
 

1 

 



Boden – en stad i förändring 
 
För inte så många år sedan positionerade Boden sig som en hemlig militärstad samt en stad 
där sysselsättningen till största delen utgjordes av offentlig sektor. Omstruktureringar de 
senaste åren har lett till att nästan hälften av Bodens yrkesverksamma invånare nu jobbar 
inom privat sektor. Idag ligger fokus på att utveckla de befintliga företagen samt få fler att 
våga starta nya företag. 

Boden har idag ett bra näringslivsklimat med entreprenörer som känner stor framtidstro och 
som satsar på att utveckla sina företag. Dock står Bodens företag tillsammans med resten av 
västvärlden inför en stor utmaning och det är generationsväxlingen. Vi måste se till så att 
dagens befintliga företag utvecklas vidare av kommande generationer samt att fler vågar 
skapa sina egna arbetstillfällen genom att starta företag. Den unga befolkningen måste få 
möjligheter att förverkliga företagsbyggandet tillsammans med det etablerade samhället. Gör 
vi detta tillsammans försäkrar vi oss om vidare tillväxt i Boden kommun. Dessutom gör detta 
att vi i större utsträckning kan behålla våra ungdomar i kommunen.  
 
Tillväxt skapas bland annat genom att fler nya företag samt genom en utveckling av de 
befintliga företagen, t.ex. genom högre produktivitet. För att uppnå detta är det viktigt att vi 
ger kommande generationer de rätta förutsättningarna så de kan fortsätta utveckla Boden och 
skapa tillväxt. En av dessa förutsättningar är att ge eleverna i för- och grundskola samt 
gymnasiet möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sina entreprenöriella egenskaper.  
 
Entreprenörskap handlar inte bara om att starta företag. Entreprenörskap kan likställas med 
entreprenöriella egenskaper som bland annat handlar om att tänka nytt, se möjligheter och 
lösa problem . Detta är viktiga egenskaper att ha både som egen företagare och som anställd. 
Om vi får elever i Bodens kommun att utveckla dessa egenskaper kan vi försäkra oss om en 
vidare utveckling av Boden där nya företag startas och befintliga företag utvecklas!  
 
 
Entreprenöriellt förhållningssätt– en röd tråd från förskola till gymnasium  
 
Entreprenörskap är även ett förhållningssätt till lärande. Genom att se företagsamhet som en 
processinriktad pedagogik i den vardagliga undervisningen och ge barn och ungdomar 
möjlighet att förverkliga olika idéer, uppmuntras barn och ungdomar tidigt att bidra till sin 
egen och näringslivets framtida utveckling i Bodens kommun. 

Att utveckla elevernas förmåga till kreativt skapande är ett av läroplanens mål och en viktig 
del i ett entreprenöriellt förhållningssätt.  Skolan har ett tydligt uppdrag att alla som arbetar i 
skolan ska verka för att utveckla kontakter med samhället. 

Skolan i Boden ska följa med i samhällets utveckling och förbereda barn och ungdomar så att 
de har goda kunskaper och kompetenser för att möta framtidens krav. Alla barn och ungdomar 
ska genom kunskaper och färdigheter, erhålla förutsättningar och framtidstro att påverka sin 
egen och ortens framtid. 

Samverkan med samhället och särskilt näringslivet är viktigt för att lärandet i skolan ska få en 
tydlig koppling till den framtida arbetsmarknadens behov av kompetenser.  

Företagsamhet handlar om hur man ska arbeta med elevens inre förmågor: kreativitet, att gå 
från idé till handling, testa olika saker, ta ansvar. Kan man de här sakerna, då kan man också 



lära sig att bli företagare och även bli en bra anställd som utvecklar företaget i positiv 
riktning. 

 
ENA  

Barn- och utbildningsnämnden i Bodens kommun har tillsammans med Näringslivsstyrelsen 
beslutat att tillsammans delfinansiera det tvååriga (2011-2012) projektet ENA som ägs och 
drivs av Teknikens Hus. ENA står för Entreprenörskap, Nätverk, Arena och är en plattform 
för entreprenöriellt lärande i Norrbotten och innebär bland annat en aktivitetsplan för 
pedagoger och elever i Boden (se sista sidan).  
 
Målet med ENA i Boden är att skola och näringsliv i samverkan, ska uppmuntra, stimulera 
och utveckla företagsamhet genom att initiera ett hållbart och bestående entreprenöriellt 
förhållningssätt i Skolan i Boden. Ambitionen är även att skolan och näringslivet ska finna 
fler naturliga, gemensamma mötesplatser för ett positivt och innovativt idéutbyte där skolan 
kan kvalitetsutvecklas med företagen och företagen med skolan. 

Genom att bland annat uppmuntra elever att driva UF-företag på gymnasiet är förhoppningen 
att elever i framtiden aktivt kan bidra till att näringslivet utvecklas i kommunen. Därutöver är 
ambitionen att synsättet på entreprenörskap förändras i framtiden, oavsett om man är anställd 
eller egen företagare.  

Detta ska ske genom att uppmuntra barn och ungdomars drivkraft och vilja att lära och 
utvecklas, samt genom att; 

• ger pedagogerna verktyg för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt 

• utveckla skolans arbetssätt mot en entreprenöriell lärandekultur 

• förstärka företagsamhet som en processinriktad pedagogik där barn och ungdomar ges 
möjlighet att förverkliga sina idéer 

• utveckla Ung Företagsamhet i gymnasieskolan 

 

Aktivitetsplan för projektet i Boden 2011-2012 

Aktiviteterna nedan riktar sig till, av arbetsgruppen identifierade, förskolor och skolor. 

• Seminarieserie för pedagoger och rektorer inom grundskolan, förskoleklass t o m åk 5, 
på temat Entreprenörskap. Innehåll: Bearbeting av olika begrepp och uppstart av eget 
utvecklingsarbete i samspel med det omgivande samhället. Efter avslutad 
seminarieserie erbjuds handledning för de som så önskar och vill ha stöd i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. 

• Seminarieserieför förskolans pedagoger och rektorer på temat Teknik, Naturvetenskap 
och Entreprenörskap. Innehåll: Bearbetning av olika begrepp och uppstart av eget 
utvecklingsarbete i samspel med det omgivande samhället. Efter avslutad 
seminarieserie erbjuds handledning för de som så önskar och vill ha stöd i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. 



• Arbete med konceptet Unga Spekulerar i åk 8 där ungdomarna ges möjligheter att 
skapa och gestalta sina egna framtidsvisioner i samspel med det omgivande samhället. 
Den övergripande frågeställningen för ungdomarna är; Hur ska Boden se ut i 
framtiden för att du ska vilja bok kvar och arbeta här.  

• Upptakt för gymnasiet med inspiration och motivation för fortsatt arbete med 
Entreprenörskap.  

 

Arbetsgrupp 
 
I arbetsgruppen som ska jobba med ENA i Boden finns både skola och näringsliv 
representerade. Arbetsgruppens uppgift är att tillsammans med Teknikens Hus utgöra en lokal 
styrgrupp för arbetet med ENA i Boden. Arbetet följs upp, utvärderas och förändras eventuellt 
under tidens gång. Arbetsgruppen består av: 

- Pia Elmgren, Gymnasiechef  
- Maria Lundgren, Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
- Britt-Marie Loggert Andrén, Ordförande BUN 
- Bia Lundgren, Förskoleschef Förskolan Barncompaniet 
- Ingela Söderholm, Förskoleschef Förskolan Barncompaniet 
- Britt-Inger Snäll, rektor Norrskenets friskola 
- Sara Bruun, Rektor Fria Emilia 
- Monica Silverplats Skytt, Rektor Hedensskolan 
- Kathrun Magito, Rektor Björknäsgymnasiet 
- Susann Sundström Sandling, Förskolechef Östra förskoleområdet 
- Emil Westman, Svensk Handel 
- Mattias Lundström, Företagarna Boden 
- Jalle Svanberg, Boden Turism 
- Erika Renström, Näringslivsförvaltningen 

 

Arbetsgrupp uppdaterad 2011-09-12 

 

 
 
 
 
 
 
 




