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KREATIVE	IVÆRKSÆTTERE	I	SMÅ	SKO		
Hvilke	udfordringer	møder	kreative	iværksættere	efter	
endt	studie?	Og	er	de	klædt	ordentligt	på	gennem	deres	
uddannelse?	
	
Den	kreative	iværksætter	er	blevet	den	nye	superhelt	af	en	rockstjerne,	der	flittigt	portrætteres	i	
medierne.	Men	hvordan	ser	hverdagen	ud	for	en	række	nystartede	kreative	iværksættere,	når	
studietiden	og	SU’en	forsvinder	i	bakspejlet?	Hvad	er	piece	of	cake?	Hvor	trykker	skoen?	Og	hvor	finder	
de	kreative	iværksættere	hjælp	til	at	få	skoen	til	at	trykke	lidt	mindre?	Er	det	de	klassiske	merkantile	
dyder	som	salg-	og	markedsføring,	der	bør	læres	om	og	fokuseres	på	fra	uddannelsesinstitutionernes	
side?	Eller	er	der	brug	for	mere	bløde	kompetencer,	når	hverdagen	og	virkeligheden	melder	sig	hos	de	
kreative	iværksættere?		
	
Konklusionen	er,	at	især	salg-	og	markedsføring	er	svært	for	mange	af	de	kreative	iværksættere.	
Imidlertid	findes	disse	klassiske	merkantile	dyder	essentielle	i	forhold	til	at	få	succes	som	nystartet	
virksomhed.	Især	fordi	de	kreative	iværksættere	oplever	trange	økonomiske	kår.	Men	også	fordi	tid	på	
lige	fod	med	økonomi	bliver	en	knap	ressource.	Således	skal	de	kreative	iværksættere	konstant	
prioritere,	hvor	og	hvordan	de	bruger	deres	tid	bedst	i	forhold	til	de	mange	opgaver	en	nystartet	
virksomhed	står	med.			
De	uddannelsesmæssige	tilbud,	som	de	studerende	præsenteres	for	gennem	deres	studie,	eller	i	
tilknyttede	studentervæksthuse,	spiller	en	vigtig	rolle	for	de	kreative	iværksættere.	Imidlertid	synes	de	at	
efterspørge	helt	konkrete	merkantile	elementer,	når	de	kigger	tilbage	på	deres	studietid.	Dog	synes	
erfaring	at	være	et	centralt	begreb,	og	udfordringen	for	uddannelsesinstitutionerne	bliver	derfor	hvordan	
uddannelsestilbud	struktureres	således,	at	der	ikke	blot	tilegnes	viden,	men	også	oparbejdes	erfaring.		
	
Formål	og	målgruppe	
Formålet	med	dette	projekt	er	at	undersøge,	hvilke	udfordringer	kreative	iværksættere	møder	i	deres	virke.	
Desuden	undersøges	det	hvor,	og	hvordan,	disse	iværksættere	søger	hjælp	til	at	imødegå	disse	
udfordringer.	Det	forventes	at	artiklen	kan	rette	fokus	på	hvor	vi	nationalt,	lokalt	og	indenfor	
uddannelsessektoren,	kan	sætte	ind	i	forhold	til	at	hjælpe	kreative	iværksættere	med	at	skabe	og	udvikle	
deres	virksomheder,	og	dermed	fremtidens	arbejdspladser.		Derfor	er	målgruppen	for	artiklen	alle,	der	
beskæftiger	sig	med	uddannelse	af	kreative	iværksættere.	Og	således	alle	der	arbejder	med	uddannelse,	
vejledning	og	udvikling	af	kreative	iværksættere.	Især	undervisere	og	ledere	på	uddannelsesinstitutioner	
indenfor	de	kreative	erhverv,	samt	andre	beslutningstagere,	der	påvirker	området.	Hensigten	med	
projektet	er	ikke	at	give	endelige	svar	på	ovenstående,	men	derimod	at	rette	fokus	på	de	kreative	
iværksætteres	udfordringer	og	inspirere	diverse	interessenter	til	at	finde	mulige	veje	til	at	imødegå	disse.		
	
Indledning	
Iværksætteri	og	Entrepreneurship	har	de	seneste	årtier	fået	en	renæssance.	Dette	gør	sig	gældende	på	
makroøkonomisk	og	politisk	plan,	men	der	opleves	også	et	øget	fokus	på	emnet	indenfor	journalistikken	og	
i	den	brede	befolkning.	Det	er	kort	sagt	blevet	populært	at	være	iværksætter,	at	skrive	og	læse	om	
iværksættere,	samt	at	bekymre	sig	om	disses	rammevilkår	på	både	nationalt	og	lokalt	plan.		
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Indenfor	uddannelsessektoren	har	vi	også	set	et	øget	fokus	på	emnet.	Det	ses,	når	man	ser	på	folkeskolens	
fokusering	på	innovation	og	entreprenørskab.	Også	i	gymnasiet,	og	især	på	de	videregående	uddannelser,	
ser	man	flere	og	flere	kurser,	linjer	og	aktiviteter,	der	retter	sig	imod	emnet.	Entrepreneurship	har	samtidig	
også	vundet	frem	i	diverse	strategiformuleringer	indenfor	uddannelsessektoren.	Og	også	indenfor	
forskningens	verden	har	entrepreneurship	vundet	frem	i	de	seneste	årtier.	Der	forskes	i	mange	forskellige	
retninger,	og	der	synes	endnu	ikke	at	være	opnået	endelig	konsensus	indenfor	feltet	endnu.	Hverken	
indenfor	entrepreneurship	overordnet	set,	eller	indenfor	entrepreneurshipundervisning.		
	
For	ca.	10	år	siden	identificerede	en	række	forskere	på	Aarhus	Universitet	nogle	mangler	i	den	eksisterende	
undervisning	i	entreprenørskab.	Deres	mission	var	at	gøre	op	med	den	traditionelle	
entreprenørskabsundervisning,	der	fokuserede	på	processen	efter	muligheds-identifikation	og	
idégenerering,	også	kaldet	exploitationsfasen.	De	foreslog	at	man	med	fordel	kunne	designe	
uddannelsesforløb,	der	koncentrerede	sig	om	processen	frem	mod	muligheds-identifikation	og	
idégenerering,	også	kaldet	explorationsfasen	(Blenker	&	Bager,	2007).	Gruppens	forskning	og	udvikling	blev	
foretaget	på	Aarhus	Universitet,	med	universitetsstuderende	som	primær	mål-	og	testgruppe.	Formålet	var	
at	fremme	kreativitet	og	entrepreneuriel	adfærd	blandt	denne	målgruppe.	Deres	forskning	resulterede	i	
ME2	modellen	(Bager,	Blenker,	Rasmussen	&	Thrane,	2010).		
	
ME2	modellen,	og	den	tilgang	til	entreprenørskabsundervisning,	som	denne	udspringer	fra,	danner	direkte	
og	indirekte	grundlag	for	den	måde	der	arbejdes	med	og	undervises	i	entreprenørskab	på	en	række	
videregående	uddannelser	i	Danmark.	Dette	underbygges	ved	en	gennemlæsning	af	publikationen	
Entrepreneurship	i	VIA	–	Når	viden	skaber	handling	(Martabolette	Stecher,	2015).		
	
Imidlertid	har	vi,	indenfor	de	kreative	erhverv,	at	gøre	med	en	noget	anden	målgruppe	end	den	testgruppe,	
der	dannede	grundlag	for	forskningen	forud	for	tilblivelsen	af	ME2	modellen.	Studerende	på	
uddannelsesinstitutioner	indenfor	de	kreative	erhverv	er,	for	manges	vedkommende,	kreative	af	natur	og	
dyrker	det	kreative	rent	fagligt.	Derfor	kan	man	fristes	til	at	overveje	om	studerende	på	uddannelser	
indenfor	de	kreative	erhverv,	kunne	have	brug	for	at	udvikle	et	andet	sæt	af	kompetencer	end	den	
oprindelige	målgruppe.	Eller	måske	er	der	brug	for	et	andet	blandingsforhold	af	de	ellers	glimrende	
delelementer,	som	ME2	modellen	består	af.	Alt	andet	lige,	så	bør	vi	forholde	os	undersøgende	til	dette,	og	
medtænke	artiklens	konklusioner	i	vores	fremtidige	design	og	redesign	af	uddannelser,	kurser	og	aktiviteter	
i	studentervæksthuse	på	landets	uddannelser	indenfor	de	kreative	erhverv,	samt	hvor	vi	ellers	beskæftiger	
os	med	kreative	iværksættere.		
	
To	forståelser	af	Entrepreneurship,	og	afgrænsning		
Lad	os	først	definere	hvad	der	forstås	ved	entrepreneurship	og	uddannelse	her	i,	samt	specificere	fokus	for	
nærværende	forskningsprojekt.		
	
Hytti	&	O’Gorman	(2004)	skelner	mellem	entrepreneurship	som	entrepreneural	behavior,	henholdsvis	
opstart.	Således	fortolker	forfatterne	entreprenurship	bredere	end	blot	iværksætteri.	På	baggrund	heraf	
konkluderer	de,	at	entrepreneurship	uddannelse	kan	resultere	i	forskellige	outcomes.	Det	vil	sige,	at	
entrepreneurship	uddannelse	ikke	blot	forbereder	de	studerende	på	at	blive	iværksættere,	men	også	en	
lang	række	andre	kompetencer,	der	også	anses	for	værende	entrepreneurielle.	På	samme	måde	opdeler	
Hartshorn	&	Hannon	(2005)	entrepreneurship	uddannelse	efter,	hvorvidt	fokus	ligger	på	egentlig	
iværksætteri	i	form	af	”new	venture	creation”,	eller	en	bredere	forståelse,	som	de	kalder	”entrepreneurial	
purpose”.		Fayolle	(2013)	belyser	på	samme	måde,	at	entrepreneurship	uddannelse	er	associeret	med	det	
todelte	outcome,	henholdsvis	opstart	af	nye	virksomheder,	henholdsvis	en	bredere	forståelse	af	
entrepreneuriel	adfærd.		Således	synes	der	at	være	enighed	om,	at	entrepreneurship	kan	forstås	både	
bredt	og	smalt,	og	at	den	smalle	forståelse	karakteriseres	ved	egentlig	opstart	af	virksomhed	og	dermed	
dækkes	af	det	danske	begreb	iværksætteri.	Som	supplement	hertil	understreger	Fayolle	(2013),	at	
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entrepreneurship	uddannelse	stadigt	hovedsageligt	fungerer	som	en	producent	af	iværksættere.	Desuden	
identificerer	Rae	&	Woodier-Harris	(2012),	at	studerende	indenfor	entrepreneurship	forventer	at	opnå	
færdigheder	og	viden	i	forhold	til	at	starte	egen	virksomhed.		
	
På	baggrund	heraf	afgrænses	dette	forskningsprojekt	til	den	smalle	forståelse	af	entrepreneurship,	dvs.	
faktisk	opstart	af	egen	virksomhed.	Hvilket	vi	herefter	vil	kalde	iværksætteri.	Dette	gøres	velvidende,	at	
fokus	på	de	fleste	uddannelser,	der	beskæftiger	sig	med	entreprenership,	samt	disses	studentervæksthuse	
har	et	bredere	fokus	end	blot	iværksætteri.		
	
Gap	mellem	undervisning	og	virkeligheden	
Fayolle	(2013)	identificerer	et	gap	imellem,	hvad	der	undervises	i,	når	der	undervisers	i	entrepreneurship,	
og	hvad	entrepreneurer	gør	ude	i	praktikkens	verden.	Dette	gap	er,	ifølge	Fayolle	(2013),	endnu	ikke	
adresseret	af	forskere	indenfor	entrepreneurship	uddannelse.	Derfor	er	det	interessant,	at	belyse	dele	af	
dette	ubehandlede	gap	ved	at	undersøge,	hvordan	entreprenante	dimittenders	virkelighed	rent	faktisk	ser	
ud	efter	endt	uddannelse.		
	
Det	er	klart	at	der	vil	være,	og	skal	være,	en	forskel	mellem	erhvervsvirkeligheden	og	virkeligheden	på	en	
uddannelsesinstitution.	Således	er	vi	ikke	nødvendigvis	på	jagt	efter	en	egentlig	mangel	eller	disharmoni,	
som	skal	afhjælpes.	Derimod	er	vi	interesseret	i	at	blive	klogere	på	hvordan	man	etablerer	”den	bedste	
forskel”	imellem	de	to	virkeligheder,	hvilket	på	sigt	vil	kunne	anvendes	som	designgreb	i	forbindelse	med	
design	af	entrepreneurship	rettede	elementer	indenfor	de	kreative	uddannelser.		
	
Med	dette	identificerede	gap	in	mente	retter	vi	således	vores	empiriske	interesse	imod	kreative	
iværksætteres	faktiske	virkelighed.	Vi	fokuserer	på	den	virkelighed,	som	hverdagen	som	kreative	
iværksætter	byder	på.	Det	interessante	bliver,	at	blive	klogere	på,	om	der	er	elementer	i	denne	hverdag,	
som	de	kreative	iværksættere	har	svært	ved.	Og	man	derfor	som	uddannelsesinstitution	bør	italesætte,	og	
måske	endda	indarbejde	i	de	eksisterende	tilbud	af	fag,	kurser	med	videre.		
	
Soft	vs.	Hard	skills	
Udover	ovenstående	gap	og	forskellige	tilgange	til	entrepreneurship,	så	er	der	også	uenighed	iblandt	
forskere	indenfor	entrepreneurship	undervisning	om,	hvor	man	bør	lægge	sit	fokus.	Nogle	mener	at	der	i	
høj	grad	bør	fokuseres	på	at	udvikle	de	studerendes	soft	skills,	mens	andre	mener	at	fokus	bør	ligge	på	at	
udvikle	de	studerendes	hard	skills.		
	
Ifølge	Fayolle	(2013)	bør	entrepreneurship	uddannelse	fokusere	på	det	han	kalder	entrepreneurielle	
kompetencer.	Ergo	findes	det	relevant	at	fokusere	på	hvilke	kompetencer	de	studerende	har	behov	for	at	
oparbejde	via	deres	studie.	Og	som	en	naturlig	følge	heraf	bliver	det	relevant	at	fokusere	på	om	
uddannelsen	eller	uddannelsesforløbet	har	et	indhold	og	en	form,	som	understøtter	oparbejdelsen	af	disse	
kompetencer.	Imidlertid	er	det	interessant	at	dykke	yderligere	ned	i	hvilke	kompetencer	studerende	reelt	
har	brug	for.	Dette	er	forsøgt	af	Rae	&	Woodier-Harris	(2012),	der	har	foretaget	et	studie	af	post	graduate	
business	studerendes	erfaring	med	entrepreneurship	uddannelse.	Som	nævnt	ovenfor	var	det	mest	i	
øjenfaldende	ved	deres	undersøgelse	de	studerendes	forudgående	forventninger	til	uddannelsen,	at	der	
var	størst	forventning	om	at	opnå	færdigheder	og	viden	i	forhold	til	at	starte	egen	virksomhed.	Et	andet	
interessant	element	i	deres	undersøgelse	var,	hvilke	elementer	i	uddannelsen	de	studerende	vurderede	til	
at	have	størst	værdi.	Efter	endt	uddannelse	blev	de	studerende	spurgt	hertil.	”Finansiel	planlægning”	blev	
vurderet	til	at	have	mindst	værdi,	og	”kreativ	tænkning”	blev	vurderet	signifikant	mere	værdifuldt.	Dette	
komplimenteres	af	Fayolle	(2013),	der	ligeledes	ser	udviklingen	af	de	studerendes	såkaldte	soft	skills	som	
væsentlige	for	deres	videre	færd	som	iværksættere.			
	



	 4	

Ovenstående	korresponderer	med	vores	introduktion	til	tilgangen	fra	Aarhus	Universitet	og	deres	ME2	
model,	der	netop	forsøgte	at	tilføje	et	fokus	på	kreative	skills	i	den	entrepreurielle	proces.		
Hvis	man	i	sammenhæng	hermed	læser	publikationen	Entrepreneurship	i	VIA	–	Når	viden	skaber	handling	
(Martabolette	Stecher,	2015)	med	fokus	på	anvendelsen	af	ME2,	så	tegner	der	sig	et	interessant	billede.	
Størstedelen	af	de	cases,	der	præsenteres,	fokuserer	netop	på	de	første	trin	i	ME2	modellen,	men	forholder	
sig	ikke	til	de	sidste.	Således	synes	fokus	indenfor	Via	University	College	at	være	de	mere	kreative	processer	
og	soft	skills,	frem	for	de	egentlige	værdi	og	forretningsskabende	samt	hard	skills.		
	
Hindle	(2007)	stiller	syv	spørgsmål,	som	udbydere	af	entrepreneurship	uddannelse	bør	forholde	sig	til.	Med	
projektets	afgræsning	in	mente,	bliver	især	det	syvende	spørgsmål	interessant.	Dette	spørgsmål	omhandler	
hvad	der	bør	undervises	i	og	om.	Der	foreslås	at	man	arbejder	ud	fra	en	byggestens	metafor,	hvor	de	
respektive	elementer	i	uddannelsen	er	byggesten,	der	kan	kombineres	på	forskellig	vis	alt	efter	
uddannelsesinstitution,	formål	med	uddannelsen	med	videre.	Således	ligges	der	op	til	en	ikke	generisk	
tilgang	til	uddannelsesdesign,	hvor	det	bliver	vigtigt	at	tilpasse	uddannelsens	elementer	til	uddannelsens	
målgruppe	af	studerende,	og	typen	af	profession,	der	uddannes	indenfor.	I	denne	individuelle	tilpasning	
bliver	uddannelsernes	individuelle	blandingsforhold	mellem	soft-	og	hard	skills	centralt.	Idet	der	vil	være	
forskel	på	hvilket	blandingsforhold,	der	vil	være	mest	befordrende	for	de	respektive	uddannelser,	disses	
formål,	og	ikke	mindst	disses	målgrupper	af	studerende.		
	
En	anden	interessant	pointe	hos	Hindle	(2007)	er,	at	det	foreslås,	at	entrepreneurship	uddannelse	generelt	
bør	inkludere	et	specifikt	og	ikke-skammende	fokus	på	salgs	funktionen.	Dette	perspektiv	støttes	af	
Onyemah	et.	al.	(2013),	der	har	interviewet	120	virksomhedsstiftere	fra	seks	lande	over	hele	kloden.	
Konklusionen	på	deres	undersøgelse	er,	at	det	virksomehedsstifterne	fortryder	mest	er,	at	de	ventede	for	
længe	med	at	påbegynde	deres	salgsarbejde.		
	
Såldes	er	Hindle	(2007)	og	Onyemah	et.	al.	(2013)	ikke	nødvendigvis	enig	med	de	studerende	i	
undersøgelsen	hos	Rae	&	Woodier-Harris	(2012),	vores	læsning	af	ME2	modellen	og	Martabolette	Stecher	
(2015)	samt	konklusionen	hos	Fayolle	(2013)	om	at	lade	soft	skills	komme	i	fokus.	Snarere	tvært	i	mod.	Det	
interessante	for	os,	vores	studerende	og	uddannelsesinstitutioner	med	fokus	på	entrepreneurship,	bliver	
således	at	få	afklaret,	hvilke	kompetencer,	der	synes	vigtigst	at	de	studerende	udvikler	gennem	deres	
studie.	Og	på	baggrund	heraf	designe	uddannelser	med	det	mest	befordrende	blandingsforhold	mellem	
udviklign	af	henholdsvis	soft	skills	og	hard	skills.		
	
Det	er	interessant	hvordan	ovenstående	gør	sig	gældende	i	en	Via	Design	kontekst,	idet	vores	studerende	
ikke	er	klassike	universitets	eller	business	school	studerende,	som	både	Bager,	Blenker,	Rasmussen	&	
Thrane	(2010)	og	Rae	&	Woodier-Harris	(2012)	har	baseret	deres	forskning	på.	Det	forholder	sig	nemlig	
således,	at	der	ifølge	Hytti	&	O’Gorman	(2004)	ikke	findes	en	”one	size	fits	all”	tilgang	til	entrepreneurship	
uddannelse.	Matlay	(2008)	slår	desuden	fast,	at	det	er	usandsynligt,	at	en	enkelt	generisk	model	vil	kunne	
tilfredsstille	et	bredt	spektrum	af	forskellige	interessenter.	Endvidere	bliver	det	interessant	at	iagttage	
mulige	forskelle	heri,	når	vi	retter	fokus	på	faktiske	post-graduate	iværksættere	og	ikke	kun	studerende,	
der	skal	evaluere	et	kursus	eller	en	uddannelse.		
	
Research	question		
Med	de	foregående	afsnit	in	mente,	opstilles	følgende	research	question	med	tilhørende	operationelle	
underspørgsmål.	Disse	underspørgsmål	danner	grundlag	for	vores	empiriske	undersøgelser.		
	
Hvilke	udfordringer	oplever	tidligere	Via	Design	studerende	i	deres	virke	som	kreative	iværksættere,	og	
hvorledes	imødegås	disse?	
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- SQ1:	Opleves	der	et	gap	imellem	de	kreative	iværksætteres	virke,	og	modtaget	undervisning	i	
entrepreneurship?	

- SQ2:	Opleves	soft-	eller	hardskills	som	værende	de	vigtigste	kompetencer	i	virket	som	kreativ	
iværksætter?	

	
SQ1	knytter	sig	til	det	af	Fayolle	(2013)	identificerede	gap	imellem,	hvad	der	undervises	i,	når	der	
undervises	i	entrepreneurship,	og	hvordan	iværsætteres	livsverden	rent	faktisk	ser	ud	efter	endt	
uddannelse.		

	
SQ2	knytter	sig	derimod	til	den	identificerede	uenighed	omkring	vigtigheden	af	soft-	henholdsvis	hardskills	i	
forhold	til	iværksætteres	virke	(Fayolle	(2013),	Hindle	(2007),	Rae	&	Woodier-Harris	(2012)	og	Onyemah	et.	
al.	(2013)),	og	vil	dermed	forhåbenligt	kaste	lys	over,	hvorvidt	man	bør	fokusere	på	den	ene	eller	anden	
type	skills,	når	der	designes	entrepreneurielle	uddannelsesforløb	for	studerende	indenfor	de	kreative	
erhverv.		
	
Metodik	
Begge	ovenstående	operationelle	underspørgsmål	vil	kaste	lys	over,	hvilke	udfordringer	de	tidligere	Via	
Design	studerende	oplever	i	deres	virke	som	kreative	iværksættere.	Resultaterne	vil	forhåbentligt	kunne	
inspirere	alle	der	interesserer	sig	for	kreative	iværksættere	og	uddannelse	heraf.		
	
Videnskabsteoretisk	ståsted	
Der	tages	fænomenologisk	udgangspunkt	i	det	vi	er	interesseret	”i	at	forstå	sociale	fænomener	ud	fra	
aktørens	egne	perspektiver	og	beskrevne	verden,	som	den	opleves	af	informanterne”	(Brinkmann	&	
Tanggard	(2015).	Og	der	arbejdes	”ud	fra	den	antagelse,	at	den	vigtigste	virkelighed	er	det,	mennesker	
opfatter	den	som”	(Kvale	&	Brinkmann,	2016)	
	
Research	metodik	
Grundet	den	fænomenologiske	tilgang	anvendes	kvalitativ	metode	i	form	af	semistrukturerede	interviews.	
Dette	valg	foretages	idet	”et	semistruktueret	livsverdensinterview	forsøger	at	forstå	temaer	fra	den	levede	
hverdag	ud	fra	subjekternes	egne	perspektiver	(Kvale	&	Brinkmann,	2016)	
	
Grundet	forfatterens	adjunktur	på	Via	Design,	anvendes	tidligere	studerende	herfra	som	population	for		
undersøgelsen.	Der	vil	både	blive	interviewet	studerende	fra	entrepreneurshiplinien,	og	andre	specialer,	
således	at	der	opnås	et	bredt	spektrum	af	respondenter.		
	
Der	foretages	semistrukturerede	enkeltinterviews	af	syv	tidligere	Via	Design	studerende,	der	har	startet	
egen	virksomhed.	Fokus	vil	være	på	at	undersøge	om	de	kreative	iværksættere	oplever	at	de	mangler	
kompetencer,	der	knytter	sig	til	henholdsvis	soft	eller	hard	skills.	(jævnfør	uenigheden	mellem	Hindle	
(2007)	og	Onyemah	et.	al.	(2013)	samt	Fayolle	(2013)	og	Rae	&	Woodier-Harris	(2012)).	Desuden	vil	der	
være	fokus	på	at	belyse	dele	af	det	af	Fayolle	(2013)	beskrevne	gap	imellem	entrepreneurship	undervisning	
og	iværksætternes	faktiske	adfærd.	Konkret	set	søges	det	at	afdække,	hvilke	udfordringer	disse	
iværksættere	møder	i	deres	virke,	samt	at	blive	klogere	på	hvor	de	har	fundet	hjælp	til	at	imødegå	disse	
udfordringer.		
	
Der	udarbejdes	en	interviewguide	med	fokus	på	de	ovenfor	beskrevne	elementer.		
	
Dataindsamling	
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Følgende	retningslinier	følges	”Der	skabes	god	kontakt,	lytte	opmærksomt	og	vise	interesse,	forståelse	og	
respekt	for	hvad	subjektet	siger,	og	når	intervieweren	er	afslappet	og	klar	over,	hvad	han	eller	hun	ønsker	
at	vide.”	(Kvale	&	Brinkmann,	2016).	
	
De	respektive	interviews	foretages	så	vidt	muligt	i	respondenternes	vante	rammer.	Således	foretages	de	
respektive	interviews	enten	på	respondenternes	kontor,	favorit	kaffebar,	eller	i	en	afslappet	setting	på	
interviewrens	kontor	(et	kreativt	bureau	midt	i	Aarhus).		
	
De	to	operationelle	forskningsspørgsmål	(SQ1	&	SQ2)	oversættes	til	egentlige	interviewspørgsmål	som	det	
foreslåes	af	Kvale	&	Brinkmann,	2016.	

	
- Forskningsspøgsmål	1:	Opleves	soft-	eller	hardskills	som	værende	de	vigtigste	kompetencer	i	virket	

som	kreativ	iværksætter?		
- Oversættes	til:	Hvad	er	let	henholdsvis	svært	ved	at	være	iværksætter?	

Formålet	er	her,	at	blive	klogere	på	respondenternes	verden,	og	specifikt	om	responenterne	har	sværest	
henholdsvis	lettest	ved	opgaver,	der	kræver	soft-	henholdsvis	hardskills.	Vi	er	altså	umiddelbart	på	jagt	
efter	ytringer	omkring	kompetencer	(soft-	og	hardskills),	men	det	tillades	at	respondenterne	svarer	frit,	
inden	der	spørges	nærmere	ind	til	egentlige	kompetencer.	Det	ønskes	at	opnå	en	så	unbiased	besvarelse	
som	muligt,	og	der	skal	være	plads	til	andet	end	vores	fokus	på	kompetencer.		
	

- Forskningsspøgsmål	2:	Opleves	der	et	gap	imellem	de	kreative	iværksætteres	virke	og	modtaget	
undervisning	i	entrepreneurship?		

- Oversættes	til:	Hvor	har	du	fundet	hjælp	til	dette?	
Formålet	er	her	at	afdække	hvor	respondenterne	har	fundet	hjælp	til	at	imødegå	de	udfordringer,	der	er	
blevet	italesat	ovenfor.	Konkret	er	det	interessant	om	der	er	fundet	hjælp	i	noget,	der	relaterer	sig	til	deres	
uddannelse,	eller	om	de	har	fundet	helt	ekstern	hjælp.		
	
Interviewsene	følger	så	vidt	muligt	følgende	skabelon	(inspireret	af	Kvale	&	Brinkmann,	2016)	

- Kort	introduktion	til	projektet	
- Indledende	spørgsmål,	hvor	der	spørges	til	den	interviewedes	virksomhed	og	uddannelse.	
- Indledende	spørgsmål,	hvor	der	spørges	til	den	interviewedes	erfaring	med	iværsætteri.	
- Opfølgende	spørgsmål,	hvor	det	verificeres	hvornår	lysten	til	at	blive	iværksætter	opstod.	
- Sondrende	spørgsmål,	hvor	der	spørges	til	hvad	respondenterne	finder	let	henholdsvis	svært	i	

deres	virke	som	kreative	iværksættere.	
- Opfølgende	spørgsmål,	hvor	ovenstående	konkluderes	og	verificeres	af	respondenterne	
- Sondrende	spørgsmål,	hvor	der	spørges	til	hvor	respondenterne	har	fundet	hjælp	til	imødegåelse	af	

de	nævnte	udfordringer	ved	at	være	kreativ	iværksætter	
- Opfølgende	spørgsmål,	hvor	ovenstående	konkluderes	og	verificeres	af	respondenterne	
- Sondrende	spørgsmål,	hvor	der	spørges	til	om	respondenterne	har	nogle	råd	til	kommende	

kreative	iværksættere	
	
Jævnfør	den	valgte	metodik	gøres	der	plads	til	at	de	respektive	interviews	kan	udvikle	sig	forskelligt	
afhængig	af,	hvordan	samtalen	udvikler	sig.	Således	forsøges	det	at	opretholde	en	vis	fleksibilitet		
	
De	respektive	interviews	optages	med	henblik	på	databehandling.	Samtidig	tages	der	noter	under	
interviewsene,	således	at	der	foretages	en	løbende	kondensering	af	respondenternes	ytringer.		
	
Databehandling	
Med	udgangspunkt	i	de	formulerede	forskningsspørgsmål	og	ovenstående	interviewskabelon	interviewes	7	
tidligere	studerende	fra	Via	Design,	der	har	startet	egen	virksomhed,	som	beskrevet	ovenfor.		
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Efter	interviewrunderne	er	afsluttet,	genbesøges	de	optagede	interviews	med	henblik	på	at	analysere	
respondenternes	ytringer	omkring	deres	oplevelse	af	deres	praksisverden.		
	
Der	opstilles	et	skema,	hvor	de	vigtigste	baggrundsvariable	noteres.	Herefter	fokuseres	der	især	på	hvad	
respondenterne	finder	let	henholdsvis	svært	ved	at	starte	egen	virksomhed,	hvor	respondenterne	har	
funder	hjælp	til	disse.	Essentielle	nøgleord	og	emner	listes	op,	og	kategoriseres	efterfølgende	med	henblik	
på	at	opstille	en	række	fokusområder.		
	
Resultater	
Som	det	fremgår	af	det	foregående	har	vi	interviewet	syv	tidligere	Via	Design	studerende,	der	har	startet	
egen	virksomhed.	Gennem	ovenfor	beskrevne	databehandling	og	analyse	af	de	respektive	interviews,	
udkrystalliseres	en	række	nøgleord,	der	fortæller	os	noget	om	respondenternes	praksisverdener.	Kort	sagt	
hvad	der	er,	eller	har	været,	let	henholdsvis	svært	i	forbindelse	med	virket	som	kreativ	iværksætter.	Samt	
hvor	respondenterne,	har	fundet	hjælp	til	at	imødegå	de	identificerede	udfordringer.		
	
Det	er	da	piece	of	cake	
Al	begyndelse	er	som	bekendt	svær,	hvilket	også	synes	at	gøre	sig	gældende	hos	de	interviewede	kreative	
iværksættere.	Imidlertid	gør	erfaring	underværker,	og	erfaring	bliver	et	samlingspunkt	for	de	elementer	
som	respondenterne	finder	”let	ved	at	være	iværksætter”.	Kort	sagt,	så	efterfølges	en	ytring	om	noget	”let”	
ofte	med	”fordi	jeg	har	prøvet	det	før”	eller	”på	grund	af	erfaring	fra	en	tidligere	opstart”.	Samtidig	nævnes	
det,	at	disse	elementer	var	svære,	at	have	med	at	gøre	første	gang.	Således	kan	det	konkluderes,	at	en	
række	af	de	elementer,	som	respondenterne	finder	let	i	deres	nuværende	virke,	faktisk	var	svært	første	
gang	de	skulle	udføres.		
	
Nedenfor	ses	en	tabel	med	ytringer	omkring	hvad	respondenterne	har	fundet	let.	

	
Tabel	1:	hvad	respondenterne	finder	let		

Soft	skills	
	

Hard	skills	

Finde	medarbejdere	
Netværksopbygning 
Arbejdsfordeling 
Bevidsthed	om	egne	begrænsninger	

Praktisk	opstart	
Få	et	cvr	nr	
Moms,	import	og	bogføring	
Kontrakter	

	
	
Skoen	trykker			
Det	overrasker	nok	ingen,	at	de	fleste	kreative	iværksættere	har	ondt	i	økonomien.	De	færreste	har	en	
opsparing,	som	de	kan	finansiere	deres	virksomhed,	og	private	forbrug	med.	Derfor	er	og	bliver	økonomi	en	
knap	faktor	for	de	kreative	iværksættere.	Af	samme	grund	anbefaler	respondenterne,	at	man	skal	få	styr	på	
sin	økonomi,	så	der	er	ro	til	at	bygge	virksomheden	og	brandet	op,	og	i	det	hele	taget	være	kreativ.	
Umiddelbart	lettere	sagt	end	gjort.	Andre,	og	en	smule	mere	konkrete,	anbefalinger	lyder	”Tjen	penge	
hurtigt,	eventuelt	ved	at	producere	for	andre”	ved	at	lave	”noget	hurtigt	design,	der	giver	mad	på	bordet”.		
	
En	anden	knap	faktor	er	tid.	En	respondent	kalder	tid	for	en	iværksætters	valuta,	og	anbefaler	derfor	at	
man	forsøger	at	bruge	sin	tid	rigtigt.	”Hvis	man	starter	under	uddannelse,	så	bliver	lørdag	til	mandag,	og	
man	må	droppe	fredagsbaren”,	som	en	respondent	udtrykker	det.	Således	oplever	vores	respondenter,	at	
der	konstant	er	et	tradeoff	imellem	håndtering	af	de	kreative	opgaver,	og	de	merkantile	opgaver.	Sidst	
nævnte	italesættes	især	som	salg	og	markedsføring,	som	respondenterne	finder	svært	og	nogle	ligefrem	
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grænseoverskridende.	Samtidig	er	helt	klassiske	merkantile	kompetencer,	som	bogføring,	budgettering	og	
generel	økonomiforståelse	også	noget	som	respondenterne	finder	svært.	Dog	ytrer	en	respondent	
følgende:	”viden	om	markedsføring	er	vigtigere	end	viden	om	økonomi”,	hvilket	igen	understreger	fokus	på	
det	nævnte	tidsperspektiv,	og	den	trænge	økonomi	blandt	de	kreative	iværksættere.		
	
Foruden	det	ovenfor	nævnte,	så	italesætter	respondenterne	desuden,	at	de	ofte	kæmper	med	en	tvivl	
omkring	deres	virke.	Er	det	nu	den	rigtige	vej	jeg	har	valgt?	Burde	jeg	tage	mig	et	”rigtigt”	job	ligesom	mine	
studiekammerarter.	Naturligvis	spiller	den	økonomiske	udfordring	også	ind	her,	og	bliver	benzin	på	tvivlens	
bål.	En	respondent	italesætter	desuden	”samfundets	pres”,	som	en	faktor	der	er	med	til	at	få	hende	til	at	
tvivle.	
Endeligt	italesættes	det	at	”stå	med	alt	selv”,	som	en	udfordring	for	de	kreative	iværksættere.	Nogle	agerer	
som	en	enmandshær,	mens	andre	er	gået	sammen	to	eller	flere,	hvor	problemet	med	at	”stå	med	alt	selv”	
dog	også	kan	trykke	sig	på.	Dog	anbefaler	flere	af	respondenterne,	at	man	teamer	op	med	andre	og	
dermed	bliver	flere	om	arbejdsopgaverne,	komplimenterer	hinandens	kompetencer,	og	ikke	mindst	kan	
støtte	hinanden	når	tvivlen	melder	sig.	Samtidig	nævner	en	respondent,	at	konflikthåndtering	internt	i	
deres	virksomhed	har	været	noget	de	havde	svært	ved,	men	som	de	samtidig	er	blevet	bedre	til	at	imødegå	
med	tiden	og	erfaringen.		
	
Nedenfor	ses	en	tabel	med	ytringer	omkring	hvad	respondenterne	har	fundet	svært.	
	

Tabel	2:	hvad	respondenterne	finder	svært	
	 Soft	skills	 Hard	skills	
Svært	 Generelt		

Samfundets	pres	
Stå	med	alt	selv	
Konflikthåndtering	
	
Tvivl	
Mange	omkostninger	
(økonomisk	og	psykisk)	
At	holde	ved	
At	gå	ned	
Sygemelding	pga	stress	
Måske	er	livet	nemmere	uden	at	
være	iværksætter	
	
Tidsperspektivet:	
Myte	om	at	iværksættere	
arbejder	døgnet	rundt	
Arbejder	hele	tiden	
Farligt	selv	at	kunne	bestemme	
hvornår	der	arbejdes	og	holdes	
fri	
	
Tradeoffs:	
Svært	at	markedføre	sig	pga	
manglende	tid	

Det	merkantile		
Bogføring	
budgettering,	økonomiforståelse	
	
Salg	&	markedsføring	
Grænseoverskridende	
Mange	rejser	
Meget	rygrad	
”Det	er	svært	at	markedsføre”	
”Det	er	tiden	til	at	markedsføre,	
der	driller	”	
	
Det	rent	økonomiske:	 
Tjene	til	dagen	og	vejen	
Man	kan	ikke	leve	af	frivillighed	
Stram	privatøkonomi	og	
virksomhedsøkonomi	
Ingen	dagpenge	når	man	har	et	
CVR	nummer	
Likviditet	(især	ved	tekstil	
produktion)	
Likviditet	
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Tradeoff	mellem	udvikling	af	nye	
koncepter/produkter	og	
markedsføring	
Ikke	råd	til	to	lønninger	
Mellem	investering	i	ansættelse	
vs.	markedsføring	

	
Hjælp!!!	
Når	der	spørges	til,	hvor	respondenterne	har	fundet	hjælp	til	at	imødegå	det	”svære”	ved	deres	virke	som	
kreative	iværksættere,	så	udkrystalliseres	hovedsageligt	tre	elementer.	Det	ene	er	ikke	overraskende	endnu	
engang	erfaring.	Erfaring	fra	tidligere	opstart	og	studietiden	hjælper	respondenterne	til	at	sætte	grænser	
mellem	arbejde	og	fritid,	gør	det	lettere	at	arbejde	sammen	og	dele	arbejdsopgaver,	samt	indgå	i	
partnerskaber	hvor	arbejdsopgaver	deles,	der	sparres	med	hinanden,	og	partnernes	forskellige	
kompetencer	supplerer	hinanden.	En	enkelt	respondent,	der	er	passioneret	surfer,	italesætter	sin	erfaring	
med	surfing	i	en	analogi	omkring	iværksætter	livet.	”Når	man	surfer,	så	falder	man	ofte	af	brættet,	og	så	er	
der	ikke	andet	for	end	at	samle	energi,	og	komme	op	på	brættet	og	prøve	igen”.	Altså	kan	personlig	
erfaring	opnået	gennem	både	tidligere	iværksætteri,	studier,	men	også	surfing	og	en	række	andre	
fritidssysler	være	med	til	at	hjælpe	de	kreative	iværksættere	til	at	imødegå	det	der	findes	”svært”.	Dette	
gør	sig	gældende	for	både	hard	og	soft	skills.		
	
Endvidere	spiller	erfaring	også	ind	i	forhold	til	den	nødvendige	såkaldte	bootstrapping,	hvor	der	startes	
virksomhed	stort	set	uden	kapital.	Som	en	naturlig	følge	heraf	selv	skal	de	kreative	iværksættere	sælge	
og/eller	spare	sig	igennem	dagen	og	vejen.		
	
Et	andet	element,	der	italesættes	af	respondenterne,	kan	samlet	set	kaldes	”uddannelse”.	Denne	kategori	
bliver	en	paraply,	der	også	dækker	studentervæksthus	tilbud,	eksterne	kurser	ect.,	og	dermed	dækker	over	
mere	end	hvad	der	traditionelt	forstås	ved	en	uddannelse	og	et	studie.	Der	nævnes	den	egentlige	
uddannelse	på	Via	Design,	som	respondenterne	har	gennemført.	Flere	af	respondenterne	har,	foruden	
deres	uddannelse	på	Via	Design,	deltaget	i	eksterne	kurser	omkring	opstart	af	virksomhed,	vækst	af	
virksomhed,	samt	markedsføring.	Dette	er	foregået	enten	online,	hos	Skat	eller	hos	lokale	erhversråds	
tilbud	til	iværksættere.	For	de	fleste	respondenter	har	studentervæksthuset	på	Via	Design	desuden	være	en	
stor	hjælp	til	at	imødegå	de	første	udfordringer,	som	de	kreative	iværksættere	mødte	på	deres	vej.	Nogle	
har	benyttet	sig	af	muligheden	for	gratis	kontorplads,	andre	mentorordninger,	og	andre	igen	blot	de	
generelle	tilbud.	Desuden	nævnes	muligheden	for	at	komme	i	praktik	i	egen	virksomhed,	som	noget	
positivt	omkring	studiet	på	Via	Design.	Og	endeligt	nævnes	undervisernes	imødekommenhed	til	at	rådgive,	
støtte,	og	pege	i	den	rigtige	retning,	samt	undervisernes	egne	erfaringer	som	kreative	iværksættere.		
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Resten	af	de	resterende	elementer,	hvori	respondenterne	finder	hjælp,	kan	samles	under	overskriften	
”Social	Kapital”.	Især	familie	og	respondenternes	professionelle	netværk	fremstår	som	vigtige	elementer	
når	de	kreative	iværksættere	søger	hjælp.	Familien	støtter	med	både	lån	af	penge,	en	hjælpende	hånd	og	
dermed	gratis	arbejdskraft.	Men	også	med	støtte,	som	især	bliver	vigtig	når	tvivlen	sætter	ind.	Det	
professionelle	netværk	er	både	andre	iværksættere,	større	virksomheder,	advokater	og	revisorer,	samt	
mentorer.	Flere	af	respondenterne	understreger	herunder	vigtigheden	af	studiekammerater,	med	hvilke	
der	sparres	omkring	de	mange	valg	og	beslutninger,	der	skal	tages,	samt	alle	de	andre	udfordringer,	som	
synes	at	opstå	i	og	omkring	livet	som	kreativ	iværksætter.		
	
Nedenfor	ses	en	tabel	med	ytringer	omkring	hvor	respondenterne	har	fundet	hjælp	til	at	imødegå	det	de	
finder	svært.	
	

Tabel	3:	Hvor	respondenterne	har	fundet	hjælp	til	imødegåelse	af	”det	svære”	
Social	kapital	1:	
Familien	

Støtter	
Hjælper	
Låner	penge	

Social	kapital	2:	
Professionelt	
netværk		
	

Entrepreneurship	klassen	
Advokat	og	revisor	
Mentor	(gennem	Studentervæksthus)	
Samarbejde	med	blogger	
Netværk	i	iværksætter	miljøet	
Spin	in	hos	større	virksomhed	

Uddannelse	1:	
Studentervæksthus	
	

Mentor	
Studentervæksthus	generelt	
Anvendt	efter	behov	

Uddannelse	2:	
Studie	på	Via	Design		

3	dage	om	økonomi	på	studiet		
Dynamisk	budgettering		
Markedsføringsøkonom	uddannelse	
Lærebøger	->	ok	at	fejle,	minimere	risiko	og	omkostninger	
Klædt	godt	på	via	Teko	(nu	Via	Design):	økonomi,	B2B,	forretningsmodeller,	
være	foretagsom		
Dog	gerne	mere	om/I	salg		

Uddannelse	3:	
Andet	
uddannelsesrelateret	

Underviserne	står	til	rådighed,	og	pegede	i	rigtig	retning	ift.	hvor	man	kunne	få	
svar	
Underviserne	giver	mere	idet	de	knokler	med	egne	projekter		
Praktik	i	egen	virksomhed	
Praktikken	hos	os	selv	

Uddannelse	4:		
Andre	kurser	

Startup	kursus	hos	Told	&	Skat	(dog	mere	start	end	vækst)	
Virk.dk	
Væksethus	Midtjylland	->	materiale	til	iværksættere	
Online	forløb	omkring	online	markedsføring	

Erfaring	 Bootstrapping	
Surf	analogi	->	op	på	brættet	igen	
Erfaring	generelt	
Sætte	grænser	for	arbejdstid	
Lært	at	arbejde	sammen	og	dele	arbejdsopgaver	
Partnere,	der	kan	supplere	med	kompetencer	og	sparing	
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Konklusion	
Kreative	iværksættere	er	de	nye	rockstjerner,	og	portrætteres	ofte	således.	Dog	stemmer	det	populære	
drømmebillede	sjældent	overens	med	virkeligheden.	Især	ikke	den	virkelighed	som	de	kreative	
iværksættere	oplever	i	deres	daglige	virke.	Desværre,	eller	måske	heldigvis,	er	det	ikke	helt	så	lige	til	at	
være	kreativ	iværksætter.	Som	en	naturlig	følge	heraf	forskes,	undervises	og	fokuseres	der	meget	indenfor	
entrepreneurship	på	de	kreative	uddannelsesinstitutioner.	Men	det	er	vigtigt	at	de	elementer,	der	
fokuseres	på	disse	uddannelser	rent	faktisk	imødegår	de	faktiske	udfordringer,	som	de	kreative	
iværksættere	møder	når	SU’en	og	studietiden	forsvinder	i	bakspejlet,	og	hverdagens	ubarmhjertige	realitet	
melder	sig.		
	
Hovedspørgsmålet	var	derfor:	Hvilke	udfordringer	oplever	tidligere	Via	Design	studerende	i	deres	virke	som	
kreative	iværksættere,	og	hvorledes	imødegås	disse?	Og	i	sammenhæng	hermed	opstillede	vi	to	
underspørgsmål,	der	pegede	i	retning	af	nogle	fokusområder,	som	kan	medtænkes	i	fremtidig	uddannelse	
indenfor	entrepreneurship	på	de	kreative	uddannelser:		
	
SQ1:	Opleves	der	et	gap	imellem	de	kreative	iværksætteres	virke,	og	modtaget	undervisning	i	
entrepreneurship?	
	
SQ2	Opleves	soft-	eller	hardskills	som	værende	de	vigtigste	kompetencer	i	virket	som	kreativ	iværksætter?	
	
Empirisk	set	har	vi	interviewet	syv	tidligere	Via	Design	studerende,	der	har	startet	egen	virksomhed	efter	
endt	studie.	Disse	interviews	blev	analyseret	med	henblik	på	at	undersøge	ovenstående,	og	kategorisere	en	
række	elementer,	som	vi	kan	anbefale	at	fokusere	på	når	der	designes	uddannelser	og	undervises	indenfor	
entreprenurship	på	de	kreative	uddannelsesinstitutioner.		
	
Teorien	pegede	på,	at	der	opleves	et	gap	mellem	de	kreative	iværksætteres	virke	og	deres	undervisning	i	
entrepreneurship	(Fayolle,	2013).	Vores	analyser	af	de	foretagede	interviews	peger	på,	at	de	kreative	
iværksættere	er	klædt	ret	godt	på	gennem	deres	uddannelse,	samt	forskellige	Studentervæksthus	tilbud.	I	
hvert	fald	når	det	kommer	til	de	bløde	kompetencer.	Ergo	opleves	det	nævnte	gap	blandt	respondenterne	
stærkest	når	det	kommer	til	hard	skills	som	salg	og	markedsføring,	almen	økonomi	forståelse,	budgettering	
og	bogføring.			
	
Diskussionen	blandt	forskere	indenfor	entrepreneurship	uddannelse	går	især	på,	om	der	bør	fokuseres	på	
soft	eller	hard	skills,	når	der	uddannes	indenfor	entrepenreurship.	Der	er	ikke	enighed	herom.	Hindle	
(2007)	og	Onyemah	et.	al.	(2013)	understreger	vigtigheden	af	at	undervise	i	hard	skills	generelt,	og	salg	og	
markedsføring	specifikt.		
	
Konklusionen	på	de	foregående	analyser	er,	at	især	salg-	og	markedsføring	er	svært	for	mange	af	de	
kreative	iværksættere.	Imidlertid	findes	disse	klassiske	merkantile	dyder	essentielle	i	forhold	til	at	få	succes	
som	nystartet	virksomhed.	Især	fordi	de	kreative	iværksættere	oplever	trange	økonomiske	kår.	Men	også	
fordi	tid	på	lige	fod	med	økonomi	bliver	en	knap	ressource.	Således	skal	de	kreative	iværksættere	konstant	
prioritere	hvor	og	hvordan	de	bruger	deres	tid	bedst	i	forhold	de	mange	opgaver	en	nystartet	virksomhed	
står	med.		De	uddannelsesmæssige	tilbud,	som	de	studerende	præsenteres	for	gennem	deres	studie,	eller	i	
tilknyttede	studentervæksthuse,	spiller	en	vigtig	rolle	for	de	kreative	iværksættere.	Imidlertid	synes	de	at	
efterspørge	helt	konkrete	merkantile	elementer,	når	de	kigger	tilbage	på	deres	studietid.	Således	bør	man	
som	uddannelsesinstitution	indenfor	de	kreative	erhverv	begynde	at	overveje	hvordan	man	imødegår	disse	
behov,	og	hvordan	man	kan	arbejde	med	at	fjerne	den	”skam”,	som	mange	kreative	føler	i	forhold	til	de	
merkantile	discipliner.	Endvidere	synes	erfaring	at	være	et	centralt	begreb,	og	udfordringen	for	
uddannelsesinstitutionerne	bliver	derfor	også	at	genoverveje	hvordan	uddannelsestilbud	struktureres	
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således,	at	der	ikke	blot	tilegnes	viden,	men	også	oparbejdes	erfaring	med	både	de	soft	og	hard	skills,	som	
knytter	sig	til	virket	som	kreativ	iværksætter.	Således	hælder	denne	artikels	konklusion	imod	en	Hindle	
(2007)	tilgang,	hvor	hard	skills	forsøges	opprioriteret	indenfor	entrepreneurship	undervisning.	Især	når	vi	
har	at	gøre	med	iværksættere	eller	kommende	iværksættere	blandt	studerende	på	kreative	uddannelser.		
	
Hvad	gør	vi	nu	lille	du?	
Med	ovenstående	konklusion	i	frisk	erindring	fristes	man	til	endnu	engang	at	rette	blikket	imod	Hindle	
(2007)	og	overveje,	hvordan	man	skaber	et	”ikke	skammende”	fokus	på	salg	blandt	kreative	studerende.	
Måske	skal	byggestens	metaforen	for	design	og	sammensætning	af	entrepreneurship	uddannelse	fra	
Hindle	(2007)	genkaldes,	og	måske	skal	der	ændres	i	den	eksisterede	opskrifts	blandingsforhold.		
	
Vi	genkalder	os	ligeledes	diskussionen	omkring	jagten	på	en	ikke	generisk	model	for	entrepreneurship	
uddannelse,	som	på	samme	måde	minder	os	om,	at	vi	ikke	bør	forsøge	at	designe	et	”one	size	fits	all”	
forløb	eller	uddannelse.	Men	at	vi	derimod	bør	forsøge	at	tilpasse	vores	uddannelsesmæssige	udbud	til	den	
eller	de,	typer	af	studerende	vi	har	med	at	gøre.		
	
Vi	forholdt	os	tidligere	kritisk	til	anvendelsen	af	ME2	modellen	som	ramme	for	entrepreneurship	
uddannelse	på	Via	University	College,	idet	modellen	er	udviklet	til	en	anden	målgruppe	end	de	studerende,	
der	befolker	uddannelserne	på	Via	University	College.	Imidlertid	er	det	ikke	sikkert	at	modellen	bør	
forkastes,	snarere	tværtimod.	Den	har	nemlig	nogle	forskningsbaserede	kvaliteter,	som	det	vil	være	synd	
og	skam	at	skille	sig	af	med.	Dog	vil	vores	anbefalinger	være,	at	især	fjerde	kvadrant,	der	omhandler	
værdiskabelse,	får	lov	til	at	fylde	mere	end	den	tidligere	har	gjort.	Altså	at	man	finder	et	blandingsforhold,	
der	tilgodeser	de	læringsbehov,	som	nærværende	artikel	har	rettet	fokus	imod.		Og	man	kan,	foruden	
elementet	værdiskabelse,	med	fordel	medtænke	følgende	fokusområder:		

- Den	økonomiske	virkelighed	for	kreative	iværksættere	
- Social	Kapital	
- Tvivl	og	håndtering	heraf	
- Salg	og	markedsføring	
- Budgettering	

Afslutningsvist	vil	jeg	citere	min	kollega,	Henrik	Mariendal	Andersen,	der	berettede	følgende,	da	vi	
diskuterede	mit	projekt:	”De	studerende	sidder	ofte	med	et	tomt	blik	når	vi	underviser	i	budgetter,	
kalkulationer,	virksomhedsformer,	årsregnskab	mv.”	Med	dette	citat,	og	artiklens	konklusion,	in	mente,	
bliver	udfordringen	således,	hvordan	vi	som	undervisere	kan	motivere	vores	studerende	til	at	lære	noget,	
som	de	endnu	ikke	føler	et	behov	for	at	lære	og	derfor	mangler	motivationen	til	at	tilegne	sig	de	
kompetencer,	der	på	sigt	kan	blive	alt	afgørende	for	deres	virke	som	kreative	iværksættere.	En	klassisk	
udfordring	for	undervisere,	som	på	ingen	måde	skal	forsøges	løst	her.	Dog	håber	jeg	at	denne	artikel	giver	
stof	til	eftertanke,	og	ikke	mindst	til	diskussioner	blandt	undervisere	indenfor	entrepreneurship	og	på	de	
kreative	uddannelser.			
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