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1. INDLEDNING 
I regi af den overordnede analyse for regeringens ekspertudvalg om demokratiske 

virksomheder: Analyse 2: Iværksætteri med demokratisk islæt - analyse af forholdene 
i Danmark, har denne rapport fokus på og afrapporterer en delanalyse baseret på følgende 

opdrag: ”Muligheden for at inddrage demokratiske virksomheder og iværksætteri med 
demokratisk islæt i undervisningen på relevante uddannelsesinstitutioner 
analyseres.” 

Som det fremgår af opdraget er analysen primært en analyse af mulighedsrummet for øget 

fokus på og viden om demokratisk ejerskab som virksomhedsform og tilgang til 

iværksætteri, på eksisterende og kommende uddannelser. Det vil sige, at udgangspunktet 

for undersøgelsen er en erkendelse af, at der ikke p.t. eksisterer uddannelsestilbud, der har 

demokratisk iværksætteri eller demokratiske virksomheder som kerneelement, hvilket 

undersøgelsen bekræfter.  

Det empiriske afsæt for analysen er et dokumentstudie og en større kvalitativ 

interviewrunde med både eksperter og uddannelsesansvarlige på tværs af det danske 

ordinære uddannelsessystem. Der er i alt gennemført 27 dybde-interviews med aktører fra 

tænketanke, interesseorganisationer, brancheforeninger, fagforeninger, universiteter, 

erhvervsskoler, gymnasieskoler og colleges. Et naturligt sted at begynde, når man skal 

undersøge, hvor elementer i relation til demokratisk iværksætteri og virksomhedsdrift 

potentielt kan indgå fremadrettet, er den eksisterende undervisning i entreprenørskab. 

Derfor har analyser og evalueringer udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab (primært 

finansieret af et 4-ministerielt partnerskab) været centrale i udviklingen af spørgerammer for 

de kvalitative interviews, og i forståelsen af, hvad iværksætteri, eller entreprenørskab, 

dækker over. I rapporten benytter vi iværksætteri og entreprenørskab synonymt, da der i 

data ikke optræder en klar skelnen, og vi ønsker at lægge os så tæt op ad gængs 

sprogbrug som muligt. Den anvendte forståelse af ’demokratisk virksomhed’ bygger på 

Tænketanken Demokratisk Erhvervs definition. 

På baggrund af det samlede datamateriale ser vi helt overordnet to entreprenørskabs-

paradigmer, der danner grundlag for den nuværende undervisning i entreprenørskab. Det 

traditionelle og dominerende paradigme er koblingen af entreprenørskab og innovation, 

som ’driver’ for samfundsmæssig vækst, hvilket gør skabelsen af økonomisk værdi til et mål 
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i sig selv. Entreprenørskab og innovation er her svaret på en økonomisk vækstdagsorden, 

og koblingen mellem de to begreber og praksisser gør ideen om at skabe noget nyt helt 

central (Nybye, 2021). Et nyere paradigme er koblingen mellem entreprenørskab og 

bæredygtig forandring, hvor skabelsen af økonomisk værdi ses som middel til bæredygtige 

(sociale og/ eller miljømæssige) forandringer, som er det overordnede ønskede formål 

(Zeyen & Beckmann, 2019). Dette er særligt i fokus i cirkulær-økonomi, socialt 

entreprenørskab, socialøkonomi, ’impact’-iværksætteri samt i forståelsen af 

iværksætteren/entreprenøren som først og fremmest forandringsagent i forhold til 

komplekse samfundsmæssige problemstillinger. 

Fælles for de to tilgange til entreprenørskab og entreprenørskabsundervisning er, at de ofte 

bygger på de samme metodikker og sjældent forholder sig eksplicit til ejerskabsformen og 

graden af medbestemmelse i selve organiseringen. Og herunder ikke ser demokratiske 

virksomheder og demokratisk organisering som motivation, trigger eller en indgang til 

entreprenørskab i sig selv. De kommende anbefalinger skal ses i lyset af dette; at det 

overordnede potentiale for øget vidensniveau om demokratisk iværksætteri blandt landets 

elever, studerende og undervisere ligger i at åbne for en bredere forståelse af iværksætteri 

og virksomhedsdrift, der rækker udover og indeholder elementer fra begge 

entreprenørskabsparadigmer. I en demokratisk tilgang til virksomhedsdrift, og herunder 

ejer-form, er der nemlig fokus på både demokratisk, økonomisk og social bæredygtighed. 

Det er det aspekt, vi søger at favne i termen ’demokratisk iværksætteri’, som er en 

sammenskrivning af opdragets kernefokus på henholdsvis demokrati og iværksætteri. 

Rapportstruktur 
Efter denne indledning præsenteres de overordnede anbefalinger udarbejdet på baggrund 

af analysen. Under følgende tre tematikker ’Demokratiforståelser’, 

’Entreprenørskabsundervisning’ og ’Strukturelle og kulturelle rammer’ gives i alt 14 

anbefalinger. Efter anbefalingerne introduceres fire opmærksomhedspunkter, som er 

fremkommet i datasættet, og som på sin vis går på tværs af de tre tematikker. I et forsøg på 

at fremskrive anbefalingerne præsenteres efterfølgende to fremtidsscenarier med fokus på 

uddannelsesevaluering og iværksætterprofiler. Endelig bringes, i forlængelse af 

anbefalinger og fremtidsscenarier, tre korte case-vignetter. De er eksempler på og nedslag 

fra eksisterende undervisningspraksis og er fra henholdsvis IT-Universitetet, Det frie 

Gymnasium og VIA University College. Afslutningsvis gennemgås metodik og 
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datagrundlag. Igennem rapporten er der sat interviewudsagn ind og enkelte eksempler på 

gældende lovgivning. 

Vi håber med denne rapport at styrke vidensgrundlaget for ekspertgruppens arbejde og 

give et kvalificeret afsæt for at diskutere og udvikle uddannelsesaktørernes rolle i relation til 

demokratisk iværksætteri.  

 

God læselyst. 

Anne Vorre Hansen, Lone Riisgaard og Gurli Jakobsen 
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2. ANBEFALINGER 
De følgende 14 anbefalinger bringes under tre tematikker: demokratiforståelser, 

entreprenørskabsundervisning og strukturelle og kulturelle rammer. I hvert tematisk afsnit 

er der en uddybning, som giver indblik i konteksten og bevæggrunden for indholdet i 

anbefalingerne. Afsnittet slutter med en række opmærksomhedspunkter, der 

videreformidler viden fra undersøgelsen, som ikke har ledt til deciderede anbefalinger, men 

som er centrale i det videre arbejde. Anbefalinger og opmærksomhedspunkter bygger 

primært på det empiriske datamateriale, men er valideret og understøttet af forfatternes 

forskningsbaserede viden om bl.a. kooperativer, entreprenørskab, demokrati og fremtidens 

arbejdsmarked.  

Det er vigtigt at understrege, at viden og anbefalinger i varierende grad knytter sig til de 

repræsenterede kerneaktører i uddannelsessystemet: de uddannelsespolitiske aktører, 

som skaber de overordnede ’rammebetingelser’, de aktører, som på specifikke 

uddannelsesinstitutioner udmønter disse i praksis via kurser, uddannelsesplaner og 

programmer samt de aktører, der gennem interesse- og brancheorganisationer på forskellig 

vis agerer bindeled mellem det strategiske og det operationelle niveau og derved har en 

vigtig stemme i udviklingen af fremtidens uddannelser.  

Demokratiforståelser  
• # 1: På ministerielt niveau kan den brede forståelse af entreprenørskab og 

demokratisk dannelse i undervisningssektoren og undervisningsministeriet med gavn 

adopteres i Erhvervsstyrelsens formidling og forståelsesrammer af, hvad 

’demokratisk virksomhed’ refererer til, herunder også hvad et ’erhverv’ er. Dette for at 

sikre, at rammerne for demokratisk virksomhedsdrift ikke bliver for snævre og 

entydige i forhold til det potentiale, der er i feltet. 

• # 2: I uddannelsessystemet bør man arbejde henimod en øget kobling mellem den 

eksisterende undervisning i demokratisk dannelse og demokratisk virksomhedsdrift 

ved at synliggøre, at demokratisk organisering ligeledes kan være en mulig måde at 

skabe egen virksomhed, social forandring og/eller forme sit arbejdsliv på. Hermed 

imødeser entreprenørskabsundervisningen samtidigt, at unges motivation i stigende 

grad er bundet op på et ønske om at skabe bæredygtige forandringer. 
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• # 3: I formidling på alle niveauer og i uddannelsesplaner er det vigtigt at understrege, 

at et levende demokrati i demokratiske virksomheder og organiseringsformer ikke 

kun baseres på formelle repræsentative strukturer, men ofte skabes via mere direkte 

deltagelse i beslutningsprocesser samt en løbende demokratisk dialog.  

• # 4: En måde at udbygge den eksisterende forståelse og praksis i relation til 

demokratisk dannelse i uddannelsessystemet er at tydeliggøre de studerendes 

mulighed for at søge indflydelse og gøre deres demokratiske stemme gældende i de 

større demokratiske virksomheder i Danmark, som allerede findes på tværs af 

finanssektoren, forsyningssektoren, detailhandlen, brancheforeninger og 

fagforeninger.  

Uddybning 
Koblingen mellem demokratisk dannelse, både det repræsentative og det mere direkte og 

deliberative (Held, 1987), og demokratisk ejerskab (hvad enten det er medarbejdereje, 

forbrugereje eller producenteje) mangler på nuværende tidspunkt i det etablerede 

uddannelsessystem. Det tydeliggør nødvendigheden af at formidle, hvad det vil sige at 

være en organisation baseret på netop medeje og, hvis de identificerede fordele ved denne 

type virksomhed skal realiseres, også en høj grad af medbestemmelse (Jørgensen, 2020).  

Det danske uddannelsessystem er gennemsyret af et grundlæggende formelt, demokratisk 

set-up baseret på elevdemokrati og studenterinvolvering via repræsentative strukturer. 

Ligeledes er der i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser skrevet demokratisk 

dannelse ind, ikke kun som ideal og formålsparagraffer, men også i uddannelsesplanerne. 

Forståelsen af demokrati er i denne sammenhæng baseret på både det repræsentative 

(hvor selve stemmehandlingen er i fokus) og det deliberative (hvor dialogen er i fokus), men 

kun i mindre grad på direkte deltagelse i strategiske beslutningsprocesser.  

 

 

 

 

 

 

Demokratibegrebet i relation til demokratiske virksomheder 
rummer både repræsentative og mere deliberative 

demokratiformer – særligt i tilknytning til processerne 

omkring udvikling og strategi, angående myndighed og 

ansvar samt arbejdsdeling i drift og produktion. 

 

 

En central dualitet i relation til 

demokratiuddannelse er, at den bør 

rumme dels viden ’om’ forskellige 

aspekter ved demokratisk virksomhed og 

dels uddannelse ’i’ at gøre/praktisere det. 
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I forlængelse heraf er det vigtigt at sondre mellem den demokratiske dannelse, som ønskes 

understøttet og udviklet via de nævnte strukturer, og uddannelse i demokrati og 

demokratisk organisering. Hvor førstnævnte er veludviklet som en co-curriculær aktivitet, 

der primært adresserer de elever og studerende, som ønsker at engagere sig på denne 

bestemte måde, er sidstnævnte langt mere sporadisk og udfolder sig primært som 

undervisning om demokrati som styreform og ideologi. Men det er også i sidstnævnte, at 

der er et potentiale for videreudvikling, da der på forskellige uddannelser allerede 

eksperimenteres med ’demokratisk uddannelse’; enten ved at praktisere demokrati eller 

ved mere radikalt at lære de studerende at tænke pluralistisk og åbent i forhold til 

forskellige entreprenørielle udfaldsrum og derved øge deres refleksionskompetencer (se 

bl.a. fremtidsscenarium 1 og case-vignette om Det frie Gymnasium). 

Opsummerende ser vi altså en skelnen i uddannelsessystemet mellem understøttelse af 

formel demokratisk dannelse, undervisning i og om demokrati samt undervisning som 

demokratisk praksis og uddannelse i kritisk (selv)refleksion som afsæt for at indgå i en 

demokratisk dialog.  

Entreprenørskabsundervisning  
• # 5: I udvikling af undervisning i demokratisk ejerskab er det vigtigt at huske på, at 

medarbejder-eje og medindflydelse er uløseligt forbundet, hvis der skal holdes liv i 

den demokratiske organiseringsform. Derfor anbefales det, at undervisningen udover 

fokus på de formelle og økonomiske strukturer i højere grad fokuserer på (op)læring i 

medbestemmelse og i det at praktisere demokrati. Det kan enten være som 

mesterlære eller ved at lade de studerende indgå i demokratiske praksisser i selve 

undervisningen.  

• #  6: Det er vigtigt at anerkende, at forskellige uddannelser har forskellige tilgange til 

og grader af fokus på iværksætteri. Især på uddannelser som fx 

håndværkeruddannelser og sundhedsfag er det vigtigt ikke at udhule 

kernefagligheden. En mulighed for at imødegå dette kan være at skabe 

iværksætterforløb på tværs af fagdiscipliner, og her er demokratisk organisering 

særligt oplagt, idet selve stukturen understøtter pluralistiske synspunkter, 

kompetencer og videndeling. 

• # 7: Et relevant element, der kan integreres i entreprenørskabsundervisning, er de 

studerendes identitet i forhold til deres kommende rolle på arbejdsmarkedet. I en 
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demokratisk virksomhed bliver de både medejere (ejerfunktionen) og medarbejdere 

(sags-funktionen). Som sådan udfordres den dominerende 

arbejdsgiver/arbejdstager-distinktion, og de studerende kan derved skabe nye 

arbejdsmæssige identiteter ved at agere medskabere af (fremtidens) arbejdsmarked 

og ikke udelukkende anse arbejdsmarkedet som en eksisterende statisk platform, de 

træder ind på.  

• # 8: Der er behov for at udvikle og indsamle undervisnings- og kursusmateriale om 

metoder til og case-eksempler på, hvordan man kan udleve demokratisk ejerskab. 

Der eksisterer veldokumenteret og udbygget materiale til 

entreprenørskabsundervisning generelt, men selvom dette bygger på en bred 

forståelse af entreprenørskab, er der ikke opbygget en alsidig ’værktøjskasse’ i 

relation til nye alternative organiseringsformer, herunder demokratiske virksomheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning 
Generelt er der stort politisk fokus på at skabe mere iværksætteri og på at øge 

innovationspotentialet i Danmark. I en dansk kontekst er entreprenøriel ’dannelses-

kompetence’ derfor tæt knyttet til en statslig innovationsstrategi. Strategiens fokus er, at 

entreprenørskab er for alle, og at undervisningssystemet følgelig skal understøtte en 

uddannelsesmæssig progression, hvis byggesten allerede lægges i folkeskolen.  

Den gængse definition af entreprenørskab lyder sådan: ’Entreprenørskab er, når der bliver 

handlet på muligheder og gode ideer og at disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, 

der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art’ (Fonden for Entreprenørskab, 

2016). I det danske uddannelsessystem tages der altså afsæt i en bred 

entreprenørskabsforståelse, som ikke udelukkende er baseret på ønsket om at skabe 

Jeg har det lidt stramt med 

innovationsbegrebet fordi det er 

svært at håndtere - det ligger 

værdidomme ned over hvad der er 

nyt, og det bliver meget 

definerende for de studerende.  

 

Det der mangler, er rigtig 

mange gode eksempler! 

 
Grundlæggende handler det 
om at de studerende spørger; 

hvad kan jeg bidrage med? I 

stedet for at spørge hvad kan 

jeg få ud af det… 

 

xxx 
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økonomisk vækst. Ikke desto mindre er der en anerkendelse af, at undervisning i fx socialt 

entreprenørskab, bæredygtigheds-iværksætteri og det, der kaldes SDG-iværksætteri, 

stadig er langt mindre udbredt (for gode eksempler på disse tilgange se case-vignetter om 

VIA University College og IT Universitetet). Ligeledes viser data, at der ikke lader til at pågå 

en diskussion af, hvad disse entreprenørskabsformer betyder for de bagvedliggende 

motiver eller mulighedsrum - særligt fordi fokus i høj grad er på ’outcome’ og ikke på de 

processuelle, relationelle og transformative aspekter ved fx social innovation og 

demokratisk iværksætteri.  

Udover et generelt fokus på entreprenørskab i hele undervisningssystemet pointerer flere 

uddannelsesansvarlige, at det er vigtigt at skelne mellem forskellige uddannelsesniveauer 

og discipliner, dvs. imellem uddannelser, som har entreprenørskab og innovation som 

kerne-element i selve uddannelsesprofilen, og uddannelser, hvor det entreprenørielle er et 

tillæg til kernefagligheden. Vi ser en mulig distinktion mellem henholdsvis: 1) uddannelser, 

som uddanner kandidater i innovation, ledelse, entreprenørskab og organisering, 2) 

fagprofessionelle uddannelser, hvor entreprenørskabskompetencer kan være relevante 

som ’add-on’, 3) uddannelse af lærere og undervisere i entreprenørskab og 4) uddannelser, 

som uddanner rådgivere. 

I lyset af ovenstående er potentialet i forhold til demokratisk iværksætteri, at 

entreprenørskabsundervisningen i sig selv ofte har et indlejret demokratisk dannelsesideal, 

som de uddannelsesansvarlige understreger; ved at arbejde i tværfaglige teams, at deltage 

i beslutningsprocesser, at tage ansvar for det, man har lært ved aktivt at engagere sin 

faglighed i forandringsskabelse og ved at diskutere, hvordan man realiserer en given 

målsætning. 

Strukturelle og kulturelle rammer       
• # 9: Hvis de strukturelle rammer for entreprenørskabsundervisning skal ændres, er 

det essentielt at identificere de centrale aktører i udviklingen af uddannelsesplaner, 

som fx fagforeningerne og arbejdsgivernes rolle i forhold til erhvervsuddannelser. 

Men lige så vigtigt er det at få skabt en dialog, som sikrer samspil mellem top-down 

og bottom-up-processer. Dvs. at de overordnede rammer på strategisk niveau bliver 

udmøntet konkret i undervisningen, og at de aktiviteter og den udvikling, der foregår 

på uddannelsesinstitutionerne, ligeledes bliver understøttet strategisk. 
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• # 10: Demokratisk virksomhedsdrift kan med fordel indgå som centralt element: 1) i 

rekruttering af elever til fx håndværksuddannelserne, 2) i at styrke en praksis hvor 

forskellige fagprofessioner kan have økonomisk fordel af at indgå i medejerskab med 

hinanden, fx kokke, byggeri, fødevarer, handel og service, og 3) til at understøtte nye 

entreprenørskabsprofiler fra humaniora og socialvidenskab.  

• # 11: Det er vigtigt i formidlingen om demokratiske virksomheder og iværksætteri, at 

der skabes balance mellem på den ene side det særegne ved denne form for 

ejerskab og på den anden side, at det ikke bliver et niche-fokus, der lukker sig om 

sig selv og bliver for sårbart i forhold til den politiske dagsorden og 

samfundsmæssige trends. For at imødegå dette anbefales det, at undervisningen 

har fokus på at uddanne i både det specifikke, organisatoriske, demokratiske set-up 

og i det demokratiske som mindset, der som underliggende praksis kan have mange 

organisatoriske udfaldsrum. 

• # 12: Der er et stort potentiale i at kortlægge og dele erfaringer fra de forskellige 

iværksætter- og innovationshubs, der findes på tværs af uddannelsessystemet. 

Nogle bliver drevet af uddannelsesinstitutionen, mens andre er studenterdrevne – 

men fælles er, at de balancerer mellem at tilbyde kurser og forløb ind i eksisterende 

undervisning og samtidig skaber co-curriculære aktiviteter og undervisningsforløb. 

Særligt sidstnævnte understøtter den tværfaglighed, som kan være en central 

gevinst ved demokratisk iværksætteri.  

• # 13: Der er et stort behov for at skabe nye forståelsesrammer og begreber, som i 

højere grad favner og illustrerer de nye måder, der skabes virksomheder på i dag, 

herunder demokratisk virksomhedsdrift. Undervisningssystemet er en væsentlig 

aktør i den sammenhæng, da et nyt eller supplerende vokabularium kan skabe en 

ramme for nytænkning, men også for at italesætte allerede eksisterende nye 

aktiviteter, organisationsformer og forståelser af, hvad det vil sige at være 

iværksætter. 

• # 14: I tråd med ovenstående anbefaling er der ligeledes et potentiale i at skabe nye 

fortællinger om selve organiseringen af arbejdet, hvor udfaldsrummet er åbent og 

ikke begrænset til den dominerende distinktion mellem arbejdsgiver og arbejdstager 

eller til det dominerende repræsentative set-up med tillidsrepræsentanter og 

samarbejdsudvalg.  
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Uddybning 
Studiet viser, overordnet set, at de strukturelle rammer for at integrere viden om 

demokratiske virksomheder og demokratisk iværksætteri til dels er på plads. I 

Undervisningsministeriets uddannelsesplaner og formålsparagraffer er der vide rammer for 

dette, og der er allerede indskrevet et demokratisk dannelsesideal samt et krav om 

uddannelse i innovation og entreprenørskab. Samtidigt er der qua 

uddannelsesinstitutionernes iværksætter- og innovationshubs en god infrastruktur for både 

curriculære og co-curriculære aktiviteter, der er fleksible og tætte på både undervisere og 

studerende. 

Alligevel lader den brede forståelse af entreprenørskab som indeholdende uddannelse til 

medborgerskab og flere værdi-dimensioner end den rent økonomiske dog til at spille en 

mindre rolle i eksisterende undervisningspraksis end den mere snævre traditionelle 

forståelse, som primært bygger på en merkantil tilgang (Baker & Powell, 2019). Der er et 

udbredt fokus på innovationskompetencer, hvorfor redskaber til idéudvikling, kreativ 

tænkning, forretningsmodeller og pitch-træning er fremtrædende, hvilket kommer til udtryk i 

diverse innovationskonkurrencer, som fx det årlige Venture Cups ’National Start-up 

Demokratisk erhverv er en fin overordnet 

term, men når man skal snakke om det 

konkrete virksomhedsniveau så er der 

ikke andre termer end Kooperativ og det 

er problematisk... 

 

k. 

 

Erhvervsuddannelsesloven §1, stk. 2 (3): 

Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i 

videst muligt omfang er egnet til at: 3) bidrage til at udvikle de 

uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv 

medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres 
personlige udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed, 

 

Folkeskoleloven § 1 stk. 3: Folkeskolen skal forberede 

eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor 

være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
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Competition’ og Fonden for Entreprenørskabs ’Kick-off Programme’. Undervisningen 

bygger altså til dels på den samme pitch-logik, som fx også formidles i ’Løvens Hule’, hvor 

fokus er på at præsentere selve idéen og på den baggrund få investorer om bord.  

 

Der er derfor et behov for at skabe supplerende forløb og aktiviteter, som henvender sig til 

de studerende, der først og fremmest er drevet af at være forandringsagenter og derfor ikke 

nødvendigvis har fokus på at begynde deres iværksætterrejse med en ’idé’, der kan 

kapitaliseres. Dette er ligeledes tydeligt i relation til bæredygtighedsagendaen, som både 

kan handle om at skabe teknologiske løsninger, men som inden for fx socialt 

entreprenørskab knytter sig til, at det ikke kun er outcome, der er bæredygtigt, men også 

vejen derhen – det vil sige selve organiseringen og processen. Herunder er der også et 

øget fokus blandt de studerende på at skabe et godt (arbejds)liv. Eksempelvis begynder det 

studenterdrevne innovationshus ’Station’ nogle af deres forløb med netop at tale ’work-life’ 

balance, og hvordan man gerne vil arbejde fremfor med hvad. Der er hermed et muligt 

potentiale i koblingen mellem demokratisk virksomhedsdrift og fremtidens arbejdsliv som en 

måde at fastholde og rekruttere kommende generationers medarbejdere og medejere på. 

Samtidig vil en kobling mellem demokratisk iværksætteri og bæredygtighedsagendaen 

imødekomme, at bæredygtighed i stigende grad driver motivationen hos mange unge 

(Ungdomsbyen, 2019).  

Dette leder ligeledes frem til en pågående diskussion af, hvorvidt det eksisterende 

begrebsapparat, der knytter sig til iværksætteri, erhvervsliv og innovation, ukritisk kan 

overføres, eller om det fører til en forenkling og eventuel fremmedgørelse i forhold til 

nutidens studerende. Der er blandt nogle af informanterne en bekymring i forhold til termer 

som ’demokratisk virksomhed’ og kooperativer, fordi de mener, at demokratitermen har 

negative konnotationer for den unge generation, og at kooperativer ofte forbindes med 

noget traditionelt og bagudrettet. Også selvom de unges fokus på at skabe 

samfundsmæssig forandring, at indgå i fællesskaber, sikre medbestemmelse og handle 

kollektivt i høj grad afspejler netop de fundamentale aspekter ved demokratisk organisering. 

Sproget og terminologien omkring demokratisk iværksætteri, og entreprenørskab generelt, 

bliver derfor afgørende hvis den nye generation skal mobiliseres, og uddannelsessystemet 

kan her påtage sig en rolle i forhold til at skabe en platform, hvor de studerende selv kan 

være medudviklere af et nyt, eller måske blot et supplerende, begrebsapparat.  
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Opmærksomhedspunkter  
Udover de indsigter, som har ledt til de formulerede anbefalinger, har vi mødt en række 

skismer og tematikker i data, som vi her ønsker at gøre opmærksom på; vi har udvalgt fire 

opmærksomhedspunkter, vi finder særligt kritiske i det fremtidige arbejde.  

• # 1: Medeje og demokratiske virksomheder bygger på en særlig logik og et 

lighedsideal på tværs af fag og discipliner. Erfaringen er, at der er mindre 

medarbejderudskiftning i demokratisk ejede- og ledede virksomheder, og ligeledes 

kan et ideal om enhedsløn (Nielsen et al., 2021) blive udfordret, hvis ikke medejerne 

har samme fagforeninger. I den forstand kan demokratiske virksomheder udfordre de 

danske idealer om et fleksibelt/mobilt arbejdsmarked, og det at arbejdsmarkedets 

parter sammen forhandler rammebetingelser for medarbejdere. Fagbevægelsen 

anerkender, at der er nye tendenser på vej, som netop udfordrer den 

institutionaliserede forhandlingskultur, og da de er kerneaktører i udvikling af 

uddannelsesplaner, kan de være vigtige ambassadører og aktører i forhold til at gøre 

det demokratiske aspekt mere fremtrædende. 

• # 2: I den igangværende dialog om demokratisk virksomhedsdrift er det vigtigt at 

inddrage den rolle som den offentlige sektor spiller, ikke kun i relation til at udvikle 

strukturer for uddannelserne, men også som en kommende arbejdsplads for mange 

studerende. Når innovation og entreprenørskab er skrevet ind som et krav på tværs 

af hele det danske uddannelsessystem, handler det om at skabe reflekterede 

medborgere, der samtidigt kan tænke kreativt og omsætte deres faglighed til at 

skabe forandring i praksis. Ved at arbejde med en sådan bred 

entreprenørskabsforståelse, kan der være et potentiale i at fokusere på 

’demokratiske intra-prenører ’ og ved at udvide, eller vende tilbage til, en forståelse 

af termen ’erhverv’ som ens fagprofession – uafhængigt af organisatorisk set-up. Et 

sådant fokus på demokratiske virksomheder og demokratisk iværksætteri i de 

eksisterende uddannelser kan derved ligeledes understøtte en øget demokratisering 

af arbejdet på tværs af sektorer. 

• # 3: Et vigtigt, fremtidigt opmærksomhedspunkt er uddannelserne af dem, der bliver 

rådgivere inden for iværksætteri og virksomhedsdrift. Der har i nærværende 

undersøgelse ikke være specifikt fokus på disse uddannelser, men de vil 

fremadrettet spille en afgørende rolle i udbredelsen af demokratisk iværksætteri. De 

bør derfor tænkes ind, både når og hvis der kommer ny lovgivning på området og i 
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kommende uddannelsesudbud, så de kommende rådgivere får en bredere forståelse 

af, hvad der driver iværksættere, og hvilke ønsker til arbejdsliv nye og kommende 

generationer har. 

• # 4: Måden at engagere sig demokratisk på i de store forbruger- og medlemsejede 

organisationer i Danmark bygger på en tradition, hvor man involverer sig over en 

længere periode og ind i et klassisk repræsentativt set-up. Det er værd at være 

opmærksom på, at nye generationer afprøver og indgår i andre typer af frivilligt 

organiseret arbejde, som i nogle tilfælde kun pågår et år ad gangen, og/eller hvor de 

kan være med til at redefinere selve organiseringsformen. Det er derfor vigtigt at 

undersøge, hvordan deltagelse og medbestemmelse kan gentænkes og redefineres.     
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3. FREMTIDSSCENARIER 
I det følgende præsenteres to ’fremtids-scenarier’ for at give et bud på, hvordan 

undervisning i demokratiske virksomheder og demokratisk iværksætteri kan tage sig ud 

fremadrettet. Fremtidsscenarier er en udbredt servicedesign-metode (Stickdorn & 

Schneider, 2012), som særligt benyttes i strategi- og policy-udvikling til at forestille sig, 

hvordan en given service, et produkt eller en proces vil se ud i fremtiden. På den måde 

udstikker det fiktive fremtidsscenarium et formål, der kan danne udgangspunkt for 

beslutninger her og nu. 

For at give bud på fremtiden, som ikke er afkoblet allerede eksisterende viden og praksis, 

bygger scenarierne både på viden fra denne analyse og Fonden for Entreprenørskabs 

metode- og evalueringsbase. De kommende to fremtidsscenarier er derved en måde at 

fremskrive undersøgelsens indsigter på i to forskellige formidlingsformer: henholdsvis en 

revideret version af en eksisterende model for identificering og evaluering af 

entreprenørskabsundervisning, fremskrevet tre år, og en profil af demokratisk iværksætteri 

fremskrevet til 2045.  

Fonden for Entreprenørskabs viden er i høj grad grundlag for den nuværende undervisning 

i entreprenørskab, og samtidig er fonden formidler af egne evalueringer af 

entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem. Fonden for 

Entreprenørskab har siden 2013 arbejdet ud fra en bred forståelse af, hvad formålet med 

entreprenørskabsundervisning er: 

• At give den enkelte mulighed for, og redskaber til, at forme sit eget liv 

• At uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere 

• At udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser 

• At øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer 

• At skabe bæredygtig vækst og udvikling, kulturelt, socialt og økonomisk.  

Ovenstående formål tydeliggør, at der allerede er en kvalificeret platform for videreudvikling 

af entreprenørskabsundervisning til også at indeholde elementer, som kan understøtte et 

øget fokus på demokratisk iværksætteri og viden om demokratiske virksomheder.  
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Fremtidsscenarium 1: Identificering og evaluering af 
entreprenørskabsundervisning i det danske 
uddannelsessystem 2025 
For at udvikle entreprenørskabsundervisning, som imødekommer en ny generation af 

iværksættere og deres forskellige motiver for at skabe økonomisk vækst og/eller social 

forandring, bliver entreprenørskabsundervisning i 2025 evalueret med afsæt i Fonden for 

Entreprenørskabs ’Stjernemodel’. I tillæg til den oprindelige referencemodel fra 2014 

(Fonden for Entreprenørskab, 2014) er der i den nuværende 2025-model, se figur 1, 

inkorporeret relevante elementer, der understøtter undervisning i organiseringsformer og 

ledelsesaspekter, som også er centrale for demokratisk virksomhedsdrift. Dette for at 

understrege forskellige værdidimensioner i relation til iværksætteri og i selve 

undervisningen.   

Figur 1: Stjernemodel 2025 

 

I forhold til den oprindelige Stjernemodel er der før fasen Idé/mulighed indsat en fase kaldet 

Drivkraft. Termen ’drivkraft’ dækker både over evnen til at sætte noget i bevægelse og 

selve motivationsfaktorerne og er som sådan en bredere betegnelse for den proces, der 

kan gå forud for en identificeret idé, problemstilling eller mulighed.  Derudover er der tilføjet 

en fase, der hedder ’Organisering og ledelse’, og ved undervisningstilgange- og metoder er 

der tilføjet ’Ligeværdighed’. I nedenstående gives en kort beskrivelse af de tilføjede 

elementer. 

• Organisering og ledelse: Overgangen fra og samspillet med fasen Drivkraft handler 

om, at selve organiseringsformen og den pågældende ledelsesstil i høj grad kan 

influere på, hvad outcome bliver. For nogle er organiseringsform og valg af fx 



 
Demokratisk iværksætteri  

 Uddannelsessystemet 

 

 
18 

kollektiv ledelse vigtigere end slutprodukt og service, for andre kan 

organiseringsformen være en måde at skabe særlige ydelser og produkter på, mens 

det for andre igen kan tydeliggøre og kvalificere, hvem, der skal med om bord og 

hvornår. Uanset hvad er det at diskutere og reflektere over, hvordan man ønsker at 

organisere sig afgørende for de kommende valg i forhold selskabsform og i 

udarbejdelse af en plan for realisering. Fag og kurser i denne fase integrerer viden 

om forskellige organiseringsformer, fx traditionelle og nyere former som sociokrati, 

holakrati, autokrati og de ledelsesmæssige implikationer ved disse som fx 

hierarkiske og traditionelle ledelsesstile, agil ledelse, demokratisk ledelse, kollektiv 

ledelse osv.   

• Ligeværdighed: Denne kategori dækker over undervisning, hvor skellet mellem 

underviser og studerende er gentænkt således, at alle aktører træder ind i 

læringsrummet som eksperter i lige præcis den viden og de erfaringer, som de hver 

især bringer i spil. Undervisningen er fladt organiseret på en måde, hvor alle har en 

aktiv rolle i relation til både form og indhold. Disse roller kan enten gå på skift eller 

uddelegeres med afsæt i kompetence- og personprofiler. Undervisningen tager 

afsæt i et etisk ideal om ligeværd og diversitet baseret på ’Sokratisk dialog og 

samtale’, som grundlæggende træner deltagerne i at kunne samarbejde, lytte og 

kritisk analysere bagvedliggende antagelser, forestillinger og idéer. Centralt her er, at 

metoden lægger op til et åbent udfaldsrum og dermed appellerer til, at der tænkes ud 

over etablerede og dominerende konstruktioner. 

 

Den reviderede Stjernemodel sikrer i 2025, at entreprenørskabstænkningen på både det 

strategiske og det operationelle niveau ikke udelukkende er koblet til en innovations-

dagorden med fokus på nyhedsværdi og kapitalisering. I 2025 er der i lige så høj grad fokus 

på selve organiserings- og ledelsesformerne som kerne-kompetencer for et agere 

entreprenørielt på tværs af sektorer.  

Fremtidsscenarium 2: En profil af demokratiske 
iværksættere i 2045 
En regnfuld, men lun, november-dag i 2045, mødes Milo, Emma, Sigge og Alfred på en 

café-butik. De skal forberede sig til udsendelsen 'Os på Tinge' - et program sendt over den 

forbrugerejede public-service-kanal. I programmet præsenterer en række iværksættere 
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deres initiativer til bæredygtig forandring ved fire rundborde, hvor aktører fra både den 

offentlige, den private og den tredje sektor agerer sparringspartnere, forfinere og potentielle 

samarbejdspartnere. I anden del af udsendelsen faciliteres dialog og interaktion mellem 

iværksætterne og interesserede publikum og seere. Ofte resulterer netop denne del af 

udsendelsen i nye læringsfælleskaber, forskellige former for samskabelse eller sam-

finansiering.   

Milo, Emma og Alfred er alle under uddannelse:  Alfred er i uddannelse til tømrer, Milo 

læser en kandidat i ’Ledelse og bæredygtig organisering’, og Emma er ved at uddanne sig 

til webdesigner med speciale i ’impact’ og mikro-finansiering. De har lært hinanden at 

kende på et forløb om ’Organiserings-skabelse’, som Sigge afholder i en frivilligdrevet hub 

for team-iværksætteri. Sigge har selv sammenstykket sin fag-bachelor i entreprenørskab 

ved at tage fag på tværs af uddannelsessystemet, både nationalt og internationalt.  

De fire unge er godt trænet i demokratisk virksomhedsdrift og organisering. I folkeskolen 

ved at indgå i skole-kooperativer, som stod for bl.a. indkøb af materialer og en elevdreven 

madordning. I dag er Alfred i praktik i en af de største demokratiske virksomheder i 

Danmark inden for byggeri, Milo har studiejob i en kommune, hvor teamet er sociokratisk 

organiseret, Emma har allerede et CVR-nummer sammen med to andre venner, og Sigge 

er medejer i og stifter af en demokratisk virksomhed, forkortet D.V., som er en ny og juridisk 

anerkendt virksomhedstype. 

Det initiativ, som de fire unge skal præsentere i ’Os på Tinge’, handler om at etablere 

Danmarks første storcenter med kun genbrugsbutikker og med alt fra elektronik, tøj, 

litteratur, supermarkeder med overskudsvarer og lokale reparatører til cafeer med sæson-

producerede varer. 

Milo, Alfred, Emma og Sigge begynder arbejdet med en individuel refleksion over det tema, 

de gerne vil diskutere på dagens møde: Hvordan præsentationen skal bygges op, og hvilke 

elementer der er mest centrale. Med udgangspunkt i refleksionen påbegynder de en dialog 

baseret på et demokratisk dialog-værktøj, de har fundet på nettet blandt et utal af online- 

metoder og modeller for demokratisk deltagelse. Der er flere aspekter og perspektiver, som 

de hurtigt bliver enige om at have med i præsentationen, mens der også er en række 

elementer, som de er meget uenige om. Dem dvæler de derfor længe ved, da de ved, at 

det er her udviklingspotentialet og kreativiteten har særligt gode betingelser.  
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Sidst i dialogen vælger Milo, Emma, Sigge og Alfred at skrive deres tre største uenigheder 

ned som en række paradokser, de gerne vil have ledelsesmæssig sparring på i 

programmet, så de også i den fremtidige proces kan navigere i, at der hele tiden vil være 

modsatrettede ønsker, praksisser og etiske overvejelser til stede i udviklingen af storcenter-

initiativet. 
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4. CASE-VIGNETTER 
I det følgende gives tre praksiseksempler på, hvordan forskellige demokratiforståelser 

kommer til udtryk i eksisterende undervisning i demokrati og nye former for iværksætteri, 

herunder hvilke modeller der er udviklet og benyttes. Case-vignetterne skal læses som små 

praksis-nedslag der tydeliggør og illustrerer, at der bliver udviklet nyt materiale og løbende 

søgt nye veje.  

Case 1: IT-Universitetet 
IT-Universitetet udbyder kurset ’Bæredygtigt iværksætteri’ som en del af 

bachelorprogrammet ’Digital Design and Interactive Technologies’. På kurset arbejdes der 

ud fra en eksplicit kobling mellem bæredygtighed og iværksætteri, idet eleverne undervises 

i at beskrive, anvende og iværksætte, hvad der betegnes som en bæredygtig entreprenøriel 

proces. Bæredygtighed refererer her både til klima og miljø og til livsbetingelser, der 

muliggør et arbejds- og privatliv i balance. 

Praktisk undervises der i traditionelle forretnings- og investeringsmodeller, selskabsformer 

samt i mere demokratiske modeller. Her trækkes historiske tråde til andelstankegangen, og 

nyere demokratisk-ejede virksomheder benyttes som case-eksempler. Til undervisningen 

benyttes uddrag fra bogen ” Medejer: Kunsten at overhale konkurrenter gennem 

demokratisk ejerskab” (Jørgensen, 2020), og der arbejdes aktivt med både ’The social 

business model canvas’ og ’The sustainable business model canvas’ (Undervisnings-slides, 

2021). Derudover eksperimenteres der med både flade og hierarkiske samarbejdsformer i 

gruppearbejdet. 

Læringsmålene for kurset er, at den studerende skal være i stand til at: 

• Beskrive, anvende og iværksætte en bæredygtig entreprenøriel proces 

• Redegøre for en forretningsmodel i relation til mulighed for økonomisk 

bæredygtighed, herunder finansiering og drift 

• Redegøre for de juridiske regler i forbindelse med opstart af virksomhed vedr. 

selskabsret, IP-ret, aftale- og kontraktsret samt finansieringsret 

• Analysere en forretningsmuligheds strategiske implementering 
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• Identificere, analysere og vurdere relevansen af juridiske forhold og problemstillinger 

i forbindelse med opstart af virksomhed som en del af en bæredygtig entreprenøriel 

proces. 

 

Figur 2: The sustainable business model canvas 

 

Kilde: undervisningsslides, 2021 

 

Kilder: 

Interview med kursusudvikler og underviser 10.12.2021 

Kursusbeskrivelse (2021) https://learnit.itu.dk/local/coursebase/view.php?ciid=791 

Undervisningsslides, Overgaard, Majken, 2021 

Case 2: Det frie Gymnasium 
Det frie Gymnasium arbejder med en bred forståelse af entreprenørskab, som er tæt 

forbundet med demokratisk dannelse. Her forstås entreprenørskab som basale byggesten 

såsom nysgerrighed, kreativitet, troen på at man selv kan være med til at skabe forandring, 

erfaring med at deltage i beslutninger på alle niveauer samt erfaring med at tage ejerskab 

for de beslutninger og regler, der vedtages og processen hen imod det. Rent metodisk kan 
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læreprocesserne, som de praktiseres på Det frie Gymnasium, sammenlignes med en form 

for mesterlære. Det vil sige, at der ikke blot undervises i entreprenørskab og demokratisk 

dannelse, men at de studerende praktiserer og udlever det.  

Dette foregår blandt andet gennem brug af en udtalt udvalgsstruktur og et generelt fokus på 

at skabe demokratiske fora, hvor eleverne er direkte deltagere i reelle 

forandringsprocesser.  

Eksempelvis er skolemødet skolens højeste myndighed, og det er her alle de vigtigste 

beslutninger tages. Som en del af den basisdemokratiske struktur træffes beslutninger med 

mindre betydning ofte i udvalg, som nedsættes af skolemødet. Udvalgene er åbne for alle 

på skolen, der har lyst til at engagere sig. Alle elever og ansatte ved Det frie Gymnasium er 

medlemmer af skolemødet, og alle har én stemme (Det frie Gymnasiums værdigrundlag 

2007). På klasseniveau benyttes dialogbaseret undervisning (Sørensen og Risbjerg 2018) 

med det formål at skabe et åbent udfaldsrum, hvor eleverne tager ejerskab over regler, 

lærer at lytte og at tage afsæt i egne erfaringer.  

I den dialogbaserede undervisning sidder eleverne i rundkreds og taler om en tekst, der er 

valgt på forhånd. Der er enkelte og klare regler for, hvordan dialogen skal forløbe (se Figur 

3: spørgeteknikkens fire retninger). Antagelsen er, at læring styrkes ved, at elevernes egne 

oplevelser bringes i spil og relateres til den viden, de kompetencer og de holdninger, der er 

i læringsfællesskabet. Formålet med den dialogbaserede undervisning er at skabe ”fagligt 

dygtige og socialt orienterede samfundsborgere, der trives i og bidrager til demokratiske 

fællesskaber” (Sørensen og Risbjerg 2018:9). 

Den dialogbaserede undervisningsform og mere generelt den demokratiske praksis, der 

gennemsyrer Det frie Gymnasium, repræsenterer dermed en alternativ fortolkning af 

begrebet demokratisk dannelse, og hvordan denne kan ses som en integreret del af læring 

i uddannelsen.  
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Figur 3: Spørgeteknikkens fire retninger  

 

Kilde: Sørensen og Risbjerg 2018 s. 21 

 

Kilder:  

Interview med pædagogisk koordinator på Det frie Gymnasium 09.12.2021 

Det frie Gymnasiums værdigrundlag (2007). Tilgængeligt via https://www.detfri.dk/generel-

info/ 

Michael Bang Sørensen og Mikkel Risbjerg (2018) Dialogbaseret undervisning. Om 

bæredygtige læringsfælleskaber i individets tidsalder. Forlaget Columbus 

Case 3: VIA University College 
På VIA University College findes ’Program for transformativ entreprenørskabsdidaktik’. Her 

forskes der i, hvordan undervisning og vejledning på VIAs professionsuddannelser ’kan 

fremme studerendes evne til at sætte innovative og/eller entreprenante, værdiskabende og 

ansvarlige aftryk på deres professioner, samfund og omverden’ (Program for transformativ 

entreprenørskabsdidaktik). Det vil sige, at VIA University College arbejder med en form for 

entreprenøriel dannelse, hvor fokus er på at facilitere transformative læreprocesser, så de 

studerende kobler deres profession med det at være entreprenøriel og samtidig agere 

bæredygtigt. 

Der arbejdes både teoretisk og empirisk med begrebet bæredygtigt entreprenørskab, som 

tager afsæt i definitionen fra Fonden for Entreprenørskab: ’Bæredygtigt entreprenørskab er, 
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når innovationsevner, forretningssans og entreprenørielle kompetencer går hånd i hånd 

med grønne og bæredygtige værdier, det vil sige, når bæredygtigheden tænkes ind i én, 

flere eller i alle processer i det entreprenørielle foretagende’ (Fonden for Entreprenørskab, 

2020). Koblingen mellem bæredygtighed og entreprenørskab er bla. søgt konceptualiseret 

og visualiseret i ’The VIAble Growth Model’ (se figur 4) og praktiseres også via co-

curriculære aktiviteter i de såkaldte studentervæksthuse, hvor studerende kan deltage i 

workshops og få sparring til at udvikle og realisere deres entreprenante idéer.  

 

Figur 4: VIAble Growth Model 

 

Kilde: VIA University College og Worldperfect (2021) VIABLE GROWTH MODEL S. 10 

Kilder:  

Interview med Lektor fra VIA University College, 20.12.2021 

VIA University College og Worldperfect (2021) VIABLE GROWTH MODEL. Tilgængelig via 

http://www.viablegrowth.dk/ 

Fonden for Entreprenørskab (2020) Entreprenørskab med formål. Bæredygtigt 

entreprenørskab på de videregående uddannelser. Tilgængelig via https://www.ffe-



 
Demokratisk iværksætteri  

 Uddannelsessystemet 

 

 
26 

ye.dk/media/792754/entreprenoerskab-med-formaal-kortlaegning-og-inspirationskatalog-

nov-2020.pdf 

Program for transformativ entreprenørskabsdidaktik. Beskrivelse tilgængelig via 

https://www.via.dk/forskning/innovation-og-entreprenoerskab/transformativ-

entreprenoerskabsdidaktik 

https://www.via.dk/samarbejde/via-studentervaeksthuse 
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5. METODE 
Undersøgelsesdesignet er kvalitativt, da udgangspunktet for analysen har været at 

kortlægge eksisterende forståelser og praksisser for på den baggrund at kunne skitsere det 

fremtidige mulighedsrum. Undersøgelsen består af desk research og dybdeinterviews med 

uddannelsesaktører og relevante eksperter.  

Formålet med desk researchen var at få indsigt i eksisterende viden og forskning, at få 

kvalificeret udarbejdelsen af spørgeguides til den kommende interviewrunde samt at 

afdække relevante uddannelsesinstitutioner, kurser og uddannelser. Studiet vil have fokus 

på universiteter, erhvervsskoler, gymnasieskoler og colleges, som udbyder kurser og 

undervisning i iværksætteri og entreprenørskab inden for rammerne af det ordinære 

uddannelsessystem. Voksen- og efteruddannelsessystemet indgår ikke i denne 

undersøgelse. Vi ser dog en mulig fremtidig analyse som relevant, da demokratisk 

iværksætteri og virksomhedsdrift kan være en måde at åbne eksisterende fagligheder op 

på og derved understøtte dem, der ønsker at udvikle deres fag og arbejdsliv i en ny 

organiseringsform eller via et nyt arbejdsfelt.     

Den efterfølgende interviewrunde består af 13 ekspertinterviews og 15 interviews med 

uddannelsesaktører. Ekspertinterviews som metode benyttes til at skabe et overblik over et 

empirisk felt, og informanterne vælges derfor ud fra deres specifikke viden på det 

pågældende område snarere end på grund af deres organisatoriske rolle (Flick, 2016: 236).  

Den organisatoriske rolle var til gengæld helt central i interviewene med 

uddannelsesaktører, da der her var fokus på at få informanter, som er ’tættere’ på selve 

uddannelserne, såsom uddannelsesansvarlige, studieledere, kursusansvarlige osv. i tale. 

Alle interviews er gennemført som semi-strukturerede online dybde-interviews af ca. en 

times varighed, de fleste med både en interviewer og notetager fra forskerteamet til stede. 

At interviewene er semi-strukturerede betyder, at spørgeguiden er bygget op omkring en 

række overordnede tematikker, men med plads til at forfølge de diskussioner og indsigter, 

som opstår i selve interviewsituationen. Det har i høj grad gjort sig gældende i denne 

undersøgelse, da det tidligt blev klart, at demokratiske virksomheder og iværksætteri med 

demokratisk islæt stor set ikke var repræsenteret i uddannelsessystemet, hvorfor det blev 

relevant med en mere eksplorativ tilgang til entreprenørskabsforståelser og undervisning.  
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I nedenstående tabel gives en oversigt over det samlede datamateriale, som indgår i selve 

analysen. Informanterne præsenteres udelukkende qua deres rolle og organisatoriske 

tilknytning.  

 

Tabel 1: Oversigt over datamateriale 

Ekspertinterviews  Interviews med 
uddannelsesaktører 
 

 Dokumenter 

Chef for forskning, 
analyse og 
videregående 
uddannelser 
Fonden for 
Entreprenørskab, 

Studieleder på Master in 
Social Entrepreneurship 
and Management, 
Roskilde Universitet 

Kategoriseringsmodellen, 
Fonden for 
Entreprenørskab (2021) 

Videnskonsulent, 
Tænketanken 
Demokratisk Erhverv 

Ekstern lektor og ansvarlig 
for kurset ”Bæredygtigt 
iværksætteri”,  IT-
Universitetet 

Entreprenørskab med 
formål – bæredygtigt 
entreprenørskab på de 
videregående 
uddannelser, 
Fonden for 
Entreprenørskab (2020) 
 

Chefkonsulent, 
Kooperationen 

Lektor i institutionel 
økonomi med særligt fokus 
på den danske 
andelsbevægelse, 
forbrugerkooperation og 
arbejderkooperation, 
Aalborg Universitet 

Entreprenørskab fra ABC 
til PhD - Kortlægning af 
entreprenørskabsundervis
ning i det danske 
uddannelsessystem  
http://www.ffeye-
moduler.dk/baker/samletko
rt/#/reader  
 

Konsulent, Dansk 
Magisterforening 

Direktør, Copenhagen 
School of 
Entrepreneurship, CBS 

Taksonomi  i 
Entreprenørskabsuddannel
se – perspektiver på mål, 
undervisning og 
evaluering, Fonden for 
Entreprenørskab (2016)  
 

Tidligere konsulent i 
Danske Studerendes 
Fællesråd 

Lektor og underviser i 
virksomhedsdannelse, 
entreprenørskab og 
innovation samt kerneaktør 
interregionalt samarbejde 

Bedømmelse og 
evaluering i 
entreprenørskabs-  
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omkring iværksættertilbud 
til studerende, KEA 
 

undervisning på de danske 
universiteter, Fonden for 
Entreprenørskab (2016)  
 

Direktør, Danske 
Erhvervsskoler og 
Gymnasier 

Lektor og pædagogisk 
konsulent i center for 
undervisningsmidler, 
Absalon 

Eksamensformer tilpasset 
entreprenørskabs-
undervisning, Fonden for 
Entreprenørskab (2014)  
 

Specialkonsulent, 
Danske 
Professionshøjskoler 

Lektor og del af Program 
for transformativ 
entreprenørskabsdidaktik, 
VIA University College 

 

Sekretariatschef, 
Industriens uddannelser 

Lektor og start-up 
koordinator, 
Erhvervsakademi Zealand 
 

 

Teamleder, Styrelsen 
for Undervisning og 
Kvalitet 

Lektor tilknyttet 
uddannelsen 
Entreprenørskab og 
Design, IBA 
Erhvervsakademi Kolding 
 

 

Uddannelsespolitisk 
konsulent, 
Fagbevægelsens 
Hovedorganisation 

Lektor og metodeudvikler 
af ’Dialogbaseret 
undervisning’, Det frie 
Gymnasium 
 

 

Konsulent, Børne og -
Undervisningsministerie
t 
 

Lektor tilknyttet 
Naturvidenskab og 
Innovation, Aalborg 
Tekniske Gymnasium 
 

 

UNIEN, 
Universiteternes 
Innovations- og 
Entreprenørskabspæda
gogiske Netværk 

Lektor i 
virksomhedsøkonomi, 
iværksætteri og innovation 
samt ansvarlig for 
innovationsforløb under 
Fonden for 
Entreprenørskab, Niels 
Brock 
 

 

Politisk næstformand, 
Danske 
Gymnasieelevers 
Sammenslutning 

Head of Centre, DTU 
Skylab 
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 Head of Operations og 
frivillig i Station Academy, 
Station 
 

 

 Innovations-chef, The 
Kitchen, Arhus Universitet 
 

 

 

Noter fra interviewene og desk research har været genstand for en tematisk 

analysestrategi. Det vil sige, at data først er blevet tilgået med fokus på, hvilke temaer der 

var på spil i data, og hvordan disse blev artikuleret af informanterne og diskursivt 

konstrueret i dokumenterne. Dernæst blev de indledende temaer kategoriseret under en 

række overordnede dimensioner, som var centrale for at forstå data. Afslutningsvis blev 

mønstre og forbindelserne mellem de identificerede dimensioner organiseret under de tre 

overordnede analytiske temaer, som de givne anbefalinger er struktureret efter. Den 

analytiske proces er i høj grad abduktiv, da forskerne i en iterativ proces har bevæget sig 

frem og tilbage mellem i de nævnte metodikker, data, analyse og egen teoribase.  

For at sikre validitet har forskerteamet igennem projektet kontinuerligt diskuteret de 

fremkomne indsigter, mens informanter ligeledes løbende er blevet præsenteret for de 

foreløbige analytiske pointer. Derudover er de samlede analysetemaer og anbefalinger 

blevet præsenteret for og diskuteret med et advisory board bestående af to forskere i 

socialt entreprenørskab og fremtidens arbejdsliv.  
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