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Sammanfattning YEE 2014

Den 2 – 9 augusti genomfördes 
den 16:e upplagan av Unga 
entreprenörer i Nya Europa, 

YEE, på Krokholmen. Tretton gånger 
har projektet genomförts i Sverige, 
två i Moldavien och en gång i  
Botswana.Botswana och Moldavien- 
projekten har genomförts med stöd 
från ICLD och SIDA.

Till årets projekt har det varit  
svårare att rekrytera ungdomar 
ute i Europa. Detta på grund av de 
rådande ekonomiska förhållandena. 
Till årets vecka på Krokholmen kom 
24 ungdomar från Italien, England, 
Ryssland, Polen, Moldavien, Sverige 
och för första gången från Egypten. 
De egyptiska ungdomarna kom  
genom en företagskontakt med Volvo 
IT, Göteborg och Moataz Ali.  
Vi hoppas att kunna etablera ett 
framtida samarbete med Egypten. En 
observatör från Spanien deltog också 
under veckan på Krokholmen och vi 
hoppas även där kunna  
utveckla ett samarbete.

Återigen har utbildningen haft  
stor genomslagskraft på ungdomarna 
och vid utvärderingen har det åter- 
igen givits höga poäng. Den inter- 
nationella mixen ger projektet en 
nödvändig dynamik och när ung-

domar från stora delar av världen 
träffas så skapas kontakter för 
framtiden. Olika kulturer inspirerar 
deltagarna och ger dem nya intryck 
och vänner för livet.

Krokholmen är en idealisk plats  
för att få fram en gemenskap och  
ett nätverksbyggande. Den energi  
som deltagarena utvecklar under 
veckan är enorm och genom  
samspel i hela gruppen så sker en  
stor personlig utveckling av  
deltagarna. Energin avspeglar sig  
att deltagarna ofta fortsätter sina 
grupparbeten långt in på små- 
timmarna.

Alla byggstenar i konceptet är  
viktiga. Krokholmen som är  
trivsam men för övrigt obebodd  
och belägen i den västsvenska  
skärgården strax innanför  
Marstrand. Den vassa utbildningen 
som Nicolette Michells, Dennis  
Larsen och professor Roger Mumby- 
Croft genomför tillsammans med 
dramapedagogen Mats Berggren 
är unik och ger ungdomarna nytt 
självförtroende och god kännedom 
om entreprenörskapets grunder. 
Mats ger också deltagarna team- 
bildande aktiviteter tillsammans med 
Jonas Ekstrand. Nytt för i år var att vi 

hade knutit Paal Evjent från EQP och 
Peter Tifelt, Företagarna i Ale till oss. 
Paal höll ett föredrag som byggde 
på att hitta sig själv och bygga upp 
ett självförtroende i sitt företagande 
samt en tro på konceptet. Evjents 
idéer kommer att integreras mer i 
kommande utbildningar.

Årets teamleaders Philippa Karls-
son, tidigare deltagare i Botswana, 
Victoria Long och Pierre Nordenfjäll, 
deltagare i fjolårets YEE på Krok- 
holmen, skapade god stämning och 
kreativitet bland årets deltagare och 
fick möjlighet att testa och  
utveckla sitt ledarskap.

Den fantastiskt goda maten sign- 
erad Christina Magnusson-Wallöe 
och Anna Dennerbro, har gjort köket 
berömt vida omkring. I teamet ingår 
alltid tre sommarungdomar från Ale 
kommun som assisterar i köket och 
dessa gör en storartad insats.

Ale kommun kommer under  
en vecka i början på december  
genomföra ytterligare en utbildning  
i Botswana i samarbete med ICLD 
och SIDA. Det är vår förhoppning att 
YEE kommer att fortsätta att utveckla 
spännande personligheter och 
nya deltagare från fler länder. 

Professor Roger Mumby-Croft startar 
alltid utbildningen med att slå fast:
Europe need more young entreprenuers 
and the world need more entreprenuers!

Ale kommun september 2014
Thomas Sundsmyr

Projektansvarig
Kjell Lundgren

Ass. projektledare
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Professor Roger Mumby-Croft har utvecklat 
den pedagogiska plattformen för YEE.

Nicolette Michells och Dennis Larsen leder 
utbildningen på Krokholmen.
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Bakgrund, syfte och mål
YEE, Young Entreprenurs in new  
Europe, startade 2001 under  
namnet Morgondagens Entre- 
prenörer. Det var ett framgångsrikt 
utbildningsprojekt som 2005  
övergick till en ut- 
vecklad fortsättning 
under namnet ”Unga 
Entreprenörer i nya 
Europa” (YEE). 

Tillsammans med Ales 
vänorter, Kaufungen 
i Tyskland, Bertino-
ro i Italien, Raahe i 
Finland,  
Marlborough-Warwick i England 
och St Petersburg i Ryssland samt 
Budesti i Moldavien genomförs en 
entreprenörsutbildning för ungdomar 
i samverkan med Warwick Univer-
sity i England som också skickar två 
elever.

Syftet med utbildningen är att stimu-
lera ungdomar till ett framtida entre-
prenörskap. Genom att rekrytera 
deltagare från åtta olika kulturer 
utvecklas dessutom språkkunskaper, 
samarbetsförmåga och andra sociala 
färdigheter. Utbildningen ska ge 
kursdeltagarna en utvecklad förmåga 
att tänka kreativt. Projektet ska också 

leda till att deltagarna utvecklar ett 
internationellt nätverk för framtiden.

Målet är att unga entreprenörer  
ska kunna se och analysera affärs- 

möjligheter. De ska också vara 
medvetna om vilka risker som finns. 
Ungdomarna ska efter att ha genom-
gått utbildningen känna ett bättre 
självförtroende och en övertygelse 
om att entreprenörskap är en positiv 
utmaning – en framtida möjlighet.
Utbildningen är förlagd till en ö i väst-
svenska skärgården och inleds med 
fyra teoridagar. Här får deltagarna 
lära sig mycket om vad som rör sig 
runt entreprenörskap. Framför allt 
får man träna i att tänka annorlunda. 
Huvudfrågan är ”Can I be an entre-
preneur?” Utbildningen varvas med 
teamstärkande aktiviteter.
Efter de inledande teoretiska  

dagarna genomförs ett projektarbete 
där deltagarna ska ”brainstorma” 
fram affärsidéer, formulera och 
presentera en affärs- och mark-
nadsplan för den valda idén. Detta 

sker i internationellt 
mixade grupper 
om 4-6 personer. 
Projektarbetet varvas 
med teambildande 
aktiviteter. 
Dessa moment 
ställer ofta krav på 
samarbete, förståelse 
för varandra 
och kreativitet för 

att skörda framgång. Utbildningen 
avslutas med gruppresenta- 
tioner av de olika affärsidéerna, där  
såväl marknadsplaner som affärs- 
planer ligger till grund för redovis-
ningen.

Ledarna för utbildningen har  
sedan starten varit erfarna 
pedagoger från bland annat  
Warwick University och Oxford  
Brookes University. På senare år  
har även en svensk entreprenörs- 
lärare tagit plats. Dennis Larsen  
var för övrigt en av deltagarna 
första gången utbildningen  
arrangerades.
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Deltagare YEE 2014 på Krokholmen

Polen
Dominika Jaziewicz
Sandra Własiewicz
Alicja Nath
Kamila Świerczyńska
Karolina Borowska

Moldavien
Gabureac Angela
Partas Oxana

Ryssland
Sofia Eleonskaia

Egypten
Salma Essam Mohamed
Moataz Roushdy Mohamed Ahmed 
Hammouda
Seif Muhallab

Sverige
Sebastian Leijen
Emma Helin
Jonathan Klys
Philip Norefjell
Julia Skånberg
Josefin Thorsson
Johan Lindén
Isabella Andersson

Italien
Alice Valeri

England
Hannah Jane Falconers Rogers
Jack Beresford

Teamleaders
Victoria Long
Pierre Nordenfjell
Philippa Karlsson

Lärare
Nicolette Michels
Roger Mumby Croft
Dennis Larsen
Mats Berggren

Observatörer
Moataz Ali
Ramon San Miguel
Kitchen
Christina Magnusson Wallöe
Anna Dennerbro
Andreas Bergstedt, 
Nathalie Johansson Alvetjärn, 
Julia Sandberg.
 
Island manager
Jonas Ekstrand

Projektledning
Kjell Lundgren
Thomas Sundsmyr
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Program
Lördag 2 augusti
Deltagarna anländer till Göteborgs
centralstation 
18.15 Buss till Krokholmen
19.00 Båttransfer till Krokholmen
19.30  Introduktion och
välkomstmiddag

Söndag 3 augusti
Utbildning
Teamaktiviteter
Internationell middag

Måndag 4 augusti
Utbildning
Teamaktiviteter

Tisdag 5 augusti
Utbildning
Teamaktiviteter
En svensk entreprenör
besöker projektet
15.00–20.00  Utflykt till Marstrand
(med båt)

Onsdag 6 augusti
Projektarbete

Torsdag 7  augusti
Projektarbete

Fredag 8 augusti 
Tid för reflektion
12.30 Avresa till Ale kommun
14.00  Projektpresentationer och
certifiering av deltagare – till-
sammans med media och andra 
inbjudna
17.00 Avslutningsmiddag
18.00 Busstransfer till Göteborg
19.00  Boende på SPAR Hotel
Göteborg
Fri kväll

Lördag 9 augusti
Hemresa
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Utbildningen steg för steg
Deltagarna får inledningsvis göra en 
tankekarta runt frågan ”Kan jag bli 
en entreprenör?” De ska ta hänsyn 
till sina styrkor och svagheter,  
möjligheter och hot samt se hur  
de påverkar varandra.

På Krokholmen, norr om Marstrand, 
där utbildningen är förlagd under 
fem av sju dagar, varvas undervis-
ning och projektarbete med team-
bildande aktiviteter. Lokaliseringen 
till en öde ö stimulerar de sociala 
egenskaperna och främjar nätver-
kande.

Deltagarna delas in i internationellt 
mixade grupper och får i uppgift att 
efter vild ”brainstorming” formulera 
en affärs- och marknadsplan för 
den valda idén.

Under en av dagarna gästas  
projektet av en eller flera entre- 
prenörer. I år var det Paal Evjent 
och Peter Tifelt som delade med  
sig av sina erfarenheter.

Som ett naturligt och nödvändigt 
avbrott får deltagarna åka färja till 
Marstrand en kväll.

Avslutningsvis sker en presentation 
och redovisning av projektarbetena 

inför inbjudna gäster. Affärsidéerna 
behandlade i år tuffa och angelägna 
ämnen som svälten i Afrika, energi-
försörjning via turbiner, utvecklad 
frukt- och grönsaksodling i Moldavien 
för export, kunskaps- och erfarenhets- 
utbyte via nätet för att bland annat 
öka förståelsen för varandra och 
skapa nya jobb, stimulerande kost-
tillskott för trötta elever, samt ett 
koncept för gröna rekreationsytor  
i storstäder med start i Tokyo.
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Utvärdering
Som avslutning på kursen fick alla 
deltagare fylla i en utvärdering. 
Bland annat fick de betygsätta 
kursens program, upplägg och 
pedagogik på en skala 1-5 (där 1 är 
dåligt och 5 är mycket bra). Som ni 
kan se var lärarna bara en 5:a från 
att få högsta betyg från samtliga 
deltagare!

1. What do You think about teaching? 4,95
2. What do you think about the work whith swedich entreprenuers? 4,60
3. Do You fell that the course provided good networks opportunities? 4,47
4. What do you think about the food? 4,47
5. What do You think about activities and free time? 4,43
6.	 How	useful	for	You	was	doing	the	final	project	and	presentation?	 4,39
7. What about accommodation? 3,45
8. Give an overall number for the whole course, everything includes. 4,58
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OxfordRyssland Polen

Egypten MoldavienSverige

– Jag kommer aldrig glömma  
naturen och de röda stugorna. 
Människorna här i Sverige har gjort 
starka intryck på mig. Alla hälsar 
och är vänliga. Så är det inte hemma. 
Den viktigaste erfarenheten har  
varit att inte ge upp, att det alltid 
finns en lösning. Det gäller bara  
att våga tänka ur nya perspektiv.  
Lärarna har varit enormt skickliga.

Sofia Eleonskaia, 24
– Attityden hos deltagarna, lärarna 
och alla gäster blir ett bestående 
minne. Alla är så vänliga och vill 
alla gott. Jag trodde inte det fanns 
sådana platser. Deras positiva  
inställning har smittat av sig på 
mig. Det kommer betyda mycket 
för mig och jag känner ett helt  
annat mod och självförtroende  
än innan jag åkte hit.

Kamila Swierczynska, 17
– Jag är så otroligt imponerad  
över vilken bra engelska alla talar 
här. Jag får verkligen tänka mig för. 
Upplägget för utbildningen är bra 
och det kommer jag ha nytta av i 
framtida universitetsstudier.  
Det finns ett ständigt fokus på 
kreativitet och att inga sätt  
behöver vara fel, bara annorlunda.

Hannah Rogers, 17

– Jag är van vid att skolan begrän-
sar vår kreativitet och att lärarna 
styr oss i en bestämd riktning. Här 
har det varit precis tvärtom. Att få 
tänka fritt skapar kreativitet. Detta 
är precis vad vi behöver i Egypten. 
Om du ska flytta på en bil ensam 
är det tungt, men om man hjälps 
åt att knuffa på går det lättare. 

Moataz Roushdy, 20 Johan Lindén, 17

– För en vecka sedan kände  
jag ingen här, nu känner jag alla. 
Det har varit en väldigt lärorik tid 
och även om det inte blev särskilt 
många timmars sömn sista natten 
så har det varit värt det.

Partas Oxana, 19

– Det har varit en suverän vecka 
med bra lärare och härliga  
kamrater. Att vara ute på en ö 
gjorde utbildningen mycket  
speciell. Projektarbetet har varit 
lärorikt och ställt krav på sam- 
arbete. Jag har njutit av varje 
sekund.



”The course was great. It made me realise so much
about myself and my entreprenurial skills”.

”Better than I expecting, all the people have been really nice
and friendly. My total vote 10 points”.

”It was almost the best camp I’ve ever been to. My self confidence is 
stronger after this project and I became more open and brave”.

”The YEE give an amazing experience to young people. I am more 
motivated to study after this and I hope the project will grow”.

”The project give young people a chance to become more 
creative and to think outside the box”.

”First I was very nervous about my english, but everyone was understanding 
and don’t blame you. I liked the lessons and all the work that we have done.

 I learned that you can do everything if you just want it”.
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Alice Valeri, 18
– Jag är skoltrött och vill egentligen 
inte läsa vidare på universitet. Jag vill 
skapa, gärna måla, men det är svårt 
att försörja sig. Nu känner jag att 
jag har inspirerats och min engelska 
har utvecklats. Det vill jag gärna 
fortsätta göra. Jag funderar på att 
åka till England med fokus på eng- 
elska och ett lättare jobb. Pedagog- 
iken här på ön har varit kreativ och 
fått även mig att känna studielust. 

Italien




