
ALE. Det började som 
ett pilotprojekt för att 
stimulera och utmana 
motiverade ungdomar.

Tio år senare firar 
YEE – Unga entrepre-
nörer i nya Europa – tio 
år som internationell 
entreprenörsutbildning.

I september exporte-
rar Ale sitt oslagbara 
koncept till Moldavien.

Tillsammans med engagerad 
personal från Warwick Uni-
versity och Oxford Brookes 
University har Ale kommun 
utvecklat ett unikt utbild-
ningskoncept som idag inte 
bara används för att lära unga 
om entreprenörskap, utan 
har också testats med fram-
gång för att hjälpa arbetslö-
sa att se nya möjligheter och 
komma vidare.

Årets version av YEE var 
den tionde i ordningen och 
projektledare Kjell Lund-
gren konstaterade efter 
gruppernas affärspresenta-
tioner samma sak som han 
gjort de tidigare nio åren.

– Ni är den bästa gruppen 
någonsin. Ni har fungerat så 
otroligt bra, arbetat så ambi-
tiöst och efter att ha hört era 
presentationer kan jag bara 
säga att ni är bäst.

29 ungdomar i åldern 
18-20 år från sju länder; Fin-
land, England, Tyskland, 
Ryssland, Italien och Molda-
vien fick under fem intensiva 
dagar på Krokholmens läger-
gård svetsa sig samman och 
brainstorma fram affärsidé-
er. Det låter kanske som en 

typisk entreprenörsutbild-
ning, men att utveckla af-
färsidéer är egentligen bara 
ett substitut.

– Eleverna är alltid nervö-
sa inför presentationen. De 
vet inte att eldprovet i ut-
bildningen redan är avklarat. 
Jag lyssnar knappt på redovis-
ningarna. För mig är det pro-
cessen dit som är det intres-
santa. Att se hur unga män-
niskor utvecklas, hur vi får 
dem att tänka i nya och mer 
kreativa banor. Det är syftet 
med hela utbildningen. Att 
vidga vyerna och ge dem 
självförtroende att våga testa 
nya vägar. Dessutom handlar 
en hel del om samarbete och 
att fungera i grupp, berät-
tar professor Roger Mum-
by-Croft som har varit med 

från början.
Att deltagarna kommer 

från olika hörn i Europa ger 
också utbildningen en extra 
dimension.

– Självklart berikar det alla 
och för alla utom engelsmän-
nen är dagarna en stor språk-
lig utveckling, säger Roger 
Mumby-Croft.

Inspiration
Inspiration är ett annat 

nyckelord i konceptet. Årets 
deltagare fick träffa entrepre-
nören Therese Albrechts-
son i högform. Hon fungerar 
idag som ett kvinnligt föredö-
me som företagare och före-
läser över hela Europa. Trots 
att Therese bara har passerat 
25 år är hon rik på erfarenhet 
från näringslivet.

– Du måste våga och vårda 
för att vinna. Tro på dig själv. 
Gör det du känner i magen 
är rätt. Det är okej att miss-
lyckas. Jag har gjort det, även 
om man helst pratar om allt 
annat, sa Therese och fånga-
de allas uppmärksamhet.

Efter föredrag gick hon 
runt och lyssnade på delta-

garnas idéer, gav dem tips 
och sin syn på saken.

– Hon är omåttligt populär 
och i år var det tredje gången 
som hon medverkade i YEE, 
berättar Kjell Lundgren.

Deltagarnas omdöme var 

lyriskt.
– Therese var fantastisk. 

Man blev verkligen sugen på 
att försöka gå vidare, menade 
Hugo Dürr, en av deltagar-
na från Göteborgs interna-
tionella gymnasieskola.

Även lärarna från Oxford, 
Nicolette Michels och David 
Cartwright, fick fina omdö-
men.

– Jag har aldrig träffat 
sådana lärare. De kan verkli-
gen konsten att lyssna och de 
säger att de gör det för att lära 
sig något nytt. I Italien finns 
det inga lärare som skulle ut-
trycka sig så. Har man en av-
vikande åsikt blir man istäl-
let ifrågasatt. Det har varit så 
lärorikt att vara här, sa Lucil-
la Amadori, 18, från Bertino-
ro i Italien.

Tysken, Christoph Kol-
lert, hade bara en sak att 
klaga på.

– Det gick alldeles för fort. 
Jag skulle kunna vara här en 
månad. Vilken miljö och 
vilka underbara människor. 
Det är omöjligt att beskriva. 
Jag kommer säga till alla att 
åka hit!

Berömmet haglade över 
Ale kommun och värdskapet. 
I september genomförs ut-
bildningen för första gången 
utanför Sveriges gränser. Då 
bär det av till Moldavien och 
två av deltagarna kommer att 
vara från Ale gymnasium.

– Vi vill att detta entrepre-
nöriella tänkande ska prägla 
Ales samtliga skolor i fram-
tiden, sa en nöjd kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).
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Dagens insamling går till hjälp för de 
översvämningsdrabbade i Pakistan

Ett oslagbart koncept
Upplaga nummer tio av Utbildningen Unga Entreprenörer i nya Europa

Therese Albrechtsson, superentreprenör, inspirerar deltagar-
na i entreprenörsutbildningen YEE.

Kjell Lundgren, projektledare 
för YEE under tio år, menade 
att årets upplaga var den 
bästa någonsin, men det har 
han sagt förut...

Teambildande aktiviteter som beachvolley är viktiga inslag i 
utbildningen.

Lucilla Amadori från Bertinoro med kollegor talade sig varm för cornburgaren som de ansåg 
måste lanseras hårdare till svenska snabbmatsleverantörer.

Ambitiöst och intensivt. Internet är ett bra verktyg när affärsidéernas styrkor och svagheter ska analyseras. 
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