner du till Drivhuset och dess verksamhet? 
 

- Fråga till de som känner till: Har du på något sätt de senaste tre åren nåtts 
av erbjudanden från/information om Drivhusets verksamhet? 

- Fråga till de som fått erbjudanden/information: På vilket sätt har du nåtts 
av erbjudanden från/fått information om Drivhusets verksamhet? 

 
7. Har dina studenter i någon form under de senaste tre åren fått information/kunskap om ent-
reprenörskap i din undervisning? 

 
- Fråga till de som svarat ja på fråga 7: På vilket sätt har dina studenter fått 

kunskap/information om entreprenörskap i din undervisning? Flera svars-
alternativ är möjliga.  

- Fråga till de som tagit hjälp av Drivhuset: Anser du att Drivhusets aktiviteter 
varit värdefull för dina studenter? 

- Fråga till de som svarat att aktiviteterna varit värdefulla: Vad har varit bra 
med de insatser som Drivhuset gjort för dina studenter? (Öppen fråga) 

- Fråga till de som svarat att aktiviteterna inte varit värdefulla: Vad har varit 
mindre bra med Drivhusets aktiviteter för dina studenter? (Öppen fråga) 

 
8. Är du i intresserad av att i framtiden ta del av/samarbeta med Drivhuset och dess verksamhet 
i din undervisning? 
 

- Fråga till de som svarat ja på fråga 8: På vilket sätt skulle du vilja få mer 
kunskap om entreprenörskap? (Öppen fråga) 

 
9. Har du egna kommentarer, synpunkter eller önskemål? (Öppen fråga) 
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Bilaga 2. Följebrev 

 
Till undervisande personal vid Karlstads universitet  
 
Hej!  
 
Sedan starten för 21 år sedan, då två studenter vid dåvarande Högskolan i Karlstad startade 
Drivhuset, har vi hjälpt och stöttat studenter med viljan och drivet att förverkliga deras idéer 
gällande företagande och entreprenörskap. Under de senaste tre åren har omkring 1000 studen-
ter vänt sig till Drivhuset för att få stöd.   
 
En viktig del i vårt arbete är er (undervisande personal vid Karlstads universitet) inställning 
och syn på entreprenörskap. Därför försöker vi, genom denna undersökning och i samarbete 
med Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, identifiera områden och arbetssätt 
inom vår verksamhet som går att utveckla ytterligare.   
 
Dina svar är av stor vikt för oss. Frågorna tar cirka 5 minuter att besvara och vi garanterar att du 
är anonym. För att besvara enkäten, gå in på följande länk: 
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/3852/sv. Vi önskar ha ditt svar senast 13 maj. 
 
Stort tack för din hjälp! 
  
Linda Keller 
Verksamhetsledare  
Drivhuset i Karlstad 
 
  
In English: To teaching staff at Karlstad University  
 
Since the start twenty-one years ago, when two students at Karlstad University College launched 
Drivhuset, we have helped and supported students wishing to realize their ideas on free enter-
prise and entrepreneurship. In the past three years, around 1 000 students have turned to 
Drivhuset for support. 
 
An important part of our work is your attitude to and view of entrepreneurship. This survey, 
conducted in conjunction with Cerut (Centre for Research on Regional Development), aims to 
identify areas and approaches of our activities that can be further developed.   
 
Your answers are very valuable to us. The survey can be completed in five minutes and your 
anonymity is guaranteed. To answer the survey questions, go to: 
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/3852/en.  
 
Thank you for participating and for completing the survey before May 13th.  
  
 
Linda Keller 
Director  
Drivhuset i Karlstad 
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ENTREPRENÖRSKAPSSPRIDNING I VÄRMLAND

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads 
universitet har i uppdrag av Drivhuset i Karlstad genomfört en 
enkätundersökning inom ramen för projektet Entreprenörskapsspridning 
i Värmland. Syftet med Entreprenörspridningsprojektet har varit att öka 
tillväxt och nyföretagandet i Värmland genom att öka kunskapen om 
entreprenörskap och eget företagande bland studenter och personal 
vid Karlstads universitet. Med föreliggande undersökning har vi fångat 
attityderna bland undervisande personal vid Karlstads universitet 
angående entreprenörskap i utbildning. Studien visar bland annat 
vad entreprenörskap innebär för målgruppen, om de känner till Drivhuset 
och dess verksamhet, vad de anser om den och om de har tagit hjälp av 
Drivhuset i undervisningen. 
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Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling
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