
Entreprenörskap i vårdutbildningen 
 
Företagande i Sverige är lägre än i andra länder samtidig som vår omfattande välfärd behöver 
företag som erbjuder tjänster, skapar jobb och betalar skatt. Företagandet hjälper oss att 
upprätthålla den sociala välfärden. För många känns det däremot ofta tryggare att vara 
anställd än att själv ta stort ansvar för både sin egen och andras försörjning, och i jakten på 
den absoluta tryggheten går vi miste om vår fulla potential när vi gör oss beroende av 
avancemang inom stora hierarkier på stora arbetsplatser. Därför borde fler elever erbjudas 
möjlighet till utbildning i företagande och entreprenörskap, framförallt på landets 
vårdutbildningar finns det stora behov men framförallt stor potential.  
 
Redan nu finns det utbildning och information om entreprenörskap på skolorna i Södra 
Älvsborg men den ges i huvudsak till tekniska program som traditionellt domineras av killar. 
Tjejerna på omvårdnadsprogrammen erbjuds inte samma möjligheter och riskerar därmed att 
halka efter. Vårdutbildningen följer inte utvecklingen.  
 
Inom vårdsektorn är trenden tydlig och går mot att fler erbjuds att driva alternativ till 
kommunerna och landstingens verksamhet. Såväl Vårdval Västra Götaland som att flera 
kommuner i Södra Älvsborg öppnar upp för valfrihet inom äldreomsorgen driver utvecklingen 
framåt. För många kvinnor i offentlig sektor öppnas därmed nya möjligheter men det kräver 
också fler modiga entreprenörer och med tidiga utbildningsinsatser vågar fler ta steget till 
eget.  
 
Alliansregeringen har beslutat om en Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 
Skolverket kartlägger nu om unga människor i skolan uppfattar att företagande och 
entreprenörskap ingår som en naturlig del i deras utbildning. Rapporten publiceras snart men 
en inte särskilt vågad gissning är att vi har en bra bit att gå.  
 
Utbildning som inspirerar till entreprenörskap bidrar till att fler unga människor kan och vill 
ta steget ut i obruten terräng och starta egna företag. Fler företag som bygger på nya idéer är 
viktiga för att öka sysselsättningen, för att förstärka utvecklingskraften i hela Sverige och för 
att stärka Sveriges konkurrenskraft i en alltmer globaliserad värld.  
 
När vi tänker på entreprenörer går tankarna lätt till legender som Ingvar Kamprad och Ikea, 
Stefan Persson och H&M, Lars Magnus Ericsson och Ericsson. Alla dessa framgångar 
representerar de stora bolagen och de flesta bolagen startades och drivs av män. Inget ont om 
männen men visst vore det bra om även fler kvinnor startade och drev framgångsrika företag.  
 
När fler bereds möjlighet att driva företag inom nya branscher måste skolan vara med och 
erbjuda utbildning så att fler rustas inför framtida möjligheter. Vårdutbildningen är en 
framtidsbransch och det är dags att vi börjar agera därefter.  
 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 
Riksdagsledamot Södra Älvsborg 
 


