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Förord 

Vi uppskattar möjligheten vi fått, att få vara en värdeskapande del i SORIS. Samtidigt 

har den process som en avhandling innebär varit lärorik och utvecklande. Att vi kunde 

slutföra avhandlingen har vi flera personer att tacka för. Först vill vi tacka vår 

handledare Bengt Johannisson och vår examinator Frederic Bill. Tack för att ni alltid 

har varit tillgängliga för diskussioner och givit oss goda råd samt till dig Bengt för att 

du deltog i vår insamling av empiriskt material. Ytterligare deltagare som bidragit med 

empirisk data i vår insamling av sådan, studenter i projekten SNI, Gottfrids Lada och 

Växjö Ung Kompetens, Ingrid Annerstedt, Krister Henriksson, Pierre Bignolas och 

Leyla Yumer, tack till er för er medverkan. Vi vill även tacka Victor Johansson, Viktor 

Ohlsson och Villiam Sederblad, för de tankar, åsikter ni givit oss via 

opponeringstillfällen. Sedan vill vi tacka Linnéuniversitetet med den studiemiljö som vi 

fått ta del av. 

 

Vi är oerhört tacksamma, för det engagemang som funnits hos omgivningen. 
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Abstract 

Syftet med denna studie är att bidra genom en transformativ studie kring hur 

entreprenörskapsutbildning kan utvecklas och formas. Med utgångspunkt i hur SORIS 

entreprenöriella utbildning upplevdes och hur den kan utvecklas. SORIS är ett projekt 

vilket handlar om att pröva hur sociala verksamheters samarbete kan skapa och leverera 

fler och bättre sociala tjänster. Där vi har koppling till tre av dess delprojekt vilka är 

SNI, Gottfrids Lada och Växjö Ung Kompetens. Att integrera entreprenörskap i 

högskolundervisning kan hamna på kollisionskurs med sådan undervisningsmetod som 

ligger närmre rådande samhällstrend. Organisatoriskt kan den entreprenöriella och 

dialogiska skolan beskrivas vara raka motsatsen till den monologiska högskolekultur 

som betonar dels strikt ämnesindelning och yttre kontroll. Med vår studie vill vi komma 

runt denna problematik. Vidare bygger vår studie på ett kvalitativt förhållningssätt. Via 

deltagare i SORIS vill vi belysa upplevelser som varit i samband med detta projekt. För 

att få tillgång till deltagarnas tankar, åsikter hade vi med dem intervjuer, samt fick vi 

tillgång till studenters reflektioner via PM som var en del av deras 

undervisningsinnehåll. Där av framkom material som är empiriskt för studien. De 

teorier vi behandlar i förhållande till empirisk data bygger på vad författare beskriver i 

litteratur som böcker och tidigare studier samt artiklar. 

 

Gruppen Gottfrids Lada menade att det var en toppenupplevelse att få göra något 

praktiskt. Att vara ute och intervjua företag och träffa inspirerande människor. Likaså 

när deltagare gjorde event på stan så tyckte de det var ett kul initiativ att marknadsföra 

deras företag. En annan sak som deltagare i Växjö Ung Kompetens uppskattat av 

entreprenöriella projekt som detta är nya kontakter och att stärkta band inom gruppen 

skapats.  Att det finns många positiva följdeffekter av entreprenöriella projekt. 

 

Studenter har kommit i kontakt med organisationer som de inte ens visste fanns innan. 

Att plantera ett möjlighetstänk är av väldigt stort värde, vilket projektet gett. 

Trots vissa frustrationer i processen såg studenter efter projektet med distans på allt som 

hänt. De menade på att detta är ett bra projekt, som ger riktig erfarenhet vilket är något 

att sätta på CV:et. När rätt personer hamnar på rätt plats och förstår potentialen i deras 

möjligheter kan mycket hända under ett sådant här projekt. Att ett företag skulle startas 

av studenterna var ett exempel på att mycket mer än vad som förväntas kan hända. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet handlar om begrepp och fenomen, vilka fungerar som utgångspunkt 

för sådan problematik som berör entreprenöriellt lärande samt dess utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

SORIS är ett projekt om att pröva hur sociala verksamheters samarbete kan skapa och 

leverera fler och bättre sociala tjänster. På ett sätt som gagnar både brukare och 

samhället i stort. Samarbetet kan gälla både sociala verksamheter sinsemellan och 

samarbete mellan dem och offentliga och privata leverantörer av tjänster liksom utbyte 

med högskola och universitet. Mycket sker inom projektet, varav en del är tre delprojekt 

som entreprenörsstudenter från Linnéuniversitet har koppling till. Där vår koppling 

grundar sig på utvärdering av deltagares upplevelser, tankar, åsikter om SORIS som en 

entreprenöriell utbildning. Det första av dessa tre delprojekt är SNI, vilkets uppdrag var 

att jämföra sociala verksamheter för att sedan kunna skapa ett regionalt 

innovationssystem. Det andra är Gottfrids Lada, där en studentgrupp gjort intervjuer och 

efterforskningar för att se över möjligheterna till att starta ett socialt företag, med 

aktivitetscenter som innehar restaurang, vandrarhem med mera. Det tredje är Växjö Ung 

Kompetens, där studenter startade ett socialt företag som ska ge arbetslösa ungdomar 

arbete. I figur 1 följer struktur av projektet SORIS. Där förhållandet mellan styrgrupp, 

projektledare, projektassistent, processledare, studentgrupper och utvärderare framgår. 

 

 

Figur 1. Bild på struktur av projektet SORIS. 
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Ahmadi (2007) berättar att det finns olika definitioner av entreprenörer och 

entreprenörskap. Denna variation beror delvis på att författare har olika utgångspunkter, 

till exempel olika vetenskapliga discipliner. Beteendevetarna ser individuella 

egenskaper som viktiga. Vilket reflekteras i deras definition av entreprenören respektive 

entreprenörskapet. Sociologer fokuserar på de sociala aspekterna och ser 

entreprenörskap som ett samhällsfenomen. Företagsekonomer ser entreprenören mer 

som en företagsledare än individ och entreprenörskapet som skapande och utveckling av 

företag samt den ekonomiska verksamheten. Det är denna variation som återspeglar sig 

i uppfattningar om och definitioner av entreprenören respektive entreprenörskapet. 

Johannisson och Lindmark (1996) förknippar entreprenörskap med tillväxtorientering 

och medvetet risktagande samt ser entreprenören som en person med kunskap att bidra 

till förnyelse på marknaden. Först som mönsterbrytare och sedan som stilbildare. 

Baumol (1995) menar att arbete kopplat till entreprenörskap har liknats vid det arbete en 

militär strateg utför, att utveckla slagfältet. Där det via instinkt handlar om att identifiera 

fördelar och överraska via dessa samt att anpassa sig snabbt till oväntade händelser. Där 

instinkt är guiden. 

 

Holt (1992) definierar entreprenören som en individ som startar företag samt tar initiativ 

och den risk som tillhör detta. Vilket sker genom att entreprenören skapar något nytt 

eller hanterar resurserna på ett annorlunda sätt som genererar värde för kunder. 

Johannisson och Lindmark (1996) anser att entreprenörskap innebär kreativ 

organisering av resurser i syfte att utnyttja affärsmöjligheter och därigenom skapa 

temporära monopolsituationer på marknaden. Sådana situationer kan skapas via en 

teknisk produkt- eller produktionsförnyelse, nytänkande i förhållande till distribution 

eller organisatorisk innovation. Vidare kommer entreprenörskap till uttryck i förmåga 

att skapa nya arbetsformer, där det handlar om att tänja existerande resurser och därmed 

uppnå kostnadseffektivitet. 

 

Först de senaste två decennierna har entreprenörskapsutbildning förekommit mer än 

undantagsvis i det svenska utbildningssystemet. Från 1987 till 1997 skedde en ökning 

av antalet entreprenörskapsrelaterade program och kurser på högskolenivå från 18 till 

69 (Johannisson & Madsén, 1997). 

Att integrera entreprenörskap i skolundervisning har flera likheter med generell 

entreprenöriell metod. Ofta bygger undervisningen på att eleverna genomgår en 
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entreprenöriell och samarbetsinriktad lärande- och utvecklingsprocess med ledning av 

läraren, snarare än på att läraren överför en viss mängd kunskapsinnehålls (Johnson, 

1988; Cotton, 1991; Gibb, 1993). 

 

Att samverka med omvärlden  via projektform kring autentiska problem och 

utmaningar, är en av de vanligaste och hittills mest framgångsrika entreprenöriella 

pedagogiska metoderna (Otterborg, 2011; Falk-Lundqvist et al., 2011). 

Quality Assurance Agency for Higher Education, Storbritanniens motsvarighet till 

Högskoleverket, rekommenderar universitet och högskolor i nyligen utgivna riktlinjerna 

för entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande, att samverka med 

omvärlden (QAA, 2012). Eftersom det anses leda till ökad motivation, engagemang, 

upplevd relevans samt intresse hos studenter (Gibb, 2011), med andra ord sådana 

faktorer som är avgörande vid påverkning av entreprenöriella färdigheter och attityder 

hos individer (Kyrö, 2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Även om det är en stor grad av forskare som talar om begreppsförvirring inom 

entreprenörskap, entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande så har det visat 

sig finnas en relativt stor enighet kring vilken syn på entreprenörskap som är gångbar i 

grund- och gymnasieskolan. Vilket gäller både i Sverige och internationellt. Vad som 

verkar ha bäst förutsättningar att sprida sig bortom det företagsekonomiska ämnet och 

utgöra en röd tråd genom utbildningssystemet, är den breda definitionen av 

entreprenörskap (Otterborg, 2011; Holmgren, 2007). Begreppsmässiga utmaningar 

verkar därmed inte i nuläget vara forskningsmässiga utmaningar, utan snarare sträcka 

sig mot hur det rent praktiskt blir möjligt att landa rätt språkligt i diskussioner med 

elever, skolledare, lärare och andra intressenter. Främst handlar det alltså om vilka ord 

som används i dagligt tal och i nationellt stödmaterial som utformas för skolan 

(Lackéus, 2013). 

 

Organisatoriskt kan den entreprenöriella och dialogiska skolan beskrivas som raka 

motsatsen till den monologiska skolkultur som betonar tidsstyrning, strikt 

ämnesindelning och yttre kontroll (Dysthe och Nilsson, 1996; Leffler, 2006). 



  

 

4 

Integrering av entreprenörskap kan i skolundervisning delvis hamna på kollisionskurs 

med rådande samhällstrend mot mer centralt fastställt innehåll i undervisningen, 

nationella prov och kvantitativ utvärdering av lärandemål (Jeffrey & Woods, 1998). 

När det gäller utmaningar med arbetssättet har en svensk studie visat på problem kring 

bristande stöd från ledningen, ont om tid för planering, brist på entreprenöriell 

lärarkompetens samt svårigheter att få respons från omvärlden (Sagar et al. 2012). 

 

Att arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan är förknippat med olika former av 

utmaningar i förhållande till tid. Vilket handlar om tid med elever, tid med kollegor i 

skolan samt tid för att samverka med omvärlden. Ju högre upp i åldrarna det rör sig om, 

desto svårare blir de tidsmässiga utmaningarna på grund av en allt hårdare 

ämnesindelning. Det krävs ofta längre arbetspass än vad dagens hårt ämnesindelade tid 

tillåter (Holmgren, 2009; Leffler, 2006). En av de största utmaningarna med 

entreprenöriellt lärande är att förändra traditionell "snuttifierad" schemaläggning 

(Holmgren, 2009). 

 

Enligt Johannisson och Madsén (1997) är alla barn företagsamma och arbetar ständigt 

med problemlösning. Men på något sätt har den skola vi haft, lyckats ta bort lusten och 

nyfikenheten till lärande. Helst ska eleven sitta tyst och svara på de frågor som läraren 

ställer vilket hämmar den naturliga kreativiteten hos barnet. 

 

Falk-Lundqvist et al. (2011) berättar att det har tvistats en del om ifall det är möjligt att 

lära sig entreprenörskap eller om det är medfött. Forskare hävdar numera att dessa 

egenskaper går att stimulera, tränas och läras. Till grund för entreprenöriellt lärande 

ligger en kunskapssyn som utgörs av uppfattningar om att kunskap är föränderlig och 

sociokulturell. Det gäller att hitta arbetsformer som bevarar, driver och väcker 

drivkraften. 

Enligt Falk-Lundqvist et al. (2011) utgörs motivationen av tre variabler, dessa är 

altercentrism, social ängslan och engagemang. Altercentrism handlar om elevens 

visande av intresse, här blir det viktigt med pedagogens kroppsspråk i samband med att 

uppgiften introduceras, för att frammana motivationen. Social ängslan påverkar 

motivationen genom att eleven blir skeptisk, lite osäkerhet först som sedan går över i att 

det är okej att gå vidare för att slutligen övergå i engagemang. Engagemang är 

situationsbaserat, det blir avgörande om uppgiften kommer att ge något, om det är 
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mödan värt att genomföra samt om det är möjligt att lyckas. Motivation uppstår då 

eleven ställs inför uppgifter som är meningsfulla och möjliga att lösa på olika sätt. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur upplevdes projektet SORIS entreprenöriella utbildning och hur kan den utvecklas? 

 

1.4 Syfte 

Att bidra genom en transformativ studie kring hur entreprenörskapsutbildning kan 

utvecklas och formas inom högskolan. 
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2 Teoretisk avhandling 

I kapitlet behandlas utvärderingsanalyser av olika form, processverksamhet, 

entreprenöriella begrepp och samverkan mellan struktur, kultur och företagande. Samt 

medarbetarskap, ledarskap, personlig utveckling och utveckling av arbetsgrupper. 

 

2.1 Utvärderingsanalyser 

I enlighet med Edlund (1981) finns det en reform inför varje utvärderingsarbete, detta 

innefattar bakgrund, innehåll, syfte med mera. När dessa är fastlagda måste även de 

olika variabler till reformen konkretiseras. Variablerna har att göra med genomförda 

insatser, stabila samt varierande samverkande faktorer, som tillsammans skapar en serie 

av mellanliggande variabler och effekter vilka alla går att analysera. Dessa variabler går 

att kategorisera in i sex olika områden för analys: 

 

 Insatsanalys - Vilka insatser gjordes för att förverkliga målet? 

 Effektanalys - Vad blev resultatet av dessa insatser? 

 Orsaksanalys - Vilka faktorer samverkade med insatserna vad gäller detta 

resultat? 

 Måluppfyllelseanalys - På vilket sätt förhåller sig resultatet till målet? 

 Effektivitetsanalys - På vilket sätt förhåller sig resultatet till målet? 

 Processanalys - Genom vilken serie av händelser är insatserna relaterade till 

resultatet? 

Dessa olika analyser kompletterar varandra och beroende på reformarbetet så är oftast 

en av analysmodellerna ovan mer central (Edlund, 1981). 

 

2.1.1 Måluppfyllelseanalys 

Tore Nilstun (1998) berättar att måluppfyllelsemodellen har till syfte att åstadkomma 

förändringar på olika nivåer. Mål kan vara omedelbara, mellanliggande och 

övergripande. Genom att identifiera och analysera dessa olika nivåer av mål kan dessa 

sedan ställas mot det utvärderade resultatet och situationen. Det handlar om vilka mål 

som tillhör reformen och om de har förverkligats. 

Vidare förklarar Vedung (1998) att i måluppfyllelseanalysen undersöks om de resultat 

som ansatsen producerar motsvarar de institutionaliserade insatsmålen. Modellen i sig 
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har två grundfrågor vilka är om resultatet stämmer (utfallen, slutprestationen) överens 

med de beslutade insatsmålen? Sant om detta i så fall beror på insatsen? 

Måluppfyllelsemodellen syftar till att erbjuda en objektiv lösning på 

måttstocksproblemet vid utvärdering. Måttstocken är och bör vara den utvärderade 

verksamhetens egna mål och utvärderaren behöver på så sätt inte bli involverad i 

ställningstagandet, angående om målen är bra eller dåliga. Riktpunkten är att visa i 

vilken mån verksamheten har uppnått sina egna fastställda mål. Sedan innehåller 

måluppfyllelseanalysen två aktiviteter av måluppfyllelse, vilka är kartläggande av 

insatsmål och mätning av måluppfyllelse. I inslaget effektmätning gäller det för 

utvärderande att få fram på vilket sätt insatsen har bidragit till måluppfyllelsen i 

slutledet. 

 

Edlund (1981) beskriver att måluppfyllelse är skillnaden mellan de önskade effekterna 

och de faktiska effekterna som skapats genom de insatser som gjorts. 

Tonnquist (2008) förklarar att mål ska vara mätbara likväl tidsbestämda. Samt specifika 

och tydligt formulerade. De ska även vara mätbara i form av det ska gå att säga ja eller 

nej, gällande om målet är uppnått. Accepterat bör även målet vara hos alla parter, såväl 

beställare som användare och projektdeltagare, detta så målet är förankrat. Utifrån de 

resurser som finns till förfogande, ska även målet vara realiserbart. 

 

2.1.2 Effektanalys 

Vedung (1998) beskriver utvärdering som noggrann efterhandsbedömning av utfall, 

slutprestationer eller förvaltning. En utvärdering involverar att i någon mån fastställa 

värdet av det som utvärderas, exempelvis i förhållande till dess kostnader. Vidare gäller 

utvärdering något som pågår eller är avslutat. Vedung (1998) menar att 

effektutvärderingens huvuduppgift är att besvara huruvida den studerade insatsen 

kausalt har gett upphov till konsekvenser i utfallsledet. 

 

Vid en effektutvärdering krävs det medvetenhet om att såväl orsak som effekt är en 

skillnad. Orsaken handlar om skillnaden mellan att ha och inte ha ett program eller en 

insats. Effekten handlar om skillnaden mellan ett faktiskt resultat och ett resultat som 

skulle ha uppstått utan programmet eller insatsen (Vedung, 1998). Vad som möjliggör 

en effektutvärdering är följande: 
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 En tydligt definierad avsikt eller variabel att mäta eventuell effekt på. 

Exempelvis kan avsikten med en utbildning som är riktad till arbetslösa vara att 

öka sysselsättningen bland arbetslösa, och sysselsättningen kan mätas. Det är 

viktigt att avsikten konkretiseras. 

 Att insatsen är avgränsad i tid och rum. Exempelvis att effektutvärdera svensk 

arbetsmarknadspolitik i vid bemärkelse är inte framkomligt då det rör sig om en 

politik med många olika dimensioner och som funnits i decennier. Däremot är 

det möjligt att basera ett omdöme om svensk arbetsmarknadspolitik i sin helhet, 

via flera effektutvärderingar av olika specifika insatser (Calmfors et al.., 2002; 

Forslund & Holmlund, 2003). 

 

Enligt Vedung (2009) kräver effektutvärdering att det finns förväntade effekter av något 

slag, vilket vanligtvis syftar till mål. Det är viktigt att målen är tydligt uttalade så att de 

förväntande effekterna kan preciseras och göras utvärderingsbara. En förutsättning som 

är central för effektutvärdering är att det måste föreligga en tidsserie med data. 

Utvärderaren behöver ha information om situationen före insatsen och hur den 

eventuellt förändrades efteråt. 

 

2.1.3 Effektivitetsanalys 

Utvärdering av effektivitet handlar enligt Edlund (1981)  om att ser över vilka 

alternativa insatser som på ett effektivare sätt skulle kunna realisera målen. 

 

 

Figur 2. Vad värderas i termer av effektivitet? (McDavid & Hawthorn, 2005;  SIDA 

2007). 
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Effektivitet är i utvärderingssammanhang vanligt förekommande som 

bedömningskriterium. Då utvärderingslitteratur dominerar av engelskspråkiga texter är 

det av betydelse att förstå innebörden i engelska effektivitetsbegrepp. Samt hur de 

förhåller sig till svensk terminologi. Figur 2 med dess citat här ovan är ofta använd för 

att illustrera begreppens innebörd och vad i verksamheten som värderas på basis av 

“effectiveness” respektive “efficiency” (McDavid & Hawthorn 2005;  SIDA 2007). 

Effektivitet som i “effectiveness” betyder på svenska att få gjort det som ska göras, med 

andra ord måluppfyllelse eller yttre effektivitet. Effektivitet som “efficiency” gäller inre 

effektivitet, att det som görs inom en organisation åstadkoms med minsta möjliga 

ansträngning. Synonymer för inre effektivitet är produktivitet som det finns flera olika 

typer av, exempelvis arbetsproduktivitet, kostnadsproduktivitet och styckkostnad 

(Sandahl 1991; Vedung 2009). 

 

2.1.4 Orsaksanalys 

Edlund (1981) berättar att orsaksanalys går ut på att se över varierande faktorer, som 

förändringar och händelser. Att utifrån dessa påvisa faktorer som är varierande istället 

för stabila, då dessa oftare är lätta att identifiera. En orsaksanalys utgår från ett beslut 

kring en reform, som i nästa steg omvandlas till genomförda insatser, stabila, 

samverkande faktorer och varierande samverkande faktorer vilka i sin tur skapar en 

serie av mellanliggande variabler som genom dessa steg ihop skapar effekter vilka är av 

intresse för analysen. Under denna process plockas i orsaksanalysen endast de 

varierande faktorerna ut. Dessa initiativ som skapar varierande faktorer uppkommer ofta 

enligt Steyaert  (2007) genom att många entreprenörer jobbar för att skapa en bättre 

värld. Ett ställe som vi har skapat och vill leva inom. Att entreprenörer influerar 

samhället istället för att det ska influera dem. Vilket skapar underlag för orsaksanalyser. 

 

2.1.5 Processanalys 

I den processinriktade modellen studeras de delar som i praktiken främjar eller hindrar 

en verksamhet från att nå det resultat som har utarbetats och för att ytterligare utöka 

verksamheten. Det råder bland forskare lite olika meningar om vad den processinriktade 

utvärderingen inriktar sig på. Några anser att det är förloppet mellan beslut och åtgärd 

som är det viktigaste samt att det är utfallet fokus bör ligga på. Medan andra hävdar att 

processen också bör omfatta de förutsättningar och den kontext som omger och inverkar 
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på förloppet. Denna form av utvärderingar används till största del av de som vill ha 

information om de processer som ger upphov till resultat och effekter men också där 

behovet att finna en förklaring till varför det inte blivit som planerat finns (Zetterlund, 

1997). 

 

Nilstun (1984) hävdar att processanalysen handlar om att identifiera och analysera en 

process genom de effekter som insatserna eventuellt får inom de valda områdena. Eller 

hur de utvecklas, med utgångspunkt i en kvalitativ begreppslig öppen riktning. Det 

handlar om genom vilka serier av händelser, insatserna är relaterade till effekterna. 

 

Processanalysen handlar enligt Edlund (1981) om att analysera en serie av 

mellanliggande variabler som aktualiseras efter de genomförda insatserna som sedan 

skapar en rad effekter. Processanalys liknar insatsanalys, vilket handlar om att analysera 

de planerade insatserna gentemot de faktiskt genomförda insatserna vilket också går att 

tillämpa vid processanalys. 

 

Några viktiga frågor vid processanalys är: 

 Vad hände? 

 Hur har samverkan fungerat? 

 Finns konflikter, koalitioner, särintressen och kompromisser? 

 Har samverkan haft någon betydelse för resultatet? 

 

Här är det händelserna som står i fokus. Arbetsformer och relationer mellan olika 

samverkanspartners analyseras. Den subjektiva upplevelsen av vad som hänt under 

projektets gång är viktig. Upplevelser styr vad vi gör och det är aktiviteten vi vill 

utveckla. När upplevelserna kan beskrivas och begrundas uppnås ett lärande som gör att 

utvärderingen fungerar som utvecklingsverktyg. Vi får samtidigt en värdering av om det 

vi gjorde inom ramen för samverkan verkligen haft någon betydelse för resultatet 

(Edlund, 1981). 
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Figur 3. Lewin’s feedback process  (Beard et al. 2006). 

 

Beard et al. (2006) menar att läroprocessen enligt  Lewin’s lärcykel kan upplevas 

väldigt olika för olika personer, för en person kan det upplevas väldigt entusiastiskt 

medans en annan kan vara väldigt missnöjd. Detta förklaras genom att olika personer 

har olika attityd till att ta till sig möjligheterna kring läroprocesser. 

Läroprocessen kan börjas i vilket som av de 4 stegen. Exempelvis behöver det inte vara 

i Steg 1, där personer intar information och ser över den. Det kan lika gärna vara i steg 

2, där den verkliga slutsatsen görs. Eller Steg 3 där planen läggs för riktning av 

handling. Alternativt det fjärde steget där handling genomförs. Se figur 3 ovan. 

 

Enligt figur 4 nedan menar Beard et al. (2006) att det finns fyra olika slags 

personligheter som alla har olika nära till de fyra olika stegen i cykeln. Den första 

personligheten är Aktivisten som föredrar att involvera sig själv på ett öppensinnat vis. 

Som gör aktiviteter och styr upp komplikationerna i efterhand. Nästa personlighetstyp 

är ’reflektören’, vilken jobbar på ett lite annorlunda sätt och tar in massa information 

först innan slutsats för handling sker. Den tredje personlighetstypen är teoretikern, 

vilken är väldigt logisk och föredrar att analysera för att kunna producera en kärnfull 

teoretisk slutsats. Den fjärde personligheten är den pragmatiske, realistiska som arbetar 

efter beprövade metoder, teorier och undersöker om de fungerar eller ej. 
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Figur 4. Honey and Mumford’s learning styles (Beard et al. 2006). 

 

Chan (2012) beskriver fördelarna kring studenter som varit i en läroprocess, som inte 

bara använt exempelvis böcker utan även varit handlingsorienterade. Studenter minnes 

dess nyvunna kunskaper mycket starkare, och efter utvärderingar från deltagare i sådana 

här projekt, har det påvisats att de upplevt att de fått erfarenheter för livet. Beard et al. 

(2006) fortsätter på samma sätt, att när personer skall beskriva deras mest intressanta 

och spännande lärande processer så berättar många om en handlingsbaserad läroprocess. 

Ofta med koppling till då risker har tagits, frågor, feedback, misstag och när deltagare 

känt att de växt och ändrats då de blivit utmanade. 

 

Gällande upplevelsebaserat lärande, erbjuder det än länkning mellan klassrummet och 

“den verkliga världen”, genom detta livslånga lärande process som baseras på 

intellektuella traditioner inom socialpsykologi, kognitiv psykologi och filosofi. 

När målsättningar inte går som planerat skapas ofta ångest, vilken kan vara en källa till 

lärande. Det kan handla om att deltagaren exempelvis upplever ett misstag, vilket denne 

då istället får erkänna och inte ta personligt. För att sedan se till orsakerna som går att 

lära av (Beard et al., 2006). 

 

2.2 Processverksamhet 

Ljungberg och Larsson (2001) förklarar att processbaserad verksamhetsutveckling 

syftar till att fokusera processer. En process kan beskrivas som ett regelbundet 

arbetsflöde där en aktivitetskedja råder, vilken genomförs vid till exempel en 

framställning av en produkt eller verkställande av en tjänst. Processer i sig är sedan 

beroende av delprocesser så som huvud-, lednings- och stödprocesser. Aktiviteter som 
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förekommer inom en process fungerar som olika flöden som tillsammans bildar en 

helhet, det slutliga resultatet av en process. Eftersom flöden och processen i sig går 

hand i hand bör organisationer sträva efter flöden som gynnar processens gång. 

Organisationer kan via bra processarbete förstå sin verksamhet och arbeta mot 

framgång. Framgång som kan syfta till exempelvis bra kvalitet, ekonomisk medvetenhet 

och en positiv arbetsmiljö. 

 

2.2.1 Kartläggning av processverksamhet 

Ljungberg och Larsson (2001) förklarar att kartläggning av processer är en strategi som 

syftar till att skapa hållbara processer. En processkarta är en förenklad modell av hur en 

verksamhet ska styras. Med hjälp av en sådan blir det möjligt att beskriva hur 

organisationens olika delar är relaterade till varandra och hur de samverkar för att skapa 

värde på ett lättförståeligt sätt. Ljungberg och Larsson (2001) hävdar att kartläggning är 

ett inledande moment i det omfattande arbetet som handlar om att utveckla processer. 

Användandet av processkartor möjliggör mätning och analys av processer. För 

organisationer kan sådana mätningar och analyser av processer resultera i underlag som 

visar på dess svagheter och styrkor samt förbättringsmöjligheter. 

 

Under kartläggningsarbetet är det av betydelse att arbeta med processkartan på ett sätt 

som gör att det lätt går att förändra den eftersom verkligheten ständigt förändras. Det är 

också av fördel om processkartor är tillgängliga inom organisationen eftersom det 

innebär att de kan användas av olika användare där kompetens och erfarenhet skiljer sig 

åt. Ökad kunskap och erfarenhet bidrar nämligen ofta med processer som går att anpassa 

till innovativa miljöer (Ljungberg & Larsson, 2001). 
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Figur 5. Processens komponenter (Ljungberg & Larsson, 2001). 

 

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver en process komponenter på följande sätt (Figur 

5): ”Objekt in” är det som startar processen och utan ett objekt kan inte processen, 

delprocessen eller aktiviteten påbörjas. ”Objekt ut” syftar till resultatet av den 

”Transformation” som skapas via mötet mellan ”Information”, ”Aktivitet” och 

”Resurser”. ”Information” stödjer och kontrollerar processen medan ”Aktivitet” kan 

beskrivas som en sekvens av handlingar. ”Resurser” är i sin tur nödvändigt för att det 

ska bli möjligt att utföra själva processen. Verkligheten ser dock annorlunda ut, då det 

där ofta råder större komplexitet inom verksamheter. Det är framför allt i sådana miljöer 

som processkartor kan vara till hjälp eftersom modeller som Figur 5 är till för att skapa 

förståelse. 

 

2.3 Entreprenöriell processverksamhet 

Ahmadi (2007) menar att det har skett en stor utveckling och förändring av 

entreprenörskapsforskningen de senaste trettio-fyrtio åren. Så småningom växte en ny 

inriktning fram, “den entreprenöriella processen”. Den kännetecknas av att samverkan 

mellan individen/entreprenören och entreprenörskapet ses som en ömsesidig process 

och fokus ligger på hur entreprenörskap utvecklas i samverkan med den kulturella och 

sociala kontexten. Vilket speglar sig i institutioner och institutionell teori. Institutioner 

kan förklaras som spelregler i ett samhälle, där samverkan mellan människor äger rum. 

Scott (1994)  definierar institutioner som konstitutiva, normativa och regulativa 

strukturer som bidrar med stabilitet och mening hos socialt beteende. Johansson (2002) 

menar att en institution, uttryckt i mycket allmänna ordalag, är en organiserad och 

etablerad struktur och procedur, baserad på för-givet-tagna informella eller formella 

regler som är mer eller mindre medvetna. Förekomsten av en institution speglar sig i att 
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det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det 

som institutionen omfattar. Ahmadi (2007) skriver att informella institutioner syftar till 

oskrivna normer i samhället, så som normer, traditioner, värderingar, konventioner som 

de flesta delar samt följer. Informella institutioner fungerar på ett underlättande och 

vägledande sätt då människor ska kommunicera i det vardagliga livet i samhället. De 

kan ses som ramar inom vilka det är möjligt att röra sig och bli förstådd av andra som 

förhåller sig till samma spelregler. Koordinering och standardisering av mänskliga 

interaktioner genom informella institutioner räcker sällan i moderna och komplexa 

samhällen. Dessa informella institutioner bör kompletteras med formella institutioner, 

det vill säga lagar och regler. Sådana lagar och regler syftar till att förenkla interaktioner 

mellan människor och organisationer, genom att begränsa tolkningsmöjligheten och 

därigenom öka säkerheten. Formaliserade institutioner sträcker sig från mer omfattande 

och övergripande lagar, exempelvis länders konstitutioner, till mer enkla regler och 

avtal mellan två parter. Vidare skriver Ahmadi (2007) att institutionell teori innebär 

viktiga beståndsdelar i organiserande. Exempelvis regler, normer, traditioner och 

kognitivkulturella faktorer som stimulerar och håller ihop verksamheter genom att 

skapa kontinuitet och tröghet. Institutionaliserat beteende är när saker utförs därför att 

de är inlärda via kulturen. Brorström och Siverbo (2001) pekar på en viktig aspekt av 

institutioner, nämligen att individer har stor betydelse för utveckling och möjligheterna 

att påverka institutioner och sammansättning av sådana, det så kallade institutionella 

arrangemanget. Ahmadi (2007) poängterar att rådande institutioner påverkar de 

individer de berör, under en socialiseringsprocess utvecklas individernas tanke- och 

handlingsmönster. 

 

Landström (2005, s. 102-111) delar in den processinriktade forskningen på området 

entreprenörskap i fem inriktningar: 

 Etableringsprocessen, 

 fokus på den kulturella och sociala kontexten, 

 ett aktivitetsorienterat synsätt på etableringsprocessen, 

 ett evolutionärt synsätt på organisationsutveckling, och 

 etableringen av företag som en beslutsprocess. 
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Mer processinriktad har länge efterlysts. “If researches could develop a model or theory 

to explain the entrepreneurial process, they would have the key that unlocks the mystery 

of entrepreneurship.” (Bygrave och Hofer, 1991, s. 14). 

För att lösa “entreprenörskapsgåtan” som Brygrave pekar på, är det av värde att kunna 

beskriva och förstå den entreprenöriella processen. Att skapa förståelse för den 

entreprenöriella processen kan gå till på så vis att processen beskrivs i textform eller att 

den tydliggörs genom modeller och illustration (Ahmadi, 2007). 

Vidare skriver Ahmadi (2007) att i centrum för den entreprenöriella processen står 

entreprenören med sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter, och egenskaper. Men 

entreprenören verkar i en miljö där synsätt, förmågor och egenskaper påverkas och 

utformas av den omgivande miljön (kontexten). Därmed är den entreprenöriella 

processen en dynamisk process vilken utformas som resultatet av samverkan mellan 

entreprenören (företagaren), entreprenörskapet (företaget) och institutionerna 

(uppfattningar och kontexten). 

 

Enligt Bjerke (2005, s. 117)  är det inte lätt att ge en generell bild av den 

entreprenöriella processen, vilket beror på att denna process: 

 Initieras av en handling av mänsklig viljekraft, 

 äger rum på det enskilda företagets nivå, 

 involverar en tillståndsförändring, 

 involverar en diskontinuitet, 

 är en holistisk process, 

 är en dynamisk process, 

 är unik, 

 involverar ett flertal variabler, och 

 är extremt beroende av ingångsvärdet hos dessa variabler. 

 

2.4 Samverkan mellan struktur, kultur och företagande 

Gartner (1993) fokuserar på processen istället för på entreprenören, där hans process 

består av tre faser vilka är initierings- etablerings- och driftsfaserna. Landström (1999) 

menar att Gartner funderar över hur organisationer skapas istället för vem entreprenören 

är och dess egenskaper. Gartners modell utgår från en livscykelmodell där 

entreprenörskapet omfattar processen från initiering, det vill säga då entreprenören tar 
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beslutet att starta ett företag, till och med etableringen, vilket handlar om att organisera 

extra resurser och skapa en marknadsnisch. Figur 6 illustrerar Gartners processmodell. 

 

 

Figur 6. Organisationstillblivelseprocessen (efter Gartner, 1993; Landström, 2005). 

 

Ahmadi (2007) berättar att entreprenörskap är en produkt, vilken är beroende av 

struktur och kultur. Det är via strukturutveckling och kulturförändring som tillväxten av 

entreprenörskap bestäms. Där entreprenörskap och nyetablering påverkas av den 

ekonomiska utvecklingen, via exempelvis konjunkturer och demografin, och av rådande 

kultur och dess utveckling. Ökat entreprenörskap i sin tur påverkar både ekonomisk 

utveckling samt tillväxt positivt och stimulerar uppfattningar och värderingar i 

samhället som stödjer företagandeinitiativ. Företagande och entreprenörskap utvecklar 

sig bäst i en lämplig och adekvat miljö. En tolkning som här kan göras är att 

entreprenörskap är en process där struktur, kultur och företagande samverkar 

ömsesidigt. 

 

Ahmadi (2007) skriver att entreprenörskap skapas i en process av interaktioner mellan 

människan och miljön. Att entreprenörskap är produkten av samverkan mellan 

individen, den potentiella entreprenören och det samhälle eller den kontext han/hon 

lever i. Den entreprenöriella processen är en långvarig pågående process som kan 

stimuleras, utvecklas och förbättras men även förhindras, försämras och stoppas. 

Den entreprenöriella processen handlar dels om individens socialiseringsprocess och 

dels om att identifiera möjligheter samt effektiv organisering av resurser för 

exploatering av identifierade möjligheter. Företagsskapande/entreprenörskap kan ses 

som produkten av samspelet mellan formella institutioner, informella institutioner och 

entreprenörer, och därmed uttrycker Ahmadi (2007) den entreprenöriella processen som 

en helhet i ständig rörelse. 
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2.5 Medarbetarskap, chefskap och ledarskap 

Tengblad et al. (2007) diskuterar chefens tre roller och poängterar att alla anställda i en 

organisation i grunden är medarbetare. En chef kan ha tre roller vilka syftar till att vara 

representant för arbetsgivare, att vara ledare för underordnade samt att vara medarbetare 

i förhållande till överordnade. Det finns också de chefer som inte berörs av dessa tre 

roller utan enbart av två eller en eftersom många organisationer idag består av flera 

chefer där alla har kontroll över just sitt område. 

 

Medarbetarskap syftar till hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och 

till själva arbetet samt förhållandet till arbetskamraterna. Det är viktigt att hitta en 

strategi som främjar ett positivt medarbetarskap. Att arbetsgivare och personalansvariga 

engagerar sig. Enligt Tengblad et al. (2007) är medarbetare inom alla verksamheter 

ansvariga för sitt eget arbete men ansvaret kring att skapa positiva förutsättningar och 

att sätta ramar för medarbetarskapet ligger på närmaste chef. Chefen förväntas arbeta 

för detta och ett sådant arbete handlar om att främja samarbete och gemenskap, 

förtroende och öppenhet, ansvarstagande och initiativförmåga samt engagemang och 

meningsfullhet. Att rikta in sig på mer personliga frågor som syftar till att skapa 

välmående och arbetslust hos de anställda. En chef som vill uppnå ett gott arbetsklimat 

bör arbeta för att alla som är drivande på något sätt, både ledning och underordnade, 

verkligen deltar. Som chef handlar detta om att släppa på den egna kontrollen och låta 

medarbetarna vara med och påverka med sina åsikter och funderingar. Samt att hantera 

ramar och riktlinjer i relation med människorna bakom och dess engagemang på ett så 

bra sätt som möjligt. Det är med andra ord inte någon lätt uppgift chefer står inför. 

Tengblad et al. (2007) poängterar att det kan underlätta med mer än en chef som har  

fokus på olika områden. Dock bör inte de förpliktelser som chefen i en organisation 

ansvarar för vara delade mellan både chef och medarbetare på grund av att chefs- och 

medarbetarrollerna då kan bli otydliga. Medarbetarna ska nämligen verka som 

medledande och detta sker genom att chefen behåller sin formella beslutsmakt samtidigt 

som medarbetarna tillåts att påverka. En sådan strategi resulterar i att medarbetare får 

möjligheten att bli medledande utan att chefskapet påverkas negativt. Både medarbetare 

och chefer är i behov av ett utvecklat medarbetarskap vilket utvecklas bäst i samspel 

mellan chef och medarbetare. Det är tydligt att fokus bör ligga på att skapa ett positivt 

samspel för att nå en positiv utveckling. Det räcker med andra ord inte att chefer enbart 
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fokuserar på ledarskapet och att medarbetare fokuserar på just sitt arbetsområde och sin 

utveckling, utan samspelet handlar om att se till helheten som skapas tillsammans och 

arbeta tillsammans. 

 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att kvalitetsarbete inom organisationen bestäms av 

den hänsyn som tas till de människor som är inblandade i arbetet. Det finns inom 

dagens organisationer flera teorier och modeller som människor har skapat i försök att 

uppnå en optimal kvalitet, och det har framkommit att vad som möjliggör hög kvalitet 

framförallt är den arbetsmiljö och de möjligheter till arbetsutveckling som 

verksamheten kan erbjuda. I grunden handlar nämligen kvalitet och kvalitetsutveckling 

om människor. Enligt Tengblad et al. (2007) är följande områden av särskilt värde för 

en god arbetsmiljö medarbetarskap, chefskap och ledarskap samt personlig utveckling 

och grupputveckling. Ledningens engagemang och allas delaktighet är viktigt för 

hållbart engagemang och hälsa bland människor i verksamheten. 

 

2.6 Personlig utveckling och utveckling av arbetsgrupper 

Tengblad et al. (2007) hävdar att personlig utveckling handlar om att uppnå den bästa 

möjliga upplagan av sig själv. Det handlar om att människan ska utveckla sig själv så att 

det har en positiv mening för både sig själv och för omgivningen. Vidare handlar 

personlig utveckling om att omvandla känslan av otillräcklighet till god självkänsla i 

vilken vi kan finna våra unika kvaliteter. Genom att uppmärksamma sådana unika 

kvaliteter kan vi utveckla en form av trygghet som kan få oss att våga utmana oss själva 

att uppnå nya mål och därmed utvecklas till starkare individer. Välmående 

organisationer kännetecknas av nöjda människor, positiv hälsa och bra arbetsresultat. 

 

Tengblad et al. (2007) menar att arbetsglädje är en viktig faktor för organisationer då 

det kan vara avgörande för kvaliteten på det arbete som utförs. Sådant vi människor 

tycker är roligt och lustfyllt gör vi med mer energi och vilja än sådant som vi anser som 

tråkigt. Personal som trivs på sin arbetsplats och som finner arbetsglädje mår vanligtvis 

bra vilket också ökar förutsättningar att uppnå bättre arbetsprestationer. Främjande 

faktorer kan vara att få personal i organisationen att känna engagemang och vilja för att 

prestera väl, eller till att skapa utmaningar som kräver att personal anstränger sig. 

Eftersom upplevelsen av att lyckas med något påverkar vår självkänsla och hur vi mår. 
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Andra faktorer som främjar välmående i organisationer är uppmärksamhet och förtjänad 

bekräftelse kring bra arbetsprestationer samt att vara en del av en betydande 

verksamhet. Det handlar om att få personalen att fokusera på bra och starka sidor av sig 

själv, värdesätta bra egenskaper eller kompetens och samtidigt arbeta för att utveckla 

sämre sidor mot det bättre. Det är vanligt att människor väljer att enbart fokusera på sig 

själv ur ett negativt perspektiv istället för utifrån ett positivt vilket är till nackdel för 

personlig utveckling eftersom skapandet av psykiska hinder i form av tankar och 

attityder kring vad som är möjligt lätt då skapas. Tengblad et al. (2007) poängterar 

betydelsen av att finna en sund balans. En sådan balans handlar om att låta kroppen 

återhämta sig och att kämpa för realistiska mål samt en miljö där individen kan känna 

att dess ansträngningar uppskattas. Lyckas vi människor ta oss igenom en utmaning på 

ett positivt sätt resulterar detta i både en fördjupad självkännedom och ett ökat 

välmående eftersom att vi verkligen har lyckats. 

 

Tengblad et al. (2007) förklarar att ett gott medarbetarskap och en positiv arbetskultur 

grundar sig på just personlig utveckling som berör varje enskild individ. Organisationer 

består ju idag av en grupp människor som tillsammans skapar värde vilket visar på 

betydelsen att också utvecklas tillsammans. Men för att grupputveckling ska bli möjlig 

krävs först och främst en personlig utveckling hos individerna var för sig. De är ju 

tillsammans delar av en helhet. En passande startpunkt för medarbetarskapsutveckling 

är alltså att varje medarbetare får möjligheten att reflektera över och utveckla sig själv 

som människa. Därmed skapas förutsättningar för en positiv grupp- och 

arbetsutveckling. 

 

En ytterligare del av medarbetarskapsutveckling är enligt Tengblad m.fl. (2007) den 

som rör utveckling av arbetsgrupper. På arbetsplatser är det av betydelse att samarbete 

och samspel fungerar på ett bra sätt eftersom det resulterar i arbete av bra kvalitet. 

Utvecklingsprocesser bör inledas på så vis att de grundläggande spelregler som ska 

gälla bestäms. Det handlar om att fastställa ett arbetssätt i förhållande till bestämda 

ramar och riktlinjer. 

Vidare menar Tengblad et al. (2007) att kvaliteten på samarbete och samspel kan 

undersökas genom begreppet grundspel. Ett bra grundspel berör ett förtydligande av vad 

som är en arbetsplats uppdrag, vilka rättigheter och skyldigheter de anställda har 

gentemot organisationen samt hur medarbetarna tillsammans ska arbeta för att uppnå 
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resultat. Ett utvecklat grundspel syftar också till att medarbetarna vet vilken kompetens 

och strategi som krävs för att ett bra arbetsresultat ska bli möjligt. Det är viktigt att 

chefer engagerar sig i att grundspelet inte glöms bort samt i att få arbetet att ske på ett 

smidigt sätt. Tydliga spelregler underlättar både ledarens och medarbetarens uppgifter. 

Otydliga spelregler resulterar lätt i att medarbetare inte har klart för sig vilken arbetsroll 

och därmed vilket ansvar som de har och därmed försämras lätt samarbete och samspel. 

 

2.7 Sammanfattande modell av teorikapitlet 

För att tydliggöra hur de olika teoriinslagen i teorikapitlet hänger ihop följer här en 

sammanfattande modell med förklaring: 

 

 

Figur 7. Sammanfattande modell av teorikapitlet (egen utveckling). 

 

Utifrån output av reflektionerna kring utgångspunkten för studierna, teori steg 1,  valde 

vi att studera ytterligare litteratur till grund för steg 2, så att tankemodellen inför 

analysen av empirin kunde stärkas. Dessa två steg ihop för att kunna göra en slutsats 

med stark teoretisk grund för att kunna leverera värde utöver Steg 1 kartläggning och nå 

en så bred utvecklingspotential som möjligt med även rekommendationer från steg 2. 

Steg 1 omfamnar flera enkelriktade perspektiv medan steg 2 har mer tvärvetenskapliga 

perspektiv. Steg 2 ger nästa nivås utvecklingspotentialer av empirin. 
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Att via utvärderingsanalyser i form av måluppfyllelseanalys, effektanalys, 

effektivitetsanalys och orsaksanalys, se på  rekommendationer för hur projekt som 

SORIS bör drivas. Samt analysera hur SORIS förhållningssätt speglar sig i sådana 

rekommendationer, genom att ställa teoretisk modell mot empirisk data. Vi ville fånga 

mer av vad som möjliggör att projekt som SORIS verkligen lyckas, att identifiera dess 

utvecklingspotential. Här fångar vi SORIS som en entreprenöriell processverksamhet, 

för att sedan fortsätta djupare in på hur SORIS uppfyller rekommendationer och dess 

potential till utveckling. Här diskuterar Landström (2005) dels den kulturella och 

sociala kontexten, och Ahmadi (2007) den entreprenöriella processen som en dynamisk 

sådan där samverkan mellan entreprenör, entreprenörskap, uppfattningar och kontexten 

speglar resultatet. Därav vårt intresse för struktur, kultur och företagande samt 

medarbetarskap, chefskap och ledarskap. Vi såg värde i att se på SORIS via dessa 

perspektiv. 
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3 Metod 

I kapitlet presenterar vi den ansats vi har haft i vår forskning liksom det arbetssätt vi 

har använt oss av för att genomföra vår studie. 

 

3.1 Forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två former av ansatser då det handlar om 

företagsekonomisk forskning, vilka är kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Vi har 

valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, där vi bestämt oss för att 

intervjua personer med koppling till projektet SORIS. Vilket syftar till studenter i dess 

två av tre delprojekt (Gottfrids Lada och Växjö Ung Kompetens) och processledare som 

varit involverade i dessa. Samt de som har agerat som projektassistent och 

projektledare. 

 

Vad som är kännetecknande för en kvalitativ forskning är dess syfte att klargöra ett 

fenomens karaktär eller egenskaper, sökandet efter en innebörd och mening. Att ingen 

människa eller situation är den andra lik gör att detta tillvägagångssätt innebär en 

variation och mångfald men också komplexitet (Widerberg, 2002). Den kvalitativa 

metoden möjliggör belysning av olika respondenters uppfattning av problemet och 

tillgång till deras perspektiv på ämnet (Larsson et al., 2005). Vid intervju förmedlas 

respondentens upplevelser inte enbart via ord, utan även genom tonfall, ansiktsuttryck 

och gester, som därmed bidrar till att forskaren få en ökad förståelse för respondentens 

åsikter (Kvale, 1997). 

 

Wideberg (2002) menar att intervjuer är en vanlig metod för kvalitativa studier där 

syftet är att kunna använda sig av det direkta mötet mellan intervjuperson och forskare 

samt det unika samtal som uppstår dem emellan. Larsson et al. (2005) poängterar vikten 

av att i kontakten med intervjupersonerna bygga en positiv och öppen atmosfär, för att 

de även ska våga diskutera mer känsliga frågor. Viktigt är också att undvika alltför 

detaljerade frågor eftersom risken finna att forskaren styr informanternas beskrivning av 

problemet. 

Kvalitativ forskning syftar till stor del till analyser och tolkningar där resultaten öppnar 

upp för ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt baserad på genomtänka 
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tolkningar (Lindblad, 1998). Därmed anser vi att en kvalitativ forskningsansats är 

passande för oss. 

 

Vi har valt en deduktiv forskningsprocess. Som enligt Bryman och Bell (2005) handlar 

om att teori används, för att förklara en eller flera hypoteser som ska testas i förhållande 

till empirisk data. 

 

Utgångspunkter för vår teoretiska efterforskning är självklart den problemformulering 

och det syfte vi har. Vår teoribas ligger som grund för de frågeformulär som skapat vår 

empiri. 

 

3.2 Circle Mapping 

 

Figur 8. Circle Mapping (Lilja & Richardsson, 2012). 

 

I enlighet med Lilja och Richardsson (2012), figur 8, finns tre perspektiv att utgå från 

vid utvärderingar. Det börjar vid studenten och studentens beteende, därefter ses 

sammanhanget och omgivningen över, för att till sist utvärdera programledningen, 

lärare och kurs inställningen. Att i dessa 3 områden fråga kring vad som möjliggjorde 

framgångarna, exempelvis via openspace-format intervjua deltagare för att lyfta 

reflektioner från de olika perspektiven. Frågor från de olika fälten kan vara: 

 

 Vad hade du för topp upplevelse under kursen? Vad värdesätter du i 

programmet/kursen? 

 Vad hade du önskat mer av? 
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Dessa ovan frågor kan göras i intervju en till en. Därefter lyfter man det till 

gruppintervju där gemensamma reflektion skapas kring vad gruppen värderat mest i 

kursen? Samt vilka insikter gruppen kan ta med sig? 

Därefter kan en brainstorming genomföras för att skapa idéer kring hur de bästa 

aktiviteterna inom ramen för kursen för framtiden skulle kunna se ut. Dessa 

brainstormingar görs i små grupper om 4-6 personer i varje. Innan sessionen sätts lite 

riktlinjer och regler kring vad som gäller under brainstormingen. Efter att dessa 

genomförts väljer vardera mindre grupp ut de tre bästa idéerna, som sedan lyfts och 

berättas fördeltagarna i alla grupper. 

 

3.3 Litteratur 

Under arbetets gång har vi sökt litteratur i Linnéuniversitetet databas samt nått relevant 

sådan via personliga kontakter, exempelvis via handlare. Vidare har vi använt oss av 

information vi kommit åt genom att söka oss till bättre förståelse via internet. Vi har 

sökt och använt oss av litteratur på både svenska och engelska. Ser vi till de sökord vi 

har använt oss av, så handlar det om en mängd sådana vilka har varit relevanta för 

arbetet. 

 

Vi har under arbetets gång varit medvetna om hur viktigt det är att vara källkritisk 

angående det material som används, för att skapa text. Inte minst om materialet är 

hämtat från Internet, det är då viktigt att noggrant kontrollera dess tillförlitlighet. Vi har 

strävat efter att nå källor av säker karaktär när det gäller dess äkthet kring fakta och 

relevans. 

 

3.4 Operationalisering 

Häger (2007) menar att det krävs en del förarbete och planering innan genomförandet 

av en intervju för att det ska bli möjligt att få fram riktigt bra information. Vid början av 

en intervju är det viktigt att se till att skapa en bra relation med respondenten. 

 

Vi har alltså intervjuat personer med koppling till projektet SORIS. Vilket syftar till 

studenter i projektgrupperna Gottfrids Lada och Växjö Ung Kompetens, processledarna 

Ingrid Annerstedt, Krister Henriksson och Pierre Bignolas. Samt projektassistenten 

Leyla Yumer och projektledaren Bengt Johannisson. 



  

 

26 

 

I planerandet av genomförandet så valde vi till en början med första gruppen ett 

snöbollsurval, där vi kontaktade personer vi träffat på innovationsforum vilka kom ihåg 

oss. Vi fick då två deltagare, vi bad dessa fråga sina nära vänner efter fler deltagare till 

fokusgruppen. Då vi hade en säkrad tid då vi visste att några kunde, så gjorde vi ett 

mailutskick till resterande i gruppen. Uppslutningen ökade och fler mailade att de kunde 

närvara. Samma dag som genomförandet skulle vara skickade vi ett sista mail för att om 

möjligt få fler att komma. Detta gav oss totalt 5 deltagare, varav 1 ändrade sig i sista 

stund, så fyra var närvarande. 

 

Förtydligande av innovationsforum 

Ett innovationsforum kan beskrivas som en nyskapande verksamhetsidé, som 

presenteras inför en panel och en publik. Panelen har i uppgift att komma med 

konstruktiv kritik på verksamhetsidén och även publiken är välkommen att bidra med 

synpunkter. 

De tre studentgrupperna hade var för sig uppgiften att medverka i och påverka ett 

innovationsforum. Dock innovationsforum med olika inriktningar. SNI gruppens 

innovationsforum riktade sig mot hur sociala företag genom att samarbeta kan utveckla 

både sig själva och den sociala ekonomin i stort i Kronobergs län. Gottfrids Lada 

gruppens innovationsforum handlade om att granska ett framväxande socialt företags 

möjligheter att få etableringshjälp av samverkande sociala företag i länet. Växjö Ung 

Kompetens gruppens innovationsforum gällde ett bemanningsföretag av unga – för 

unga. Med fokus på att hjälpa unga arbetslösa, att öka chanser till jobb för ungdomar 

som står utanför arbetsmarknaden idag. 

 

Efter att genomfört den första fokusgruppen med Gottfrids Lada så försökte vi med 

samma metod till SNI gruppen. Vi fick en person som kunde via snöbollsurval, och 

tanken var att personen skulle få fler att skriva upp, anmäla sig. Dock hade de väldigt 

mycket omkring sig och var upptagna. Vi försökte på nytt med ny tid, och personen 

hörde runt men utan resultat. Sedermera gjordes ett mail till alla, där de kunde följa en 

länk för att skriva upp sig på en tid som passade dem. Dock var svarsfrekvensen väldigt 

låg: 
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Figur 9. Förslag på tider för fokusgrupp med gruppen SNI. 

 

Personer anmälde sig inte som vi hoppats, trots att vi via en digital tjänst Doodle gav 

dem möjligheten att välja på olika tider och skriva i sitt namn. 

 

Efter fyra olika försök att få med dem, valde vi att istället lägga fokus på den tredje 

gruppen Växjö Ung kompetens. Däremot fick vi tillgång till reflektions-PM kring 

SORIS från SNI likväl de andra grupperna via Bengt efter att fått studenternas tillstånd. 

Där sista fokusgruppen gjordes sen med Växjö Ung kompetens, där vi fick stor hjälp av 

Bengt Johannisson som lät oss under schemalagd tid hålla fokusgruppen. Därav fick vi 

väldigt hög närvaro. 

 

Därefter bestämde vi tid med Leyla och Bengt för intervju kring hur de upplevt 

processen. Likaså Krister och Ingrid mailades med för att få en tid att ses. 

Leylas företrädare Tomas Staaf var svår att nå per telefon, så honom mailade vi, dock 

fick vi inget svar. Efter att ringt ytterligare en gång utan att kunnat boka någon tid 
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valdes den intervjun bort. Istället bokades med nästa projekt samarbetspart som var 

Pierre Bignolas. 

 

Intervjuer med studenter, Ingrid, Krister, Pierre och Bengt skedde vid universitetsplats 

(Linnéuniversitetet). Intervju med Leyla skedde på hennes Restaurang Pasha’s Corner 

Pizzeria & Pub. Med studenterna hade vi intervjuerna i form av fokusgrupper. Vidare 

valde vi att ha en intervju tillsammans med Ingrid och Krister, en med Pierre och en 

med Leyla samt en med Bengt Johannisson. Därmed minskade risken att deras svar 

skulle påverkas av varandras närvaro. 

 

Vid intervju gäller det att ställa rätt typ av frågor vid rätt tidpunkt. Att inleda med att 

ställa väldigt personliga frågor till respondenten kommer förmodligen att leda till att 

personen slutar svara eftersom sådana frågor kan få henne eller honom att känna sig 

obekväm. Även tonläget är viktigt för att skapa en bra känsla, det handlar om att tala 

mjukt och ganska lågt för att verka trygg och säker (Häger, 2007). Vi var medvetna om 

vikten att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen. Vi ville hålla 

intervjuerna så välkomnande och vänliga, trevliga som möjligt, skapa en miljö 

respondenten kunde känna sig trygg i. Samt inte skapa obehag via våra intervjufrågor. 

 

Haglund (2010) diskutera frågeteknik för intervjuer. Det är av fördel att vara flexibel 

samt låta respondenten prata fritt om det han eller hon tycker är intressant. Det finns 

sedan olika varianter av frågor som kan användas vid en intervju, bland annat öppna 

frågor och följdfrågor. Öppna frågor berörs ofta av frågeord som vad, hur och varför 

och vid dessa får respondenten svara fritt med egna ord. Följdfrågor är frågor som ofta 

ställs efter öppna frågor och syftar till att nå bakomliggande orsaker till svar som 

respondenten lämnat. Utgångspunkter för de intervjufrågor vi har ställt våra 

respondenter är de utvärderingsanalyser som vi diskuterar i vår teori, vad gäller 

måluppfyllelseanalys, effektivitetsanslys, effektanalys och processanalys, med koppling 

till entreprenöriella perspektiv likväl Circle Mapping förhållningssätt. Med studenterna 

använde vi oss främst av öppna frågor. Via de svar vi fick in av studenter utvecklade vi 

sedan följdfrågor för processledare, projektassistent och projektledare. De intervjuer vi 

har genomfört har alla fungerat på så sätt att respondenten har haft möjlighet att prata 

fritt. Våra frågor har fungerat som utgångspunkt för hur intervjuerna har utvecklat sig, 

på ett till viss del styrande sätt, men vi ville behålla öppenheten att respondenten ska 
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känna att det finns plats för egna infallsvinklar. Lantz (1993) hävdar att det inte är 

ovanligt med intervjuer där det rör sig om slutna personer, det kan då vara en utmaning 

att få fram den information som söks. I sådana fall är öppna frågor ett positivt alternativ, 

de kan fungera som en bra väg mot djupare information som söks. 

 

Under våra intervjuer gjorde vi på så sätt att en av oss hade mest fokus på att ställa 

frågor och den andre på att ta anteckningar, samt kunde flika in om det fanns någon 

fundering, anteckningar var till för att utgöra en extra säkerhet att få med det som sades. 

Vidare använde vi oss av det Kvale (1997) beskriver som halvstrukturell intervjuform, 

vi hade delvis standardiserade frågor men möjligheten att ändra frågornas form, 

ordningsföljd om så behövdes. För att kunna följa upp svar och eventuellt ställa 

följdfrågor till respondenterna. 

 

Intervjuerna har vi skrivit ut ordagrant och dessa har legat som grund för analysen av 

intervjuerna. 

 

Vi valde alltså att använda oss av intervjuteknik i form av fokusgrupper med 

studentgrupperna. Bryman (2008) förklarar tekniken för fokusgrupp som en 

intervjumetod, vilken berör mer än en person. Vid en fokusgrupp rör det sig om ett 

sällskap på minimum fyra personer, där målet är att nå deltagarnas uppfattning, tankar. 

Krueger och Casey (2009) menar att den som leder fokusgruppen måste lämna en viss 

del av kontrollen till deltagarna, därmed ökar förutsättningarna att de frågor som 

verkligen är betydelsefulla kan komma upp till ytan. Vardera av våra fokusgrupper såg 

ut på så sätt att vi satt ner med studenterna och strävade efter att diskussionen dem 

emellan skulle leva. Vidare poängterar Bryman (2008) att en fördel med fokusgruppen 

som metod är att deltagarna tillåts argumentera samt ifrågasätta varandras åsikter. 

Därigenom kan gruppledare få mer realistiska beskrivningar av deras tycken och tankar 

då de reflekterar över, samt även kanske ändrar sina uppfattningar. Precis som med 

ytterligare intervjuer ville vi här hålla diskussionen välkomnande för studenternas 

intressen, och låta våra intervjufrågor leda diskussionen framåt. Båda fokusgrupperna 

präglades av en levande diskussionsatmosfär, där växlingen av olika åsikter och tankar 

inte var svår att nå. De delade gärna med sig av sina tankar, åsikter samt upplevelser.  

Krueger och Casey (2009) tycker att det kan vara bra att spela in diskussionen, eftersom 

fokusgrupper ibland kan gå hett till.  Att då få ner allt på papper kan vara svårt. Samt 
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bör gruppledarna anta två förhållningssätt, vilka handlar om att tillåta diskussionen flyta 

fritt samt att lyfta fram de teman som är viktiga om deltagarna inte själva gör detta. Att 

spela in, gjorde vi via mobiltelefon. Vi upplevde oss hålla en bra balans på 

fokusgruppens grad av diskussion, den var av sådan karaktär att deltagarna hade 

utrymme att kontrollera diskussionen medan vi höll diskussionen på banan gällande de 

frågor studenterna var där för att diskutera. 

 

3.5 Urval och avgränsningar 

Då projektets omfattning var förhållandevis stort, och många personer skulle vara med i 

utvärderingen gjordes viss avgränsning. Efter att försökt vid flera tillfällen att få en 

fokusgrupp med SNI gruppen, avbröts det engagemanget. Då även tiden var begränsad 

valdes att då istället börja arrangera fokusgrupp med Växjö Ung Kompetens istället. Vi 

har dock tagit in lite av SNI gruppens tankar via reflektions-PM som de skrivit i 

rapportform, men har avgränsat oss lite där, då det inte tas med lika mycket tankar från 

den gruppen. Vi har i samråd med Bengt, som är projektledare till projektet SORIS, 

kommit överens om urvalet av vad vår teori behandlar. Att rikta in oss på 

utvärderingsanalyser där Mura har fungerat som utgångspunkt och sedan fyllt på utifrån 

det. Samt vad gäller entreprenöriellt lärande och hur detta fenomen möjliggörs. 

Då projektet haft över 60 personer inblandade har vi även valt att blanda in chefskap, 

medarbetarskap och grupputveckling. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Svenning (2003) förklarar att validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. 

Enligt Larsson et al. (2005) beror validiteten i kvalitativ forskning på om läsaren kan 

skapa sig en tydlig bild av fenomen som studeras via de beskrivningar, kategoriseringar 

och analyser som forskaren presenterar. Validitet är kopplad till den förmåga forskaren 

har att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter. Under 

undersökningens gång blev det allt tydligare för oss hur projektdeltagarna har upplevt 

den form av entreprenöriell utbildning, entreprenöriellt arbete som de har fått vara med 

om. Vilket möjliggjorde för oss att jämföra deras tankar, åsikter med vad teori säger. Att 

se på hur deltagarnas versioner går hand i hand med vad författare säger, om 

upplevelserna hos deltagarna stämmer överens med varandra, samt ta fram 

förbättringsmöjligheter inför framtida entreprenöriella läroprocesser. 
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Begreppet reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet. I kvalitativa undersökningar 

är det vanligt att reliabiliteten blir lägre eftersom kvalitativa undersökningen är mer 

exemplifierande än generaliserande. Faktorer som kan äventyra reliabiliteten är 

exempelvis intervjueffekter, tolkningsproblem eller standardiseringsproblem (Svenning, 

2003). Att hålla intervjuerna var för sig med ledarna, ökade förutsättningar att uppnå 

hög reliabilitet eftersom de på så sätt inte hade chans att påverkas av varandras närvaro, 

när det gäller sättet att vara, svar med mera. Vad beträffar intervjuer med 

studentgrupperna, hade vi hoppats på högre närvaro men gjorde vad vi kunde. Därav 

kanske svaren inte speglar allas röster men ger en indikation vart hela gruppens åsikter 

lutar. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Kvale (1997) menar att etiska avgöranden inte sker på något särskilt stadium av 

intervjuundersökningen, utan aktualiseras under hela forskningsprocessen. Larsson et al. 

(2005) anser att en kvalitativ forskningsinsats kräver att forskaren är noggrann med att 

tänka igenom de etiska frågor som är kopplade till att få ta del av privat och i flera fall 

känslig information. Vi har varit väl medvetna om betydelsen av att agera rätt och ärligt 

mot våra respondenter. Enligt Andersen (1998) har vi enligt informationskravet 

skyldighet att informera respondenter om studien, dess syfte. Vidare finns 

konfidentialitetskravet, vilket handlar om att vi som forskare ska respektera 

respondentens anonymitet. Samt samtyckeskravet, som innebär att vi upplyser 

respondenten om att deltagandet i undersökningen är frivilligt. Vi strävade efter att 

uttrycka oss med tydlig och rak information. Också exempelvis fråga om det var okej att 

spela in vid intervjutillfället och se till deras önskan om anonymitet. Tvingade inte 

någon till intervju. För oss var det viktigt att skapa en bekväm situation, miljö att vara 

och delta i. 

 

 

 

 



  

 

32 

4 Empirisk undersökning 

I kapitlet följer beskrivning av de intervjuer vi har haft med följande respondenter. 

 

4.1 Intervju med studentgrupper (Gottfrids Lada och Växjö Ung 

Kompetens) 

Processanalys: 

Hur upplevde ni processen? Kommentera era upplevelser inför själva ert projekt 

arbete, under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

 

Gottfrids lada: 

Deltagare i projektet Gottfrids Lada tycker att det började väldigt bra. Tyckte om 

möjligheten att få välja fritt mellan tre konkreta upplägg. Men ganska snabbt övergick 

processen i otydlighet och upplevdes som total kaos. Målen var för studenterna 

svårdefinierbara. Det saknades förståelse för vad man hade sagt ja till. Att göra det som 

faller en in och ta initiativ utan någon direkt struktur upplevdes som svårt. Vilket i sin 

tur resulterade i frustration bland deltagarna. I övrigt har projektet varit bra, lite mer 

struktur från början hade gjort det riktigt bra. Hade varit kul att få se området projektet 

gällde från start. 

 

Under möten meddelande Bengt om vad som skulle göras. Ledarrollen har varit tydlig. 

Dock förbrändes förtroendet hela tiden, Bengt var inte nöjd med insatsen och vad som 

skulle göras kändes otydligt enligt deltagare. Därmed försvann energi. Skulle tagit med 

mer av studenternas tankar. 

Projekt- och processledningarna kunde varit tydligare angående 

marknadsundersökningen i startskedet av processen. 

 

Gruppen upplevdes som stor och personen som hade ansvar för koordinering av denna 

borde haft mer ansvar att hålla den och arbetet samman. Saknad av förmåga att se 

helheten vilket ledde till frustration och brist på engagemang. Ingen kände eget ansvar 

inom gruppen, eftersom attityden “gör jag ingenting, märks ingenting” fanns där. 
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Efter att haft Ingrid och Krister som processledare reflekterade deltagare även kring 

vilka ledarroller som kan vara fungerande till framtiden, vilka ledargestalter studenter 

kommer söka sig till och vilka som kommer undvikas. 

 

Vissa deltagare tyckte även Bengt kunde vara lite hård. Energin  försvann i gruppen av 

många orsaker. Även om informationen hade vart bättre tyckte en respondent att 

projektet var lite fördömt då personen inte såg potentialen i Gottfrids Lada. Från början 

lät projektet så bra men det blev sämre och till slut ville man bara ha sitt betyg beskrev 

en deltagare. Entusiasmen för projektet försvann mot slutet. Till framtiden menar en 

student att genom mer information, fått mer koll, så hade det blivit bättre. Likaså 

mailkonversationer som uppfattats tuffa från respondenter hade också gynnats av att 

behandlats på alternativt sätt menar deltagare. 

 

Om tanken var ett kreativt kaos då har ledningen verkligen lyckats. Deltagare vill veta 

varför saker och ting händer. De kände också att mer uppskattning kunde vart till 

slutresultatets fördel. Ett exempel då en från ledarsidan i förbifarten sagt att “vi har detta 

möte för er grupp har gett mest huvudvärk”, vilket kanske var tilltänkt som ett skämt 

men en respondent menar att ett sådant uttalande kan tolkas fel och skapa mindre bra 

energi till gruppen.   

 

Även bytet från Tomas till Leyla som projektassistent gav vissa komplikationer. 

Studenter hade gjort researchjobb, men det föll mellan stolarna när ny person kom in i 

bilden, och student tappade då energi då denna gjort research i onödan. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Deltagare i projektet Växjö Ung Kompetens uttryckte att de tyckte projektet hade för 

kort tid, för en så stor process. När formen för projektet väl tydliggjorts upplevdes det 

som ett konkret projekt av deltagarna. En utmaning var ansvaret, ibland upplevdes det 

som att alla väntade på alla och ingen grupp riktigt tog initiativ för handling, i perioder. 

Det gick att gömma sig i mängden. 

Vissa deltagare upplevde också att det gick lite snett i början med namnval på företaget 

med mera, likaså att Framtid Kronoberg inte gick att samarbeta med trots stora 

förhoppningar. Att då istället hamna mer rätt direkt, få personer att förstå vad det 

handlar om snabbare, även om sådant tar tid. 
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En av studentprojektledarna uttryckte vikten som ledare att få med alla i grupprocessen. 

Personen i fråga var rädd att trampa någon på tårna, men ville så mycket till projektet. 

Ledaren tror dock inte att någon har tagit illa vid sig och att bra dynamik skapats. 

Likaså inte gruppen påverkats av andra grupper som kanske inte varit lika positiva till 

sina projekt. Reflektion kring detta från gruppen är att de upplever sin grupp ha varit 

väldigt bra på att anpassa sig kring den ovissa framtiden. Medan de hört från andra 

projektgrupper en helt annan panik gällande att inte ha vetskap kring vad som ska hända 

eller göras. 

 

Vissa personer inom gruppen upplevde att de kunnat ventilera mellan varandra medan 

andra inte riktigt tyckte det utrymmet fanns, personen i fråga upplevde heller inte att 

hon lärt sig så mycket. Personer som vart i kontakt med externa parter i större 

utsträckning känner att de lärt sig mer. Luddigt, till en början, dessutom visste flera inte 

ens vad socialt företag var, många frågetecken fanns och de mesta kändes luddigt i 

början. 

 

Olika grupper inom gruppen hade olika ansvar, en grupp skulle arrangera en mässa. När 

denna och mycket i konceptet ändrades ofta, upplevde deltagare svårigheter att bjuda in 

deltagare då mycket inte stämde, som exempelvis namnbytet, kändes som inget stämde 

då. 

 

Deltagare reflekterade kring att partnerföretagen redan är etablerade organisationer, har 

en tydlig bild av hur saker fungerar. Medans deltagarna var i en helt annan situation, 

märktes att detta projekt var en skapande process som kan sammanfattas med kaos, 

lärorikt, likväl att vissa saker byggdes under vägen. 

 

Personer som var med i gruppen beskrev att de upplevde det som att de kunde utforma 

efter vad de tyckte, vissa ansåg att projektet hade behövt löpa under en längre tid. 

Mycket ansvar gavs tidigt. Vilket fungerade bra med gruppen, fanns stöttning. 

 

Även om Pierre tog initiativ till att komma fram till vad som verkligen behövde göras, 

så i vissa avseenden upplevde gruppen att även Pierre varit bortkommen i vad som var 

på gång. Exempelvis borde Framtid Kronoberg släppts tidigare. 
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Alla har känt sig som i samma situation, det har inte varit några intriger utan gruppen 

har fungerat bra, trots för lite kommunikation. 

 

Det upplevdes positivt att de fick genomföra något. Innovationsforumet, var konkret 

och de fick höra andras åsikter. De var nöjda med sitt innovationsforum, jämfört med 

tidigare. 

 

Gruppen uttryckte att de hade velat ha bättre kommunikation. 

När panelmedlemmar skulle skaffas så gick det inte så bra vilket deltagare skämdes lite 

över att inte lyckats med. Även om det till slut löste sig. 

 

Gruppen uttryckte att de hade velat ha bättre kommunikation. Lärdom stängd, initiativ, 

socialt företag. När Panelmedlemmar skulle skaffas så gick det inte så bra vilket 

deltagare skämdes lite över att inte lyckats med. Även om det till slut löste sig. 

 

Ändrades era frihetsgrader under resans gång? 

 

Gottfrids Lada: 

Upplevde mer frihet från början och det var mer fritt fram att välja vad som skulle 

göras. Vilket smalnade av med tiden och skapade känslan av mindre frihet. 

Osäkerhet inför hur mycket deltagarna fick ta för sig och för risken att trampa på Ingrids 

och Kristers varumärke. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Deltagare belyser att de fått mer frihet tidigare än vad kanske andra grupper fått, Växjö 

Ung Kompetens har inte låst fast sig så mycket, att från dag ett var det brett, stor 

skillnad från de andra projekten. Detta då de har kommit in i ett projekt, detta ska göras, 

första väldigt styrt, medan Växjö Ung Kompetens skapade sitt egna projekt. Gruppen 

diskuterade fram projektet, Bengt la fram att både starta och göra mässan. De har jobbat 

på väldigt kort tid och det skulle inte finnas tid för snedsteg. Den tiden finns inte. 
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Vad värdesätter ni/värdesätter ni inte, i kursen? Beskriv gärna topp- respektive 

bottenupplevelser. 

 

Gottfrids Lada: 

En toppenupplevelse var att få göra något praktisk. En annan toppenupplevelse var att 

vara ute och intervjua företag. En deltagare beskrev hur hen träffade riktiga eldsjälar, 

vilket var inspirerande. De andra instämde att det varit ett positivt inslag i projektet. 

En bottenupplevelse var ett mail som upplevdes tufft, vilket skapade negativ energi som 

smittade av sig lite i gruppen, och energi, engagemang hos deltagare minskade. 

Ytterligare bottenupplevelser var känslan av brist på uppskattning från processledare. 

Samt destination Åsnen, att studenterna inte var inbjudna. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Uppskattar och värdesätter en hel del i projektet och ser detta deltagande som positivt 

inför framtiden. Dels genom att de skapat en referens som de kan ta med sig i sitt CV. 

Att samarbetat med Bengt och hans namn ses även positivt. Vidare fick de erfarenhet av 

att startat ett socialt företag, ha varit i den processen, att faktisk på en 

anställningsintervju kunna säga att de skapat ett företag och gjort en uppstart med 

pappersarbete, företagsregistrering med mera värdesattes av studenterna. 

 

När deltagarna var på stan för att marknadsföra innovationsforum upplevde de det 

positivt. De fick bra respons. I vanliga fall när någon delar ut flyers på stan så kan de 

bemötas mindre positivt, men studenterna upplevde inte detta, utan istället att det fanns 

en nyfikenhet och intresse, personer var positiva till detta. Så deltagarna tyckte det var 

ett kul initiativ att marknadsföra sitt företag på stan. 

 

Deltagarna tycker även att det varit ett bra projekt och de poängterar att rätt information 

är väldigt viktigt för att vinna förtroende. 

De tycker även att de lärt sig något entreprenöriellt, att de övat på det och de lärt sig det. 

Men även att det är en pågående process, med snabba förändringar. Kaos som uppträdde 

var lite överraskande men även bra. Deltagare tyckte upplägget var helt okej men om 

något skulle göras något bättre så skulle lite mer stöttning inte skadat för att komma 

snabbare framåt. Exempelvis att det fanns personer som i lärarlaget som hade 
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omfattande kontaktlistor som kunde kommit till användning om studenter vetat om det, 

vilket någon tyckte att de kanske inte skulle behöva fråga efter. 

 

Flera gånger har det hänt att deltagare kommit på möte, varpå deras framtid och riktning 

av projektet ändrats. Att få lära sig att hantera denna ovisshet och ändå varit bekväm, är 

lärdom som studenterna värdesatt. Deltagare tycker att deras projekt har varit väldigt 

levande och verkligt vilket varit en bra del av lärodelen. Till framtiden menar gruppen 

att ytterligare en framåtanda genom hela projektet skulle varit bra. Även om de utifrån 

omständigheterna med projektets stora svängningar i slutet tyckte att de gjort sitt 

yttersta. 

 

Gällande hjälp från andra grupper, så känner deltagarna att de vart lite svåra att fråga då 

projekten varit så olika. Internt i gruppen så känner deltagare att projektet gett nya band 

och kontakter. Det har varit ett bra samarbete och vissa inom gruppen fick nya stärkta 

relationer som inte fanns innan. 

 

Kommunikationen inom gruppen kunde fungerat bättre, vilket lyftes upp på möten. 

En annan sak som deltagare värdesatt är hur nyttigt det varit att fått prata med 

arbetsförmedlingen, Navigatorcentrum med mera. Den lärdomen att få komma ut i 

verkligheten, så konkret speglar verkligen att de fått ut något av det här projektet menar 

en student. 

 

Hur fungerade processledarna? Ingrid, Krister, Pierre.  

Samt projektassistent Leyla? 

 

Gottfrids Lada: 

Krister och Ingrid upplevde gruppen inte gjorde saken bättre. Det fanns olika 

uppfattningar om de var drivna eller inte även om de brann för sin idé. Om de inte var 

drivna menar en respondent att det påverkar projektgruppen de leder. 

 

Processledare - så var det lite otydligt hur pass det framgick att Ingrid och Krister var 

det. Första mötet kom bara Ingrid och de vart lite osäkra hur mycket hon kunde jobba 

och när det ifrågasattes så ifrågasattes även om hela projektet kändes seriöst. Sedan när 

ljuset gick upp lite tydligare, kring vad ett socialt företag var de första 5-6 veckorna så 
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fick de lite mer förståelse. De kastade ut lite bollar i början som med hemsidan och 

studenter vart lite osäkra vem de skulle lyssna på, dem eller Bengt. I slutänden så var 

det ändå Bengt som skulle sätta betyget. 

 

Leyla, studenterna ser att hon satt tyst i alla egenskaper hon har. Likaså hennes roll 

tycker studenterna att det hade vart roligt att fått höra tydligare. Likaså menar 

studenterna att det måste vart lite svårt för henne att komma in så sent i projektet när 

vissa studenter till och med var lite irriterade.  

Likaså för att få ner belastningen på Bengt så kunde han haft processledare som gjorde 

mer, så han själv bara hade behövt vara en länk till dem. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Vissa studenter menade lärarna inte behövde organisera mer men däremot kommunicera 

bättre med varandra. Att kommunikationen inom gruppen och mellan  Leyla, Bengt och 

Pierre, då det vart en del saker som vart luddigt.  Vissa som höll i projektet tyckte också 

deltagare kunde haft bättre attityd, en bättre social kompetens. Via sociala medier 

uppfattades Leyla negativ av vissa, inte alla. Detta då vissa upplevt sig dumförklarade 

av meddelande med stora bokstäver med vad som skulle göras. Vilket uppfattades 

negativt, vilken energi fördes vidare. Vissa fattade då knappt vem hon var heller, och 

reste då lite agg då hon var så övertydlig.  

De skulle vilja ha mer stöttning. 

 

Ibland upplevdes det lite som att olika personer med ledarroll hade olika åsikter 

gällande exempelvis marknadsföring. Deltagare tyckte bågen kunde spänts hårdare och 

att det styrts mer i samma riktning. 

 

Gällande Pierre så tyckte gruppen att han kunde vart lite öppnare med att det var så lite 

format, att det egentligen bara fanns en förstudie. De märkte att han inte hade koll på 

allt, att ibland hade studenter ungefär lika mycket koll även om han ville så väl. Många 

fick bilden av att han var en drivande roll. Hans vision kunde han varit ytterligare tydlig 

med. 
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Kunde ni gjort något bättre? Vad hade ni önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

 

Gottfrids Lada: 

Högre förväntningar på oss alla. Det hade kunnat bli bra om en positiv spiral uppåt hade 

skapats. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Allt borde ha påbörjats tidigare, speciellt marknadsföringen men allt borde påbörjats 

tidigare reflekteras det. Likväl planeringen borde kommit igång tidigare. Ändå kände 

gruppen att det var på gång, hände något hela tiden. Förhållanden ändrades även om det 

handlar om att anpassa sig efter vad som händer. Lärdomen att inget är skrivet i sten 

framkom. 

 

Sedan gällande fördröjningarna så hängde allt ihop. När marknadsföringen vart fördröjd 

så kunde nästa grupp inte göra sitt jobb, då deltagarna var beroende av varandras 

uppgifter som delats upp inom gruppen. Det vart en ond cirkel, då marknadsföringen 

inte fungerade så visste de andra grupperna inte om någon skulle komma exempelvis 

och då är det svårt att planera för storleken på mässan. 

Att det i framtiden när hinder uppstår, rings och kollas vad som händer mellan 

grupperna. 

Hade även till framtiden vart en bra idé om projektet hade varit lite mer bestämt från 

början, med stadgar och även haft en längre projekttid tyckte vissa deltagare. 

 

Gällande samarbetsparten Framtid Kronoberg som det inte vart något samarbete med 

efter många samtal och mail så borde det brutits tidigare. Gruppen upplevde det som om 

Pierre ville ha Framtid Kronoberg som samarbetspart och på det sättet. Istället borde de 

bytt fokus till Arbetsförmedlingen eller Navigatorcentrum. 
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Vad hade ni önskat mer av utifrån sammanhanget och omgivningen? Sociala företagen 

m.fl. 

 

Gottfrids Lada: 

Hade önskat en annan partnerorganisation som skulle utöka sin verksamhet. 

När studenter var ute och intervjuade företag, så fick de exempelvis svar från en 

företagare som tyckte om initiativet men såg svårighet att börja i den skalan, likväl att 

se de finansiella att gå ihop. 

 

Likaså vad gäller studenternas intervjuer så tyckte de att det var lite otydligt i vilken roll 

de hade. Likväl att få kontakt med omgivningen inför intervjuerna. 

 

Vad hade ni önskat mer av utifrån programledningen, lärare? 

 

Växjö Ung Kompetens: 

När de väl kom igång och delat upp arbetsuppgifter och ansvar så kom tyvärr ofta fokus 

i gruppen på andra uppgifter från skolan. Tänktes inte så väldigt mycket på projektet 

även om det ofta fanns något att återkoppla till. Att det hade behövts mer återkoppling 

utanför mötena är något att trycka mer på i framtiden. Så deltagare självmant skulle 

arbeta fram bra lösningar för sin individuella grupp. Ofta vart det så att deltagare 

väntade till nästa möte för att återkoppla istället för att göra det direkt. Skulle vart bra 

med mer aktivt arbete med projektet och träffat gruppen i fler sociala sammanhang. 

 

Deltagare hade önskat mer öppna dialoger, positiv spridning från Leyla. Att få personer 

med sig kan vara svårt genom att komma in för fort med krav, bestämmelser om vad 

som ska göras menar en student. Annars kan det bli motsatt effekt vilket samma 

respondent undertrycker och istället önskat mer tips, råd och positiv energi. 

Studenter menar att alla tre projekt är så olika. Att det krävs någon form av referensram 

för samma betyg. Att arbetsfördelningen har varit orättvis, då det upplevdes av vissa 

studenter att de gjort mycket mer än de andra grupperna. De har också fått mycket 

lärdomar reflekteras det. Även om alla ska kämpa lika mycket för poängen, det ska vara 

samma förutsättningar.  

Vissa ser då detta sammanhang för lathet att växa fram, då en del kan uppleva det skönt 

att slippa undan lättare. Då det är så mycket annat vid sidan av och det finns en lättare 
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väg. 

Studenter menar att projektet kunde legat lite tidigare, då programmet är uppbyggt på 

det sättet att mycket går samtidigt. Studenter belyser då att de gått ner lite i fart 

emellanåt, när de haft så lång tid på sig. Då har projektet blivit nedprioriterat om de 

exempelvis haft tre inlämningar innan dess och då gett det mer fokus.  

Deltagare menar att de hela tiden fått prioritera, att det är en naturlig del. Ibland har man 

inte tagit tag i det konkret. Detta har dock varit ett projekt deltagare beskrivit sig 

engagerade i, skiljt sig från andra skoluppgifter. Då det inte varit något som ska skrivas, 

vilket varit lite diffust, men det kanske inte var så diffust trots allt reflekterar en student 

tillbaka. 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Vad tar ni med er för erfarenheter från projektdeltagandet, vad har det givit er? 

 

Gottfrids Lada: 

Mycket kunskap tas med, men kanske inte sådan som hör till hur läroplanen var 

upplagd. Det blev inte som det var tänkt att bli och en negativitet upplevdes under 

processens gång. Lärdomen är i form av insikter, som handlar om hur ett ledarskap inte 

ska se ut samt vilka människor det inte lockar att driva arbete med i framtiden. Känns 

som en jättebra erfarenhet. 

Finns även svårighet i att komma på någon konkret lärdom, erfarenhet samt att se nyttan 

i det arbete som utförts. Det som verkar ha varit av störst vikt är att göra en bra 

reflektion och gå på innovationsforumen. 

Deltagarna reflekterar att om de skulle vart med igen, så hade de gärna tagit mer 

initiativ till att förstå sammanhanget och frågat mer, pratat mer med lärare och kämpat 

mer för att få en förståelse. Att ha insikten att inget fås serverat och huvudsaken är att 

bara börja göra, ta initiativ. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Studenter menar att det har varit väldigt bra att det har gått utanför ramarna, att det inte 

har varit som andra uppgifter. Bengt som har sådan karaktär som står utanför mängden 

på ett specifikt sätt. Ibland kanske inte lagt fram saker på bästa sätt, då det upplevts 

ostrukturerat. Vilket är något att lära av, vilket blir erfarenhet till framtiden hur liknande 

person kan hanteras. Ibland har irritation under möten uppstått då saker upplevts oklart, 
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men istället för att bli irriterad säger sig studenten ta med det i arbetslivet, hade inte 

velat göra om detta med en vanlig examinator fortsätter deltagaren. Kaoset har varit 

lärdomen och ser det nu som skönt utan ramar, då allt annat är så inramat. Ytterligare en 

gång understryks hur skönt det kan vara att gå utanför de ramarna som finns. Samt att så 

här är det på riktigt. 

 

Hur upplever ni ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

 

Gottfrids Lada: 

Ingen känsla av att ha upplevt, fått vara med om för entreprenörskap i skarpt läge. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Upplevde ambitionen av att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge. 

 

Har ni fått bättre grepp om hur ni fungerar som entreprenörer? 

 

Gottfrids Lada: 

Inte kring hur vi fungerar, brist på känslan av att få vara entreprenör. Dock fått se från 

olika synvinklar: Hur Bengt, Ingrid och Krister fungerar som entreprenörer. Samt fått 

bättre grepp om entreprenörskap i sig. 

 

Tycker ni att ni har fått varit med om entreprenöriellt lärande? 

 

Gottfrids Lada: 

Känslan finns, av att inte ha kunnat agera som entreprenör. Det har inte upplevts som 

entreprenöriellt lärande, för då hade det varit något man bryr sig mer om och känts 

viktigt att göra bra ifrån sig samt att andra gruppdeltagare gör detsamma. Det hade 

funnits en känsla av att det är kul. Till framtiden menar studenter att projekt som är lite 

längre gånget skulle vara av intresse. Då detta projekt kändes lite svårgenomförbart 

enligt en del av gruppen, vilket påverkade. Men av andra studenter menades att det var 

en form av entreprenörskap det också, och det kaos som skapades av det. 
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Växjö Ung Kompetens: 

Upplever att entreprenöriellt lärande har övats samt att lärdom har skapats. Men 

entreprenöriellt lärande är en pågående process med snabba förändringar. 

 

Effektivitetsanalys: 

Har projektdeltagandet varit värt din tid och ditt engagemang i förhållande till 

studiepoängen? 

 

Gottfrids Lada: 

Deltagare menar här att det fanns utrymme att göra massa saker. Men det smalnade av, 

på både det ena och det andra och tillslut resonerade studenter som så att de endast 

gjorde det de var tvungna för att få sina 3 poäng. 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Poängen är ju bra men mycket arbete och mer jobb än andra grupper, men värdesätter 

lärdomen.  Men borde inte ligga nu, börda, lagt mycket tid. Ramarna skulle ha varit lite 

mer tydliga, trots entreprenöriellt lärande. Exempelvis samarbetspartners önskade 

student skulle vara spikat. 

 

Grundidén med hela projektet menar studenter har varit värt allt jobb. Har varit lärorikt 

och bra att någon tagit tag i det. Känns som projektet passar in i programmet då det är 

entreprenöriellt. Studenter är också glada och tyckte att det var tur att de fick det projekt 

de fick. Då de upplevde det som mest givande. 

 

Har ni haft de förutsättningar, de resurser som behövts för att nå målen på ett effektivt 

sätt? 

 

Växjö Ung Kompetens: 

Deltagarna menade att det var ledningen som möjliggjorde, varibland Pierre som gjorde 

förstudie. Bengt i sin tur ledde oss in på vissa saker som exempelvis mässa, i vissa fall 

blev han konkret. Han drog lite mer i det i början men sen föll han bort mer, övergick 

också till mer mail. I början var han också en del av att forma hela projektet. Pierre 

möjliggjorde via sin syn, som smittade av sig kring socialt företagande. Vilket gjorde att 

idéer kom upp i gruppen, och de kunde forma projektet utifrån hans grundtankar. 
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Därigenom kom Bengt in med den entreprenöriella uppgiften samt syftet och Pierre 

kom med problematiken, problemformuleringen och uppgiften om arbetslösa 

ungdomar, därefter beskrevs hur studenterna skapade. 

 

Studenterna hade önskat bättre planering i form av att inte lägga projekt i slutet, så det 

passar in i schemat bättre. 

 

Gällande målen, om de uppnåtts på ett effektivt sätt med resurserna så menar 

studenterna att de kunde använts bättre. 

 

Exempelvis Framtid Kronoberg, som det fanns mycket hopp kring men som i slutet 

skulle hoppas över. Likaså vart uppföljning från lärarlaget tätare i slutet, där de frågade 

mer vad som hade gjorts. Deltagare önskar att någon redan i början visste om alla 

möjligheter, då hade de naturligtvis ha fixat det med mässan och allt. För deltagare var 

det inte självklart att Navigatorcentrum existerade över huvud taget, vilket var en 

möjlighet som kom fram sent. Varigenom de nog hade kunnat nå ungdomar, vilket var 

ett problem annars. 

 

Effektanalys: 

Har ni blivit positivt överraskade, vad hände då i sådana fall? 

 

Gottfrids Lada: 

Positivt överraskande, med alla möten vilka gav energi.  

Entreprenöriellt att det kunde komma möten med kort varsel, vilket det var lite blandade 

idéer om, även om gruppen såhär i efterhand har förståelse för om det kan dyka upp 

viktiga saker snabbt. En idé kunde vart att när sådana möten dyker upp så snabbt, så kan 

inte det vara frivilligt, reflekterade en deltagare.  

Efter reflektionen med Bengt växte respekten för honom via hans ärlighet. Vilken sida 

deltagare gärna hade velat se tidigare. 

Likaså insikten att lärdomar har kommit via projektet. Att ibland på “fel” sätt lärt sig 

saker, att det trots allt är en bra upplevelse när det gåtts igenom, efter att frustrationer 

har lagt sig. 
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Växjö Ung Kompetens: 

Vart väldigt positivt överraskade av att de lyckades få 10 kg godis som sponsring till 

deras event, vilket glädje gruppen.  

 

De andra grupperna hade fått visitkort, vilket denna grupp inte hade velat ha på grund 

av andra gruppers negativa uppfattning kring det. Men som de i efterhand hade sett varit 

bra att använda. 

 

Har ni blivit negativt överraskade, vad hände då i sådana fall? 

 

Gottfrids Lada: 

Överraskande hur en människor kan bete sig i olika situationer. Att möten, intervjuer på 

ett sett kunde vara lika men å andra sidan snabbt byta till en annan vändning. Att möten 

kunde komma plötsligt, och att sedan allt tog vägen åt ett nytt håll. Vilket även 

deltagare kan se som entreprenöriellt, att dyker det upp en organisation krävs det att 

vara redo att möta dem snabbt. 

Ingen direkt energi från andra grupper heller som inspirerat, bara haft en före. Dessvärre 

inte så mycket positivt som spridits därifrån.  Den gruppen kanske var lite problematisk 

med, men de sa inte ifrån medan Gottfrids Lada gruppen tydligt visade menade de. 

Vilket i förlängningen resulterade ledningen att de fick en grupp som satt sig på 

rumpan, och problematiken kring hur det ska gå till att få dem att stå igen. 

 

4.1.1 SNI reflekterar via PM 

Deltagare från SNI menade att det entreprenöriella först visade sig när de praktiska 

inslagen kom. Vilka i sin tur gjorde deltagare osäkra först, men så fort handlande hade 

börjat ske så väcktes nya idéer och möjligheter. Att tillfälligheter gavs och möjligheter 

togs. 

 

Deltagare menar att detta är ett perfekt tillfälle att prova på och utveckla 

entreprenörskap. 

Deltagare fortsätter att det vart långt mer positivt än förväntat att träffa de sociala 

företagen. Att alla hjälptes åt för att skapa en helhet ihop. Även att entreprenörskap kan 

vara så mycket mer än företag emellan, att offentliga organisationer med mera kan vara 

med i bilden, vilket de genom projektet fått uppleva. 
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Deltagare upplevde att genom projektet gavs ett större kontaktnät, vilket de uppskattade 

mycket. Studenter beskriver hur de sparat visitkort för framtida bruk.  

 

Deltagare från SNI menade även att grupperna kanske är för stora för att kreativiteten 

ska växa fram på ett effektivt sätt. Att till framtiden kanske ha mindre grupper då 

grundidén är så bra enligt deltagaren. Deltagare menar även att fler möten skulle haft 

positiva effekter på projektets framfart. Likaså att de verkligen fick vara med om en 

entreprenöriell process via projektet SORIS. 

 

4.2 Intervju med Ingrid Annerstedt och Krister Henriksson 

Processanalys: 

Hur upplevde ni processen? Kommentera era upplevelser inför själva ert arbete, under 

projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Ingrid och Krister var i kontakt med Bengt och kände att det skulle vara kul att 

involvera studenter i deras projekt. De upplevde att det inte räckte till att vara två 

stycken, att mer folk, input skulle vara bra. 

 

Ingrid och Krister upplevde det vara lite oklart kring vad som förväntades av dem, samt 

vad de kunde förvänta sig av studenterna. Att intervjuer skulle ske var inget dem 

bestämde. 

 

Möten med studenterna har alltid varit väldigt positivt, har försökt ta till vara på de 

synpunkter studenterna har haft. Utbytet har hela tiden varit bra, dock gått lite trögt fram 

och tillbaka, men då startades Facebookgruppen. Både Ingrid och Krister är aktiva där. 

Eleverna fick önska vad de skulle göra. Det var också möjligt att kasta ut frågor som “är 

det någon som känner någon som kan…?”. 

Studenterna fick undersöka vad som krävs för att kunna starta ett vandrarhem, 

restaurangkök. Sådana underlag som betyder väldigt mycket enligt Ingrid och Krister. 

 

Ingrid och Krister har fått nya inblickar tack vare studenterna. 

Innovationsforumet, panelen och allt som ledde fram till den dagen har varit mycket 

givande. Samt att faktiskt göra en riktigt powerpointpresentation. Så att den som aldrig 

har hört talas om Gottfrids Lada kan förstå vad det handlar om. 
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Svårt att bedöma studenternas ansvarstagande för hela deltagandet, men av den biten 

Ingrid och Krister såg upplevdes de vara engagerade. 

 

Ingrid och Krister är glada att de har fått chansen att få göra det här. De tycker verkligen 

att det varit en positiv erfarenhet. Vidare upplever de skillnad i bemötandet av andra 

sociala entreprenörer, som att SORIS har inneburit någon form av legitimitet. De nya 

kontakterna känns stort för Ingrid och Krister. 

 

Hur resonerade ni kring frihetsgrader under resans gång? gav ni deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

Ingrid och Krister hade hand om en så liten del av projektet, så det är för dem svårt att 

svara på. 

 

Vad värdesätter ni/värdesätter ni inte, i kursen? Beskriv gärna topp- respektive 

bottenupplevelser. 

Toppenupplevelser är nya kontakter, via Bengt och officiella kontakter knutna till 

universitetet likväl studenter. 

 

Finns nog nästan inte några bottenupplevelser. Dock ovanan vid akademisk miljö, att 

mycket tas för givet och otydlighet kring vad som förväntades av Ingrid och Krister. 

Studenterna upplevdes ha mycket att göra samtidigt vid sidan om projektet som tentor. 

Detta gjorde även att projektet SORIS hamnade lite vid sidan ibland. 

 

Vad möjliggjorde/hindrade ert arbete, utifrån gruppens handlingar? 

Studenterna gav genom intervjuer en klar riktning, företag tycker att det är god idé att 

fortsätta. Fick en hel del bra svar och input på hur deras projekt kan utvecklas framåt. 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Hur upplever ni ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

Ingrid och Krister menar att deras projekt inte är igång, det befinner sig i idéstadiet. De 

ifrågasätter om studenterna verkligen har fått pröva praktiskt entreprenörskap. Även om 

de såg att deltagarna gjorde efterforskningar gällande uppstart av restaurang, 

vandrarhem med mera. 
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Har ni fått bättre grepp om hur ni fungerar som entreprenörer? 

Vana att driva, hemmastadda med det entreprenöriella. Har sedan tidigare drivit 

föreningar. 

 

Effektivitetsanalys: 

Har ni haft de förutsättningar, de resurser som behövts för att nå målen på ett effektivt 

sätt? 

Ingrid och Krister visste inte vilka mål studenterna skulle uppnå, tycker att det hade 

varit bra om det hade informerats om det. 

 

Följdfrågor: 

Vilken var er uppgift gentemot studentgruppen? 

Fick i uppgift att presentera ett antal frågor som studenterna kunde ta med sig ut när de 

skulle göra intervjuer. Upplevde bra samarbete runt frågeformuläret. 

Valde också ut de företag studenterna skulle kontakta. 

 

Upplevde ni att er ledarroll var tydlig? Eller gick den ihop med Bengt? 

Ledarrollen hade Bengt. Ingrid och Krister fungerade som en resursbank när det gällde 

kunskapen om Gottfrids Lada samt socialt företagande och vad det är. 

 

Hur arbetade ni för att driva på, motivera gruppen? 

Försökte vara anträffbara. Bengt och Leyla gjorde det bra. 

 

Har ni några tankar, tips att dela med er av ifall något liknande engagemang skulle 

göras i framtiden? 

Hade varit intressant om studenterna kunde få en återkoppling framåt i tiden. Samt visa 

tydligare vad studenternas arbete har haft för betydelse för resultatet. Sammanfattande 

ord från Ingrid och Krister är tydligheten kring förväntningar, deras del respektive 

studenternas. 
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4.3 Intervju med Pierre Bignolas 

Processanalys: 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete, 

under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Fick hoppa in väldigt plötsligt, i panik då Bengt var i stort behov av att hitta ett projekt. 

Pierre upplever att det i början gick väldigt snabbt och att han tackade ja till något han 

inte visste så mycket om. Det kändes bra för honom att arbeta med universitetet och att 

få hjälp med det projekt han själv brinner för. 

 

Under första mötet visade det sig att Pierre skulle hålla en föreläsning 

(innovationsforumet). Han trodde att det var studenterna som skulle visa upp och 

ifrågasatte varför just han skulle visa upp. Förstod inte poängen. Pierres projekt är en 

förstudie, ett utvecklingsprojekt och han upplevde inte sig ha så mycket konkreta saker 

att koppla till SORIS. Vidare bestämdes det att en mässa skulle göras och att socialt 

företag skulle skapas. Frågor som handlade om vilken nytta detta skulle ha för Pierres 

projekt dök upp, samt en undran kring hur mycket arbete det skulle innebära från hans 

sida. 

 

I början kändes det mer som att testa sig fram. Pierre gav studenterna en läxa, att känna 

hur det är att vara arbetslös för att identifiera vilka styrkor fokus bör ligga på, hur det ser 

ut i verkligheten. Sa detta lite seriöst, skulle vara till nytta för även studenterna. 

Studenterna gjorde aldrig uppgiften, då de inte trodde att Pierre menade allvar. 

 

Hos Pierre fanns idéer, studenter nappade på förslag men försökte aldrig komma på 

egna idéer. 

Det var i mitten av projektet som en förståelse började infinna sig, kring 

innovationsforum, att det gällde tre projekt, panelen, kritik, feedback. Vilket var efter 

kanske en månads tid. 

När det gäller mellanfas och slutfas så har det rullat på, när väl förståelsen fanns där. 

 

När det gäller studenternas sätt att ta eget ansvar för sitt lärande anser han att de fick 

ansvar, de tog inte ansvar. 
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Angående uppgiften att kontakta företag, så anser Pierre att det finns hur många sätt 

som helst att göra det på. Men studenterna såg bara den lilla biten, ringa eller maila. 

Andra sätt skulle exempelvis ha kunnat vara att besöka, kolla med partnerföretag med 

mera. Studenterna såg inte möjligheterna, utan bara praktiska hinder. 

 

Dynamiken kom igång lite, men inte riktigt när det gäller att verkligen ta uppgiften och 

kämpa. För att skapa den dynamiken tror Pierre att det är viktigt att sätta studenterna i 

rätt roll. Bengt pratade väldigt mycket och studenterna hade sina studentroller, 

perspektivet kring betyg.  Alla borde ha en roll från början, för att dels otydliggöra just 

studentrollerna. Bemöts de som studenter, beter de sig som studenter som gör uppgifter 

för betyg. Nu befann sig studenterna någonstans i mitten, de visste inte riktigt var de 

skulle stå. 

Pierre försökte svara personligt på mail, uppmuntrade studenterna när det var något bra 

som hände och upplevde sig ha ett glatt humör samt en avslappnad attityd. 

 

Hur resonerade du kring frihetsgrader under resans gång? Gav du deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

I början hade studenterna mycket frihet att komma med tankar och idéer, i slutet var det 

däremot väldigt styrt. Mycket för att det var obligatoriska och praktiska saker som 

skulle göras. 

 

Vad möjliggjorde/hindrade ditt arbete, utifrån gruppens handlingar? 

Att Pierre inte var på samma nivå som studenterna upplevdes som ett hinder i arbetet. 

Ville inte att hans ord skulle vara lag. Studenterna skulle kunna tänka själva. Situationen 

blev som så att studenterna fick bollen, sedan fick Pierre tillbaka den. Det blev 

förvirrande gällande ansvarsfördelning och hur mycket studenterna skulle bidra med. 

Studenterna kom inte med någonting. 

 

Vad möjliggjorde/hindrade ditt arbete, utifrån sammanhanget och omgivningen? 

Sociala företagen, externa parter. 

Situationen med Framtid Kronoberg satte hinder för vad som var tänkt. 
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Kunde du gjort något bättre? Vad hade du önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

Pierre menar att det enda man kan vilja göra om är när man inte har varit ärlig och han 

känner att han har varit ärlig hela vägen. 

Det hänger på kommunikationen. Konflikter, missförstånd grundar sig i att 

kommunikationen inte fungerar som den borde. Ingen vill störa någon. Pierre 

förväntade sig att få fler frågor via mail. Tycker att han fick för lite mail tillbaka 

eftersom hans utskickande saknade direkta detaljer. Vet inte om studenterna förstod. I 

samband med uppgifter som var akut kom mail, frågor dock. Var öppen med att 

studenterna kunde kontakta honom när som helst. 

 

Vad hade du önskat mer av utifrån sammanhanget och omgivningen? Sociala företagen 

m.fl. 

Pierre saknade vetskap om att det fanns ett större projekt, SORIS. Då han enbart såg en 

liten del och aldrig har involverats i hela sammanhanget. Det är mest Bengt som har 

haft hand om det. 

Det är flera kopplingar som saknas, och som visar att det skulle ha krävts mer 

integration. Bengt hade sina förväntningar, mål och studenterna hade sina. Studenterna 

hade ingen aning om exempelvis egentliga mål eller var pengarna går. Vilket får Pierre 

att ifrågasätta hur studenterna kan känna att de bidrar till något mer, eftersom de inte har 

fått se helheten. Han tror det är viktigt att alla vet varandras mål. 

Det hade varit av nytta med strategiska möten, där Ingrid, Krister med flera träffas och 

följer upp. 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Hur upplever du ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

När det handlar om att skapa förutsättningar för entreprenöriellt lärande, att studenterna 

skulle göra praktiska saker så upplevdes inte detta vara så tydligt. Inga direktiv från 

Bengt och heller inte någon direkt diskussion. Saknades riktlinjer. 
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Effektivitetsanalys: 

Har målen uppnåtts på ett effektivt sätt? Om inte, hur skulle resurserna bättre kunnat 

användas? 

Pierre vet inte vilka målen egentligen är, han visste att det fanns en stor klump av mål 

som antagligen hade gemensamma nämnare, men de var i så fall inte tydliga. Saknade 

kontext, sammanhang av SORIS. Pierre hade sina egna mål, Bengt hade sina mål, 

regionförbundet sina. Det hade varit bra att göra en karta, mindmap som kunde 

förmedla målbilden. Vidare hade Pierre inga mål när han hoppade in, utan utvecklade 

mål med tiden. 

 

Effektanalys: 

När det inte blivit som förväntat, vad hände då? Vad gjorde du åt det? 

Om Pierre körde fast under arbetets gång upplevde han att stöd fanns för honom. 

 

En del tyckte att Framtid Kronoberg borde släppts tidigare, hur tänker du kring det? 

Pierre menar att det var en ärlig illusion, att det var möjligt att lita på Framtid 

Kronoberg. Eftersom det finns ett samarbete där och kontakt med många av dem, deras 

uppgift är att hitta arbete åt arbetslösa. Väntan på Framtid Kronoberg varade i 3-4 

veckor och Pierre förstår att det var frustrerande för studenterna, både för de med 

uppgiften kopplad till Framtid Kronoberg och de som väntade på dem. Pierre anser att 

studenterna kunde ha utmanat situationen. Att han inte har sista ordet, att hans ord inte 

skulle behöva vara lag. Det hade känts bra att vara på samma nivå som studenterna. 

 

Följdfrågor: 

Hur upplevde du ledarrollen? Hur kändes det att leda i den ovisshet som fanns gällande 

framtiden och vad som skulle skapas? 

Pierre upplevde inte veta vad Bengt verkligen ville ha och hade inte varit processledare 

förut. Det fanns aldrig något möte med Bengt om vad som faktiskt krävdes. Det kändes 

som att det var ganska mycket förväntningar på förväntningar. Bengt ville presentera, ha 

forumet redan i mars men detta kändes omöjligt enligt studenter och Pierre. Blev 

framskjutet till maj. Känns inte som att Bengt insåg att det inte var så enkelt som det 

kunde se ut att vara. 

 



  

 

53 

I början var det mycket fokus på det strategiska arbetet, att tillsammans komma på 

någonting. Studenterna fick öppna uppgifter. Pierre visste inte om han skulle säga att de 

skulle göras till nästa vecka, hur mycket som kunde krävas från gruppen. 

 

Hur skulle kommunikationen kunna utvecklas till framtiden? 

Pierre tycker att mer omväxling hade varit bra, att inte alltid ha kontakt via mail och inte 

alltid ha möten på universitetet. Att alltid träffas i samma rum ger inte så mycket energi. 

Kommunikation är ju också det icke-verbala. Skulle varit mer motiverande om möten 

kunde utspela sig i olika miljöer. 

Mail ska besvaras. 

Lite mer informell kommunikation hade uppskattats. Att till exempel fika någonstans, 

träffas och koppla av från universitet, studier, arbete, med andra ord - mötas på ett annat 

sätt. 

 

Vilka förväntningar vill du att gruppen skulle ha på dig? Ibland upplevde deltagare att 

du hade mer planerat än att bara förstudien var gjord. Inte farligt att säga det belyste 

intervjuade studenter. 

Pierre känner att han borde ha fått vara på samma nivå som studenterna, ville inte att 

hans ord skulle vara lag. Studenterna skulle få tänka själva. 

 

Hur kan det göras i framtiden, så grupperna inte blir passiva i perioder? Samt så en 

positiv skapande spiral infinns hela tiden? 

Dels sudda ut studentbeteendet, behandla dem på ytterligare professionell nivå för att få 

samma tillbaka. Samt att från början agera mer tufft för att sedan mjukna med tiden. Att 

ställa mer krav i början och sedan låta det övergå i mer och mer frihet. 

 

4.4 Intervju med Leyla Yumer 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete, 

under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Leyla beskrev hur hon hoppade in väldigt hastigt som efterträdare utav Tomas. Hon 

tyckte detta initiativ var väldigt intressant, då entreprenörskap är av intresse för henne. 

Hon beskrev att det var ett tag sen hon gick i skolan och hur förvånad hon vart över 

studenterna, över det akademiska då hon mer jobbar praktiskt nu för tiden. 
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Hon berättade hur hon försökt stötta studenterna, då hon själv vet hur förvirrande det 

kan vara att hamna i ett nytt sammanhang. Ibland gick det bättre och ibland mindre bra, 

var väldigt många studenter så ibland svårt att hjälpa alla, men de gick bra. Ämnet i sig 

tycker Leyla är superintressant. 

 

I slutet av processen då innovationsforumet infanns, så beskrev Leyla att hon själv är 

väldigt aktiv och då förväntade sig lika mycket från studenterna. Att de var som 

oförstörda då de inte varit ute lika mycket i verkligheten, och de hade allt akademiskt 

fräscht i huvudet. Men det var ändå lite svårt att hålla deadlines till exempel. Men 

samtidigt resonerar Leyla att det inte var hennes jobb att få dem genom kursen utan att 

det måste finnas i deras motivation. Men det hon kunde göra var att vägleda 

studenterna, men sen är det upp till dem att slutföra. Därav var Leyla inför 

innovationsforum väldigt tydlig i vem som hade ansvar för en uppgift, likväl när 

deadline, datum infanns. Däremot om de inte gjorde det, sitt uppdrag så sa hon inte så 

mycket kring det, utan att då fick det bara vara så med följden att de inte levde upp till 

önskade kursmål. Även om vissa grupper ibland kan behöva inspiration, motivation. 

Däribland en grupp, som Leyla fick en egen stund med då hon tyckte deras energi var 

för dålig. Varpå hon tog ett snack och berättade ytterligare lite bakgrundsinformation 

angående vad ett socialt företag var och försökte öka energin, hon förklarade mer vilket 

hon tyckte gav energi och efter det tog det fart i den gruppen. 

 

Samarbetet mellan Bengt och Leyla har varit tydligt och rakt. 

 

Samtidigt som det är studenternas ansvar att saker och ting ska hända så har Leyla 

försökt känna av energin i gruppen och anpassat därefter. Inte analyserat så mycket utan 

bara kört på.   

Är ett annat förhållande då hon är van med anställda där hon kan kräva och förvänta på 

ett annat sätt än vad som går av en student. Utan deras eller Bengt ansvar att arrangera. 

 

Ibland upplevdes en klyfta mellan studenter och lärare. Vilken Leyla ibland kände att 

hon hamnade emellan, då det hände att studenterna hörde av sig mycket till Leyla. Men 

som då oftast fick förlängningen att Leyla dirigerade vidare frågorna till Bengt, då det 
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oftast var examinationsrelaterat. Leyla var ju entreprenören som även skulle 

projektassisterat Bengt endast. 

 

Leyla poängterar och understryker hur bra och nyttigt detta initiativet är för dem. 

Speciellt den sista gruppen som har startat ett helt företag. Hon menar att det som tog 

dem två veckor nu, kommer de i framtiden kunna göra på två dagar. Exempelvis att 

skriva stadgar kommer de klara på fyra timmar nästa gång. Leyla fortsätter att de kanske 

inte riktigt förstår värdet i detta men vilken kick de har fått fortsätter Leyla och vilken 

start. Det viktigaste menar hon är att de fått vara med om något sådant här utanför de 

vanliga studierna. Vilket hon önskar att hon själv hade fått när hon gick på universitetet. 

Alla borde faktiskt få vara med om något sådant här, det är entreprenören som gör 

företaget och inte företaget i sig menar Leyla. Ovärderligt att få en verklighetsstämpel 

som denna. Att få uppleva hur det fungerar, att det kan ta två veckor att få ett svar om 

respondenten inte vet vem avsändaren är. Likaså nätverkande, kontakter som skapas 

genom projektet kan vara ovärderliga för deltagarna som snart ska ut i arbetslivet. Att 

personer de träffat under studietiden på sådana här projekt kan vara halvvägs till ett jobb 

ser Leyla ur hennes entreprenörsperspektiv av projektet. 

 

Vad värdesätter du/värdesätter du inte, i kursen? Beskriv gärna topp- respektive 

bottenupplevelser. 

Leyla ser hela projektet som en toppenupplevelse. Hon ser även ungdomarnas 

kompetenser som ur ett företagsekonomiskt perspektiv som hon inte tror att studenterna 

själva förstår. Att de exempelvis gjorde ett reklammaterial som i vanliga fall skulle 

kunnat kosta bortåt 25 000 kronor, men som de gjorde i bara farten. 

När det gäller bottenupplevelser, så skulle botten i sådana fall vara teknik som inte 

fungerat men samtidigt menar Leyla att så kan det vara, inget att lägga värde på. 

 

Leyla reflekterar att allt inte är självklart, att detta var en pedagogisk uppenbarelse, hur 

svårt det är. Likväl att ha förståelse för andra och att få utmana sig själv i att förklara, 

beskriva på olika sätt. 
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Vilken var din roll i detta? Vad var din roll gentemot studenterna? Kändes det som att 

studenterna visste? En del undrade. 

Initialt kanske det var lite svårt för studenterna att greppa Leylas roll, lite förvirrande då 

hon var ledare men ändå inte. Ur hennes perspektiv bara var där som vägledare. Ur 

akademiskt perspektiv menade hon att hon inte hade några befogenheter, i exempelvis 

betygsättning varpå hon upplevde att studenterna var väldigt fokuserade på just detta, 

vad de får, samt vad de ska uppnå. Medan för Leyla så var tänket och förhållningsättet 

rent affärsmässigt, hur hon svarade gentemot studenterna. Istället för att sett dem som 

studenter. Vilket så här i efterhand hon kan se tog lite tid för studenterna att greppa, 

vilken roll hon hade. Likaså hur bra de kunde nyttja, men det fanns inte utrymme att 

komma in och säga “det här är jag”. Den formella rollen var bara att vara 

projektassistent till roll. Bengt och Leyla har i sin tur lärt känna varandra under 

projektets gång och även hos dem har det nog växt fram mer och mer vilka kompetenser 

de innesitter menar Leyla. Men för studenterna kanske en ytterligare presentation kunde 

klämts in till fördel för projektet reflekterar Leyla.  Eller exempelvis gett studenterna i 

uppgift att ta reda på vem Leyla var, så kunde de googlat med mera och insett hennes 

potential och resursbank. 

 

4.5 Intervju med Bengt Johannisson 

Processanalys: 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete med 

de tre projekten, under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Bengt menar att man låter det ena ge det andra och värdesätter flexibilitet. Att 

tillfälligheter har spelat in. Vilket tog sin utgångspunkt i hur den sociala ekonomin kan 

organiseras. Engagemanget fortsatte i form av idéskissande, fokus på att undersöka 

sociala innovationer, tankar kring sociala dimensioner samt försök att nå vad som krävs 

finansiellt sett. Intresse fanns sedan hos regionalförbundet och genom tillväxtverket 

möjliggjordes finansiella faktorer och projektet SORIS blev aktuellt. 

Vidare skulle projektet i sig vara passande att använda i forskning. Att skapa basen, 

startskedet för det entreprenöriella tog sin utgångspunkt i vad som möjliggör tre 

innovationsforum. Visionen grundade sig i att se studenter agera vid innovationsforum. 

Bengt har sedan skapat tre delprojekt som tillsammans bildar helheten, projektet 

SORIS. Där han har prövat sig fram via olika villkor för de tre grupperna. Den första 



  

 

57 

gruppen var väldigt styrd och den upplevde sig själv vara för styrd. Medan den allra 

sista gruppen upplevde en luddighet och för lite stöd. Bengt anser att tillvaron är 

mångtydig och att det gäller att göra något. 

Frågor som var viktiga handlade om hur man skulle organisera det hela för att göra det 

meningsfullt för studenter, att skapa förutsättningar för en lagom arbetsnivå och inte en 

sådant där man jobbar “ihjäl” sig, att skapa entreprenörskapets praktik. 

Bengt upplever sig ha arbetat med stort engagemang, att mycket tid har lagts ner utöver 

de projekterade timmarna. 

 

Bengt tycker sig ha förklarat det för studenterna men tror inte att det var till så mycket 

hjälp eftersom de är vana vid mycket detaljerade planer. Studenterna kände oro inför 

prestationerna, att stå upp framför publik, framför människor de inte kände. Det fanns 

hela tiden ett sökande efter sätt att hantera, så studenterna skulle ha något att hållas i. 

Det har i efterhand visat sig att studenterna har haft nytta av det hela genom 

reflektioner. Leva livet framlänges, förstå det baklänges. 

“Mittendelen” av processen fungerade väl. Bengt upplevde att den sista gruppen (Växjö 

Ung Kompetens) var frustrerad på grund av de förändringar som skedde med 

kompetensmässan. Att den inte blev av som tänkt och där av skapades en genuin 

frustration. Utöver denna situation har studenterna legat på och tyckt att det har varit 

roligt. 

 

Fanns specifika uppgifter, upplevde ingen oro kring vad som skulle göras. Själv 

ansvarade Bengt för vissa saker, att fixa med panelen, ta fram programmet. Upplevde att 

det fungerade bra med studenterna. Vad som har kommit i efterhand, visar att de har en 

del kvar att lära om entreprenörskap. 

Studenterna kände av orättvis fördelning av arbetet, Bengt försökte se till så att det var 

rimligt, genom att veta vilken som ville göra vad. Resulterade i gnäll över ojämn 

arbetsfördelning. Hade kunnat skötas internt. 

Mångtydighet skapar utrymme för egna initiativ, gick inte in i studenterna, skadade av 

skolsystemet. 

Många studenter har insett att de har utvecklat ny kunskap via projektarbetet. 
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Ibland upplevde studenterna det vara rörigt och visste inte vad som skulle hända, det 

fanns då en lycka över detaljer. Bengt hade som mål att få studenterna att inse, att få 

studenterna att ta eget ansvar. Gruppen (Gottfrids Lada) visade frustration. 

 

Trots att Bengt har engagerat sig i entreprenörskap tidigare och hade med sig kunskap 

vid projektets start var det ändå nu som gällde. Han menar att det inte går att 

generalisera, man måste hantera de entreprenöriella situationerna i nutid. Vilket skiljer 

sig mycket från hur man undervisar på universitet. Här handlar det om kunskap som 

bygger på intuition, på vad som känns rätt att göra. Studenter är vana vid planer och har 

inte hunnit bygga upp förmågan riktigt, att använda sig av magkänsla. 

Det skrivs mycket om entreprenöriellt lärande, Bengt själv har också skrivit mycket om 

detta. Det är situationen som skapar verkligheten. Vidare är det först i efterhand man 

kan skapa sig en struktur av läroprocessen. Reflekterat kring studenternas sätt att förstå 

situationen. 

 

Hur resonerade du kring frihetsgrader under resans gång? Gav du deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

Frihetsgraderna ökade med varje projektgrupp. Den första gruppen var mest styrda 

(SNI), den andra gruppen (Gottfrids Lada) fick sköta sig något mer själv, och den tredje 

gruppen (Växjö Ung Kompetens) hade högst grad av frihet. Den första gruppen kände 

sig för styrda, den tredje gruppen önskade sig ha mer stöd. 

 

Ett exempel är visitkort som trycktes upp till de första två grupperna, då tanke att 

företag skulle träffat studenterna, och de skulle bli av med visitkorten. Bengt tror att 

chanser som studenterna hade är av större värde än vad de förstår. Att de inte begriper 

betydelsen av kontakt och nätverkande. När de fick visitkort visste de inte vad de skulle 

användas till. Sista gruppen bestämde sig för att inte ha visitkort men sen var de överens 

om att de borde ha haft det istället. 

 

Hur fungerade processledarna? Ingrid, Krister och Pierre. 

Bengt upplever att han fick komplettera Ingrid och Krister. Pierre visste vad han ville 

och i den gruppen (Växjö Ung Kompetens) var David och Nina alerta. 
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Kunde du gjort något bättre? Vad hade du önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

Bengt tycker att studenterna hade kunnat fixa mer, ta mer initiativ, prata med andra 

grupper med mera. Han tycker att de gjorde sig okunniga samt att de var passiva. 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Vad tar du med dig för erfarenheter från projektdeltagandet, vad har det givit er? 

Bengt tar med sig grundsynen av att det entreprenöriella utvecklas i samspelet av dialog 

och miljö. Att planen, planering inte hjälper speciellt mycket utan vad som krävs är 

mycket engagemang. 

 

Hur upplever du ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

Att studenterna behövde genomföra sitt projekt för att de skulle förstå vad som var 

viktigt samt att de har lärt sig något, tolkar Bengt som att de har fått lära sig en del av 

entreprenörskapets praktik. Att entreprenörskap handlar om att göra något åt 

situationen. 

Följdfrågor: 

Hur tänkte du kring att ge deltagare förståelse för helheten? 

Bengt anser att studenter lyssnar dåligt om de inte vet att det handlar om sådant som ska 

komma på en tentamen. Leyla gjorde enligt honom samma observation. Flera saker har 

sagts men studenterna frågar igen. Studenterna var inte mottagliga för mer än sin 

konkreta uppgift. 

 

Hur tänkte du kring struktur och tydlighet gällande vad du förväntade dig för 

prestationer från deltagare? I initialskedet. 

Enligt Bengt handlar entreprenörskap om att hantera mångtydiga situationer. 

Studenterna förstod inte riktigt under arbetets gång, men i efterhand gjorde de det, att 

det inte går att förutsäga allting när man skapar något nytt. 

 

En del studenter upplevde att mailresponsen och dialogen var tveksam, hur tänker du 

kring det? 

Gällande maildialogen kände Bengt av frustration över att inte kunna studenternas namn 

och menar att det var svårt att skapa en god atmosfär digitalt. Tid till mer personliga 

möten hade varit bra. 
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Kan det vara idé att till framtiden tydligare belysa hur mycket plats deltagare kan ta? 

Detta då deltagare belyst att de inte ville trampa på Ingrids och Kristers varumärke. 

För Bengt är det viktigt att inte förstöra Ingrids och Kristers självförtroende. Han förstår 

att det var svårt för studenterna att hantera situationen, samt tycker att de hanterade det 

fint. Men att de dock hade kunnat vara mer aktiva för att komplettera. 

 

Att belysa resurser i form av kontaktnät, Navigatorcentrum med mera, upplevdes för 

sent från studenter, hur tänker du kring att belysa sådana praktiska kunskaper? 

Bengt menar att studenterna kan fråga. Den som vill bli vis ställer frågor. 
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5 Analys 

I kapitlet behandlas teoretiskt och empiriskt material i förhållande till varandra. 

 

Processen för SORIS 

Ljungberg och Larsson (2001) hävdar att kartläggning är ett inledande moment i det 

omfattande arbetet som handlar om att utveckla processer. Användandet av 

processkartor möjliggör mätning och analys av processer, för organisationer kan sådana 

mätningar och analyser av processer resultera i underlag som visar på dess svagheter 

och styrkor samt förbättringsmöjligheter. På samma sätt har vi nedan beskrivit 

organisationen via en organisationskarta för att kunna göra mätningar. 

 

 

Figur 1. Bild på struktur av projektet SORIS. 

 

Processanalysen handlar enligt Edlund (1981) om att analysera en serie av 

mellanliggande variabler som aktualiseras efter de genomförda insatserna som sedan 

skapar en rad effekter vid processer. Vilket har hänt på flera olika sätt inom projektet, 

exempelvis så upplevde studenterna från Gottfrids Lada i starten att de fick välja mellan 

tre olika konkreta projekt, men efter start vart allt väldigt fort otydligt och upplevdes 

som kaos. Frustrationer infanns då de inte riktigt såg helheten. Även Växjö Ung 

Kompetens upplevde en luddighet. Tengblad et al. (2007) poängterar att tydliga 

spelregler underlättar både ledarens och medarbetarens uppgifter. Spelreglerna kan i sig 

under projektet SORIS varit tydliga, gällande hur mycket utrymme studenterna fick ta 
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för egna initiativ, men sen gäller det att vara bekväm med att ta de initiativen, även om 

övriga kurser på universitet inte fungerar så. 

 

Bengt fortsätter även under sin intervju att en annan del gällande luddighet, otydlighet, 

kan uppfattats vag, för att han efter många år som lärare vet att studenter inte kan ta in 

allt för mycket information. Vissa saker hade han sagt flera gånger utan att studenter 

memorerat det, och när sådana tendenser infanns såg han ingen anledning att ge dem 

ytterligare massa ny information. 

 

Ingrid och Krister som var processledare för gruppen Gottfrids Lada, såg inte riktigt 

denna problematik, de såg sig heller inte riktigt som processledare, utan mer som 

resurser vid frågor med mera och inväntade mer instruktioner från Bengt. Vilket även 

studenterna fick en tendens att göra då han satte betyget, även om Ingrid och Krister var 

processledare. 

 

Denna problematik fanns i samklang med stora grupper, där studenter belyser att det 

gick att tänka “gör jag ingenting, märks ingenting”. Som kan varit lätt att falla tillbaka 

på när allt kändes för otydligt menar studenter från Gottfrids Lada. Växjö Ung 

Kompetens var också inne på det spåret att ibland upplevdes det som att alla väntade på 

alla och ingen grupp riktigt tog initiativ för handling, i perioder. Det gick att gömma sig 

i mängden. 

 

Det råder bland forskare lite olika meningar om vad den processinriktade utvärderingen 

inriktar sig på. Några anser att det är förloppet mellan beslut och åtgärd som är det 

viktigaste samt att det är utfallet fokus bör ligga på. Medan andra hävdar att processen 

också bör omfatta de förutsättningar och den kontext som omger och inverkar på 

förloppet (Zetterlund, 1997). 

 

Samverkan mellan struktur, kultur och företagande 

Just förutsättningar och kontext genom kommunikation har diskuterats under 

fokusgrupper, då vissa mail upplevts lite hårda, menade studenter från Gottfrids Lada. 

Bengt i sin tur menade generellt kring maildialoger, att han kände en frustration över att 

inte kunna studenternas namn och menar att det varit svårt att skapa en god atmosfär 

digitalt. Tid till mer personliga möten hade varit bra. Beard et al. (2006) menar att 



  

 

63 

lärprocessen enligt Lewin’s lärcykel kan upplevas väldigt olika för olika personer, för 

en person kan det upplevas väldigt entusiastiskt medans en annan kan vara väldigt 

missnöjd. Detta förklaras genom att olika personer har olika attityd till att ta till sig 

möjligheterna kring läroprocesser. 

 

Likaså hur deltagarna vart sedda, hade ibland upplevts negativt, så som då det i 

förbifarten sagt att “vi har detta möte för er grupp har gett mest huvudvärk” av en 

person med ledarroll. Vilket kanske var tänkt som ett skämt. Orsaken kan grundas i 

omställningen då ledaren i fråga kom från näringslivet och kanske var van att kunna 

ställa andra förväntningar och krav. Dock kan sådana uttalanden lätt misstolkas från 

studenter. 

 

Johansson (2002) menar att en institution, uttryckt i mycket allmänna ordalag, är en 

organiserad och etablerad struktur och procedur, baserad på för-givet-tagna formella 

eller informella samt medvetna eller omedvetna regler. Universitetet som institution har 

det precis som Johansson (2002) beskriver, men projektet SORIS har haft ett annat 

förhållningssätt med att få studenterna att bli mer entreprenöriellt handlande, på ett 

annat sätt än vad de andra kurserna kräver. Denna krock kring hur universitetets brukar 

vara men inte i detta projekt kan vara en stor orsak till att vissa studenter upplevt 

frustrationer. Likaså beskriver studenter från Växjö Ung kompetens att de kanske borde 

kommit mer rätt direkt, då exempelvis namnvalet vart fel och senare fick ändras. Frågan 

är om det är att “kommit fel” och om det verkligen fördröjde processen som beskrevs, 

då studenter även sagt att det var lugnt i perioder. Detta kanske mer var en vinkling 

kring hur mycket entreprenörskap de har lärt sig. Att det kanske inte blir perfekt direkt 

och att inom entreprenöriellt agerande så kanske det mer handlar om att göra om och 

göra rätt. Att lära sig att hantera föränderliga situationer som var syftet med kursen. 

Vilket fler studenter angett att de blivit mer bekväma med. 

 

Växjö Ung Kompetens ansåg att projektet hade behövt löpa under en längre tid. Dock 

sade samma grupp vid tidigare tillfälle att de hade lugna perioder. Vilket kunde 

utnyttjas i enlighet med vad Bengt tyckte, att studenterna hade kunnat fixa mer, ta mer 

initiativ och inte varit så passiva. 
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Pierre tyckte i sin tur att mer omväxling hade varit bra, att inte alltid ha kontakt via mail 

och inte alltid ha möten på universitetet. Att alltid träffas i samma rum ger inte så 

mycket energi menar Pierre. Kommunikation är ju också det icke-verbala fortsätts. 

Skulle varit mer motiverande om möten kunde utspela sig i olika miljöer. Därav skulle 

kanske fler uppstyrda möten kunnat vart en lösning på att inte hamna i passiva perioder. 

Ahmadi (2007) skriver att entreprenörskap skapas i en process av interaktioner mellan 

människan och miljön. Att entreprenörskap är produkten av samverkan mellan 

individen, den potentiella entreprenören och det samhälle eller den kontext han/hon 

lever i. 

 

Något positivt som Växjö Ung Kompetens tar med sig är den positiva upplevelsen att de 

fick genomföra något. Innovationsforumet, var konkret och de fick höra andras åsikter. 

De var nöjda med sitt innovationsforum, jämfört med tidigare gruppers engagemang. 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att hög kvalitet framförallt är den arbetsmiljö och de 

möjligheter till arbetsutveckling som verksamheten kan erbjuda. Studenterna har till 

mycket hög utsträckning fått utveckla sitt arbete vilket tyder på hög kvalitet. 

 

Personlig utveckling och utveckling av arbetsgrupper 

Gruppen uttryckte att de hade velat ha bättre kommunikation. När panelmedlemmar 

skulle skaffas så gick det inte så bra vilket deltagare skämdes lite över att inte lyckats 

med direkt. Beard et al. (2006) menar att när målsättningar inte går som planerat skapas 

ofta ångest, vilken kan vara en källa till lärande. Det kan handla om att deltagaren 

exempelvis upplever ett misstag vilket var fallet här. Vilket eventuellt denne då istället 

får erkänna och inte ta personligt. För att sedan se till orsakerna som går att lära av 

vilket i sig är positivt. Studenterna kanske ska upplysas mer om det i framtiden, allt blir 

lärdomar och erfarenheter, även om allt löste sig med goda insikter i efterhand här. Med 

detta exempel så kan Gottfrids Lada utryckta behov om mer stöttning kopplas. Även om 

exempelvis Pierre som var just processledare för Växjö Ung kompetens hade varit 

väldigt tydlig med att deltagare alltid kunde maila och kontakta honom, samt att han 

inom väldigt kort tid alltid ger svar. 

 

Gottfrids Lada menade att det var en toppenupplevelse att få göra något praktiskt. Att 

vara ute och intervjua företag och träffa inspirerande människor. 
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Växjö Ung Kompetens värdesätter en hel del i projektet och ser detta deltagande som 

positivt inför framtiden. Dels genom att de skapat en referens som de kan ta med sig i 

sitt CV. Att samarbetat med Bengt och hans namn ses även positivt inför framtiden. 

Detta helt i samma anda som Chan (2012) beskriver fördelarna kring 

handlingsorienterad läroprocess. Att sådana kunskaper minns mycket starkare, och att 

deltagare ofta upplever att de fått erfarenheter för livet. 

Deltagare poängterar även värdet av att varit med om processen att starta ett socialt 

företag, att faktisk på en anställningsintervju kunna säga att de skapat ett företag och 

gjort en uppstart med pappersarbete, företagsregistrering med mera värdesattes av 

studenterna. Tengblad et al. (2007) hävdar att personlig utveckling handlar om att uppnå 

den bästa möjliga upplagan av sig själv. Det handlar om att människan ska utveckla sig 

själv så att det har en positiv mening för både sig själv och för omgivningen. Just socialt 

entreprenörskap som projektet SORIS har inneburit det, att utveckla sig och 

omgivningen till något bättre. 

 

Likaså när deltagare gjorde event på stan så tyckte de det var ett kul initiativ att 

marknadsföra deras företag. En annan sak som deltagare i Växjö Ung Kompetens 

uppskattat är nya kontakter och stärkta band inom gruppen som inte fanns innan. 

 

En annan sak som deltagare värdesatt är hur nyttigt det varit att fått prata med 

arbetsförmedlingen, Navigatorcentrum med mera. Den lärdomen att få komma ut i 

verkligheten, så konkret speglar verkligen att de fått ut något av det här projektet menar 

en student. Leyla fortsätter i samma anda och menar att hela projektet vart en 

toppenupplevelse. Hon ser ungdomarnas kompetenser ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv, som hon inte tror att studenterna själva förstår. Att de exempelvis gjorde ett 

reklammaterial som i vanliga fall skulle kunnat kosta bortåt 25 000 kronor. Hon önskar 

att liknande projekt hade funnits då hon gick på universitet. 

 

Gottfrids Lada menar att valet av processledare och hur drivna de är speglar energin i 

gruppen. Det var också lite osäkerhet kring deras roller, precis som Ingrid och Krister 

beskriver i sin intervju, att de inte riktigt kände sig som processledare utan mer som 

supporters som fanns där vid behov. Bengt i sin tur upplevde att han fick komplettera 

Ingrid och Krister för att ihop skapa ett bra resultat. 
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Gällande Växjö Ung Kompetens och Pierre som processledare så kände Bengt att Pierre 

visste vad han ville, likväl att Nina och David var alerta där. Pierre i sin tur uppskattade 

gruppen i all hans välvilja och driv. Leyla i sin tur förundrades gruppen över hennes 

sociala nätverk och kompetens som fanns, vilket studenterna gärna skulle ha vetat och 

blivit inbjudna till tidigare. Men Bengt i sin tur menar att den som frågar blir vis, likaså 

Leyla mena att deltagare kunde googlat henne för att se hennes framgångar så kanske 

frågor uppkommit tidigare.  

Gällande attityd och social smidighet så hade studenter önskat lite mer av den varan i 

vissa hänseenden från Leyla. Likaså var det samma gällande Bengt i 

mailkonversationer, Bengt menar i sin tur att projektet var väldigt komprimerat 

tidsmässigt och hade det funnits mer tid att lära känna varandra istället för mest 

mailande så hade säkerligen inte denna punkt fått så stort utrymme. 

 

Måluppfyllnad 

Gällande måluppfyllnad menar Edlund (1981) att måluppfyllelse är skillnaden mellan 

de önskade effekterna och de faktiska effekterna som skapats genom de insatser som 

gjorts. Tonnquist (2008) fortsätter att målen ska vara mätbara, tydliga, specifika, 

accepterat och förankrat hos alla parter. Det ska dessutom vara tidsatt och realiserbart. 

 

Så ser Gottfrids Lada deltagarna att det kunde ställts lite högre förväntningar på alla. 

Samt att eftersträvat att en positiv spiral uppåt skulle skapats. Det ifrågasätts också ifall 

annan partnerorganisation istället för Gottfrids Lada skulle vart aktuellt. 

Växjö Ung Kompetens menar att planeringen kunde gjorts bättre. Likaså ibland 

snabbare beslut, då nu en grupp som hade med marknadsföring inväntade Framtid 

Kronoberg. Vilket gjorde en kedjereaktion av väntan i de andra grupperna. Här borde ett 

snabbar beslut tagits kring ny samarbetspart. Bengt tycker med att studenterna kunde 

varit mindre passiva för att kommit runt sådan här problematik. Pierre var även inne på 

det spåret studenter också kunde ifrågasätta, om det var värt att vänta. Pierre menar 

också att han hade mycket hopp kring Framtid Kronoberg så det vart en svår situation.  

En ledarperson poängterade hennes uppskattande över deltagandet i projektet, ur just 

den pedagogiska synvinkeln. Vilken hade prövats, reflekterats runt och utvecklats. 

 

Likaså menar studenter att referensram kring betyg bör utvecklas, så de entreprenöriella 

handlingarna verkligen belönas via betyget, samt att alla får samma förutsättningar. 



  

 

67 

Vissa studenter menade också på att det gick att gömma sig i mängden då grupperna var 

så stora. Bengt i sin tur försökte se till så att det var rimlig balans, genom att veta vilken 

som ville göra vad. Vilket resulterade i gnäll över ojämn arbetsfördelning menade han. 

Detta hade kunnat skötas internt, där personer med hög belastning kunde frågat inom 

gruppen vilka som hade lite att göra, för att sedan dela med sig av sysslor, men sådana 

initiativ togs aldrig internt inom gruppen fortsätter Bengt. 

 

Edlund (1981) beskriver att måluppfyllelse är skillnaden mellan de önskade effekterna 

och de faktiska effekterna som skapats genom de insatser som gjorts. Deltagare känner 

att de i mer eller mindre utsträckning provat entreprenörskap i skarpt läge, vilket var ett 

kursmål menar Bengt. Gottfrids Lada är lite mer tveksamma om det var så 

entreprenöriellt det de fick göra medan Växjö Ung Kompetens upplevde att det var ett 

väldigt entreprenöriellt projekt. Bengt menar att grundsynen av att det entreprenöriella 

utvecklas i samspelet av dialog och miljö. Att planen, planering inte hjälper speciellt 

mycket utan vad som krävs är mycket engagemang. Gottfrids Lada studenterna hade 

väldigt lågt engagemang, vilket kan vara en del i att de kände sig upplevt 

entreprenörskap i skarpt läge i mindre utsträckning. 

 

Gottfrids Lada deltagarna poängterar dock att de fått mer koll på entreprenörskap i sig, 

och hur Ingrid, Krister och Bengt verkar i sådan kontext. Gottfrids Lada var även osäkra 

kring vad målen egentligen var inom projektet. Men Växjö Ung Kometens fortsätter att 

grundidén med hela projektet har varit värt allt jobb. Har varit lärorikt och bra att någon 

tagit tag i det. Känns som projektet passar in i programmet då det är entreprenöriellt.  

Deltagare i Växjö Ung Kompetens fortsätter att de även tyckte att de lärt sig något 

entreprenöriellt, att de övat på det och de lärt sig det. Men även att det är en pågående 

process, med snabba förändringar. Kaos som uppträdde var lite överraskande men även 

bra. Att de blivit mer bekväma med att saker som möten snabbt kan ändras liksom 

projektets inriktning. 

 

En annan metod för att uppnå målsättningar var att frihetsgraderna skulle ökas ju mer 

tiden gick enligt Bengt. Dock för Gottfrids Lada så vart det tvärtom. De upplevde att det 

var väldigt öppet i början, medans studenterna i slutet av projektet kände att det smalna 

av med frihet. De ville heller inte trampa Inger och Krister på tårna i deras varumärke. 

Växjö Ung Kompetens däremot upplevde en väldighet frihet genom hela projektet. 
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Växjö Ung Kompetens upplevde att Bengt var med mer i början för att sedan övergå till 

mer mailkontakt. Detta faller i ramen kring Bengts resonemang att finnas med mycket i 

början för att sedan låta frihetsgraderna öka. Handledningen i sig likväl Pierres stöd 

skapade en atmosfär där mycket idéer kunde komma upp till ytan och jobbas vidare 

med. Schemat önskade studenter skulle passa bättre med andra kurser som löper 

parallellt. De tror även att de skulle kunna gå att effektivisera ytterligare vilket enligt 

Edlund (1981) är att eftersträva, att se över vilka alternativa insatser som på ett 

effektivare sätt skulle kunna realisera målen. 

 

Effektutvärdering 

Vedung (1998) menar att effektutvärderingens huvuduppgift är att besvara huruvida den 

studerade insatsen kausalt har gett upphov till konsekvenser i utfallsledet. 

Gottfrids Lada vart positivt överraskade med alla intervjumöten som gav positiv energi 

vilket de kanske inte hade förväntat sig.  

Likaså insikten att lärdomar som kommit via projektet. Att ibland på “fel” sätt lärt sig 

saker, att det trots allt är en bra upplevelse när det gåtts igenom, efter att frustrationer 

har lagt sig. 

Växjö Ung Kompetens reflekterade kring att de lyckades få 10 kg godis som sponsring 

till deras event, att sådant framsteg skapar glädje i gruppen.  

De andra grupperna hade fått visitkort, vilket Växjö Ung Kompetens själva valde bort 

på grund av andra gruppers negativa uppfattning kring det. Men som de i efterhand hade 

sett varit bra att haft. Enligt Vedung (2009) kräver effektutvärdering att det finns 

förväntade effekter av något slag, vilket vanligtvis syftar till mål. Målen för projektet 

hade studenter ibland inte så bra koll på, därav fanns det möjlighet till många 

oförväntade effekter från ungdomarna, vilket även vart fallet. 
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6 Slutsats 

I kapitlet förklaras den problemformulering som tillhör studien, vilken är utfallet av 

analyserad teoretisk och empirisk data. 

 

I enlighet med analysen så upplevde många studenter frustration i all ovisshet som 

entreprenörskapet innebar, dock går inte projektet SORIS att jämföra med annan 

undervisning. Studenter såg ändå efter projektet med distans på allt som hänt. De 

menade på att detta är ett bra projekt, som ger riktiga erfarenhet vilket är något att sätta 

på CV:et. När rätt personer hamnar på rätt plats och förstår potentialen i deras 

möjligheter kan mycket hända under ett sådant här projekt. Att ett företag skulle startas 

av studenterna var ett exempel på att mycket mer än vad som förväntas kan hända. 

 

En utmaning i många projekt är att motivera deltagare till handling och att personer inte 

ska hamna i svackor, passivitet. Om projektet skulle göras igen menar Pierre att sådant 

kunde förbyggas genom fler möten där temperaturen i gruppen fångas, likaså då ser 

över arbetsbelastning. Möten kunde även hållas på stan och i andra miljöer menar 

processledaren, just för att studenterna ska komma bort från universitetets struktur 

ibland. Lösa uppgifter hör till naturen för studenter men att även komma på sina egna 

uppgifter som entreprenör är inte lika vanligt i akademin. Gottfrids Lada menade att det 

var en toppupplevelse att få göra något praktiskt. Att vara ute och intervjua företag och 

träffa inspirerande människor.  

 

Potentialen i projektet var stort för den som fort förstod dess möjligheter. Personer som 

hade frågat mycket och utnyttjat projektets alla samarbetsparter till max kunde komma 

mycket långt. Sedan är det en process, rent tankemässigt att ställa in sig på allt nytt, 

många hade inte ens hört talas om fenomenet socialt företag innan projektet. Vilket bara 

det var en process att ställa in sig i, för att därefter börja handla i dess ramverk. Ur den 

synvinkeln kan det vara av positiv karaktär att ha ett långt projekt. Men 

handlingsmässigt gentemot de krav som ställdes för kursen så var tiden tillräcklig för att 

uppnå resultat, sedan är bara frågan hur högt ribban ska sättas. 

 

Något som är väldigt lärorikt behöver inte vara behagligt, även om alla har en gräns. 

Därav behöver inte för mycket fokus riktas på kritiken som skrivits från vissa deltagare 
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om de nu ändå efteråt säger att de ser många lärdomar. Viss kritik ske givetvis ändå tas 

för att till framtiden göra lärdomarna så smärtfria som möjligt, men processen till ett 

nytt sätt att tänka och verka inom kanske inte går helt smärtfritt. 

 

Dock att alla ska göra lika mycket samt referensramar kring det kan vara av värde att se 

över, alternativt en rekommendation att ha mindre grupper så det inte är lika lätt att 

gömma sig i mängden, vilket kanske kan vara en enkel väg för vissa om det är 

utmanade uppgifter. 

Majoriteten menar ändå att de fått uppleva entreprenörskap i skarpt läge vilket var ett 

mål med detta projekt. Det har glatt berättats om just möten som skett exempelvis nere 

på stan under Växjö Ung Kompetens event, likväl hänt oförutsedda positiva effekter 

såsom då sponsring till studenternas företag gavs. Det som skiljer sig i denna 

universitetskurs gentemot andra på programmet, är just att SORIS öppnat upp för möten 

i skarpt läge. Dessa möten kan i framtiden ge jobbmöjligheter som en samarbetsperson 

till projektet sa. Men även har det framkommit att det är i just mötena som många 

positiva ögonblick skett, i större utsträckning än vad de vanliga universitetssysslorna 

erbjuder. 

 

Studenter beskriver att de blivit mer bekväma i att vara i föränderliga situationer, vilket 

var ett syfte med kursen. Vilket är en erfarenhet de tar med sig framåt i karriären. Likaså 

att få forma sitt projekt och framtid, genom i detta fall exempelvis ett företag är en stor 

vinst för ungdomarna. Att ge den möjligheten är få som får på universitetet. Men även 

som handledare att finnas nära vid misslyckanden eller problem på vägen, då sådant 

ibland händer i entreprenöriella projekt.  

 

Att nätverk ökats genom projektet är genomgående, både från studenter och lärare likväl 

samarbetspartners. Flera handledare har under utvärderingar sagt, att detta kan vara en 

öppning för fler framtida jobb. Sådana kopplingar går inte mäta i pengar riktigt, utan det 

är möjligheter som skapats och om ett eller tre år när en student får en idé så vet denne 

de praktiska vägar att gå. Vart eller vem de ska kontakta för idéförverkligande. 

Studenter har kommit i kontakt med organisationer som de inte ens visste fanns innan. 

Att plantera ett möjlighetstänk är av väldigt stort värde, vilket projektet gett. 
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7 Reflektioner 

I kapitlet följer reflektioner som berör studien. 

 

Om Bengt Johannisson anser att studenterna inte var mottagliga för ytterligare 

information kring helheten, kanske studenterna inte är riktigt mogna för så här stora 

projekt. Kan det vara så att mindre projekt skall börjas med, så studenterna ej upplever 

lika stora frustrationer. För att sedan utvecklas, göra större och större projekt, så 

komplexiteten av projekten stegvis ökas. Alternativt dela upp projektet i tydligare delar 

med dess milstolpar, så etapperna i sig inte känns så stora och det blir en bekvämare 

resa för deltagarna. 

 

Gällande Bengts uttalande att planering inte hjälper speciellt mycket utan vad som krävs 

är mycket engagemang. Då kan frågan hur engagemang skapas ställas? Då detta var en 

upplevelsebaserad kurs, med praktiskt fokus kunde kanske ytterligare inspiration hållit 

grupperna över ytan under svackor. Gästföreläsare som lyckats inom just den nischen 

som delprojektet verkat inom kunde bjudas in. Att få höra ytterligare solskenshistorier 

från personer som gjort liknande resor hade kunnat tagits in tidigare än vid 

innovationsforumet. Vilket kunde vara av värde för studenterna, så de ser att det faktiskt 

går om det är inom ett område som faktiskt är helt nytt för dem. 

Likaså kanske högre krav kunde ställts på deltagare, speciellt i början av processen för 

att få igång dem ordentligt. Att ha tydliga strukturer på vad som förväntas, att det kan 

startas företag med mera genom kursen. Detta kanske inte studenterna kan se själva om 

de aldrig varit i sådana här processer. De vet kanske inte vad som är möjligt och att 

belysa det tydligt i början kan skapa mer engagemang, som Bengt efterfrågade. Leta 

faktorer som kan motivera och sedan trycka på dem gentemot gruppen. 

 

Deltagare som beskrev hur det kunde vara svårt att hitta paneldeltagare uttryckte, sa det 

inte till någon utan skämdes mer och letade sedan vidare. Att skämmas över att inte 

lyckas med detta är inget konstigt, då många människor i näringslivet är väldigt 

upptagna, därav kanske det hade vart mer konstigt om alla bara sa ja direkt. Denna tysta 

kunskap, kanske ska belysas för deltagare. Men frågan är också hur mycket curling som 

ska förekomma, att förbereda personer på att det kanske inte är så lätt som det låter. 

Men då kan också felaktiga förväntningar skapas, och blir uppfyllande profetia. Men det 
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kanske går att antyda att de inte ska bli ledsna om personer inte kan vara med för att det 

ofta finns förklarande orsaker, folk är upptagna. Deras nej kan bero på något helt annat 

än att de skapat ett dåligt arrangemang, vilket kanske är den första tanken studenten får. 

Alternativ under reflektioner efter ett “misslyckande” fråga hur deltagare upplevde 

sådana uppdrag, och senare förklara att det inte är konstigt om det var svårt att skaffa 

paneldeltagare, då sådana personer är upptagna med sina egna uppdrag och orsaker till 

nekande ej är konstigt.  

 

Gällande digital kontakt och mailkonversationer bör känsliga saker eventuellt inte tas 

per mail utan istället när personer ses. Detta då proportionerna av budskapet kan få 

större eller mindre effekt än önskat, då tonfall med mera inte går att utläsa i textform, 

utan bara blir spekulation. Likaså när konversation skett på Facebook, bör samma 

frågeställning reflekteras kring innan postning sker. Det kanske är värt det, men en extra 

tanke innan meddelande skickas kan vara av värde. 

Då Bengt inte haft deltagare tidigare och studenterna inte vet hans förhållningsramar 

och den frihet under ansvar som kan öppnas så kan det ta lite extra tid innan de mest 

kreativa idéerna framkommer. Detta då de övriga kurserna på EBD är väldigt långt från 

detta upplägg, så kan det ta lite tid för studenterna att förstå och förhoppningsvis 

tillräckligt tidigt in i kursen. Därigenom kan extra förtydligande kring förhållningssättet 

tidigt i kursen vara av stort värde, då kursen har sådan potential. Genom denna typ av 

kurs kan verkligt brinnande engagemang växa fram, och inte bara en uppgift som ska 

lämnas med motivator att få ytterligare en poäng för att kunna plocka ut en examen. 

Denna typ av kurs skapar dynamik, likväl potential för engagemang på ett helt annat sätt 

än andra kurser på EBD. 

 

Det syns ett samband med att deltagare i projektet känner sig uppfyllda av att göra 

konkreta handlingar, där resultat går att mäta lätt, likväl då de gör uppdrag där de får 

input från externa personer. Att vara ute i verkligheten, verkar vara det som uppskattats 

mest genom projektet. Sedan bara för att deltagare gillar det så behöver ansvariga inte 

låsas vid detta, om inte lärandemålen är sådana. Men som en röd tråd genom alla 

grupper så kommer mötena med nya människor fram som den mest positiva delen ur 

projektet. Detta borde universitet spinna vidare på och skapa mer liknande 

arrangemang, kurser. Likväl fortsätta och utveckla detta befintliga. 
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Utifrån förutsättningarna, att driva ett projekt med över 60 medverkande på eget bevåg 

av Bengt Johannisson, så tycks imponerande vilka resultat som uppnåtts. 

Arbetsbelastningen skulle inte alla kunnat hanterat. Att vara i processer som är utanför 

studentens komfortzon, kan skapa mycket känslor hos deltagare, vilket få kurser 

erbjuder i samma utsträckning. Studenter växer genom sådana här kurser, vilket är svårt 

att mäta på pappret. Stor eloge till Bengt Johannisson som vågar skapa kurser av denna 

kaliber, då det unika upplägget knappt går att hitta på Linnéuniversitet i övrigt. Gällande 

deltagares reflektioner bör huvudfokus läggas på hur deltagarna upplevde slutresultatet, 

då de fått perspektiv på processen. Då många var väldigt nöjda i efterhand. Synpunkter 

som kom fram gällande hur processens genomförande var, så kan det användas för att i 

framtiden få resan till målet bättre, men att resan var värd engagemanget var 

genomgående. Vi tror att dagens ungdom har stor nytta av kurser som dessa, och att det 

tillför så mycket värde för EBD studenter, till och med så mycket att det skulle kunna 

vara upp till 20-25 % mer av detta uppläggsstuk, för att få studenter att växa maximalt 

genom olika slags prövningar. Det kanske inte är helt smärtfritt att nå de högre 

höjderna, men för de studenter som är bredda att satsa mer och vågar utsätta sig för 

spännande möjligheter, så tror vi definitivt denna typ av upplägg har framtiden för sig. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjufrågor för studentgrupper (Gottfrids Lada och Växjö 

Ung Kompetens) 

Processanalys: 

Hur upplevde ni processen? Kommentera era upplevelser inför själva ert projekt 

arbete, under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Ändrades era frihetsgrader under resans gång? 

Hur fungerade processledarna? Ingrid, Krister, Pierre. 

Samt projektassistent Leyla? 

Kunde ni gjort något bättre? Vad hade ni önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

Vad hade ni önskat mer av utifrån sammanhanget och omgivningen? Sociala företagen 

m.fl. 

Vad hade ni önskat mer av utifrån programledningen, lärare? 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Vad tar ni med er för erfarenheter från projektdeltagandet, vad har det givit er? 

Hur upplever ni ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

Har ni fått bättre grepp om hur ni fungerar som entreprenörer? 

Tycker ni att ni har fått varit med om entreprenöriellt lärande? 

 

Effektivitetsanalys: 

Har projektdeltagandet varit värt din tid och ditt engagemang i förhållande till 

studiepoängen? 

Har ni haft de förutsättningar, de resurser som behövts för att nå målen på ett effektivt 

sätt? 

 

Effektanalys: 

Har ni blivit positivt överraskade, vad hände då i sådana fall? 

Har ni blivit negativt överraskade, vad hände då i sådana fall? 
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9.2 Intervjufrågor för Ingrid Annerstedt och Krister Henriksson 

Processanalys: 

Hur upplevde ni processen? Kommentera era upplevelser inför själva ert arbete, under 

projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Hur resonerade ni kring frihetsgrader under resans gång? gav ni deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

Vad värdesätter ni/värdesätter ni inte,  i kursen? Beskriv gärna topp- respektive 

bottenupplevelser. 

Vad möjliggjorde/hindrade ert arbete, utifrån gruppens handlingar? 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Hur upplever ni ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

Har ni fått bättre grepp om hur ni fungerar som entreprenörer? 

 

Effektivitetsanalys: 

Har ni haft de förutsättningar, de resurser som behövts för att nå målen på ett effektivt 

sätt? 

 

Följdfrågor: 

Vilken var er uppgift gentemot studentgruppen? 

Upplevde ni att er ledarroll var tydlig? Eller gick den ihop med Bengt? 

Hur arbetade ni för att driva på, motivera gruppen? 

Har ni några tankar, tips att dela med er av ifall något liknande engagemang skulle 

göras i framtiden? 

 

9.3 Intervjufrågor för Pierre Bignolas 

Processanalys: 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete, 

under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Hur resonerade du kring frihetsgrader under resans gång? Gav du deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

Vad möjliggjorde/hindrade ditt arbete, utifrån gruppens handlingar? 
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Vad möjliggjorde/hindrade ditt arbete, utifrån sammanhanget och omgivningen? 

Sociala företagen, externa parter. 

Kunde du gjort något bättre? Vad hade du önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

Vad hade du önskat mer av utifrån sammanhanget och omgivningen? Sociala företagen 

m.fl. 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Hur upplever du ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

 

Effektivitetsanalys: 

Har målen uppnåtts på ett effektivt sätt? Om inte, hur skulle resurserna bättre kunnat 

användas? 

 

Effektanalys: 

När det inte blivit som förväntat, vad hände då? Vad gjorde du åt det? 

 

Följdfrågor: 

En del tyckte att Framtid Kronoberg borde släppts tidigare, hur tänker du kring det? 

Hur upplevde du ledarrollen? Hur kändes det att leda i den ovisshet som fanns gällande 

framtiden och vad som skulle skapas? 

Hur skulle kommunikationen kunna utvecklas till framtiden? 

Vilka förväntningar vill du att gruppen skulle ha på dig? Ibland upplevde deltagare att 

du hade mer planerat än att bara förstudien var gjord. Inte farligt att säga det belyste 

intervjuade studenter. 

Hur kan det göras i framtiden, så grupperna inte blir passiva i perioder? Samt så en 

positiv skapande spiral infinns hela tiden? 

 

9.4 Intervjufrågor för Leyla Yumer 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete, 

under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Vad värdesätter du/värdesätter du inte,  i kursen? Beskriv gärna topp- respektive 

bottenupplevelser
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Vilken var din roll i detta? Vad var din roll gentemot studenterna? Kändes det som att 

studenterna visste? En del undrade. 

 

9.5 Intervjufrågor för Bengt Johannisson 

Processanalys: 

Hur upplevde du processen? Kommentera dina upplevelser inför själva ditt arbete med 

de tre projekten, under projektarbetet och i samband med innovationsforum? 

Hur resonerade du kring frihetsgrader under resans gång? gav du deltagare mer frihet, 

tror du deltagare upplevde det? 

Hur fungerade processledarna? Ingrid, Krister och Pierre. 

Kunde du gjort något bättre? Vad hade du önskat mer av utifrån dig och gruppens 

handlingar? 

 

Måluppfyllnadsanalys: 

Vad tar du med dig för erfarenheter från projektdeltagandet, vad har det givit er? 

Hur upplever du ambitionen, att pröva praktiskt entreprenörskap i skarpt läge? 

 

Följdfrågor: 

Hur tänkte du kring att ge deltagare förståelse för helheten? 

Hur tänkte du kring struktur och tydlighet gällande vad du förväntade dig för 

prestationer från deltagare? I initialskedet. 

Kan det vara idé att till framtiden tydligare belysa hur mycket plats deltagare kan ta? 

Detta då deltagare belyst att de inte ville trampa på Ingrids och Kristers varumärke. 

Att belysa resurser i form av kontaktnät, Navigatorcentrum med mera, upplevdes för 

sent från studenter, hur tänker du kring att belysa sådana praktiska kunskaper? 


