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”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og
mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter for å
utvikle lønnsom virksomhet”. Visjonen er hentet fra Regjeringens innova-
sjonsplan i 2003. Når regjeringen søker å etablere en kultur for entrepre-
nørskap allerede på barnehage- og småskolenivå, tas det utgangspunkt i
verdier og sosialiseringsambisjoner som på denne måten ønskes styrket
blant annet gjennom opplæringssystemet. Intensjonene er å utdanne kre-
ative mennesker med pågangsmot og skaperevne. Disse egenskapene for-
utsettes senere å bidra til å utvikle lønnsom virksomhet. Dette synes det
fortsatt å være tverrpolitisk enighet om.



INTRODUKSJON
Entreprenørskap – politisk initiering

En entreprenør fremstilles ofte som en vel-
lykket gründer, som et idealbilde på det selv-
realiserende menneske, gjerne begrunnet
med egenskaper sett i lys av humanistisk
psykologi. Er det slik at entreprenørens psy-
kiske egenskaper og livsstil ubetinget kan
betraktes som et ideal - et danningsideal som
representerer positive verdier? At entrepre-
nørskap for tiden prioriteres som et utdan-
ningspolitisk satsningsområde gjennom stra-
tegiske planer, handlingsplaner og veiled-
ningshefter, taler for det. Og det har vært til-
fellet i mer enn 15 år nå. 

Med bakgrunn i dette tas det sikte på å bely-
se: Hvor kommer det entreprenørielle idea-
let og den humanistiske psykologiens verdier
og holdninger fra, og hvordan trekkes disse
personlige verdiene inn i økonomi og poli-
tikk gjennom entreprenørskap? Og det leg-
ges videre vekt på å belyse om verdiene som
omtales også kan ha noen negative aspekt
ved seg.

Grunnopplæringen i Norge ble forandret i
1990-årene. Reform 1994 forandret videregå-
ende skole og Læreplanverket fra 1997 (L97)
innebar endringer i grunnskolen. Parallelt
med dette ble lovverket som regulerer hele
grunnopplæringen endret i 1998 og grunn-
opplæringen ble etter hvert forlenget til 13 år
(10 + 3). Noen yrkesutdanningsløp enda leng-
re. Endringene hadde sin pedagogiske basis i
et eget dannelsesprogram som forelå allerede
i 1993 som prinsippgrunnlag for læreplanver-
ket for grunnskolen, videregående skole og
voksenopplæring. Dette prinsipp-programmet
er fortsatt gyldig (KUF 1993).

Det tverrpolitiske initiativet for å legge stør-
re vekt på entreprenøriell dannelse i utdan-
ning og opplæring henger sammen med økt
arbeidsledighet tidlig i 1990-årene. Dette
initiativet var basert på en antagelse om at
det skal langsiktig påvirkning til for å bygge
opp humankapitalen, kompetansen. En slik
kompetanse er nødvendig for å utløse ny
virksomhet og ny aktivitet gjennom opplæ-
ring av fremtidas gründere. Pedagogisk

entreprenørskap dreier seg i utgangspunktet
om å utvikle og realisere  kreativ kraft og
skapende evner i befolkningen, potensialet
for å utvikle ny virksomhet2). Formålet med
å etablere en entreprenøriell læringsprosess
blir også å bidra til å skape nye arbeidsplas-
ser. Utvikling av entreprenørielt talent -
humankapitalen - blir dermed et særdeles
viktig element i fornyelsen av samfunnet.
Entreprenørskap konkretiseres og synliggjø-
res innenfor en markedsstyrt økonomi ved at
det organiseres en bedrift, en forretning eller
ny næringsvirksomhet. Slik etablering byg-
ger gjerne på en forutgående utvikling av
forretningsplan. De politiske intensjonene
med skolesystemet kom i forbindelse med
utarbeiding av prinsippgrunnlaget for grunn-
opplæringen til å gi retning for en entrepre-
nøriell dannelse. Alle norske barn og ung-
dom skal gjennom grunnopplæringen utvik-
le en tenkemåte - ”an entrepreneurial mind-
set” - som gjør det naturlig for dem å se
muligheter for å aktualisere seg selv
gjennom eget arbeid, kanskje ved å skape sin
egen arbeidsplass. For å makte dette måtte
entreprenørskap få en sentral plass i opplæ-
ringa. Entreprenørskap i det offentlige dreier
seg i hovedsak om innovasjon og organisa-
sjonsutvikling.

Det er således en nær forbindelse mellom
entreprenørskap og grunnleggende opplæ-
ring. At det kan utøves entreprenøriell akti-
vitet i samfunnet er en forutsetning for å
oppnå økonomisk vekst og sosial trygghet.
Dette gjelder både for industrialiserte land
og for land som er inne i intensiv utvikling.
Det er godt dokumentert (Raposo & do
Paço). Innenfor næringslivet er det ikke
uvanlig at entreprenørskap fremdeles defi-
neres ensidig som det å etablere en bedrift
(Teknisk Ukeblad 2008). Men forskning
viser også at det er viktige lenker mellom
kreativ og skapende utdanning, kreativ
bedriftsutvikling og kvalitet i den entrepre-
nørielle utførelsen. Og når det dokumenteres
at utdanning kan bidra til å gi en tilvekst av
entreprenører som produserer kvalitativt
bedre resultater, vil dette selvsagt være et
viktig bidrag for å rettferdiggjøre nye inves-
teringer. 
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I definisjonen av utdanning innenfor entre-
prenørskap i Europa (Raposo & do Paco,
2009), legges det nå vekt på at begrepet fav-
ner mye videre enn bare det å lære hvordan
man starter en bedrift eller forretning.
Begrepet entreprenørskap gis et innhold som
ikke først og fremst representerer bedrifts-
etablering, men en tenkemåte. 

Entreprenørskap representerer for det
første en tenkemåte. Som holdninger
formes en slik tenkemåte i tidlig alder,
utdanningssystemet kan i stor grad bidra
til å fremme en entreprenøriell tenkemå-
te fra barnehage til universitetsnivå.
Veksten i entreprenørskapsutdanning og
tilhørende forskning om effekten av slik
utdanning frambringer flere viktige stra-
tegiske spørsmål. Selv om funnene om
sammenhengen mellom entreprenør-
skapsutdanning og entreprenøriell akti-
vitet ikke er entydige, finnes det signifi-
kant forskning som underbygger at det
er en slik sammenheng.

Det er nødvendig å ta utgangspunkt både i
teori, ideologi og empirisk forskning for å
identifisere ulike faktorer som kan bidra til å
forklare og forstå hvorfor opplæring i entre-
prenørskap i dag betraktes som en nøkkel-
kompetanse unge mennesker må tilegne seg.
En slik nøkkelkompetanse vil i alle fall inklu-
dere generell kunnskap innenfor entreprenør-
skap, utøvelse av entreprenørskap, foretnings-
etablering og -overlevelse, intensjoner og
visjoner, identifisering av muligheter og eta-
bleringskompetanse (Sjøvoll 2009). I denne
sammenheng hører flere elementer med.
Dette gjelder utvikling av personlige egenska-
per, metodiske innfallsvinkler og pedagogiske
aspekt relatert til entreprenørskap. Og denne
nøkkelkompetansen kan identifiseres som
egenskaper både ved individet, organisasjo-
nen, kulturen og samfunnet.

PEDAGOGISK ENTREPRENØRSKAP

Dersom utdanningssystemet skal kunne
bidra til å utvikle pedagogisk entreprenør-
skap, må dette bygge på kunnskap om hva en
entreprenøriell læringsprosess kan bestå i,

og hva virkemidlene og de didaktiske over-
veielsene bak dette er. Dette må videre inne-
bære at individuelle læringsmål leder til ulik
kompetanse. Den entreprenørielle lærings-
prosessen har konsekvenser både for indivi-
dets læring, didaktiske overveielser, pedago-
giske handlinger og tiltak, organisering og
ledelse av læringsprosessene.

Karl J. Solstad (2000) skiller mellom en
generell og en spesiell entreprenørskaps-
kompetanse. Den generelle kompetansen
erverves gjennom den planfestede pedago-
giske opplæring i fagene, mens den spesiel-
le kompetansen kan bestå i å etablere en
bedrift. Han sier at det ikke er grunnskolens
rolle å utdanne bedriftsetablerere, men å
bistå med innlæringen av den generelle
kompetansen. De pedagogiske konsekven-
sene blir dermed av fagdidaktisk karakter
og viktig for lærerne innenfor de aktuelle
fagene. Kreativitetsfremmende fag og akti-
viteter blir sentrale etter som det her gis
spesielt gode betingelser for å realisere ide-
ene gjennom skapende arbeid og virksom-
het. Den spesifikke kompetansen fremmes
best gjennom elevbedrifter (EB), ungdoms-
bedrifter (UB) og studentbedrifter (SB) og
kan bety mye som pedagogisk stimulerende
arbeidsmåter i skolen. Læringen rammes
inn i produktivt arbeid som realiseres
gjennom bedrifter. Ved denne vektlegging-
en legges det også et grunnlag for senere å
delta i bedriftsetablering.

En rekke instanser utenfor skolen arbeider
for å fremme entreprenørskap blant unge.
Dette gjelder spesielt ”Ungt Entreprenør-
skap Norge” og ”Gründerskolen”. Mange
tiltak har vært prøvd ut og en del er iverk-
satt både på barnehage og småskolenivå,
blant annet barnehagebedrifter og eleviniti-
erte bedrifter. Hensikten er at utdannings-
systemet på lengre sikt skal bidra til verdi-
skaping, nyetableringer og innovasjon ved å
stimulere holdninger, kunnskap, tenkesett
og ferdigheter hos elever, studenter og
lærere på alle nivåer og utvikle en kultur for
entreprenørskap. Gjennom dette utvikles
den kreative og skapende personligheten –
entreprenøren.
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Den kreative personlighet – positive eller
negative opplæringsmål

Kreativitet og innovasjonsevne er ovenfor
definert som entreprenørielle egenskaper.
Innenfor psykologisk forskning om kreati-
vitet har hovedtendensen vært å betrakte kre-
ativitet som en allmennmenneskelig egen-
skap. Dette gjelder også teoridannelser om
den grunnleggende utvikling av kreative
impulser i mennesket – altså spørsmålet om
hvorfor mennesket overhodet utvikler kreati-
ve evner (Malt 2013).

Kreative trekk

Professor Øyvind L. Martinsen (2011) ved
Handelshøyskolen BI har gjennomført en
studie av 481 personer med ulik bakgrunn.
Problemstillingen fokuserte på hvilke per-
sonlighetstrekk som kjennetegner kreative
mennesker. Utvalget besto av ulike grupper
mer eller mindre kreative mennesker. En
gruppe bestod av 69 kunstnere som jobber
som skuespillere, var musikere i et kjent
symfoniorkester eller medlem av en kunst-
nerorganisasjon med opptakskrav. Og en
gruppe kreative mennesker bestod av 48 stu-
denter i markedsføringsfag. De øvrige delta-
kerne i studien var ledere, kontoransatte,
forelesere og studenter i fag som i mindre
grad forbindes med kreativitet enn markeds-
føring. Martinsen kartla deltakernes person-
lighetstrekk og testet deres kreative evner og
ferdigheter gjennom ulike typer oppgaver.
Resultatene ble systematisert som vist
nedenfor. Martinsen identifiserer syv over-
ordnede personlighetstrekk som kjenneteg-
ner kreative mennesker:

• Assosiativ orientering: Har fantasi,
lekenhet, idérikdom, evne til å bli opp-
slukt, glidende overganger mellom drøm
og virkelighet. 

• Behov for originalitet: Gjør motstand mot
regler og konvensjoner. Har rebellaktig
innstilling gjennom et behov for å gjøre
noe ingen andre gjør. 

• Motivasjon: Har prestasjonsbehov, mål-
rettethet, nyhetssøkende innstilling, har
utholdenhet med vanskelige problemstil-
linger. 

• Ambisjon: Har behov for å ha innflytelse,
å få oppmerksomhet og anerkjennelse. 

• Fleksibilitet: Har evne til å se ulike sider
ved problemstillinger og kan holde løs-
ningsmuligheter åpne. 

• Lav følelsesmessig stabilitet: Har tendens
til å oppleve negative følelser, større
svingninger i humør og stemningsleie og
sviktende selvtillit. 

• Lav omgjengelighet: Har tendens til å
være lite omtenksom, egenrådig og til å
finne feil og mangler ved saker og men-
nesker.

Blant de syv personlighetstrekkene er det
assosiativ orientering og fleksibilitet som i
størst grad leder til kreativ tenkning.
Assosiativ orientering er forbundet med idé-
rikdom og fleksibilitet er forbundet med inn-
sikt, ifølge Martinsen. De øvrige fem trek-
kene beskriver følelsesmessige tilbøyelighe-
ter og motivasjonsfaktorer som påvirker kre-
ativitet eller skaper interesse for kreativitet.
De syv personlighetstrekkene påvirker krea-
tive prestasjoner i samspill med hverandre.
Skapende menneskers personlighetstrekk er
også omtalt i læreplanverket for kunnskaps-
løftet fra 2006.

Skapende evner vil si å oppnå nye løs-
ninger på praktiske problemer ved uprøv-
de grep og framgangsmåter, ved å opp-
spore nye sammenhenger gjennom tenk-
ning og forskning, ved å utvikle nye nor-
mer for skjønn og samhandling, eller ved
å frambringe nye estetiske uttrykk.
Skapende evner kommer til uttrykk både
i forbedrede maskiner, redskaper og ruti-
ner; i resultater fra arbeid og forskning, i
kriterier for vurdering og avveining, i
bygninger, malerkunst, musikk, beve-
gelse og ord. (LK 06)

Kreative mennesker identifiseres vanligvis
ved at de utvikler spesifikke kvalifikasjoner
og karakteristiske trekk som kjennetegner
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personligheten (Ludwig, 1989). Ludwig
hevder også at den kreative personligheten
kan være særlig kjennetegnet ved orden og
arbeidsdisiplin, men han eller hun er samti-
dig mindre konvensjonell og formell og viser
gjerne mindre interesse for å tilpasse seg tra-
disjonelle rammer. Men kreative mennesker
er også i større grad emosjonelt ustabile enn
andre, ifølge Ludwig. Fleksibilitet, uavheng-
ighet og en ikke spesielt utviklet selvkritisk
kompetanse er også karakteristisk. Kreative
personer markerer gjerne uavhengighet, sel-
vstendighet, egosentrisitet og liten interesse
for sosiale relasjoner og lar seg ikke styre av
gruppepress. Typisk er også introversjon,
mens man parallelt med dette også observe-
rer en større nysgjerrighet, større åpenhet for
følelser og åpenhet for omverdenen. Det
skapende menneske har også bedre utviklet
evne til å håndtere og tolerere motsetninger,
de uttrykker ofte ifølge Ulrich Malt femini-
ne interesser, og er vanligvis ikke så dyktige
forretningsledere.

Betydningen av disse dimensjonene kan
også illustreres ved at det også skilles
mellom kunstnere og halvkunstnere - bohe-
mer - personer som prøver å gå inn i en
kunstnerrolle i livsførsel og atferd, uten å ha
de kreative og skapende personlighetskvali-
fikasjonene. 

Men disse personlighetstrekkene omtales
også ulikt og vektlegges forskjellig i littera-
turen. Storr fremhever at kunstnere - både
mannlige og kvinnelige - frembyr mer
androgyne trekk enn andre (Storr 1972).
Lange-Eichbaum peker på at kunstneren
nettopp ved sin ofte sære personlighet tileg-
ner seg ekstraordinære livserfaringer – det
vil si ved måten kunstneren interagerer med
andre på, hvordan han/hun persiperer og
hvordan dette avspeiles i kunstverket
(1956). Jung har en overordnet forklaring
på tilsvarende forhold når han hevder at
kunstnere simpelthen anvender så mye
energi på sin kunst at de forblir underutvi-
klet i medmenneskelige relasjoner. De er
derfor ofte egosentriske, hensynsløse,
barnslige og forfengelige, hevder Jung
(2006). Kunstnerens emosjonelle forstyr-

relser er noe kunstneren selv må betale for
som følge av sine ”ekspedisjoner” mot det
ukjente, noe allerede Schopenhauer var
inne på da han blant annet hevdet at
”Således ser geniet ekstremer overalt, og
kommer nettopp derfor selv til å handle
ekstremt. Det vet aldri å anlegge riktige
mål på tingene, nøkternheten mangler og
resultatet blir som antydet” (1991; 55,154).
Ludwig (1989) sammenfatter hele dette
spørsmålet med at den kreative personlig-
het gjennomgående er mer emosjonelt for-
styrret enn andre, men har på samme tid
store indre ressurser – en egostyrke – som
bidrar til at de selv makter å håndtere sine
egne problemer. Momentene som er trukket
fram ovenfor tyder imidlertid på at kreative
og skapende evner også kan føre til asosial
og avvikende atferd. Dette kan tyde på at
egenskapene man ønsker å fremme ved å
vektlegge kreative og skapende evner, og å
utdanne flere entreprenører, også har et risi-
kopotensial.

METODE – TEKSTANALYSER

Materialet som denne oversiktsartikkelen
bygger på er hentet fra flere tekstkilder. I
artikkelen sammenstilles dette materialet i
deskriptive teksttabeller som gir et bilde av
egenskaper eller personlige trekk som inklu-
deres i begrepene entreprenør, sosiopat og
asosial (rebell). Dette belyses med referanse
til begrepet selvaktualisering slik vi kjenner
dette begrepet innenfor humanistisk psyko-
logi. Problemstillingen søker å belyse om
egenskaper som representerer selvaktualise-
ring hos entreprenøren også kan identifise-
res hos sosiopaten og den asosiale person
(rebellen, og kanskje også hos den kriminel-
le) slik Sæther antyder (2005 a og b). I tek-
sten diskuteres dette i lys av Maslows begrep
selvaktualisering. Individets ”mindset” er
også sentralt i denne artikkelen etter som
dette begrepet benyttes for å presisere
læringsmål innenfor pedagogisk entrepre-
nørskap. Tankesettet inkluderer i denne
sammenhengen både selvoppfatning og
potensial for selvrealisering der også moral-
ske elementer inngår.



HUMANISTISK PSYKOLOGI 
– SELVREALISERING3)

Entreprenører kjennetegnes ved trekk som
åpenhet, dristighet, vilje til å ta en kalkulert
risiko, foretaksomhet, dristighet, innovativt,
kreativitet, produktivitet og skaperevne
(Skolenett 2009). Trekk som innenfor
humanistisk psykologi fremheves som posi-
tive. Entreprenøren brenner gjerne sterkt for
sine ideer og kan både initierer og realiserer
sine prosjekt. Selvrealisering er dermed en
viktig drivkraft for å kunne initiere foran-
dring av praksis. Å realisere seg selv er det
ultimale målet, selvaktualiseringen, i teori-
byggingen innenfor humanistisk psykologi
(Maslow, 1954).

Humanistisk psykologi konstituerte en
psykologisk og terapeutisk retning som
formet seg i USA i 1950-årene og hvis
fremste representanter var Abraham H.
Maslow (1908–70) og Carl Rogers
(1902–87). Humanistisk psykologi legger
hovedvekten på menneskets subjektive
opplevelse, verdier, valg og motiver i for-
ståelsen av dets personlighet og atferd.
Slik skiller den seg fra mer vitenskapeli-
ge psykologiske retninger, som baserer

kunnskapen på eksperimenter, behavio-
risme og læringspsykologi eller forståelse
av de «bakenforliggende» krefter (psyko-
analysen). Maslow er særlig kjent for sine
teorier om den menneskelige behovspyra-
mide. (Malt, Ulrik 2013)

Innovasjon og skaperevne verdsettes positivt
i en entreprenøriell danningsprosess gjennom
vektleggingen av kreativitet og å risikere noe
i livet. La oss se litt nærmere på hvordan man
kan realisere seg selv og på hva det innebæ-
rer å realisere seg selv. 

Det kreative aspektet er et sentralt element i
selvrealiseringen. Innenfor humanistisk
psykologi understrekes videre menneskets
evne til å velge fritt og å ta ansvar for sine
egne valg, noe som bidrar til at denne retning-
en står i opposisjon til vitenskapelig baserte
retninger med deterministisk profil. Denne
retningen har også utviklet egne syn på peda-
gogiske spørsmål, spesielt individualisert råd-
givning og gjennom ledelsesteori. Rogers går
ut fra at selvaktualisering er en fundamental
drivkraft hos mennesket. Denne drivkraften
kan komme i konflikt med behovet for aner-
kjennelse. Dette kan igjen føre til undertryk-
kelse av behovet for selvrealisering. Maslow
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Figur1: 
Maslows behovspyramide 
(Lastet ned fra Wikipedia 1. mars 2013)



påpeker at mennesket er i kontinuerlig vekst
og utvikling. Dette illustreres ved dimensjo-
ner presentert hierarkisk i behovspyramiden
(figur 1). Toppnivået angir spesielt mulighe-
tene for selvrealisering og skaperglede.

Selvrealisering representerer således verdier
som er sterkt vektlagt innenfor humanistisk
psykologi. Humanistisk psykologi utviklet
seg som et uttrykk for et kritisk opprør mot
et samfunn preget av høy sosial kontroll og
moralske regler, samt som en reaksjon mot
instrumentalismen innenfor behaviorisme og
psykoanalyse, og disse retningenes under-
kjennelse av menneskets frie vilje. Den filo-
sofiske eksistensialismen representert ved J.
P. Sartre har i denne sammenheng vært en
vesentlig inspirasjonskilde (Østberg 1993).
Men det er fortsatt mulig å lete dypere etter
faktorer som har hatt betydning for utfor-
mingen av den humanistiske psykologiens
spesifikke innhold. Dette kan videre kobles
til kunnskap om hvilke spesifikke holdning-
er og ferdigheter som egentlig karakteriserer
entreprenøren. I litteraturen er det flere kil-
der som trekker fram personlighetstrekk hos
den suksessfulle entreprenør, men det har
kanskje ikke lyktes forskerne helt å bli enige
om hva som adskiller entreprenører fra andre
mennesker. Noen personlighetstrekk er
imidlertid gjengangere i karakteristikken av
entreprenørielle egenskaper - positive og
negative. Det gjelder personlighetstrekk som
vist i kolonnene nedenfor. Her er det skjema-
tisk satt opp en del begreper og stikkord som
representerer både positive og negative men-
neskelige egenskaper.

SELVREALISERING

Begrepet selvrealisering assosieres vanligvis
med positiv utvikling og underforstått - eller
taust – med positive verdier. Men selvrealise-
ring kan også bety å realisere negative egen-
skaper gjennom asosial atferd. Dersom vi tar
utgangspunkt i humanistisk psykologi repre-
sentert ved illustrasjonen i Maslows behov-
spyramide defineres selvaktualisering nokså
ensidig ved bruk av positive atferdstermer.
Men menneskers atferd og handlinger støter

også til tider mot fellesskapets og/eller
enkeltindividets normer slik at samspillet
forstyrres eller ødelegges. Dette gjelder spe-
sielt samspill som utløses av mennesker med
sosiopatiske personlighetstrekk. Kan også
dette oppfattes som entreprenøriell atferd?

Sosiopati som selvrealisering

Sosiopati anvendes vanligvis synonymt med
psykopati som en diagnostisk betegnelse på
et syndrom som består av definerte avvi-
kende personlighetstrekk. En sosiopat karak-
teriseres av en svikt i, eller total mangel på
grunnleggende sosiale ferdigheter og
følelser, medfølelse og empati. Dette berører
samspillet med andre mennesker. 

Det råder en viss uklarhet rundt begrepet
sosiopati (psykopati5)) noe som kommer av
at nærliggende diagnoser som antisosial
eller asosial personlighetsforstyrrelse blan-
des sammen med, og likestilles med, sosio-
pati. De sistnevnte begrepene representerer
imidlertid en langt snevrere diagnose enn
sosiopati. 

Betegnelsen psykopati er satt sammen av
de greske ordene psyche, som betyr «sjel,
liv», og pathos, «lidelse, lidenskap,
følelse, smerte». Begrepet sosiopat ble
innført av en del amerikanske forskere for
å underbygge at psykopatens konflikt er i
samspill med sitt sosiale miljø. Begrepet
sosiopat brukes synonymt med psykopat.
(Wikipedia) 

Med referanse til Maslows behovspyramide
kan man spørre om selvaktualisering også
kan representere negativ utfoldelse – negativ
selvaktualisering – en sosiopats atferd?
Destruktive personlihetsegenskaper bør
imidlertid forstås og beskrives i kontrast til
de positive egenskapene og verdiene som
trekkes fram i humanistisk psykologi. Men
kjennskap til slike egenskaper kan være nyt-
tige for identifisering av trekk som kan inne-
bære et negativt potensial for realisering og
utvikling av entreprenørskap. En rekke slike
egenskaper – eller trekk – er identifisert i
teksttabellen på neste side.
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- psykisk unormal 
- ekte selvransakelse er en umulighet 
- er overfladisk 
- konsekvent kamp mot andre mennesker 
- indre svakhet 
- indre rastløshet og urolighet
- psykologisk krigføring
- aldri tilfreds 
- urimelige krav
- forvirret
- tilsynelatende bedring
- makt via andres svakheter
- kontrollerende 
- splitter og hersker
- skaper konflikter omkring seg. 
- hemmeligholdelse

- mangler evnen til å vurdere seg selv
- dominerer andre 
- er sterk og selvsikker 
- har høy intelligens
- finnes i ledende stillinger i samfunnslivet
- utløser makt og innflytelse 
- tøff politiker 
- målbevisst administrator
- påfallende åpenhet
- prøver å bygge opp vennskap
- er utspekulert 
- er hensynsløs

Tabell 1: 
Sosiopati og selvaktualisering

Tabell 2: 
Personlighetstrekk hos entreprenører (Conley 2001)

Sosiopati

Generelle personlighetstrekk 
hos sosiopaten

Spesiell risiko med sosiopaten 
som entreprenør

- engasjementet 
- identifisere et problem 
- løse et problem. 
- tenk stort, tenk nytt ved å veie for og 
mot 

- gruppetilknyttet og/eller som individu
ell pådriver

- risikovillig 
- lederegenskaper 
- selgeregenskaper 
- utholdenhet og seig
- dedikert

Entreprenørens egenskaper

Generelle personlighetstrekk 
hos sosiopaten

Spesiell risiko med sosiopaten 
som entreprenør

“…the entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an oppor-
tunity” (Drucker, 1985)
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Selvrealisering gjennom entreprenørskap

I og med at entreprenørskap er et vidt begrep
velger jeg å reformulere en definisjon av hva
entreprenørskap kan være (Totland 2011):

Entreprenørskap er læren om hvordan
man evner å utnytte tilgjengelige resurser
og verdier og hvordan man sammenføyer
disse på en ny og mer risikoeliminerende
måte slik at det etableres, utvikles og for-
midles en ny organisasjon eller tiltak som
følge av en nyidentifisert mulighet.

Drucker hevder i sin bok Innovation and
Entrepreneurship (1985) at alle som evner å
ta en beslutning, kan lære seg å bli en entre-
prenør og å handle entreprenørielt. Dette
dreier seg derfor både om atferd og om per-
sonlighet. Atferden kan man tilegne seg selv
etter som den påvirkes ved læring. Hva bør
så denne læringen innbefatte dersom man
ønsker å utvikle kompetanse som entrepre-
nør? I boken The intelligent entreprenør er
det formulert 10 ”regler” som den intelligen-
te entreprenør tilrås å tilegne seg og å etter-
leve. Disse reglene er gjengitt i Tabell 3 for-
rige side.Tabell 3: 

Personlighetstrekk (sammenfattet)

- mot
- kreativitet
- evne til problem
løsning og 
nyskapning

- evne til å obser
vere nye behov

- handlekraft
- selvstendighet
- risikovillighet
- ikke-konformitet 
- liten respekt for 
regler og auto
riteter

- ser mulighetene
- hardt arbeid
- personlige mål
- fleksibel
- selvsikkerhet
- åpen for nye 
idéer

- informasjonssø
kende

- forandringsvillig
- maktorientert
- læringsvillig

(Positive krefter i
mennesket domine-
rer)

- grenseløshet
- respektløshet
- ikke normstyrt 
- opportunistisk 
holdning til sine 
omgivelser

- risikovillighet
- ikke-konformitet 
- liten respekt for 
regler og autoriteter

- behov for stimuli/-
lett for å kjede seg

- tidligere adferds
problemer

- kriminalitet før 
fylte 15 år

- manglende 
ansvarsfølelse for
egne handlinger

(Atferdstrekk
– asosialitet)

- selvsentrert 
- egosentrisk
- uavhengig 
- storhetsidealer
- lav frustrasjonsto
leranse

- lave aggresjons
grenser

- lite selvkritisk
- emosjonell for
trengning

- lever ut egne fø-
lelser og drømmer

- følger sine impulser 
- negativ, umoralsk
og løgnaktighet 

- uavhengig av 
andre

- glatthet, overfla-
tisk sjarm

- manglende anger 
eller skyldfølelse,
overfører skyld til
andre

- manglende dybde
av følelser og 
empati

- oppfarende/dårlig
kontroll av sinne

- manglende, rea-
istisk langtids
planlegging

(Personlighetsavvik)

- selvrealisering
- grenseoverskri-
delse

- risikovillighet
- fryktløshet 
- pågangsmot
-selvstendighet 
- behovsfokus
- kreativitet
- handlekraft
-antikonformitet 
(verdsettes i stor 
grad innenfor 
den humanistiske
psykologien)

(Positive krefter i
mennesket domi-
nerer)

Entreprenøren Den asosiale Sosiopaten Humanistisk 
psykologi
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Sæther (2005b) påpeker at entreprenøren
også har mange fellestrekk med den asosiale
og kan tildels framvise tilsvarende atferd.
Grenseoverskridende personlighetstrekk kan
disponere for negativt samspill slik at risiko-
en for å bevege seg mot det asosiale og inn i
det kriminelle vil være til stede.
Entreprenørskap fungerer som grenseover-
skridende personlighetstrekk.

DISKUSJON
Den grensesprengende entreprenør

Entreprenøren fremstilles oftere som en
grenseoverskridende mer enn konform per-
sonlighet. Sæther viser til den australske
psykologen Louise Earnshaw som fremhever
at ulike personlighetstrekk hos entreprenøren
(2005a) har en rekke fellestrekk med ung-
dommer i den såkalte risikosonen der avstan-
den til asosial og kriminell atferd er kort.
”Where is that fine line between business and
crime?”, spør hun, og hevder at mange ung-
dommer som havner på skråplanet egentlig
går rundt med en uforløst entreprenør i
magen. En mangel på muligheter for kon-
struktiv utfoldelse kan lede den unge inn i
kriminalitet. At det finnes muligheter for
konstruktiv utfoldelse for personer med et
entreprenørielt potensial er dermed avgjø-
rende.

Det finnes også eksempler på at den vellyk-
kede entreprenøren kan oppfattes som asosi-
al (en rebell). Chip Conley skriver om dette
i boka  The rebel rules! – daring to be your-
self in business: what does it take to get in
contact with your inner rebel and run a busi-
ness in your terms? (2001). Rebellen innpas-
ser seg ikke uten videre i eksisterende syste-
mer, men velger gjerne å følge egne verdier
og å være sin egen sjef. Rebellen og entre-
prenøren ligner på hverandre, aksepterer og
anerkjenner ikke uten videre gjengse regler,
grenser og normer, men de har ofte en opp-
ortunistisk holdning til sine omgivelser
(Sæther 2005b). 

Sæther referer til at tendensen til grenses-
prenging blir beskrevet som et vesentlig per-

sonlighetstrekk hos Sam Eyde, en av Norges
fremste industrielle entreprenører (2005a).
Historikeren Ole Kristian Grimnes som har
skrevet biografien Sam Eyde - Den grense-
løse gründer- hevder også at dette personlig-
hetstrekket hos Eyde har hatt avgjørende
betydning for hans entreprenørskap.
Grimnes skriver (s. 45 ):

Uten sin vilje til igjen og igjen å sprenge
grenser, sin iver etter stadig grenseover-
skridende nyskaping, uten sin respektløs-
het for det gitte, det konvensjonelle, det
etablerte og uten sin fryktløshet overfor
høy status hos personer av enhver art,
professorer, bankdirektører, adelsmenn,
storkapitalister, uten alt dette ville Eyde
aldri ha kunnet åpne så mange dører og
tatt veien til så radikalt nye retninger som
han gjorde.

De hittil nevnte holdningene, personlighets-
trekkene og adferdstendensene gir et bilde
av gründeren som fremstår som et fore-
gangsmenneske innenfor selvrealiseringspa-
radigmet (Sæther 2005a). Hun hevder videre
om frigjøring og selvrealisering:

Det menneske som overskrider sitt
”gjennomsnittlige” eller ”normale” jeg og
innfrir sine fulle livsmuligheter vil jeg
kalle Det Grensefrie Menneske, for å angi
at et slikt menneske ikke anerkjenner
kunstige eller falske begrensninger.

Ikke bare grensesprenging, men også risi-
kovilligheten, fryktløsheten, pågangsmotet,
selvstendigheten, behovsfokuset, kreati-
viteten, handlekraften og anti-konformite-
ten er tendenser som verdsettes i stor grad
innenfor den humanistiske psykologien, og
betraktes som vesentlige for oppnåelsen av
et godt liv - god helse, frihet og lykke. Men
hvordan kan dette forklares? Er entreprenø-
ren så heldig å ha blitt født med personlig-
hetstrekk som har gjort ham til et kreativt
og skapende menneske? Hva slags opp-
vekst har entreprenøren hatt og hva slags
betydning har påvirkningen i oppveksten
hatt? Eller dreier dette seg mer om nedarve-
de egenskaper enn om oppdragelsen i heim,
skole og nærsamfunn? 
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Selvrealisering relatert til andre trekk

Sosiopater er ofte ute etter å tilegne seg
makt. Og de utøver makt for sin egen til-
fredsstillelses skyld. "Intelligente" sosiopa-
ter søker gjerne makt der hvor makten er
mest konsentrert, først og fremst på toppen
av alle slags offentlige og private bedrifter
og organisasjoner. Dette har to viktige virk-
ninger: de får makt til både å realisere sine
"drifter" uhemmet og til å hindre at de blir
"avslørt". 

De øverste delene av samfunnspyramiden
virker som en sterk magnet på sosiopatene.
Deres atferd og metoder gjør det lettere for
dem å komme dit, og å bli der, enn for
andre.

"Samfunnets" vilje og evne til å bekjempe
problemet er m.a.o. betydelig avhengig av
medvirkning fra sosiopatene selv. Slik med-
virkning vil samfunnet selvsagt ikke få uten
videre. Det er ifølge Sæther mulig å mobili-
sere en sosiopat til å bekjempe en annen
sosiopat, men prisen er høy, og som oftest
inngår de allianser (2005b).

Rune Fardal i Landsforeningen for psyko-
patofre hevder at psykopati (sosiopati) er
en undervurdert diagnose (NRK 2004). I
mye litteratur går det klart frem at det
mange kaller "hverdagspsykopaten" ikke
fanges opp av noen statistikk. Den klassis-
ke sosiopat finnes midt i blant oss. Flere
forskere legger frem tall som viser at sum-
men av de skader sosiopater står for er
større enn summen av skadene fra alle
andre personlighetsforstyrrelser til sam-
men. Det er en tankevekker. Det er mye å
tape på at dette ikke tas på alvor.

Sæther (2005) hevder også at grensen mel-
lom selvrealisering og psykopati er uklar.
Men diskusjoner om sosiopati er vanligvis så
tabubelagt at mange organisasjoner faktisk
nekter å erkjenne denne problematikken av
frykt for å være stigmatiserende. Holdningen
blir dermed at det er bedre å la være å avslø-
re/stigmatisere en sosiopat enn å vise ofrene
forståelse for den vanskelige situasjon de
ofte kommer i (Rufa 2004). 

Selvrealisering gjennom danningsprosessen

Sæther hevder at politikk, økonomi og
humanistisk selvaktualiseringspsykologi
utgjør en symbiose. Problemstillingen som
er formulert innledningsvis var: Hvor kom-
mer så det entreprenørielle idealet, og den
humanistiske psykologiens verdier og hold-
ninger fra, og hvordan kan disse verdiene
inkluderes økonomisk og politisk gjennom
entreprenørskap?

Sosiologen Nikolas Rose som hentet inspira-
sjon fra Foucault har svart på dette spørsmå-
let. Med utgangspunkt i en historisk
gjennomgang av psykologiens utvikling
peker Rose på at psykologien har utviklet
seg i en symbiose med økonomi og politikk
(Rose 2005). Han påpeker at mye psykolo-
gisk forskning er utført i forbindelse med
kriser og kriger både for å øke produktivite-
ten blant arbeiderne og for å gjøre det lettere
å få avsetning på kommersielle produkter.
Rose hevder at psykologien siden midten av
1800-tallet har spilt en avgjørende rolle i
opprettholdelsen av de politiske maktforhold
etter som den muliggjør styring av mennes-
ker på måter som er forenlige med prinsipper
om liberalisme og demokrati. Ved hjelp av
selvaktualisering, ulike terapiformer, psyko-
logiske tester, selvrealiseringsteori, medar-
beidersamtaler og disiplinering i skolen for-
mer og omformer psykologien individet slik
at det passer inn i gjeldende rammer (Sæther
2005a). Psykologisk begrunnet danningspe-
dagogikk er dermed et redskap for politisk
styring og sosial kontroll. Pedagogisk entre-
prenørskap som eksempel på slik danning
passer direkte inn i denne konteksten.

Danningspedagogikk bidrar til å internali-
sere politiske verdier i subjektet – enkelt-
mennesket - slik at det underlegges politisk
styring og sosial kontroll. Individet er i
denne forstand ikke fritt, men blir en under-
trykt part i et maktforhold. Maktforholdet
bør ikke forstås i en tradisjonell forstand, der
makten er sentralisert og åpenlyst kan loka-
liseres til en suverenitet – et politisk parti, en
valgt leder eller en situasjonsbestemt hen-
delse. Danning innebærer ut ifra dette å
internalisere verdier og ønskverdige egen-
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skaper. Rose mener imidlertid ikke at psyko-
loger og politikere bevisst konspirerer om å
undertrykke befolkningen. Makten må opp-
fattes og heller forstås som anonyme struktu-
rer nedfelt i psykologiske begreper og fortol-
ket selvoppfatning slik den praktiseres av
samfunnets borgere. Men humanistisk psyko-
logi blir dermed et redskap i politikkens og
økonomiens tjeneste. Påvirkningen fra mange
hold for opplæring i, om og for entreprenør-
skap som oppdragelsesstrategi må forstås
med bakgrunn i dette. Det er all grunn til å
følge opp dette forholdet kritisk. Univers-
tetets rolle bør være sentral i dette arbeidet. Ut
ifra perspektivene som er påpekt ovenfor kan
den humanistiske psykologien sees på som
liberalismens og demokratiets fremste samar-
beidspartner. Den spesifikke forståelsen av
selvrealisering og frihetsidealer som den
humanistiske retningen representerer, sam-
svarer godt med idealene bak dagens politis-
ke og økonomiske prinsipper og maktutø-
velse. At individuell ansvarlighet og selvsten-
dighet assosieres med disse verdiene bygger
opp under behov for å ta medansvar og bidra
til å realisere demokratiske verdier.

Selvaktualisering gjennom entreprenørskap 

Er det slik at entreprenører dannes gjennom en
fri – selvrealiserende – oppdragelsesprosess?

Har entreprenøren hatt en oppvekst preget av
kreativ og skapende stimulering som kan
tilbakeføres til påvirkningen i heim, barne-
hage og skole, eller springer entreprenørens
adferd, holdninger og livsstil ut fra grunnleg-
gende, materielle, politiske og økonomiske
forutsetninger - systemvariabler? For å over-
leve i et individualistisk, kapitalistisk og
liberalistisk samfunn kan det være slik at
den prototypiske entreprenørens reaksjoner
og egenskaper er fordelaktige, og i visse til-
feller nødvendige, for å sikre mange men-
neskers eksistens. Mot en slik bakgrunn kan
vi søke å forklare hvorfor selvutfoldelse
representerer nettopp de bestemte verdiene
og holdningene som det er vist til ovenfor. I
en slik sammenheng fremstår entreprenøren
som den ideelle selvrealiserer. Den asosiale

kriminelle rabulisten og sosiopaten repre-
senterer uønskete selvaktualiseringstrekk.
Det betyr at selvrealisering som ideale kan
fungerer som redskap til å opprettholde og
styrke det gjeldende politiske og økonomis-
ke system, blant annet ved indirekte å opp-
fordre til en entreprenøriell holdning og opp-
førsel. 

Ole Kristian Grimnes beskrivelse av Sam
Eyde er en presentasjon av en dyktig entre-
prenør, men også av en selvsentrert og
moralsk svak mann. Grenseoverskridelser
karakteriserte også hans privatliv. At entre-
prenøren lett kan komme til å trå andre på
tærne, er heller ikke uvanlig. Skillet mellom
business og kriminalitet kan være vanskelig
å fastsette. Selvrealiseringsidealet fungerer
som en retorisk legitimering og en positiv
omformulering av holdninger og handlinger
som i andre sammenhenger blir betraktet
som negative eller umoralske. Den asosiale –
rebellen - blir for eksempel omdefinert fra å
være betraktet som en antisosial og destruk-
tiv karakter til en positiv karakter som entre-
prenør, et symbol på selvstendighet og origi-
nalitet. Det sentrale er at kreative og innova-
tive evner ansees som positive karaktertrekk,
i stedet for å være et uttrykk for manglende
utholdenhet og dannelse. Dette blir derfor et
spørsmål både om dannelse, grenseoverskri-
dende og asosial atferd.

KONKLUSJON 

Et selvaktualiserende menneske vil utfolde
seg ved å ta i bruk sine personlige egenska-
per. Å realisere kan også bety konvertering
av materielle verdier til penger. Det er i seg
selv å utvise entreprenørskap. Med utgangs-
punkt i dette kan altså selvrealisering handle
om å transformere seg selv til økonomiske
verdier. Entreprenøren blir ut ifra dette et
symbol på et selvrealiserende menneske
med mulighet til å oppnå profitt, altså å tjene
penger. Dermed blir personlig utvikling og
vekst også ensbetydende med økonomisk
utvikling og økonomisk vekst. Symbiosen
mellom økonomi, politikk og psykologi er
dermed gjennomført. Når regjeringen søker
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å etablere en kultur - og et tenkesett - som
fremmer entreprenørskap allerede fra barne-
hage- og småskolenivå er det nødvendig
samtidig å være bevisst hvilke verdier som
fremmes på denne måten. Kanskje kan sam-
funnet lykkes med å oppdra mennesker -
entreprenører – som med utgangspunkt i sitt
eget pågangsmot og skaperevne kan bidra til
å utvikle lønnsom virksomhet. Men dette er
også et spørsmål om hva som skjer dersom
de personlige kvalitetene ikke realiseres
gjennom konstruktivt entreprenørskap, men
via utviklingslinjer som kan føre til destruk-
tivitet - asosialitet eller sosiopati? Dette drei-
er seg derfor i tillegg om hva slags vekt som
parallelt blir lagt på den moralske sosialise-
ringen.

Utgangspunktet for denne artikkelen var
også at selvrealisering kan innebære grense-
overskridende aktiviteter som kan gi seg
utslag i asosial atferd. Behovet for å realisere
seg selv er i utgangspunktet positivt etter
som dette kan virke nyskapende ved å utløse
kreativitet og skaperkraft hos mennesket,
kjernekraften som kjennetegner mange ska-
pende mennesker. Men denne drivkraften
kan også realiseres på asosiale måter dersom
den aktuelle personen representerer asosiale
trekk, eller realiserer seg selv gjennom kri-
minell aktivitet.

Selvrealisering assosieres vanligvis med
positiv virksomhet når realiseringen skaper
ny aktivitet som bidrar til utvikling av nye
arbeidsplasser. Denne selvrealiseringen
omdannes til kompetanse som kan utnyttes
konstruktivt. Den personlige kompetansen
konverteres i sin tur til positive økonomiske
verdier, verdier som formidles gjennom
handlinger og kunnskap. 

FOTNOTER
1)  Basert på Nina Østby Sæther: Den grenselø-

se entreprenør 
2) Etableringen av Senter for pedagogisk entre-

prenørskap (SPENT)
3) Begrepene selvaktualisering og selvrealise-

ringen benyttes synonymt i denne artikkelen
4) Maslow mener at behovene former de moti-

vene som forklarer den observerbare atferd. 

Pyramiden inneholder fem klasser av behov: 
1) Fysiologiske eller organiske behov, 
2) behov for sikkerhet, stabilitet, beskyttelse,
struktur, orden, forutsigbarhet o.l., 
3) kontaktbehov (kjærlighet, vennskap, til
hørighet), 
4) selvhevdelsesbehov (prestasjon og 
prestisje) og 5) selvrealisering av evner og 
anlegg i skapende virksomhet, og nøye knyt-
tet til dette behov for viten, forståelse og 
estetisk opplevelse.

5) Begrepene psykopati og sosiopati benyttes i
hovedsak synonymt i denne artikkelen. 
Likevel indikerer sosiopati at det er samspill 
som i hovedsak berøres.
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