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   ABSTRACT 
 

 

This project is based on the investigation, of how to promote entrepreneurship as                         

a focus among students at Roskilde University, specifically HumTek. The research                     

within the project seeks to understand what represses the students starting their                       

own company. By sending out a questionnaire, and developing a CCM map, we                         

have a full overview of the circumstances the students are in. It is then                           

complemented by interviews of key figures who, while studying at HumTek RUC                       

University, have started companies. By depending on the insights of the key                       

figures and the needs of the students, we have iterated through several different                         

design solutions and ended up developing an entrepreneurship workshop for                   

HumTek. Then by executing this workshop with an approach of utilizing Action                       

research, it has given us further material to implement in future iterations of                         

workshops. 
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1 BEGREBSAFKLARING 

HumTek: Den Humanistisk Teknologiske Bachelor ved Roskilde Universitet. De                 

studerende vil også blive refereret til som `HumTekkere´ i projektrapporten. 

 

FabLab: Fabrication Laboratory, er et åbent `værksted´ og prototype laboratorie,                   

som ligger centralt på Roskilde Universitet. 

 

Rapid-prototyping: Er en hurtig prototype på et produkt. 

 

StudyLab: Er et studieadministrativt foretagende, placeret på HumTek, 

Roskilde Universitet. 

 

Minimum Viable Product (MVP): Refererer til et produkt, der er baseret på                       

minimale antal tests og få eller ingen omkostninger. Bliver ofte brugt i                       

forbindelse med Lean Startup. 

 

Lean Startup: Lean opstart refererer til en virksomheds metodologi, hvor man                     

tester et produkt på et marked, oftest med et minimum viable product (MVP),                         

som kan gavne en virksomhed på produkt-fronten og give indsigt i et marked,                         

på den hurtigste og billigste måde. 

 

RUC: Roskilde Universitet, førhen Roskilde Universitets Center.  

 

CBS: Copenhagen Business School. 

 

KU: Københavns Universitet. 

 

DTU: Danmarks Tekniske Universitet. 
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 2 I NDLEDNING 
Vi vil i dette afsnit komme ind på vores problemfelt og indledning, for at              

introducere læseren til projektet, samt redegøre for valg af emne.  

2.1 Problemfelt 

Iværksætteri er et voksende fokusområde på andre universiteter, såsom CBS og DTU, hvor             

man på DTU har hjulpet studerende med at åbne nye virksomheder, “Siden 1999, har DTU               

hjulpet studerende, med at åbne over 2.000 nye virksomheder, som sammenlagt har            

genereret over 7 milliarder kroner i omsætning.” (Finans.dk. n.d). Regeringen har også sat             

fokus på entreprenørskab og iværksætteri, ved at etablere en fond for entreprenørskab i             

2010, som skal hjælpe studerende med at starte flere nye virksomheder (ufm.dk. n.d). 

 

Derudover har man som studerende en række økonomiske fordele, der gør det lettere at have               

en virksomhed ved siden af studiet. Dette betyder, at selvom ens omsætning er lav, kan man                

få hverdagen til at køre rundt, “Som studerende har du typisk meget lave udgifter til privat                

forbrug. Det giver dig en fordel, fordi du ikke behøver at generere en særlig høj omsætning,                

før du kan “leve af det” (Jørgensen. 2015). Derudover har man som studerende også adgang               

til SU lån, som er den billigste finansieringsform (Studygate.dk. 2016). Studerende har flere             

fordele ved at starte virksomhed under studiet, og særligt HumTek studerende har gode             

vilkår for at starte virksomhed baseret på egne idéer, workshops eller projektarbejde.  

 

Det menneskelige (Humaniora) og det tekniske (Teknologi) aspekt er de primære           

fokusområder for de studerende på HumTek, og de har derfor den fordel, at deres studie               

hjælper dem med, at kunne tænke samfundsmæssige problemer, i kombination med           

teknologien. Men hvorfor er der ikke mere fokus på iværksætteri på en uddannelse, som              

underviser i teknologi, design og som har workshops, der fokuserer på nyskabelse og             

innovation? Hvorfor er der ikke flere HumTekkere, der starter egen virksomhed og, hvordan             

kan man øge fokuset på iværksætteri på HumTek? 
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2.2 Introduktion 
 
Vi vil i denne projektrapport undersøge, hvordan man kan sætte iværksætteri i fokus for              

studerende på Roskilde Universitet, med særlig fokus på HumTek. Valg af emnet, kom af              

gruppens fælles interesse for virksomhedsopstart; Hvordan foregår det? Hvilke kriterier skal           

opfyldes? Kan processen gennemskueliggøres? Ud fra disse spørgsmål, var det gruppens           

synspunkt, at det ville være interessant at undersøge, hvordan man kan sætte fokus på              

iværksætteri og, hvordan et socialt samlingssted kan hjælpe på dette. 

 

Vi vil undersøge om det er muligt at simplificere/fremme virksomhedsopstart for studerende            

på HumTek ved hjælp af en workshop. Vi vil også hjælpe de studerende på HumTek, godt i                 

gang, for at skabe de bedste rammer for iværksætteri, ved at lave et socialt samlingssted, via                

en workshop.  

Vi vil derfor interviewe folk, der har startet egne virksomheder, både under og efter deres               

studietid, for at høre, hvad der har gjort det nemmere for dem, og hvilke problemer de har                 

oplevet. Gennem vores undersøgelser vil vi identificere, hvilke muligheder og faldgruber,           

der sker under opstarten af virksomheder, for de studerende. Målet med denne undersøgelse             

er, at kunne udvikle en række gode råd, og inkorporere dem i vores workshop, der skal øge                 

sandsynligheden for, at flere studerende forsøger sig med iværksætteri. 
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 3 PROBLEMSTILLING 

Vores problemstilling er følgende: Hvad vil det sige at gå fra ide til produkt, til               

virksomhedsopstart, som studerende? Vi, i gruppen, har selv en hypotese om, at det at starte               

virksomhed virker meget stort og tilnærmelsesvis uigennemskueligt. Dette vil vi gerne           

belyse ved at undersøge, hvordan vi om muligt, kan fremme iværksætteri eller gøre hele              

virksomhedsopstarts processen mere medgørlig.  

 

Vores hypotese er, at folk er iderige, og især er gode til at komme på eventuelle                

forbedringer eller optimeringer til allerede eksisterende produkter, der kunne føre til et            

virksomhedsgrundlag. Det er dog de færreste, der faktisk kommer i gang med selve             

virksomheden, af forskellige årsager. Det vil sige at ideen er til stede, men at folk om muligt                 

føler sig forhindret. 

 

Behovet er derfor, fra vores side, at optimere antallet af opstartsvirksomheder. Dette vil vi              

gøre ved at undersøge iværksætteri feltet, med HumTekkere i fokus, og foretage interviews             

af relevante personer. Informationerne vi får herfra vil så udmunde i et produkt, der skal               

fremme vores problemstilling. 

 

Problemstillingen er primært relevant for personer, der går med ideer og tanker, som kan              

videreudvikles til en reel virksomhed, men som af en eller anden grund har fravalgt at gøre                

det. Ved at søge på Google findes der massere af information og materiale om det at starte                 

virksomhed, men på trods af dette virker processen stadig uoverskuelig at gå i gang med. 
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3.1 Problemformulering 
Hvordan kan en workshop designes og, på hvilken måde kan den hjælpe            

med at fremme iværksætteri for HumTek studerende? 

3.2 Arbejdsspørgsmål 
 

● Hvad er de hyppigste årsager, der hæmmer HumTek studerende med at gå i gang              

med deres egen virksomhed? 

 

● Hvilke fordele har man som HumTek studerende, når man vil starte sin egen             

virksomhed? 

 

● Hvilke tiltag kunne fremme virksomhedsopstart for studerende på HumTek,         

Roskilde Universitet? 

 

● Hvordan kan man overskueliggøre virksomhedsopstart for HumTekkere, ved brug af          

en workshop løsning? 
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4 AFGRÆNSNING 
I dette afsnit kommer vi ind på nogle af de fravalg, vi har foretaget i               

projektet. Vi kommer, blandt andet, ind på virksomhedstyper, målgruppe         

og fravalg af målgruppe interview. 

4.1 Virksomhedstyper 

Vi har i gruppen besluttet os for at afgrænse os fra at undersøge virksomhedstyper. Vores               

primære tanke var, at undersøge, hvilken virksomhedstype, der bedst egnede sig til            

studerende, som gik med tanken om at starte virksomhed. Da vi i mellemtiden valgte at               

fokusere på, hvordan vi kan sætte fokus på iværksætteri, kom vi i mellemtiden til              

konklusionen at primært arbejde med vores workshop, og fravalgte derfor          

virksomhedstyper.  

4.2 Valg af målgruppe 
 
Vi har i vores projekt valgt at fokusere på virksomhedsopstart for studerende på RUC, mere               

specifik fra HumTek. Dette var på baggrund af, da vi mener, at HumTek studerende              

besidder indtil flere faktorer fra deres studie, der kunne hjælpe eller gøre det nemmere at               

opstarte en virksomhed. 

 

Disse faktorer inkluderer ”Workshops”, som er et to ugers forløb, som alle fra HumTek har,               

under både første og andet semester af deres universitetstid. Disse workshops introducerer            

de studerende til forskellige emner og tilgangsmåder, der kunne inspirere dem, til at starte              

en virksomhed relateret til disse emner.  

 

Disse workshops introducerer, blandt andet, de studerende til computerprogrammering,         

hvordan man designer bræt/kortspil, Brun Stol, som er en design workshop, samt mange             
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andre koncepter. Mange af disse kunne benyttes til idegenerering af virksomhed, eller endda             

give dem nogle af de færdigheder, som det kræver til at starte en virksomhed. 

 

En anden ting, som også kan hjælpe HumTekkere med idegenerering og           

endda produktudvikling er FabLab, hvor der altid er FabLab guruer, der           

assisterer de studerende med at bygge og udvikle enhver ide, de studerende            

har, både i forhold til RUC opgaver/projekter, og i fritiden. Dette kan            

potentielt hjælpe de studerende med at udvikle de ønskede produkter, så           

længe de har en fungerende ide. 

 

Studerende på HumTek, bliver fra første semester, introduceret til HumTeks          

problemløsningsmetode. Denne måde at tænke på, kan godt blive overset når det kommer til              

”redskaber”, der kan hjælpe med at starte en virksomhed, men på grund af denne metode               

bliver de studerende hurtigt vant til at tænke på metoder eller produkter, til at løse et                

problem eller nå et mål. 

 

Derudover har studerende på HumTek også adgang til fag som ”Social entreprenørskab” og 

”Virksomhedsstudier”, der kan lære de studerende, hvordan en virksomhed virker, samt 

hvilke typer virksomheder der er, og på den måde give dem en fordel, hvis de skulle beslutte 

sig for at prøve kræfter med virksomhedsopstart. Det skal dog siges at disse valgfag ikke er 

eksklusive til HumTek, men på grund af deres relevans fortjener de alligevel at blive nævnt. 

 

Til sidst har de studerende på HumTek den fordel, at deres forelæsninger oftest ligger med 

at par dages mellemrum, og de derfor ”kun” skal møde ude på RUC to til tre gange om 

ugen. Dette betyder, at de ville have mere tid til at starte og køre en virksomhed, ved siden 

af deres studier. 

4.3 Fravalg af målgruppe interview 

I projektforløbet foretog vi et målgruppe interview, dog fandt vi ud af under selve              

interviewet, at personen ikke helt passede ind i vores målgruppe, og derfor har vi fravalgt at                

have dette med i rapporten. Begrundelsen var, at personen allerede havde virksomhed            
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kørende, inden hun startede på universitetet, samt at hun ikke havde brugt universitetet til              

andet end at finde medarbejdere. Derudover havde informanten heller ingen mening           

vedrørende universitetet, som et sted, der kunne hjælpe i en opstartsfase, plus de havde en               

allerede klar indsigt i, hvilken retning deres virksomhed skulle gå.  

 

5 MOTIVATION 

 

Gruppens medlemmer havde alle en interesse i iværksætteri emnet, og enkelte           

havde interessen i at oprette egen virksomhed, men havde ikke den nødvendige            

viden til at skubbe det i gang. Dertil var der også en fælles forståelse af, at vi                 

havde mulighederne for at lave rapid-prototyping ved at bruge FabLab til           

virksomhedsopstart.  

 

Der var en fælles overensstemmelse af, at HumTek uddannelsen i sit indledende            

startforløb lagde op til, at dets kurser og projekter, samt diverse RUC aktiviteter             

gjorde det muligt for at starte en virksomhed. Dog er denne introduktion ikke             

blevet fulgt til døren, og derfor mener vi, at det kunne være interessant at              

specifikt dykke ned i, hvordan man kan fremme iværksætteri i praksis på            

HumTek. 

 

På et personligt niveau, er der flere i gruppen, der gerne vil starte virksomhed,              

men ikke ved, hvor de skal starte, og derfor så vi dette projekt som det optimale                

springbræt for at komme deres ambition nærmere. 
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 6 S EMESTERBINDING 
 

Dette projekt vil have to tilknyttede fagdimensioner: Subjektivitet, Teknologi         

& Samfund (STS) og Design & Konstruktion (D&K). Valget for disse           

dimensioner bunder sig i rapportens valg af metoder. 

 

6.1 Subjektivitet, Teknologi & Samfund 
Forankringen i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) kommer af dens fokus på            

relationerne mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Dimensionen belyser de          

samfundsmæssige og humane aspekter af en problematik, og forsøger at undersøge,           

hvordan en teknologi kan påvirke samfundet, samt det enkelte individ. 

 

Vi vil, under denne binding, benytte os af semi-konstruerede interviews, ved at interviewe             

relevante personer, der har oprettet virksomhed. Derudover vil vi benytte os af kvantitativ             

dataindsamling, som indfaldsvinkel til vores målgruppe, ved brug af spørgeskema blandt           

studerende på HumTek.  

6.2 Design og Konstruktion 
Den anden dimension vi har valgt at inddrage i vores projekt er Design & Konstruktion               

(D&K). Valget af dette bunder sig i dimensionens fokus på sansning, perception og             

kognitive processer hos brugere. Ved at gøre brug af metoden Colored Cognitive Map             

(CCM) (se bilag 2), vil vi kunne kortlægge de problemer, som der er forbundet med vores                

overordnede problemstilling, der forhindrer vores målgruppe i at oprette virksomhed.  

 

Ved at binde projektet op på STS og D&K, vil vi gøre brug af metoder og teorier fra de to                    

dimensioner, som kan hjælpe os med at forstå vores problem, som kan lede til en potentiel                

løsning.  
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7 METODE 

I dette afsnit belyser vi, hvordan vores empiri er blevet produceret, for at opnå              

empiri, som vi kan bruge i analysen og til fortolkning af vores problemfelt. Vi vil               

dermed redegøre for de metodiske fremgangsmåder, vi har anvendt for          

anskaffelsen af vores empiri.  

7.1 Metodisk struktur  
For at give et overblik over vores metodiske struktur, vil vi herunder kortlægge, hvordan vi               

har udformet og udarbejdet projektets empiri: 

 

1. Under første trin indsamler vi kvantitativt data ved hjælp af et spørgeskema,            

som vi sender ud til HumTek studerende, for at opnå målbar data, ud fra de               

nuværende studerende på HumTek.  

 

2. I det andet trin, gør vi brug af kvalitative semistrukturerede          

ekspertinterviews, inden for fagområdet, med en hermeneutisk tilgang, hvor         

vi endvidere præsentere interviewpersonerne, vi har valgt at supplere i          

projektet.  

 

3. I det tredje trin, tegner vi et Coloured Cognitive Map om, hvad der hæmmer              

iværksætteri for studerende på HumTek, som vi blandt andet udarbejder ved           

hjælp af første og andet trin (se bilag 2). CCM hjalp os med at identificere               

problemstillingerne som projektet udfolder sig i, samtidig med, at det hjalp           

os med at udforme et design, der sætter iværksætteri i fokus. 

 

4. Det sidste trin er således vores Workshop, som vi fik udformet ved            

hjælp af vores empiriske struktur, der involvererde de studerende fra          

HumTek. Her brugte vi aktionsforskning som metode, da denne         

15  



metode vil give os den nødvendige empiri, for at videreudvikle          

problemløsningen i samspil med de studerende. 

 

I de dybdegående interviews, brugte vi den kvalitative forskningsinterviews metode, for at            

opnå data, som vi kunne bruge til analyse, og fortolkning af det valgte problemfelt.              

Workshoppen kan endvidere siges at være af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Dog var              

formålet her at løse de problemstillinger vi havde, som blev identificeret i performativt             

samspil med de studerende.  

 

For at udvide vores empiri, og ikke kun have fokus på, hvad de kvalitative interviews bragte                

os; inddragede vi kvantitative spørgeskema, da dette gav os målbar data ud fra de nuværende               

studerende på HumTek. Ud fra disse data har vi kunne skabe belæg for nogle af de emner,                 

som vi inddrog i workshoppen. Indholdet af dette var således inspireret af den empiri vi               

udarbejdede os til gennem hele processen. 

 

Formålet med metoderne i vores projekt er desuden, at opnå validitet under forskningen, ved              

at synliggøre, hvordan og hvorledes vi har undersøgt os frem til besvarelsen af vores              

problemformulering. 

 

7.2 Kvantitative metode 
Den kvantitative dataindsamlingsmetode bliver brugt til at indsamle en masse data fra            

brugere, hvor dataen er registreret i tal. Dermed er man i stand til, at generalisere i form af                  

en gennemsnitsvurdering. Denne metode er god at bruge, når man netop ikke har             

forfærdelig meget tid til at udføre interpersonelle interviews, og har brug for et større              

overblik af målgruppens data. 

 

Vi har valgt at benytte os af spørgeskemaundersøgelses metoden, for at skabe os et overblik               

over vores målgruppes opfattelse af at blive selvstændig, samt hvilken støtte og hjælp             

målgruppen mener de har brug for, både generelt, men også fra universitets side. Det vil               
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desuden skabe et grundlag for forståelse, af de problemer som målgruppen mener, de løber              

ind i, ved forsøg på at starte virksomhed.  

 

Dette gør, at vi kan bruge dataindsamlingen til at skabe et overblik over de problemer, der                

hæmmer de studerende mest. Dataen vil vi endvidere bruge i vores CCM (se bilag 2), for at                 

skabe et bedre overblik over problemfeltet.  

7.2.1 Anvendelse af kvantitativ metode 
Ud fra bogen ‘Et sociologisk værktøj: introduktion til den kvantitative metode’ af Erik             

Jørgen Hansen og Bjarne Hjorth Andersen, har vi oplistet de gennemgående stadier, af hvad              

anvendelsen af en kvantitativ dataindsamlingsproces typisk indeholder: 

 

● Konkretisér - For at gå i gang med den kvantitative undersøgelsesmetode, er det 

nødvendigt at kortlægge undersøgelsens tema og konkretisere dens problemstilling, 

for bedst muligt at kunne udforme spørgsmål, der skal indgå i undersøgelsen. 

 

● Udformning - Udformningsfasen omhandler,  udformningen af spørgsmål til sine 

respondenter, ud fra konkretisering af problemstillingen.  

 

● Prøveundersøgelse - Dette stadie er med til at være afgørende for, hvorvidt 

undersøgelsens spørgsmål er skrevet og stillet korrekt, samt rettet ind, der hvor der 

er behov. Typisk udvælger man en smal samling af sin målgruppe, og afprøver sit 

materiale. Alternativt kan det også gøres ved at afprøve det blandt forskerne: Forstår 

personerne spørgsmålene? Det overordnede tema? Problemstillingen? 

Undersøgelsens eksplicitte og implicitte beskrivelser og instruktioner? 

 

● Dataindsamling - Efter gennemgangen af prøveundersøgelsens resultater, går man 

direkte videre til den reelle dataindsamling. Det anbefales at skrive en klar 

beskrivelse til sin målgruppe om, hvad deres data bruges til, og hvordan det hjælper 

problemet, der måtte arbejdes med. En god tommelfingerregel er at sigte efter en 
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70% deltagelse af sin målgruppe, for bedre at kunne konkludere en generaliserbar 

sandhed af selvsamme (Tofteng Et al., 2012). 

 

● Pålidelighed - Er dataen pålidelig? Den indsamlede data skal i denne fase 

undersøges for dens pålidelighed. Dette kan gøres ved at udføre en stabilitetstest, ved 

eventuelt at gentage et tema formuleret i flere forskellige spørgsmåls former gennem 

spørgeskemaet. 

 

● Validering - For at kunne validere det undersøgte, skal der undersøges, hvorvidt 

målingerne faktisk måler det, der er hensigten.  

 

7.2.2 Dataindsamling - spørgeskemaundersøgelse 
Projektets kvantitative dataindsamling er sket ved spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet         

er at få kvantificerbare data fra subjekternes holdninger, vedrørende specifikt formulerede           

emner. Den gode praksis for at gennemføre et spørgeskema er at have et fokus på: 

 

● Konteksteffekt - Ved et spørgeskemas konteksteffekt menes der, hvordan en given           

problemstilling, der skal besvares, forstås. Dette afhænger af dens placering i           

rækkefølgen af de andre problemstillinger.  

 

● Skema instruktioner - Handler om, hvorvidt de formulerede instruktioner, givet i           

spørgeskemaet, er forståelige for målgruppen, der skal besvare undersøgelsen. 

 

● Prøveundersøgelse - Skema instruktioner og konteksteffekter kan efterprøves i en          

prøveundersøgelse. 

 

● Dataindsamlingen - Der skal overvejes, hvilken kanal man udsender spørgeskemaet          

via, om det rammer målgruppen bredt og, hvorfor den kanal vælges fremfor en             

anden. 
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● Pålideligheden - Spørgeskemaets pålidelighed kan, som beskrevet i forrige afsnit,          

ligeledes udføres ved at have flere spørgsmål, der overordnet besvarer det samme            

tema, for at legitimere den indsamlede data. 

 

● Validiteten - Der er 3 overordnede måder, hvorpå man kan validere dataen ved et              

spørgeskema: indholdsvaliditet, begrebsvaliditet og kriterievaliditet. Da projektets       

har gjort brug af indholdsvaliditet, er det denne der vil blive beskrevet.  

● Indholdsvaliditet retter sig imod overensstemmelse mellem teoretiske og        

operationelle definitioner. Det vil sige, at problemstillingen er belyst ved en           

fornemmelse af sproglig overensstemmelse.  

7.2.2.1 Projektets spørgeskematiske opbygning 
Grundlaget for vores opsætningen af spørgeskemaet og formuleringen af dets indhold, er            

skrevet på baggrund af intern diskussion i projektgruppen, vedrørende diverse hypoteser,           

som vi har haft. Dette er blandt andet, at det er svært at starte egen virksomhed på grund af                   

tidspres, mangel på viden om iværksætteri og hvordan det gøres med videre. Spørgeskemaet             

er derfor sendt ud til vores målgruppe, HumTek studerende.  

 

De formulerede spørgsmål blev udarbejdet ved, at én fra projektgruppen, skrev dem og             

derefter rådførte sig med resten af medlemmerne, hvorvidt: de forskellige problemstillingers           

kontekster er forstået, de klikbare muligheder stemmer overens med spørgsmålene, de           

oplistede muligheder er beskrivende nok for subjekternes holdning, og at instruktionerne er            

fortolket korrekt. Derefter blev spørgeskemaet afprøvet internt i projektgruppen, for at finde            

eventuelle konteksteffekt fejl. 

 

Ved selve dataindsamlingen, prøvede vi først og fremmest at forhøre os hos universitetets             

administration, om det var muligt at sende det ud via ruc-mail kanalen, til HumTek              

studerende. Administrationen svarede, at dette ikke var muligt. Derfor valgte vi, at udsende             

via diverse facebook-grupper for HumTek årgangene. 

For at tage højde for spørgeskemaets pålidelighed, havde vi spørgsmål, der mindede om             

hinanden, så vi derfra kunne se om svarene, der var givet, var enten modsigende eller i                
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overensstemmelse. Måden hvorpå vi har taget højde for validiteten af den indsamlede data,             

var at diskutere temaerne, problemstillingerne og deres valg af svarmuligheder, derudover           

tilføjede vi gennem alle spørgsmålene en separat mulighed, hvor den adspurgte, kunne            

indtaste et personligt svar, hvis muligheden ikke allerede angik på listen over            

svarmuligheder. 

 

7.3 Kvalitativ metode 
En af de metoder vi har valgt at bruge, er den kvalitative metode, hvor man               

eksempelvis foretager semistrukturerede interviews eller observerer et givent        

emne. Denne undersøgelsesmetode, har dermed det formål at opnå viden, som           

man ikke kan måle eller kvantificere sig til.  

 

Vi har valgt at benytte semistrukturerede interviews med henblik på, at danne en             

bredere forståelse af iværksætteri. Anvendelsen af den kvalitative metode i          

projektet skaber fundamental viden om, hvilke kriterier, der er for at opstarte en             

virksomhed, både under uddannelse og som færdiguddannet. De iværksættere vi          

interviewer deler ud af deres erfaringer, om hvad det indebærer at starte en             

virksomhed, og vi vil dermed få et bedre overblik over mulige løsningsforslag            

for, hvordan vi kan sætte iværksætteri i fokus blandt HumTek studerende.           

Samtidigt vil de kvalitative interviews hjælpe os videre med, at udfolde vores            

design-løsningsforslag med udgangspunkt i vores problemformulering.  

7.3.1 Semistruktureret interview 
Vi har for opbygningen af vores semistrukturerede interviews valgt at tage udgangspunkt i;             

den tredje udgave af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns Interview. Det kvalitative            

forskningsinterview som håndværk, som giver os studerende en omfattende og praktisk           

indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interviews.  

 

Grundlæggende er et semistruktureret interview en professionel samtale, som har til formål            

at forstå temaer i den daglig verden, ud fra subjekternes egne perspektiver, og producere              
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empiri, som er baseret på dagliglivets samtaler. Det semistrukturerede interview forsøger at            

gå i dybden med betydningen af subjekternes oplevelser og deres verden forud for             

videnskabelige forklaringer, med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener          

(Kvale Et al. 2015).  

 

Intervieweren benytter sig af en interviewguide, som er bygget op af et tema og              

en struktur, der nærmer sig en hverdagssamtale, dog med en professionel tilgang            

og spørgeteknik. Forskerens forarbejdede agenda bliver afgørende for sådan et          

interview. Rækkefølgen af spørgsmålene kan variere. Der er mulighed for at           

undlade eller lave om på sine spørgsmål, alt efter hvad man synes er relevant, og               

der kan stilles uddybende spørgsmål til den interviewedes svar. Interviewet søger           

nemlig ikke generaliserbar viden, men forsøger, i højere grad, at få de specielle             

og særlige forhold frem (Kvale Et al. 2015).  

 

Interviewets spontanitet vil give subjektet mulighed for at komme med          

personlige drejninger, som vil være relevante for projektet, da det vil give langt             

større spredning af information og forståelse af emnet, samt give forskeren           

muligheden til at styre samtalen. Fordelene ved interviews er dermed, at man            

ved hjælp af et interview kan opnå viden, som man selv ikke havde tænkt på og                

overvejet inden selve interviewet.  

Interviewet kan med fordel bruges, hvis man kun har mulighed for at interviewe             

en person en enkelt gang, da man her kan sikre sig, at komme igennem de               

centrale emner, som er vigtige for ens projekt.  

 

Ulemperne ved kvalitative interviews er, at det kan tage lang tid, da det er en “interpersonel                

situation”, hvor viden konstrueres i inter-aktionen eller samspillet mellem to mennesker           

(Kvale Et al. 2015). I sådanne tilfælde er det nemmere med strukturerede spørgeskemaer             

(kvantitative metode). Fordelen ved kvalitative interviews er, at der skabes information           

gennem mellemmenneskelig interaktion, som gør, at det bliver til et unikt interview, da             

informationernes indhold og afhængighed, samt forskerens tilgang og sensitivitet, ikke vil           

kunne gentages.  
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Et kvalitativt interview er specifikt i den forstand , at der indhentes beskrivelser af              

specifikke situationer og handlinger, og ikke af generelle meninger og opfattelser. Dette er             

med til at skabe nye konstruktive indsigter. Et kvalitativt interview er også deskriptivt, da              

den opfordrer subjekterne til at beskrive så nøjagtigt som muligt, hvad de oplever, føler og               

hvordan de handler (Kvale Et al. 2015).  

 

Generelt er det kvalitative interview et godt redskab, hvis man ønsker et detaljeret indblik i               

en eller flere personers handlinger, forståelse af egne erfaringer, samt omverdenens           

fænomener, hvilket kan videregives med verbale udsagn. Det er dog afgørende, at det             

indsamlede empiri, ved hjælp af interviewet, er autentisk. De indsamlede informationer skal            

være sande om det givne emne, da det er nødvendigt med validitet, for at få stablet et                 

afgørende kvalitativt interview op (Kvale Et al. 2015). I dette tilfælde er forskerens arbejde              

så vidt muligt at sikre sig, at alle de indsamlede informationer er repræsentative, og at               

respondenten taler sandt.  

 

7.3.2 Anvendelse af kvalitativ metode 

Ifølge Kvale og Brinkmann skabes et solidt interview ved hjælp af systematisk planlægning             

forud for interviewet. Der beskrives en idealiseret vej for en interviewundersøgelse, som            

består af syv faser, som vi har brugt som tilgang til vores interviews (Kvale Et al. 2015).  

 

1. Tematisering - Først og fremmest definerede vi problemstillingen og         

havde en teoretisk afklaring forud for interviewet, som så dannede          

rammerne for de kvalitative interviews vi foretog. 

 

2. Design - Dette var vores planlægning. Da formålet var at opnå den            

relevante viden ved hjælp af undersøgelsens design, skulle vi planlægge ud           

fra det nødvendige empiri, vi søgte efter. Vi planlagde dermed en           

interviewguide med spørgsmål, som var skræddersyet til valget af vores          

overordnede temaer, som involverede iværksætteri.  

22  



 

3. Interview - De kvalitative interviews udførte vi ved hjælp af de           

interviewguides, vi havde udformet for vores informanter, som gav         

interviewene struktur ved hjælp af opstilling af spørgsmål, temaer med          

videre.  

 

4. Transskription - Her forberedte vi interviewenes materialer til analyse. Det          

gjorde vi ved at få den indsamlede dialog nedskrevet som tekst, for            

samtlige af vores interviews, for at sikre os at alle vigtige detaljer var             

inkluderet.  

 

5. Analyse - Når man analyserer et interview, skal man på baggrund af            

projektets formål og emne, samt empiriens indhold og karakter afgøre,          

hvilke analysemetoder, der passer til. Vi har dermed struktureret vores          

analyse med udgangspunkt i det indsamlede empiri, hvor vi har valgt at            

gribe det an ved hjælp af en tematiseret analysestrategi. Denne strategi har            

vi valgt, fordi den giver mulighed for at udvælge temaer, vi mener, er af              

relevans for HumTek studerende og deraf en designløsning for dem. 

 

6. Verifikation - I denne fase undersøger man  

○ Validiteten/gyldighed - Validiteten konstateres ved, at man       

undersøger grundigt, om påstandene om den viden man får af          

subjektet, lever op til kilderne (Kvale Et al. 2015). De indsamlede           

datas validitet, også kaldet gyldighed, bestemmes af forholdet        

mellem problemstillingen, de indsamlede data og konklusionen.  

 

○ Reliabiliteten/pålidelighed - handler om nøjagtigheden af det       

indsamlede data og behandlingen af disse. Her undersøger man         

om konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne er       

pålidelige.  
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○ Generaliserbarhed - for at finde ud af om den viden, der           

produceres i en specifik interviewsituation, kan overføres til        

andre relevante situationer. Altså Generaliserbarhed handler om,       

at interviewene i dette tilfælde kan bruges til at forudsige noget           

om generel forbrugeradfærd. 

 

Den empiri, vi fik indsamlet gennem subjekterne, fungerede som inspiration til           

vores kontinuerlige undersøgelse, samt analyse af vores problemstilling og         

designløsning. Vores kvalitative interviews gav os en overordnet forståelse af,          

hvordan det er at bygge en virksomhed op, hvilke kriterier der er, og hvordan det               

generelt er at have en virksomhed, både mens man er studerende og forud for              

uddannelsen. Samtidig hjalp det os til at iterere videre på en designløsning for             

vores problemfelt, hvilket var intentionen med denne metode, til at starte med.            

Generaliserbarheden i vores interviews kan ses, da vi med de svar, som vi modtog,              

kunne drive paralleller med deres udsagn og de nuværende HumTekkere på RUC.            

Altså kan vi konstatere, at vores kvalitative interviews kan anses som verificerede.  

 

7. Rapportering - Den sidste fase er en social konstruktion, hvor forfatterens           

valgte teknik af skrivemåde giver et bestemt syn og viden på           

interviewpersonernes oplevede verden. Kvaliteten her kan opfyldes, når        

resultatet af interviewet, (heraf generaliserbarhed og validering) fører til         

kommunikation med læserne, sådan så indholdet og resultaterne lever op          

til videnskabelige kriterier (Kvale Et al. 2015).  

 

7.4 Design Thinking 
Ved implementering af design thinking er der typisk seks faser en eventuel designløsning             

skal igennem (Yayici, 2016). Først skal der defineres et fokusområde inden man kan gå i               

gang med konstruktionen. Dette har vi gjort ved at udvælge den tidligere nævnte             

problemformulering vedrørende iværksætteri, rettet mod HumTek studerende. Derefter        

kommer selve undersøgelse af emnet og feltet, som udfolder sig en fase kaldet: indsigt.              

24  



Indsigten består af alle de lærings konklusioner, der er gjort gennem et projekts             

undersøgelse. Den næste fase er idegenerering, som går ud på at komme med så mange               

mulige løsningsforslag til den definerede problemstilling som muligt. Her fører overgangen           

til den næste fase, hvor der fremstilles en prototype af sit design, for så at udmunde det i et                   

produkt, som er den definitive design fase. 

 

For at udforme et design, der sætter iværksætteri i fokus på HumTek, har vi valgt at supplere                 

projektet med CCM og Brainstorm metoden. Vi har valgt at bruge CCM, da vi via denne                

metode kan konkretisere vores problemstilling, indsigter og lærings konklusioner, der          

dukker op i løbet af projektforløbet. Med inklusionen af Brainstorm metoden vil det             

medføre, at vi i design forløbet rammer så mange designforslag som muligt, der kan              

afhjælpe problemstillingen. For at tage hånd om faserne af prototype og produkt, har vi              

valgt at benytte os af aktionsforskning som metode. Metoden har vi også benyttet til at               

kunne lave en endelig af- eller bekræftelse af vores indsigts konklusioner, gennem            

projektforløbet. 

 

7.4.1 Colored Cognitive Map  
 
CCM har vi valgt som et led i at forstå de indsigter, vi får gennem projektets forløb. CCM                  

kan bruges tidligt i en designproces, for at kunne identificere årsager og konsekvenser, for              

derefter at kortlægge dem tidligt og reagere på eventuelle problematikker, der måtte opstå i              

en designfase. CCM bruges ved, at der dannes et kort eller et “map” over konsekvenserne,               

problemet og årsagerne, der måtte være, vedrørende et bestemt emne (Pries-Heje, 2018). 

 

Når man har kortlagt alle problematikkerne i CCM, vender man mappet om, for at forstå,               

hvordan en given problemløsning kan se ud, samt se hvilke kausaliteter, der kan være. På               

den måde, giver CCM en visuel indikator på, hvordan problemerne kan opstå og hjælper              

med at forstå konsekvensen af en ændring, ved at vende kortet om og se på både de negative                  

og positive sider af en løsning (ibid.) 
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7.4.2 Brainstorm 
Vi vil i vores projekt gøre nytte af brainstorm metoden, for at komme frem til mulige                

løsningsforslag til vores problemstilling. Metoden bruges til at nedfælde så mange kreative            

løsninger som muligt, i håb om, at en eller flere af disse løsningsforslag er det ultimative                

svar på en løsning til problemet. Brainstorm blev udarbejdet af Alex F. Osborn, der har               

skrevet følgende regler ved brainstorm implementering (Rusu, 2019): 

 

1. Alt kritik er forbudt 

2. Alle ideer er velkomne 

3. Mange ideer ønskes 

4. Kombinationer af ideer bør tilstræbes  

7.5 Aktionsforskning som metode  
Aktionsforskning bruges i et problemorienteret projektarbejde, som tager udgangspunkt i          

teknologi og design udvikling, hvor man ønsker at bidrage til menneskets og samfundets             

udvikling. Forskeren sigter efter at løse samfundsmæssige problemer, ved at indgå i dialog i              

et praksisfelt. Ditte Tofteng og Mia Husted, beskriver i artiklen “Aktionsforskning”, de            

vigtigste elementer, som bidrager til aktionsforskningen. I artiklen beskriver de, hvordan           

denne forskningsmetode benyttes både i det levede liv og med det levede liv (Tofteng Et al.                

2012). Det epistemologiske udgangspunkt er, at den viden, der skabes ikke blot er en              

opgave for forskeren, men skabes af samfundsmæssig viden i et performativt samspil med             

feltets aktører. 

 

Idealet for aktionsforskningen er, at samarbejdet skaber et rum for dialog og progressiv 

udvikling i projektet, i en levende og demokratisk proces, mellem forsker(e) og aktører. Her 

er det aktørernes forståelser og udviklings interesser, der er i centrum. Aktionsforskning er 

derfor ikke bare en videnskabelig metode, idet den også indeholder en ideologisk orienteret 

metode til organisationsudvikling.  
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Metoden tager udgangspunkt i ligestillede deltagelsesmuligheder for alle, samt 

myndiggørelse af undertrykte eller underprivilegerede grupper (ibid.). Den amerikanske 

aktionsforsker Mary Brydon-Miller forklarer aktionsforskning således: 

 

“Aktionsforskningen afviser, at der findes en objektiv værdifri tilgang til 

videnskabelse og sætter i stedet en eksplicit politisk, socialt engageret 

demokratisk praksis” (ibid.).  

 

Som aktionsforsker observerer, undersøger og spørger man de aktører, der danner           

udgangspunkt i det genstandsfelt der arbejdes i. Aktionsforskningen rummer med andre ord            

potentialet, til at gøre samfundet til et ansvarligt fællesskab, som gennem deltagelse i             

udviklingen af sociale forhold ansvarliggøre både felt og forsker(e) (ibid.).  

 

Kurt Lewin, som var den første til at sætte navn på aktionsforskning, beskrev metoden i et                

citat således: 

 

“The research needed for social practice can best be characterized as 

research for social management or social engineering. It is a type of 

action-research, a comparative research on the conditions and effects of 

various forms of social action, and research leading to social action. 

Research that produces nothing but books will not suffice”.  (Tofteng Et al., 

2012) 

 

Feltet og resultatet, der bliver forsket i, bliver påvirket af forskeren og udvikles gennem              

forskerens tilstedeværelse og aktive deltagelse. På samme måde, påvirker genstandsfeltet og           

aktører også forskeren, og den viden, der bliver produceret. Det går begge veje og bliver til                

en social sammensmeltning af viden, hvor begge parter har indflydelse på hinanden, og hvor              

resultatet er åben for debat. Ifølge Tofteng og Husted defineres aktionsforskning nemlig            

som en “open end” metode, som kan læses i følgende citat: 
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”[…] har en åbenhed i sig i den forstand, at man aldrig på forhånd ved, hvor 

projekterne bærer hen , når man bringer feltets aktører til at deltage. Det er 

altså en form for ”open end” i denne tilgang.” (Tofteng Et al., 2012) 

 

Aktionsforskning vedgår sig dermed i hermeneutikkens ånd. Det vil sige, at ingen viden er              

absolut eller endelig. Alt viden udvikler sig og fortolkes hele tiden (ibid.). Denne form for               

forskning fokuserer netop på progressiv forandring, som skabes igennem de deltagendes           

ønsker, samt behov. Tilgangen til metoden illustreres med billedet forneden (se bilag 3).  

 

 

7.5.1. Action Research - organisation og læring 
Aktionsforskning har en kompleks historik, og har flere forskellige tilgange til forskning.            

Inspirationen fra Kurt Lewin, som netop introducerede aktionsforskningen som en “open           

ended inquiry”, fulgte flere veje på både den danske og den internationale scene. (Tofteng              

Et al. 2012). De tilgange, den eksempelvis spreder sig ud i, er blandt andet; Participatorisk               

Aktionsforskning (PAR), Action Research - organisation og læring, Socioteknikken,         

Kritisk-Utopisk Aktionsforskning (CUAR), Kritisk Participatorisk Aktionsforskning, med        

videre.  
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Vores tilgang til projektet er via organisation og læring. Denne tilgang har fået karakter af               

organisationsudvikling eller det, vi kender som management forskning. Denne form for           

aktionsforsknings historie har udviklet sig som “den lærende organisation”, der har           

bidraget med væsentlige teorier om, hvordan organisationer lærer og udvikler sig (ibid.).            

Den amerikanske forskergruppe, Reason og Bradbury, arbejder med undersøgelser, som de           

kalder for “Action Inquiry” eller “Human Inquiry” (ibid.). Disse to undersøgelser, hvor            

perspektivet for deltagerne handler om kooperativt vidensdannelse i samspil med feltet,           

gennem forskellige typer af aktioner.  

Her skaber forskeren, i samarbejde med aktørerne, et “Society of Organisational Learning”,            

som er et samfund i virksomhederne, der indeholder bestemte læringsprocesser. Inden for            

dette “samfund” er det forskernes opgave at facilitere et arbejde, i form af udvikling af               

billeder om fremtiden, gennem fortælling. Action Inquiry tilbyder et setup, hvor forsker og             

praktiker kooperativt kan samarbejde, og reflektere omkring virksomhedens historie         

(Tofteng Et al. 2012). 

7.5.1.1 Andvendelse af Action Inquiry 
For at skabe forandring på HumTek, og sætte “fokus på iværksætteri” i bevægelse, så vi det                

som et optimalt udgangspunkt, at integrere os som projektgruppe i samspil med de             

studerende. Vi fandt det derfor relevant, at tage afsæt i Action Inquiry. Brugen af denne               

tilgang beskriver Tofteng & Husted således: 

 

“Tilgangen understreger brugen af tekst, hvilket ellers er underprioriteret i 

aktionsforskningen. Teksten skabes af forskerne, der gennem forskellige 

typer interview med praktikere på alle niveauer i organisationen skaber en 

fortælling om virksomheden, organisationen eller lokalområdets historie. 

Teksten bruges efterfølgende som springbræt for dialog, refleksion og 

aktion. Det er så opgaven for forskere og praktikere ud fra denne tekst at 

skære og klippe sig frem til en version af fortællingen, som alle kan 

acceptere. Dette giver en ny fortælling, som er afsæt for en efterfølgende 

dialog, om hvilke fragmenter af denne historie der skal tages med ind i 

arbejdet med at udvikle en fornuftig fremtidsvision” (ibid.). 
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Anvendelsen af metodens tilgang kan man se i forbindelse med planlægningen og            

udførelsen af workshoppen på HumTek. Vi valgte, at løse og identificere vores            

problemstillinger i fællesskab med de frivillige HumTek studerende, hvor alle HumTekkere           

var velkomne. Vi udarbejdede et PowerPoint med intentionen om, at have deltagerne            

engageret i en åben debat, hvor vi opstillede de overordnede spørgsmål, og deltagerne             

indbyrdes kunne diskutere emnet, for så at dele med hele rummet (se bilag 11). Her kom de                 

studerendes erfaringer på banen, hvor de sammen med os `forskere´ interagerede med            

hinanden. Eventens indhold var samtidigt udformet på baggrund af det allerede indsamlede            

empiri ved hjælp af projektets kvalitative interviews og kvantitative data, som workshoppen            

blev bygget op omkring. Desuden inddragede vi vores designmetode CCM, for at kunne             

illustrere for de studerende, de problemstillinger vi gennem vores empiri, med videre, som             

vi har identificeret (se bilag 2).  

 

Vores vision var, at alle kom til med en demokratisk tilgang, hvor vi i et performativt                

samspil, diskuterede, forstod og finpudsede problemstillingerne, for så til sidst at komme            

med mulige løsningsforslag. På den måde blev projektets resultater ikke blot styret af os i               

projektgruppen, men også af de frivillige studerende. For at være på den sikre side, valgte vi                

at afrunde workshoppen med en evaluering af den afsluttede workshop, samt spørgsmål til             

fremtidige workshops. Dette gjorde vi, for at få det bedst mulige udbytte, for fremtidige              

iterationer.  

 

Eventet skal ses som et værktøj, hvorfra vi kan analysere og designe, hvad der kan gøres,                

for at sætte iværksætteri i fokus på RUC, i fremtiden. Dette betyder samtidigt, at vi ikke                

decideret søgte et bestemt svar for vores problemformulering, men brugte aktionsforskning           

som en undersøgelsesmetode, for at få belyst vores emne, ved hjælp af en åben debat. Den                

information vi fik igennem workshoppen, via de frivillige studerende, brugte vi som            

“springbræt for dialog, refleksion og aktion”, til at gå videre med, i et fremtidigt              

løsningsdesign.  
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Tofteng og Husted nævner, hvordan Peter Reason og Hiliart Bradbury, to amerikanske            

aktionsforskere, i deres bog Handbook of Action Research definerer de aktive deltagere,            

som medforskere. Den videnskabsteoretiske udvikling giver, ifølge dem, to væsentlige          

udfordringer til samfundsvidenskaben: 

 

1. ”Når mennesker inviteres til at blive aktive deltager i udvikling af deres 

sociale forhold, hvor de kan bidrage med egne erfaringer, viden og 34 

indsigelser, er der samtidig en sandsynlighed for, at de kan anerkende den 

(løsningen red.), som kommer ud af forskningsprocessen.”  

 

2. ”Når mennesker ikke behandles som passive modtagere af løsninger på 

problemer i det sociale felt, men aktivt tager del i at udvikle og afprøve løsninger, 

er der en sandsynlighed for at, sådanne løsninger faktisk finder 

anvendelse.”(Tofteng Et al. 2012)  

 

Ud fra disse udsagn mener vi, at der vil komme en højere succesrate for de løsningsforslag,                

der vil komme ud af det efterforskede felt, da vi ligeledes definerer de deltagende              

studerende som medforskere.  

 

Udover arbejdet med vores workshop, kan man også pointere, at vores tilgang til projektet              

har været aktionsforsknings præget, da vi konstant har set på vores arbejde som en              

kontinuerlig proces, med åbenhed for progressiv udvikling, i stedet for at se på det som et                

fastlåst udgangspunkt.  

7.5.2 Validitet og Reliabilitet 
Ligesom alt videnskabelig forskning, så inkluderer aktionsforskning som metode også          

validitets og reliabilitets kriterier. Hensigten med aktionsforskning i projektet er at bidrage            

med ny viden i feltet. For at den viden vi i samspil med de studerende udarbejder er brugbar                  

for andre, så er det vigtigt at empirien har høj validitet og reliabilitet. For at kunne opfylde                 

disse kriterier skal undersøgelsen først og fremmest være gyldig. Det er den ved at, den               
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viden man har indhentet under aktionsforskningen er i overensstemmelse med teorien man            

bruger og den måde den bliver anvendt på i empirien. 

 8 TEORI  
I dette afsnit vil vi komme ind på de teorier vi har valgt at inddrage i projektet. Dette vil                   

give os en overordnet indsigt i, de begreber og analyseredskaber, som vi vil anvende på               

det indsamlede empiri og i vores analyse.  

 

Vores teori om samarbejdsdrevet innovation vil primært afspejle sig i feedbacken fra            

workshop afholdelsen, som et kooperativt samarbejde mellem projektgruppen og vores          

informanter. 

8.1 Refleksion-i-handling 
Vi har i projektets design udvikling, valgt at inddrage teoretikeren Donald           

Schön, hvor vi har gjort brug af hans innovative tankegang omkring           

refleksion-i-handling. Ved hjælp af hans teori, vil vi beskrive, hvordan vi har            

udtænkt vores designløsning.  

 

Oprindeligt startede Schön med at beskæftige sig med arkitekturen omkring dette emne,            

men implementerede målgrupper fra flere forskellige områder senere hen, såsom:          

uddannelse, medicin, ledelse, jura, psykoterapi med videre. Han tog dermed udgangspunkt i,            

at alle disse fagområder kunne relatere til begrebet refleksion-i-handling, for at kunne            

udvikle det ultimative design. Begrebet Refleksion-i-handling, er baseret på menneskers          

oplevelser, og forbinder dem med følelser, for at overholde brugen af teorier. Det skal              

forstås på den måde, at mennesker bygger nye forståelser for at kunne udforme handlinger, i               

selve udfoldelses situationen. Han beskriver denne tilgang således: 

“The practitioner allows himself to experience surprise, puzzlement, or confusion in a 

situation which he finds uncertain or unique. He reflects on the phenomenon before him, and 

on the prior understandings which have been implicit in his behaviour. He carries out an 
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experiment which serves to generate both a new understanding of the phenomenon and a 

change in the situation.“ (Schön, 1983) 

 

Til dagligt sker handlinger på baggrund af den viden, vi har til at starte med. Schön belyser                 

dette som viden-i-handling. Denne viden er noget man, som designer, allerede besidder og             

anvender til videre udvikling af design. I denne kontekst mener Schön, at der er en               

sammenhæng med refleksion og viden, da det er vigtigt at reflektere over handlinger for at               

opnå ny viden (Schön, 1983).  

 

Som beskrevet tidligere, er der ikke nogle definitive svar på, hvordan en design process              

forholder sig, da det ikke er en lineær proces. Det er gennem handling man finder den rette                 

løsning, altså er der tale om en cirkulær process. De erfaringer man får, kobles sammen med                

fundamentale viden, imens man handler (ibid.). Han beskriver også, hvordan det at designe             

er en social process: “Characteristically, designing is a social process”(ibid.). Endvidere           

bruger han termen refleksion-over-handling, som den efterfølgende proces, hvor man endnu           

reflekterer over processens omfang og de mulige konsekvenser, man har skulle udarbejde.  

 

8.2 Samarbejdsdrevet innovation i praksis 
 

Peter Aagaard, Eva Sørensen og Jacob Torfing definerer, i udgivelsen          

“Samarbejdsdrevet innovation i praksis”, samarbejdsdrevet innovation som en        

skabelse og implementering af ny viden samt kreative ideer genereret gennem           

gensidig læring fra interaktion mellem brugere, professionelle, offentlige ledere,         

politikere, konsulenter, interesseorganisationer og private virksomheder.      

Udgivelsen har også en oversigt over de teoretiske tilgang til studiet, som vi gør              

brug af for udarbejdelsen af vores analyse. Vi vil med de følgende teorier,             

forsøge at forstå samarbejdet og motivationen for de aktører og os som            

projektgruppe. Vi vil derudover se på hvordan viden kan deles i en social             

kontekst. 
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8.2.1 Social innovation 
Det centrale for teorien, er brugernes interesse, da det er brugerne man forsøger at hjælpe.               

Ved anvendelsen af teorien, er man afhængig af at tænke kontekst, kultur og politik ind i sin                 

valg af løsning, for at forandringen bliver så effektiv og gnidningsfri som muligt. Deraf              

opstår der et fælles mål for at komme til en løsning og et fælles ejerskab (Moulart Et al.                  

2013).  

 

Det sociale aspekt inddrager også en fælles idegenerering, udvælgelse og implementering.           

Derudover ligger det sociale aspekt sig godt op af vores valgte videnskabsteoretiske metode             

aktionsforskning, som vi har valgt at inddrage i projektet. 

Innovationens aspektet er med til at inddrage fornyelse, der er til gavn for de studerende af                

interesse. Ikke kun helt nye opdagelser er brugbare, men der kan også tages udgangspunkt i               

andres bud på løsninger og indlemme dem, så de passer til situationen. 

 

“the development and application of new or improved activities, initiatives, services, 

processes, or products designed to address social and economic challenges faced by 

individuals and communities.” (Aagaard Et al. 2014) 

 

8.2.2 Styringsnetværk 

Styringsnetværk defineres som sammenknytning af offentlige og private aktører, der          

samarbejder om at skabe offentlig værdi, fordi de gensidigt er afhængige af hinandens             

ressourcer (Aagaard Et al. 2014). 

 

Styringsnetværk kan bruges på flere forskellige type former empirisk. Det kan for eksempel             

være i form af formelle, lukkede, mens andre er uformelle, åbne samt løst koblede. Nogle af                

dem kan være interne i forhold til det offentlige, mens andre bliver samkoblet med det               

offentlige og de private aktørere herunder (ibid.). 
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Ved hjælp af styringsnetværk kan man forstå, hvordan samarbejde mellem forskellige           

aktører kan organiseres med udgangspunkt i interdependens. Dette kan både bidrage til            

deling af viden og koordination af forskellige aktørers handlinger. Desuden kan de udgøre             

en ramme for samarbejde mellem forskellige parter i en innovationsprocess. Selve           

netværkets relationer kan være stærke og svage, men begge type relationer kan bidrage i              

innovationen (ibid.). Her er de svage vigtige for initieringsfasen, hvor man søger inspiration             

til nytænkning, hvorimod de stærke og tætte relationer med intens kommunikation er de             

vigtige i udviklings, udvælgelses og implementeringsfasen.  

 

Man kan således antage, at netværksstyringen dannes med henblik på at løse komplekse             

problemer, som kalder på innovative løsninger. Dette kan udelukkende skabes gennem           

redefinering af problemet, reformulering af målsætningerne, inddragelse og forhandling af          

forskellige kontekst-afhængige vidensformer, og skabelse af tværgående netværk.  

 

“Samarbejde om løsning af fælles problemer kan - hvis man har kreativiteten, modet og 

risikovilligheden er til stede - føre til skabelsen af innovative løsninger, som matcher 

problemernes kompleksitet”(ibid.). 

 

Dannelsen af styringsnetværk, hvor man ønsker at bidrage til kreativ problemløsning,           

kræver at de involverede aktører erkender afhængigheden af hinandens erfaringer, ideer og            

kompetencer, for at udveksle og samarbejde med deres ressourcer. Dog kan dette ikke altid              

ske automatisk, idet afhængigheden af hinanden ikke altid er tilstede. Her kan            

afhængigheden blandt andet være uklart hos nogle aktører. I dette tilfælde, sigter man for at               

synliggøre klarlæggelsen for incitamentsstyring (ibid.). 

 

Teorierne om styringsnetværk bidrager til at forstå interaktive styringsprocesser, fokus har i            

høj grad været på styringsnetværkets bidrag, til at skabe en mere effektiv og demokratisk              

styring gennem bedre koordination og øget deltagelse.  
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8.2.3 Samarbejde 
Hvor netværksteorien interesserer sig for kobling mellem forskellige aktører og udviklingen           

af interaktionsmønstre, så fokuserer samarbejde teorien på betingelserne for succesfuldt og           

innovationsfremmende samarbejde (Aagaard Et al. 2014). Samarbejde kan føre til resultater,           

som i nogle tilfælde ikke kan opnås alene. Dette kan feks være i form af skabelsen af                 

innovation gennem ideudveksling, feedback, gensidig læring, koordineret implementering        

og fælles ejerskab.  

 

Aagaard beskriver, hvordan samarbejde defineres som en tidsbegrænset organisering, der          

gør det muligt for to eller flere aktører til at realisere en fælles målsætning gennem en                

bearbejdning af ressourcer, ideer og sociale relationer ved hjælp af forskellige           

fremgangsmåder (ibid). Det kan anses som en arbejdsproces, som bringer forskellige           

aktører sammen, med henblik på at skabe fælles resultater. Dog kan samarbejdet være             

tidskrævende og besværlig, hvor man skal lære samt understøtte nogle teknikker, for at det              

skal kunne fungere optimalt og gnidningsfrit, hvor målet er, at skabe optimale gevinster for              

alle parter:  

 

“Hvis man skal skabe innovation, så må man tage udgangspunkt i aktørernes forskellige 

erfaringer, ideer og vurderinger. Det er gennem en konstruktiv bearbejdning af disse 

forskelle, der skabes nye synteser og velkvalificerede alternativer, at det bliver muligt at 

skabe nye og innovative løsninger, der kan realiseres i praksis” (ibid.). 

 

Samarbejde er en process, hvor forskellige parter, har forskellige vinkler hvorpå de ser             

problemet på. Her bidrager tilsammen til løsningen med deres viden, og med det aspekt de               

ser på problemet. Det udarbejdes konstruktivt med henblik på at finde løsninger, der går              

udover deres egne forestillinger om mulige løsninger, da man her bliver inspireret og             

suppleret af hinanden.  
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9 ANALYSE 
I vores analyse vil vi tage fat i det spørgeskema vi har sendt ud til vores                

målgruppe. Dernæst vil vi kort beskrive diverse nøglepersoner, vi har valgt at            

interviewe, for projektets fundament, efterfulgt af interview analyserne.        

Yderligere har vi udarbejdet et CCM med en vejledende beskrivelse, og           

beskrevet vores forskellige produkt iterationer gennem projektforløbet, da        

interviewene har været årsag til de ændrede iterationer. 

9.1 Spørgeskema 
I vores spørgeskema, valgte vi at spørge vores informanter om, hvorvidt de havde overvejet,              

eller allerede startet, egen virksomhed for at få et indblik i, hvem vores informanter var.               

Spørgeskemaet er foretaget anonymt, og er sendt ud på Facebook på forskellige HumTek             

grupper fordelt på tre semestre.  

 

Vi valgte at sende spørgeskemaet ud på Facebook, da vi havde den opfattelse, at de fleste                

studerende ofte tjekker deres Facebook dagligt. Vi havde overvejet at sende vores            

spørgeskema ud på mail, men da administrationen ikke tillod, at vi fik adgang til en samlet                

mailingliste på HumTek, grundet GDPR regler, valgte vi derfor at fravælge denne tilgang. 

 

I vores spørgeskema spurgte vi de studerende om, hvad den hyppigste årsag til de ikke har                

startet egen virksomhed er. Her peger 26 af informanterne på, at `for lidt tid´ og 21 på at                  

`økonomi´ er de største faktorer til, at de ikke har startet egen virksomhed (se bilag 4).  

 

Vi spurgte derefter vores informanter, om deres valg af studie havde gjort det nemmere for               

dem at starte virksomhed, eller hjulpet dem i deres overvejelser omkring start af             

virksomhed. Dette spørgsmål stiller vi for at få et indblik i, hvorvidt de midler, som er                

tilgængelige på HumTek også gør sig gældende i de studerendes overvejelser omkring            
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iværksætteri. Vi ser dog, i spørgeskemaet, at over halvdelen af de adspurgte informanter,             

ikke har ændret deres holdning til iværksætteri, ud fra deres valg af studie (se bilag 4). 19 af                  

de adspurgte svarer, at de i mindre eller høj grad, er enige i, at deres studie har gjort det                   

nemmere for dem at starte ny virksomhed (se bilag 4). 

 

Vi valgte derfor at spørge om, hvor meget viden Roskilde Universitet havde givet til de               

studerende om virksomhedsopstart, for at få indblik i, hvorfor 19 af de adspurgte mente, at               

deres studie havde gjort det nemmere for dem at starte ny virksomhed. Vi spurgte derfor               

vores informanter om at give Roskilde Universitet en karakter fra 1 til 9, hvor 1 er dårlig og                  

9 er meget god. Gennemsnittet lød på 2,13 (se bilag 4), hvilket tyder på at der på Roskilde                  

Universitet, generelt ikke er meget viden at hente om virksomhedsopstart, ud fra de svar              

vores informanter gav os. 

 

Dette kan betyde at enten har studiet ikke hjulpet dem med at starte ny virksomhed, men det                 

kan samtidig også betyde, at informanterne ikke har ønsket at starte virksomhed inden, og at               

valget af studiet ikke har ændret på denne opfattelse. Vi valgte derfor at spørge              

informanterne om, hvad grunden var til, at de ikke har startet egen virksomhed efter              

studiestart.  

En af informanterne siger at “[...] Uddannelsen har det første år været meget teoretisk og               

har ikke givet mig de nødvendige værktøjer” (se bilag 4). Herudover kan man blandt andet               

se at mange af de studerende peger på at `økonomi´, `for lidt tid´ og `mangel på fokus på                  

iværksætteri i undervisningen´, er nogle af de hyppigste årsager, blandt de adspurgte            

informanter (se bilag 4).  

 

Vi spurgte derfor, hvad der kunne forberede dem bedst på at starte virksomhed, hvis de               

skulle starte en virksomhed i morgen. 27 af de 39 adspurgte mente, at netop et foredrag eller                 

event ville forberede dem bedst på at starte en virksomhed (se bilag 4).  

 

Vores spørgeskema er udarbejdet med den hensigt at skulle nå flest studerende på HumTek,              

for at kunne give os indsigt i, hvad der hæmmer eller fremmer iværksætteri, og hvad               
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grunden til dette kunne være. Vores spørgeskema opnår dog ikke de 70% målgruppe             

deltagelse (Olsen. 2018).  

 

Vi oprettede spørgeskemaet tidligt i vores projekt, så vi kunne forsøge at nå ud tidligt og til                 

flest, hurtigst muligt, og inden eksaminer eller projekt ville komme i vejen for de              

studerende. Dog var det stadig ikke muligt for os, at opnå de ønskede 70% målgruppe               

deltagere, som vi gerne ville have haft, som kunne have valideret vores spørgeskema             

yderligere. 

 

Spørgsmål 8 i vores spørgeskema (se bilag 4), spørger informanterne om, hvorvidt en             

step-by-step hjemmeside ville gøre det lettere for dem at starte en ny virksomhed.  

Vi indså dog at spørgsmålet er et meget åbent spørgsmål, og ikke konkret forklarer, hvad               

hjemmesiden egentlig hjælper med, og det får vi også feedback på, af en af vores               

informanter som skriver:  

“Jeg forstod ikke sidste spørgsmål. Jeg ved ikke hvad der menes med, at man trykker 

sig igennem en række spørgsmål omkring mit firma. Hvilken slags spørgsmål ville 

det være? Og hvilke slags råd får man i den skræddersyede guide?” (se bilag 4). 

 

Vi er dog senere gået væk fra step-by-step hjemmesiden, og ser også, at spørgsmålet ikke er                

konkret nok, som feedbacken også underbygger. 

9.1.1 Delkonklusion 
De studerende peger på, at `økonomi´ og `for lidt tid´, er de hyppigste årsager til, at de ikke 

har valgt at starte egen virksomhed. På trods af dette siger flere af dem, at deres valg af 

studie har gjort det nemmere for dem at starte egen virksomhed. Dette er i kontrast med 

flere af vores kilder (se 2.1), som peger på, at studerende har mange fordele ved at starte 

virksomhed mens de studerer, herunder blandt andet SU (økonomi) og begrænset antal 

forelæsninger (tid).  
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9.2 Præsentation af interviewpersoner 
Da vores projekt tager udgangspunkt i virksomhedsopstart for studerende, og visionen er at             

sætte iværksætteri i fokus på HumTek, har vi foretaget interviews med personer, som på              

nuværende tidspunkt både har, og har haft, virksomhed. De er desuden alle koblet til netop               

HumTek på den ene eller anden måde, da dette er relevant for vores problemfelt, idet vi                

sigter efter empiriindsamling, som kan støtte op om omkring vores afgrænsning vedrørende            

HumTek. Dette har vi gjort med det formål at skabe en forståelse for de kriterier, der skal til,                  

for at starte en virksomhed, og samtidigt vil det indsamlede empiri hjælpe os med at               

udforme vores design. 

 

Tanken bag valget af informanterne, skete på baggrund af deres engagement i iværksætteri,             

samt at de er tidligere HumTek studerende. Vi fandt det netop relevant at foretage et               

ekspertinterview med dem, da vi mente at de var oplagte informanter, til at spørge til råds                

om iværksætteri, men samtidigt til at belyse omkring iværksætter mentaliteten ude på RUC             

med videre. 

9.2.1 Esben Licht 
Licht har gennem årene fået sig god erfaring i, hvad det indebærer at starte              

virksomhed. Han er aktuel iværksætter og debuterede sin iværksætter karriere          

allerede i 2008, hvor han sammen med en ven startede sin første virksomhed;             

Sports Academy I/S. Det var en kort succes, men gav ham en masse erfaring.              

Inden han startede på RUC (HumTek) i 2009, startede han sin egen            

enkeltmandsvirksomhed, i det han synes det kunne være sjovt at lave tryk på             

tekstiler. 

 

Eftersom hans firma begyndte at vokse, gik han og fire andre venner fra studiet              

sammen om at lave et kontorfællesskab, som hed Dynamofabrikken. Det          

stoppede dog efter en periode, da de alle hellere ville fokusere på deres egen              

forretning, i stedet for at drive et kontorfællesskab.  
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Dernæst havde han i en kort periode en virksomheden, Rooftop CPH, med sin             

bror, som var en konsulentvirksomhed, hvor de hjalp små og store firmaer med             

at udvikle, optimere og facilitere faglige events såsom konferencer og          

stormøder. Det var et succesfuldt projekt, men som team fungerede de ikke helt             

optimalt, så det lukkede ned. I dag er det udelukkende firmaet           

Tekstilrevolutionen og underliggende projekter, af forskellig størrelse       

(Makeshirt, Trævl, Tekstilrevolution.dk, SimpleTee og nogle mindre), som har         

hans opmærksomhed.  

 

9.2.2 Jonas Ahm 
Gennem interviewet med Esben Licht blev vi henvist til Jonas Ahm, som gik på RUC               

(HumTek) samme tid som Licht, og havde den samme indstilling, i forhold til iværksætteri.              

Sammen med to andre kollegaer havde de Dynamofabrikken, som nævnt tidligere (se            

10.2.1). I dag arbejder han med videoproduktion og har sin egen virksomhed, som hedder              

Jonas Ahm Production.  

 

9.2.3 August Septimus Krogh 
Krogh har også været HumTek studerende på RUC, og har en del erfaring med iværksætteri.               

Han er Kaospilot, netværksleder i Sustainable Change Makers og podcaster om ledelse og             

grøn omstilling. Sustainable Change Makers er et netværk, der samler unge, bæredygtige            

forandringsagenter på tværs af brancher, geografi og kompetencer, og inspirerer til           

bæredygtig handling. Han er netop udkommet med podcasten Grønne Ambitioner, hvor han            

besøger ledere i etablerede små og mellemstore virksomheder, der har skruet helt op for det               

grønne ambitionsniveau, og sætter fokus på ledelsesopgaven i den grønne omstilling og den             

rejse, lederne selv er på. Hans første iværksætter projekt var Better Habit, som solgte              

økologisk baseret hamp tøj. Der lærte han om `single´-iværksætter livet, og oplevede de             

mange bolde i luften der kommer, når man skal kunne varetage alt selv. Det lukkede dog                

efter et års tid. 
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9.2.4 Søren Riis 
Søren Riis var vores underviser i Videnskabsteori på RUC, hvor han er lektor inden for               

Kommunikation, Humanistisk Videnskab og Videnskabsstudier. Udover at være lektor, har          

han en stor interesse og erfaring indenfor iværksætteri. Indtil videre har han været involveret              

i cirka ti virksomheder, hvor han blandt andet opstartede GoMore (mens han læste til sin               

Ph.D.), Urban Wine Bar, med videre. Desuden var han indblandet i RealityBites, hvor han              

var med fra sidelinien og gav gode råd. RealityBites er en mentorordning ude på RUC, som                

både Esben Licht og Jonas Ahm var med til at opstarte.  

 

Ud fra hans kompetencer, fandt vi det dermed relevant både at have ham som bivejleder, og                

samtidigt at foretage et semistruktureret ekspertinterview med ham, med iværksætteri i           

fokus.  

 

Interviewet med Søren Riis foretog vi relativt sent i processen, hvor vi havde itereret os til                

vores sidste design, en workshop. Grundet hans erfaring, tænkte vi endvidere, at han ville              

være oplagt til at spørge ind til planlægningen af vores event, for at kunne få det bedste                 

udbytte af dette.  

 

9.3 Analyse af interviews 
 
I vores forberedelse til interviewene udarbejdede vi spørgsmål, som vi kunne rette den             

semi-strukturerede samtale efter. Spørgsmålene har gennem hele forløbet af interviews          

været de samme ved hver informant. Vores analyse vil tage udgangspunkt i en tematisering              

vedrørende, hvad vi mener, vil være relevant for vores målgruppe at få dybere indsigt i, og                

derfor er vigtigt at inddrage i vores designløsning. 
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9.3.1 Analyse af interview med Esben Licht 
Vi kom i interviewet med Esben Licht ind på følgende temaer: Om det reelt er               

svært at opstarte en virksomhed og hvilke ulemper, der er som studerende, samt             

feedback på vores design ide. 

 
Forudsætningen for vores interview med Esben Licht (fremover Licht), var at vores projekts             

ide løsning på dette tidspunkt, nok ville udmunde i en hjemmeside eller mobil applikation              

med en trin for trin guide, til opstart af virksomhed. Dog var vores overordnede tese, at vi                 

ville udvikle et produkt, der kunne gøre det nemmere for de studerende at starte egen               

virksomhed. Derudover havde vi en hypotese om, at det, at starte virksomhed generelt er              

svært, og derfor ville vi gerne have afklaret hvorvidt denne hypotese holdt stik. 

 

En anden hypotese vi i gruppen havde stillet op var, at det krævet meget struktur og                

planlægning i opstart af en virksomhed, før det overhovedet kunne tænkes at registrere sig.              

Dog viste det sig i interviewet med Licht at det forholder sig anderledes:  

 

“…Jeg tror faktisk jeg har haft 2 kurser på RUC i retorik, og så begyndte jeg at 

sælge kurser i retorik… så er der også noget med “man behøver ikke at kunne 

det hele”, men det handler bare om at man kan performe det… så der er en eller 

anden form for; hvornår synes man, man er god nok..?” (se bilag 5) 

 

Videre i interviewet viste det sig dog, at Licht selv mente, at den måde han havde grebet det,                  

at starte virksomhed an på, ikke er at anbefale videre til andre. 

 

“...jeg overvejede det overhovedet ikke… den måde jeg startede virksomhed på, 

var fuldstændig hovedløs … altså… hvor jeg bare ligesom sagde: “nå jamen, jeg 

ved hvordan man trykker en t-shirt, så nu starter jeg bare et t-shirt firma”... 

uden overhovedet at tænke længere end det… og det vil jeg aldrig anbefale 

nogen at gøre efter.” (se bilag 5) 
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Selvom Licht mente, at den måde han havde startet virksomhed på, var hovedløs, mener han               

ved nedenstående citat, at det at have en virksomhed er det samme som at prøve ting af og                  

udforske sine interesser. 

 

“Jeg har altid kaldt det sådan lidt en legeplads, hvor man har kunnet alle 

mulige ting… jeg har også snakket med mange om de ikke ville være med i det 

her, men så hørte jeg bare altid det der: “jeg har ikke lyst til at lave noget med 

tekstiler” hvor jeg har været: “prøv at hør her.. det handler jo ikke om tekstiler.. 

det handler jo om at have et sted og prøve nogle ting af...” (se bilag 5) 

 

Det vi lærte af Licht, i denne sammenhæng, var at der reelt set ikke skulle så meget til for, at                    

man som studerende, kunne komme i gang med en virksomhed. Derudover at det er mere               

essentielt at have et sted, hvor man kan prøve sine ideer og interesser af, lidt som en                 

“legeplads”. 

Videre havde vi en hypotese om, at det, at starte virksomhed som studerende er fyldt med                 

udfordringer og eventuelle ulemper, se evt. 10.1. Dette blev afkræftet af Licht: 

 

“Jeg ser ikke så mange ulemper… specielt ikke som RUC studerende… som 

RUC studerende er super gunstige forhold fordi man netop kan styre sin tid så 

meget selv, man kan gøre ting og man kan tage ud og flette ting ind hvor det 

passer… der er ikke nogen ulemper…” (se bilag 5) 

 

Via dette citat kan det læses, at fordelen ved Roskilde Universitet er, at de studerende har så                 

meget tid ved siden af, til at kunne gå i dybden med deres interesser. Dette kan vi også                  

bekræfte, da studerende ved HumTek uddannelsen, højest har tre forelæsninger, af to timers             

varighed, per uge.  

 

Da vores forudsætning for interviewet med Licht, også var at få feedback på vores egne               

tanker vedrørende en eventuel designløsning for studerende ved HumTek, spurgte vi også            

om vejledning til dette ved interviewet og tilbagemeldingen vi fik var: 
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“Jeg ved ikke om man kan lave et workshop-format ikke nødvendigvis HumTek 

rettet, men mere sådan et “over de næste 10 uger vil der være et workshop om, 

hvordan man kommer videre med sit virke” på en eller anden måde.” 

 (se bilag 5) 

 

Denne udtalelse stemte ikke overens med det, vi selv havde i tankerne på daværende              

tidspunkt, men vi tog det til eftermæle senere ved et samlet gruppemøde for at diskutere               

vores retning for projektet. Licht kom endvidere med forslag til, hvad denne workshop             

kunne fokusere på for at gøre det rettet mod virksomhedsopstart for HumTek: 

 

“Der kunne være noget om regnskab, der kunne være noget om hjemmeside, der 

kunne være noget om, hvordan kommer man igang, for der er mange der tænker 

det er svært. Men med alle de forskellige teknologier i verden så er det 

overraskende simpelt. Alle kan jo lave en hjemmeside.” (se bilag 5) 

 

9.3.1.1 Delkonklusion 

Lichts hovedpointe er, at det ikke behøver at være så svært at starte en virksomhed. Dog                

mener han selv, at der bør gøres flere overvejelser vedrørende forretningsplaner end han             

selv formåede, men at virksomheden i hovedtræk ikke bør total analyseres, inden man går i               

gang. Dette har for os belyst, at en opstartsvirksomhed er en læringsplads, hvor den              

tilegnede viden vil understøtte bedre fremtidige forretningsplaner, som en cirkulær proces,           

mellem viden og fremtidsplaner, der sker løbende. 

Dertil gav han os ideen om, at designløsningen vi eventuelt skulle arbejde videre med, er et                

workshop format for HumTek studerende, for at give dem indblik og motivation til at starte               

virksomhed, hvor han også kommer med eksempler på, hvad workshoppen kan indeholde. 
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9.3.2 Analyse af interview med Jonas Ahm 
Temaerne vi kommer ind på under dette interview er: Udfordringer ved opstart,            

Motivation, Den optimale holdning til virksomhedsopstart og inddragelse af         

iværksættermentalitet på RUC. 

 
I interviewet med Jonas Ahm (fremover Ahm) ville vi meget gerne have svar på              

sværhedsgraden i at starte virksomhed, og om hvorvidt han delte nogle af de samme              

synspunkter som Licht også havde, med sin tilgang til virksomhedsopstart og drift.            

Projektets produktløsning havde ved daværende tidspunkt, udviklet sig til at være en social             

begivenhed af workshop format, baseret på vores interview med Esben Licht. 

 

På samme måde som vi havde spurgt Licht om udfordringerne og ulemperne, ved at være               

HumTek studerende og starte egen virksomhed, spurgte vi Ahm om det samme. Han             

svarede: 

 

“[...] Jeg så faktisk kun mulighederne. Sådan løbende. Men det er så også fordi              

jeg ikke havde ide om at nu skulle jeg ud og tjene en masse penge eller ud og                  

rejser rundt i hele verden. [...] Så det var sådan en underlig blandingsproces.             

[...] Jeg tror godt man kan sætte sig ned med en anden og sige: “Er det nu? Skal                  

vi gøre det?” Og så trykke på den store knap og så virkelig bruge noget tid og                 

ressourcer på det. Men det slet ikke sådan jeg gjorde det. [...] Der var en masse                

små problemer løbende på de enkelte ting jeg gjorde, men i det store og hele var                

der ikke udfordringer…” (se bilag 6) 

 

Denne anskuelse afkræftede igen vores hypotese, vedrørende udfordringerne ved at være           

studerende og samtidig virksomhedsdrivende, på samme måde som Licht også afkræftede           

denne tese. Dermed må vi konkluderer, at starte og registrere virksomhed, som studerende             

ikke er den store udfordring, som vi havde sat den til at være.  
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Endvidere spurgte vi også ind til Ahm’s holdning til virksomhedsdrift og, hvilken             

indgangsvinkel man som HumTek studerende bør have i opstart af virksomhed, på samme             

måde som vi spurgte Licht. Ahm svarede: 

 

“Jeg tror man er nødt til at have sådan en meget legende tilgang til det, specielt                

som studerende. For der går langt tid før man fatter hvad det vil sige at have en                 

virksomhed. Og det er jo også det, fordelen ved at gå på universitet ved siden af,                

det er at man får sin SU. Så der skal ikke ret meget til. [...] Så det er jo en genial                     

måde at have et deltidsjob og gå på uni på. [...] Min virksomhed var jo også                

bare noget ved siden af universitet og først til sidst blev det jo universitet der var                

ved siden af min virksomhed. Så det flippede undervejs, i antal timer jeg brugte              

på det, og hvordan jeg så på det.” (se bilag 6) 

 

Licht mente, at en virksomhed skal anskues som en “legeplads”. Ud fra ovenstående citat              

kan vi se, at Ahm også mener, at det netop er den legende tilgang, man som iværksætter skal                  

have for at åbne virksomhed. Samtidig kan det læses, at Ahm mener, det er en optimal måde                 

for en studerende at have deltidsjob på ved siden af sine studier. Hvilket stemmer meget               

godt overens med vores tidligere bemærkning omkring HumTek forelæsnings antal timer           

per uge, i analysen af interviewet med Licht (se bilag 5). 

Derudover siger Ahm, at man som person med deltidsjob, netop arbejder for timer, og               

derved bliver det til, hvad man selv lægger i det. 

 

“Altså jeg startede som freelancer, og løb rundt til forskellige virksomheder, der            

havde brug for at få et interview med deres CEO [...]. Hvor man vitterligt bare               

arbejder for timer. Og den måde at starte på er super god for mange og nok                

også for de fleste. [...] Så kan man opbygge det stille og roligt. Men jeg tror det                 

er. Ja, have lidt tålmodighed. Ikke tænke at man vil lave en virksomhed, det er               

nok den bedste måde at lave en virksomhed på. Tror jeg. [...] Den del af det,                

kunne der godt blive undervist lidt i på universitetet.” (se bilag 6) 
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Yderligere lægger Ahm vægt på iværksætter virksomheden, som sit deltidsjob, kunne være            

et godt til alternativ for de fleste. Da vores målgruppe jo er studerende, der stadig har                

studierne at tænke på, er det ifølge Ahm vigtigt at starte småt og arbejde med tålmodighed. 

Det vigtigste er, at lade være med at tænke, at det essentielle er selve det, at have en                  

virksomhed, men det at udforske sine interesser der er den bedste platform, at basere en               

virksomhed på.  

 

Da Ahm’s holdning er, at det ville være en fordel at undervise dette på universitetet, vil vi                 

gerne forsøge at have det med i vores overvejelser til projektets designløsning. Men selvom              

både vi og Ahm er i overensstemmelse med at drive virksomhed ved siden af studiet, så er                 

han også stor fortaler for, at man tager det stille og roligt: 

 

“Plus man så også lige skal have sin uddannelse ved siden af også ikke. [...] Så 

det der med at tage det stille og roligt, er nok mit bedste råd. [...] I stedet for at 

tænke det som virksomhed, jamen så tænk på det som hvad der kunne være sjovt 

at lave” (se bilag 6) 

 

Igen noterer Ahm vigtigheden af at se sin virksomhed, som et sted, hvor man giver sig plads                 

til at udfolde sig selv og sine interesser. Yderligere hæfter han sig fast i, at det er vigtigt for                   

studerende at forstå, at det tager nogle år at bygge en forretning op, og det derfor er en god                   

ting at starte den sideløbende med sin uddannelse: 

 

 

“Så kommer tingene meget mere af sig selv, fordi det er forbundet med den 

hobby man eller man synes er interessant. [...] For det tager nogle år at bygge 

op. Stille og roligt. Specielt som studerende hvor man har nogle andre ting [...]. 

Det er jo netop det fede ved at starte virksomhed under studiet, at man har 

masser af tid”  

 

 

 

48  



 

Ahm fortsætter:  

 

“Men er nødt til bare at køre stille og roligt, for man kan ikke. Altså det er helt 

umuligt at planlægge fra starten. Det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt til at 

tage det et skridt ad gangen.“ (se bilag 6) 

 

Vi bed også mærke i, at Ahm lægger vægt på, at det er de små skridt der akkumulerer sig                   

op, og i sidste ende gør, at man står med en succesfuld forretning. 

 

Han giver yderligere råd til, hvilken indstilling, det er at foretrække for at gå ind til en                 

virksomhed i sin startfase: 

 

“Så man er måske også selv nødt til at sætte sine egne mål og være realistisk. 

Og kortsigtet. Lad være med at lave en fem års plan. [...] Lav en, hvad vil du 

have lavet til næste måned. Eller hvad vil du have lært til næste måned...” (se 

bilag 6) 

 

Lige meget hvad konkluderer Ahm, at det at starte virksomhed, aldrig er spild af ens tid: 

 

“Den erfaring man også får selv. Selvom det hele bare er total ‘crash and burn’, 

så lærer (man) vildt meget af det. Lige meget hvad, er det ikke spild af tid. Det er 

bare at gøre noget. For man møder nogle mennesker på vejen. Og der er rigtig 

meget i det som bare er super fedt.” (se bilag 6) 

 

Udover at spørge ind til Ahms erfaring på området vedrørende iværksætteri, havde han også              

flere refleksioner, som han mente ville være gode at videreføre i selve HumTek             

uddannelsen, men som vi mener, vi også kunne prøve at inddrage i vores projektløsning. Da               

vi på dette stadie af projektet var mere eller mindre sikre på, en løsning vedrørende 1. og 2.                  

semester workshops, hvor vi ville prøve at inddrage en iværksætter workshop i de 2 ugers               

workshop forløb, giver han os følgende tilbagemelding: 
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“Hvor 20 % af dem, måske var sådan en entreprenør vej, så skulle man jo helt 

klart, ud og lave noget virksomhedsbesøg i start ups. Fordi det der med at finde 

ud af hvad vil det rent faktisk sige at lave en virksomhed. Hvad er det for en ide 

folk starter på. Og få en ide om hvad for nogle muligheder der er. For der er jo 

vitterlig uendelige muligheder. Og det er jo også derfor, der ikke er en opskrift 

på det.” (se bilag 6) 

 

(Med de 20%, snakker Ahm her om, muligheden for, at 20% af HumTek studerende starter               

egen virksomhed.) 

 

Ahm giver os her et indblik i, hvorfor det er så svært at starte virksomhed. Netop da der ikke                   

kun er en måde at gøre det på, giver han os det tip at indføre besøg ved start-ups, som et led                     

i vores workshop. Dette føler vi selv er en god overvejelse at have med i vores fremtidige                 

designløsning. Muligheden her vil give videre inspiration og motivation for de deltagende            

workshop studerende, til deres egen fremtidige færd som iværksættere. 

  

Derudover lægger Ahm også fokus på, at man som studerende bør have indstillingen at ens               

start-up skal tage udgangspunkt i en interesse man har, i stedet for, at det er selve ideen om                  

at starte virksomhed der kommer først. Han mener, det er essentielt at denne indstilling              

bliver videregivet til HumTek: 

 

“[...] når man så går ud, og så finder ud af at sådan en som mig bare starter, 

ved at have en lille hobby interesse for film. [...] Så tænker man måske: “Hvad 

har jeg selv, jeg kan tage udgangspunkt i?” Frem for den der: Hvordan laver 

man en virksomhed? For hvis man først tænker: “Hvordan laver man en 

virksomhed?” Så bliver det bare så mega stort at så går man i baglås.” (se bilag 

6) 

 

I sidste ende giver Ahm os det råd, at der, som udgangspunkt, bør tænkes over: Hvad vil det                  

sige at have en virksomhed for en selv?  
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“Det er egentlig en meget sjov måde at tænke på, at have en virksomhed. [...] 

Hvor mit eget succeskriterium var at forsørge mig selv og det liv jeg har. Så har 

jeg en virksomhed. Men [...] et netcompany der lige har rundet en virksomhed 

på 1000 medarbejderer. Så har jeg jo ikke en virksomhed. De har jo en helt 

anden ide om, hvad det vil sige at være en virksomhed, end jeg har.” (se bilag 6) 

 

Altså, hvad skal der til for, at en person oprigtigt føler, at de har nået sit mål. For at dette                    

kan belyses, er det derfor vigtigt for os, at kommunikere videre til målgruppen, at de skal                

opstille et succeskriterium, for hvad de mener, det vil sige at have en virksomhed. 

9.3.2.1 Delkonklusion 
Interviewet med Ahm gav os et stærkt fundament for forståelsen af at drive virksomhed, ved               

siden af ens studieliv. Han gav os vigtige læringspointer, men også råd til videre overvejelse               

for udvikling af vores designløsning.  

 

Det vi har taget med fra Ahm’s erfaring med at starte og drive virksomhed, mens han                

studerede, er følgende læringspointer: “legende tilgang”, “virksomhed som deltidsarbejde”,         

“udforsk dine interesser”, “gør noget!”, “kortsigtet målplan”, “et skridt ad gangen”, “tag det             

stille og roligt”, “lige meget hvad, så lærer man en masse” og “væbne sig med               

tålmodighed”. 

 

Læringspointerne er vores konstruerede sammenfatning, som vi mener er vigtige at           

videregive til HumTek studerende, som går med ønsket om at starte virksomhed, uafhængigt             

af, hvilken designløsning der bedst egner sig til målgruppen. 
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9.3.3 Analyse af interview med August Septimus Krogh 
Temaerne vi kommer ind på under dette interview, er som følgende: Start            

småt, Økonomiske fordele, Fordelene ved et partnerskab, Vigtigheden af         

interessen for virksomhedsside og Workshop-afholdelse. 

Krogh startede sin virksomhed efter sin bachelor på RUC. Han brugte cirka et halvt år på at                 

starte sin virksomhed op, hvor det største problem for ham, lå i at finde leverandører. Han                

snakker om, hvordan en veninde kom til ham og ville starte virksomhed op omkring              

økologiske råvarer, blandt andet ris, men hun forventede at det krævede en million             

investering at starte op. Han fortalte hende, at det ikke behøvede at koste en million og, at                 

hun kunne starte med at købe 25 kilo ris og sælge det i syltetøjsglas (se bilag 7). Han                  

fortæller her om Lean Startup og ydermere om minimum viable product (MVP), som han ser               

som den bedste måde at forsøge sig med iværksætteri: “Start i det små. Hvad kan du gøre                 

her og nu”(se bilag 7).  

Han fortæller derefter, at hvis man bestiller en computer gennem sit firma, kan der spares en                

del ved at fratrække moms. Her kommer han med et eksempel på at, hvis man skal købe en                  

computer til 10.000 kroner som privatperson, skal vedkommende tjene 20.000 kroner før            

man kan købe computeren, da skat tager 50% af det indtjente. Hvis man som firma, skulle                

ud og købe en computer, kan man nøjes med at tjene de 10.000 kroner, og stadig have                 

overskud, da man så kan trække momsen på computeren fra, som så vil ligge til 8.000                

kroner i stedet (se bilag 7). 

Krogh fortæller om, hvordan det at starte enkeltmandsvirksomhed kan være hårdt, da han             

ofte savnede en partner i firmaet, som kunne holde ham ved ”ilden”, og reflekterede også               

over, at næsten ingen firmaer, der starter som ene mands firma, er fortsat. Han fortæller:  

”sørg for at have folk omkring dig der holder dig ved ilden. Nogle folk du kan dele dine 

bekymringer og irritationer med. Nogle folk der ved helt præcist hvad du går igennem med 

det ene eller det andet” (se bilag 7) 
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Krogh fortæller om vigtigheden af, at en idé, skal fange ens interesse, ellers kan man på                

samme måde, som med ene mands firma miste ”ilden”. Han siger blandt andet ”se på               

virksomhedsopstart og dets krævelser og arbejdsindsats, som at tage på en date, hvor der              

først går 2 år før det reelt fører til noget” (se bilag 7).  

Med den sammenligning tilføjer han:  

”fordi man får en idé under bruseren er ikke ensbetydende med, at det er noget man 

brænder for at lave og omføre til virksomhed” (se bilag 7).  

Krogh ser derfor, at man som iværksætter både skal have passion, og en partner, for at have                 

de bedste vilkår for ens start-up. Han tilføjer til sidst: ”sørg for at skabe en mening med                 

virksomheden udover bare at tjene penge. Det gør det lettere at holde dig ved ilden” (se                

bilag 7). 

Krogh vidste ikke om en workshop i virksomhed dannelse ville give mening for studerende              

på 1. semester:  

 ” […] en workshop i virksomheds dannelse vil ikke give mening for studerende ved 1. 

semester, da de allerede alt muligt andet de skal forholde sig til. […] Det er først når der er 

mening med det, at man får sat sig ordentlig ind i det. For eksempel hvis man skal bruge det 

til sin virksomhed, der allerede er oprettet” 

Dette udsagn fra Krogh, havde indflydelse på vores endelige design ide, yderligere 

beskrevet i delkonklusionen. 

9.3.3.1 Delkonklusion 
Interviewet med Krogh gav os en indsigt i, hvilke problematikker, der kan gøre det svært for                

en nystartet virksomhed. Han nævner, blandt andet årsager, som manglende interesse og            

fællesskab. For Krogh, er det som giver størst værdi, at have en interesse i              

virksomhedsgrundlaget, samt en partner, der kan hjælpe en igennem de udfordringer, der            

kan opstå under virksomhedsopstart.  
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Krogh så også godt, at der blev opstartet et social rum, hvor man kunne spare med det han                  

kaldte “like-minded-people”. Dette har vi også selv set som en god mulighed, og vil              

bestræbe os på at skabe et socialt rum i fremtiden. 

På grund af Kroghs holdning til workshops ved 1. semester, revurderede vi vores 

designløsning med hensyn til skabelse af 2 ugers workshops ved 1. og 2. semester. Derfor 

blev vi enige om at stile efter en et-dags workshops for 2. til 6. semester studerende hvert 

semester.  

9.4 CCM kort og vejledende beskrivelse 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i vores CCM kort og vil referere til bilaget 

løbende igennem teksten (se bilag 2). 

 

Vores CCM kort består af den overordnede problemstilling ‘Hvad hæmmer iværksætteri for            

de studerende ved RUC’, i midten af mappet, med årsagerne øverst i kortet og              

konsekvenserne nederst.  

 

Årsagerne peger med pile mod eventuelle sekundære årsager, der opstår, som følge af den              

forrige indtil pilene rammer problemstillingen. Fra problemstillingen spreder        

konsekvenserne sig så ud i forskellige retninger, afhængigt af, hvad vi mener at have              

identificeret gennem projektforløbet.  

 

På grund af pladsmangel i CCM kortets `bobler´ har vi valgt at undlade HumTek studerende               

som beskrivelses faktoren, og bare kaldt dette for `de studerende´. Desuden har vi valgt at               

kalde Roskilde Universitet for RUC af samme årsag, som ovenstående (se bilag 2). 
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(se bilag 2) 

9.4.1 Årsags problemer 
I vores indledende fase, for at undersøge vores område omkring iværksætteri og, hvorvidt             

det er udbredt på Roskilde Universitet, tog vi kontakt til universitetets Student Hub. Vi ville               

undersøge om, de kendte til nogle grupper eller fællesskaber lokaliseret på campus, der             

beskæftigede sig med iværksætteri, og ydede hjælp til studerende med iværksætterdrømme.           

Dertil blev vi mødt af en sekretær, der ikke mente, at der var noget på stedet, men at hun                   

ville snakke med en af sine kolleger. Sekretæren og hendes kollega kom tilbage, og              

meddelte at de ikke kendte til noget, men hvis der skulle være noget, så ville System                

Administrationen helt sikkert vide, hvor på campus det kunne findes.  
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Vi gik derfor over til System Administrationen, med håb om at kunne blive vejledt til en                

gruppe, allokeret på campus, der havde med iværksætteri og virksomhedsopstart at gøre.  

Det skulle vise sig at personalet i denne afdeling, heller ikke havde information om dette.               

Men personalet mente helt sikkert, at Student Hub måtte sidde inde med denne information,              

altså stedet vi lige var kommet fra. Det vil sige, at de to administrationer ikke havde en ide                  

om, hvilke allokeret fællesskaber der var til stede på deres campus, men at de mente, den                

anden måtte sidde inde med den pågældende information. 

 

Derfor har vi i vores CCM kort valgt at have to årsags bobler - ‘RUC mangler organisering’ 

og ‘Dårlig info videregivning på RUC’ med en pil imellem, der peger begge veje (se bilag 

2). 

Årsags boblen ‘RUC mangler organisering’ leder derefter til en sekundær bobbel            

‘Mangler samlingssted’(se bilag 2), da vi mener, at der på campus mangler et socialt              

samlingssted, hvor studerende med iværksætterdrømme kan få råd og vejledning og møde            

ligesindede studerende. Pilen fra denne årsags boblen leder så til problemstillingen. 

 

Tilbage til ‘Dårlig info videregivning på RUC’ har vi identificeret to sekundære årsags             

bobler, der opstår som konsekvens af denne dårlige informations videregivning (se bilag 2).  

Den ene er ‘Manglende fokus på mentorordning’, da der findes faktisk en mentorordning              

på Roskilde Universitet, som før i tiden, holdt konferencer og events for de studerende, med               

foredrag, afholdt af relevant personer. Denne mentorordning hedder RealityBites. Som følge           

af den manglende fokus på ovenstående, har vi endvidere identificeret en årsag, vi har valgt               

at kalde dette: ‘Manglende fokuseret information’ (se bilag 2). 

 

Den anden, af de to sekundære årsags bobler, er ‘Manglende undervisning i iværksætteri’              

(se bilag 2). Årsagen til denne bobbel og dets forgængere er, at der bliver skabt en                

usikkerhed for HumTek studerende, da de dermed ikke har nogen anelse om, hvordan de              

skal gribe et eventuelt ønske om at blive selvstændige an. Denne årsag fører så videre til den                 

tidligere nævnte bobbel ‘Manglende fokuseret information’. Dette problem af mangel på           

fokuseret information, er opstået gennem pilene fra de to problemer ‘Manglende fokus på             
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mentorordning’ og ‘Manglende undervisning i iværksætteri’ (se bilag 2). Vi ser at denne             

manglende informations fokus, hæmmer HumTekkere, for at tage skridtet som iværksættere. 

 

En anden årsags bobbel vi har været i stand til at identificere er: ‘Skolearbejde forlader 

aldrig hjernen’. Dette problem kom som følge af vores spørgeskemaundersøgelse, udsendt 

til vores målgruppe fra HumTek (se bilag 4). Tilbagemeldingen vi fik var, at de følte sig 

under ‘Tidspres’, og derfor ikke havde den fornødne tid,  til at kunne arbejde med at sætte 

sig ind i diverse emner, det kræver at opstarte virksomhed.  

 

Dog mener vi at tidspresset kommer af, at vi som studerende aldrig får lov til at lægge vores 

arbejde til side, uden at det florerer i tankerne, hvilket er en af fordelene ved at være 

lønmodtager. Grunden til dette er, at man som lønmodtager har privilegiet til at give slip på 

sine arbejdsopgaver, når arbejdsdagen er omme. Vi mener derfor at ‘Tidspres’-set faktisk 

skyldes, at de i sidste ende, ikke har muligheden for at lægge studierne helt til side. 

 

En anden årsag til, at skolearbejdet aldrig forlader den studerendes tanker, er årsagen 

‘Manglende iværksætter mentalitet’. Denne årsag har også en sekundær pil tilbage fra 

årsagen om manglende undervisning i iværksætteri (se bilag 2). Vi mener, at denne 

manglende undervisning i iværksætteri, samt at de studerendes hjerner hele tiden florerer 

med studiearbejde, langt væk fra virksomhedsopstart gør, at der er mangel på iværksætteri 

mentalitet ved universitetet. Dette er med til at hæmme iværksætteri på RUC. 

 

Derudover har vi identificeret to yderligere, alenestående årsager. Disse årsager kommer på 

baggrunden af tilbagemelding, fra tidligere nævnte spørgeskema indsamling. Årsagerne er: 

‘Manglende økonomiske midler for de studerende’ og ‘For meget info på søgemaskiner (fx 

Google)’ (se bilag 4). 

 

Ved årsagen ‘Manglende økonomiske midler for de studerende’ fik vi i tilbagemeldingen fra 

HumTekkere, at de mente, at det der bremsede dem, var deres økonomiske situation. Dette 

har vi senere fundet ud af, igennem vores interviews, typisk ikke er den store hæmnings 

klods: “[...]Fordelen ved at gå på universitetet ved siden af, der er at man får sin SU.” (Se 
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bilag 5). Det kan dog være, at flere fra målgruppen går med en ide om, at man skal starte 

stort og, det derfor kræver store økonomiske investeringer, for at kunne lykkedes.  

 

‘For meget info på søgemaskiner (fx Google)’ (Se bilag 4) kommer som følge af vores egen 

opfattelse, da vi i projektets startfase, fandt diverse søgemaskiner proppet med 

informationer, hvilket gjorde det svært at sortere til og fra. Vi valgte derfor at have dette 

med i vores spørgeskema, og der blev vi ligeledes bekræftet igennem vores observationer af 

vores målgruppe. 

9.4.2 Problemets konsekvenser 
Fra den overordnede problemstilling udspringer følgende konsekvenser. Den første 

konsekvens er, at ‘ingen/intet iværksætteri’  finder sted blandt HumTek studerende. Af 

denne konsekvens, ser vi yderligere konsekvenser udspringe sig (se bilag 2).  

 

En konsekvens er ‘Mindre samfundsvækst’(se bilag 2). Samfundet i Danmark er bygget op 

omkring dens skattemæssige indtjening fra private personer og virksomheder, og ved at 

Roskilde Universitet ikke yder nok indsats til sine studerende på iværksætteri området, 

betyder det, at staten Danmark ikke tjener nær så meget, som den kunne have gjort.  

 

En anden følge af ingen iværksætteri er konsekvensen af, at der derved er et mindre 

arbejdsmarked i Danmark, end der potentielt kunne have været. Heraf  afledes 

konsekvensen ‘Mindre arbejdsmarked’. Som følge af et mindre arbejdsmarked, vil der 

naturligvis være ‘Færre arbejdspladser’ til de danske borgere. Dette vil så føre over i, hvad 

vi har valgt at kalde ‘Flere ansøgere’ (se bilag 2). Flere ansøgere vil resultere i at, de 

eksisterende virksomheder vil sætte deres potentielle ansøgeres kompetencekrav op, for at 

kunne få de bedste af de bedste.  

Disse høje kompetencekrav, vil så i sidste ende resultere i, at mange af de mindre 

kompetente ansøgere, vil have svært ved at finde job på arbejdsmarkedet. 
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9.4.3 Kortets kritik 
Højere kompetencekrav anser vi dog ikke nødvendigvis som kun at være en dårlig ting. Der 

kunne sagtens argumenteres for, at det fremmer de eksisterende virksomheder på 

arbejdsmarkedet og deres konkurrenceevne. 

 

Man kan argumenterer for, at der bør være endnu en årsags bobbel til årsagen ‘Manglende 

fokuseret information’. Denne nye bobbel har vi snakket om kunne være ‘faglig kompetence 

mangel’ (Se bilag 2). Forståelsen deri lægger vægt på, at de studerende eventuelt føler en 

mangel på at have en reel kompetence, de kan bygge en virksomhed op omkring. Dog har vi 

i projektets forløb ikke stødt på, at målgruppen følte en hæmning af denne art, og derfor 

undladt den. 

 

Vi fik ydermere god feedback på vores CCM kort ved workshoppen og vi bestræber os på at 

få en forbedret version klar til næste workshop (se bilag 12). 

9.5 Produkt iterationer 

Vi vil i dette afsnit komme ind på vores iterationer af produkt og de forskellige               

til-og-fravalg, som gruppen har gjort sig igennem projektets udfoldelse. 

9.5.1 Første Iteration 

Det første projektgruppen gjorde var, at vi startede med at lave en brainstorm session, hvor 

gruppemedlemmerne frit kunne komme med ideer til en virksomhed, for at starte det første 

udkast til, hvad vores produkt for projektet, kunne være. Billedet herunder illustrerer vores 

brainstorm iteration (se bilag 1). 

59  



(bilag 1) 

Pointen med dette var, at vi ville lave et fysisk produkt, som vi skulle opbygge en 

virksomhed omkring, og så basere vores rapport på, hvad vi lærte under skabelses forløbet 

af dette produkt. Vi havde mange diskussioner om, hvilke problematikker, der var i vores 

hverdag og kom frem til, at "folk glemmer ofte deres computer opladere" var et problem, vi 

tænkte studerende rendte ind i tit. 

Der var også mindre praktiske grunde til at finde et alternativ til oplader ledninger, for 

eksempel, at man kan falde over dem når man går rundt i skolelokaler, samt at det ikke er 

pænt at se på. 

For at tackle dette problem, kom vi frem til, at vi kunne prøve at indføre trådløse `oplader 

plader´ til bærbare, ligesom der er til mobiltelefoner. Ideen kom af, at vi ville gøre det 

nemmere og mere praktisk at oplade elektroniske apparater. Ud fra PowerBanks og de 

førnævnte trådløse opladere, kom vi på ideen, at skolebordene skulle skiftes ud med et 

`oplader bord´.  

Disse `oplader borde´ville fungere sådan, at man enten kunne sætte sin computer på 

bordpladen, og så ville den begynde at oplade, eller have en samlet "stikdåse" med adapter 

stik, der passede til alt fra Windows og Apple computere til Ipads/tablets og telefoner. 
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På den måde ville folk slippe for at skulle tage deres oplader med frem og tilbage fra skole 

hele tiden, samtidig med det ville være nemmere, at manøvrere sig rundt i lokalerne og der 

ville være færre ledninger liggende omkring. 

9.5.2 Anden iteration 

Efter den første samtale med vores projektvejleder, skrottede vi dog den ide, da vi ikke 

vidste, hvordan vi skulle gribe det an, og ikke vidste om vores problematik overhovedet var 

et reelt problem på skoler. 

I vores anden iteration gik vi over til, at vi ville designe og programmere en app eller 

hjemmeside, som studerende med en iværksætterdrøm, kunne gå ind og bruge. Appen eller 

hjemmesiden ville så give dem et "spørgeskema" om, hvilken slags virksomhed de ville 

lave. Ud fra de givne svar, ville appen/hjemmesiden, så give dem et hurtigt overblik over, 

hvilke krav der var til den type virksomhed og så give dem en guide til, hvordan de 

nemmest ville kunne opfylde disse krav.  

Med dette menes der, at den ville referere til hjemmesider og guides, der blandt andet, 

kunne hjælpe med at oprette CVR numre og/eller få styr på de specifikke skattekrav for 

virksomhedstyperne. Altså ville vores app/hjemmeside forsyne, hver enkelt studerende med 

en skræddersyet oversigt, der passer til den specifikke persons behov. 

9.5.3 Tredje iteration 

Vi havde endnu en samtale med vores vejleder, hvor vi snakkede om, hvilken type produkt 

vi skulle have, da vi stadig ikke var helt sikre. Derudover havde vi et interview med Esben 

Licht, som er tidligere HumTekker, som startede sit eget firma, to uger inden han startede på 

RUC. 

Under dette interview kom han ind på, at det ifølge ham, ikke var det at starte virksomheden 

der var svært. Han mente at mange, især studerende fra HumTek, allerede gik rundt med 

tanker om at starte en virksomhed, men ingen vidste, hvordan de skulle starte. Dette er 

grundet, at der ikke blev/bliver undervist i iværksætteri på RUC (se 10.2.1). 
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Da vi på det her tidspunkt allerede havde sendt et spørgeskema ud, hvor 19 af de 39 

adspurgte (se bilag 4), havde svaret at de gik med en ide om at starte virksomhed, men ikke 

havde gjort noget ved det. De største grunde til dette var tidsmangel eller fordi de regnede 

med, det var dyrt (se bilag 4). 

Vi havde derefter et møde, hvor vi diskuterede, hvad Licht havde sagt i vores interview og 

begyndte så småt at overveje om vi burde fokusere mere på, hvordan vi kunne fremme 

iværksætteri på RUC, mere specifikt HumTek. I den forbindelse, kom vi blandt andet ind på 

at skabe en mentorordning ala den, der allerede er til stede på RUC, kaldet RealityBites.  

 

Vi havde endnu et interview med en tidligere HumTekker, Jonas Ahm, der havde startet 

egen virksomhed. Ahm var enig i, hvad Licht havde sagt og fik nævnt, at det sikkert ville 

hjælpe `iværksætterne´ på HumTek, hvis der var en form for forelæsning eller workshop, 

der prøvede at undervise folk i, hvordan man opstarter virksomhed og fortalte dem, at det 

hverken tog meget tid eller penge at starte op.  

Det var herefter vi fik idéen om, at skabe entreprenør events og foredrag ude på RUC, der 

kunne skabe et tilholdssted for de studerende, som er interesserede i at skabe virksomhed. 

Dette ville give dem et sted at være med ligesindede, som de kan spørge til råds og bede om 

vejledning fra. Det primære mål, der kom ud af denne ide iteration, var et fokus på at skabe 

et miljø, der kan gøre det mere overskueligt og nemmere for den studerende, at skulle gå 

igennem processen af at starte virksomhed.  

Vi kom derfor frem til, at vores produkt ide skulle være en workshop, de studerende fra 1. 

og 2. semester kunne melde sig til under deres 2 ugers workshop periode. Vi begyndte at 

diskutere, hvilke emner, der her kunne tages op. Blandt andet undervisningsdage i oprettelse 

af virksomhed, skat, regnskab med mere. Dog efter interviewet med Krogh rettede vi vores 

workshop ide til, at det skulle være en et-dags event, på hvert semester, for 2. semester til 6. 

semesters studerende. 
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Det var blandt andet, derfor vi nåede frem til, at en iværksætteri workshop ville være en god 

og effektiv måde at engagere vores medstuderende i iværksætteri. Derfor blev vi enige om, 

at dette skulle være vores endelige produkt. 

9.5.4 Analyse af interview med Søren Riis 
Temaerne, vi vil tage fat i analysen med Søren Riis, omhandler: hvordan vi bedst 

muligt kan arrangere en event workshop for vores målgruppe, med hans 

anbefalinger. 

 

Da Søren Riis selv har været med til at opbygge virksomheden RealityBites og hjulpet til 

med at opsætte de forskellige events, virksomheden afholdte ude på Roskilde Universitet, 

mente vi at det var ham, vi skulle have fat i, for at kunne forbedre vores event planlægning. 

Ved interviewet med Søren Riis, havde vi udarbejdede en indledende workshop struktur for, 

at han bedre kunne give os feedback (se bilag 9). Vi havde i denne struktur planer om at 

starte med problemidentificering for at gå videre til en løsningsforslags fase. Dette rådede 

han os til at gå væk fra ved følgende: 

 

“[...] hvis man nu starter med ligesom at lave noget gruppearbejde der skal             

energi ind men så lægger ud med hvad var der jeres problem og fortalte              

noget om det her problem og hvad var så jeres andet problem. Så sidder du               

bare der og er blevet deprimerede ikke [...] det er i hvert fald godt at få det                 

framede på en sådan måde, at man ligesom ikke bliver deprimerede over det             

her at man ikke kan gå i løsningsmode først.” (se bilag 9). 

 

Dernæst gav han os det råd at komme med jævnlige påmindelser til HumTek, for at gøre                

opmærksom på afholdelsen af workshoppen, for at de studerende ikke skulle forglemme det: 

 

“Ja, men undervurder ikke den der antagelse… altså frem til eventet må der             

gerne helst være… ligesom Roskilde Festival, jamen så afslører de et andet            

hovednavn… bare det der hele tiden [...] løbende med information og           

spændende information, og hellere… man skal ikke føle sig spammede, og           
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omvendt skal det bare være jævnlige informationsdump, ellers sidder i bare           

tre virkelig forkølede studerende” (se bilag 9). 

 

Derudover kom han ind på yderligere tiltag til, hvordan vi senere kunne udvikle 

workshoppen, for at sætte fokus på iværksætteri ved Roskilde Universitet fremadrettet: 

 

“[...]man skal nok have en flere-strengede strategi. Det skal være mange           

tiltag [...] Hus-koordinatorerne kunne også ligesom være med til at          

videreformidle det. Email systemet, facebook-grupper og så er der så          

kantinen, og det er ligesom en måde at formidle noget videre om det her, og               

så er det også godt at der ligesom er, [...] et form for værksted, et lab, hvor                 

[...] man kan få hjælp til forskellige ting og også at de folk vil lave noget med                 

det, kan mødes med hinanden, fordi man får sjælden succes ved at gå i gang               

helt alene.” (se bilag 9). 

 

Søren Riis gav os tippet at sigte mod et samlingssted, hvor HumTek studerende kunne 

mødes. Dette stemmer også overens med, hvad de andre ekspert informanter fortalte os. 

Søren Riis ligger dog endnu mere vægt på, at der skal flere ting til for, at strategien, om at 

sætte større fokus på iværksætteri ved universitetet, vil få succes. Som tidligere nævnt er det 

samværet, men også kommunikationen ud til de studerende og udnyttelsen af det rum, der 

allerede er til stede, der tilsammen, vil gøre en forskel for, at de studerende tager 

iværksætteriet til sig. Men yderligere lægges der også fokus på, at det skal være et 

samlingssted, et miljø, hvor de studerende selv kan engagere sig og definere deres 

fremtidige arbejdsplads:  

 

“for at være et miljø, igen, så er det godt at være et sted, godt at der er nogen                   

der kommer forbi med jævne mellemrum, godt at de studerende ved, hvad der             

foregår og kan melde sig ind i det og godt at de kan være med til at definere                  

hvor det skal gå hen, og det er der igen, man på en eller anden måde kan                 

finde hinanden, at der er en der gerne vil starte en virksomhed, men som også               
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kan noget programmering, men at vi faktisk søger en der er rigtig god til at               

kommunikerer.“ (se bilag 9) 

 

Vi fortalte ham også, at planen var at udvide workshoppen, de næste par semestre og endda 

se om vi kunne skabe en form for fællesrum mellem HumTekkere og CBS´ere, så de kunne 

dele meninger og feedback. Søren Riis synes dette var en god ide, så længe vi fandt en måde 

at bevare kontrollen over eventet: 

 

“Man kan også lave det sammen med nogen fra CBS, for det er stadig også               

godt at have en infrastruktur omkring det og en ramme omkring det, og så              

også omvendt, hvis det er noget der også skal vokse, og noget som             

HumTekkere også har, så skal det i hvert fald sørges for at når det så ligger                

et andet sted, hvordan det ligesom skal organiseres hver gang og at det             

ligesom ikke glider ud af jeres hænder[...]. Men jeg tror, der kan ske noget              

rigtig fedt i samspil med CBS. Det skal i jo bare forfølge.” (se bilag 9) 

 

Søren Riis lagde dog meget vægt på, hele interviewet igennem, at for, at vi kunne løfte                

denne opgave, de følgende semestre, så ville det være nødvendigt at finde frivillige, der              

gerne ville give deres tid til at få fremtidige workshops på benene: “[...]finde de der 10                

blandt jer der kan løfte noget i næste semester, og har lyst til at prøve at arbejde med det                   

her[...]” (se bilag 9). 

9.5.4.1 Delkonklusion 
Gennem vores interview med Søren Riis, fik vi bedre overblik over, hvordan vi skulle sætte 

vores workshop op, så både vi, og dem der deltog, fik så meget ud af oplevelsen, som 

muligt. Vi tog det til os, at vi ikke skulle fokusere så meget på at liste problemerne op og så 

give løsninger til disse, men prøve mere at lave det interessant og engagerende for alle 

deltagerne. 

 

Han hjalp os også med at forstå, hvad der skal til for, at vi kan fortsætte med at udvikle 

vores workshop format i fremtiden, så vi kan komme så tæt på at fuldføre vores mål om 
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mere iværksætteri på RUC, som muligt. Blandt andet ved at skabe et fælles `samrum´, hvor 

der kan søges hjælp, råd og vejledning, og hvor ligesindede kunne møde eventuelle partnere 

til deres ide. 

10 VORES DESIGNLØSNING 

Gennem vores proces kom vi frem til, at det optimale produkt for vores             

medstuderende ved HumTek, burde være et event af workshop format.          

Altså udvikle en workshop, for at gavne de studerende, med formålet for at             

de bedre forstod, hvad det egentlig kræver at opstarte virksomhed.          

Endividere håbede vi, at denne workshop ville give os en ide til mulige             

forbedringer, vi kunne benytte til fremtidige workshops.  

10.1 Workshop iterationer 

For at forberede os til at oprette og arrangere denne workshop, fandt vi noget relevant 

litteratur, og læste i bogen ”Essential tips for organizing conferences and events” (Campbell 

Et. al. 2003), at før man startede et event, var det godt at starte med at stille sig selv en 

række oplysende spørgsmål.  

Disse spørgsmål skulle hjælpe os med at bestemme og forstå, hvad de forskellige aktører, 

der deltog i eventet, for eksempel os og de studerende, ville få ud af, ved at være med til 

denne workshop (se bilag 8). 

Vi kom blandt andet ind på at vi, som projektgruppe, ville få indsigt i relevante 

problemstillinger ved at organisere og afholde workshop events, samt ”træning” i 

planlægning af events og øvelse i at tale til en større gruppe mennesker.  

Når det kommer til de studerende, der skulle deltage i eventet, mente vi, at det de ville få ud 

af det kunne være motivation til rent faktisk at give virksomhedsopstart et forsøg, samt få 

nogle værktøjer til at gøre dette, og et større netværk af ligesindede folk, de kunne spare 

med (se bilag 8). 
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Da vi havde svaret på disse spørgsmål, var næste skridt vores interview med Søren Riis (se 

bilag 9), som allerede selv har startet flere virksomheder og afholdt indtil flere events på 

RUC. Ud over at spørge ind til hans virksomheder, der er vores interesseområde, fandt vi 

det på baggrund af hans kompetencer også relevant, at spørge ind til råds for vores event. 

På dette tidspunkt, var planen for vores workshop, at vi ville afholde en ”forelæsning”, hvor 

vi først ville gå igennem alle problemerne, som vi havde identificeret, for derefter at spørge 

de deltagende om eventuel feedback. Endvidere ville vi så komme med vores foreslåede 

løsninger til disse problemer, og igen forhøre os hos deltagerne. Søren Riis foreslog dog, at 

vi ikke startede med problemerne, da det kunne ødelægge humøret ved workshoppen og 

ende med at folk ville blive de-motiverede:  

“[...] det første man ligesom i talesætter i en gruppe, hvis det bare er alle mulige problemer, 

så tager man noget af den energi ud, der bliver meget, meget vigtig til for at nogle af de 

samme folk vil arbejde videre, ikke fordi man skal vende det blinde øje til, men det er bare 

lidt en psykologi i det [...]” (Se bilag 9). 

Da vi så satte os ned og forberedte selve workshoppen, blev vi på baggrund af Søren Riis’ 

anbefaling, derfor enige om at gøre det mere interaktivt for deltagerne. I stedet for den 

planlagte forelæsning, hvor vi stod og listede op, hvad vi havde fundet, ville vi jævnligt give 

deltagerne mulighed for at skrive deres personlige mening om fordelene og ulemperne ved 

de stillede spørgsmål. 

10.2 Workshop afholdelse 

Vi vil i følgende afsnit beskrive kortlægningen af workshoppen, dens indhold og 

vores udførelse heraf, samt de relaterede øvrige detaljer. 

10.2.1 Dagen før afholdelsen 

Dagen før afholdelsen af vores workshop sad vi og arbejdede intensivt med valg af lokale, 

opsætningen af selvsamme, den ønskede workshop stemning, praktiske redskaber samt 
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arbejdede på vores PowerPoint indhold. Derudover sørgede vi for at sende en påmindelse ud 

via vores oprettede facebook begivenhed (se bilag 10), til alle de tilmeldte deltagere. 

For at kunne reservere det rette lokale til formålet, oplistede vi nogle kriterier for dette. 

Kriterierne var: minimums plads til 12 mennesker (inklusiv os som foredragsholdere), tavle 

til eventuel notering af feedback og projektor til visning af PowerPoint (se bilag 11). I sidste 

ende reserverede vi et lokale i vores fælles HumTek hus, vi mente, opfyldte disse krav. Efter 

denne del afprøvede vi vores opstilling af lokalets inventar for at opsætte den bedste 

mulighed, for at deltagerne følte sig inddraget og velkomne. 

Stemningen blev vi enige om, skulle have en velkommende atmosfære og med et hint af 

julestemning, da afholdelsen skete i slut november den 28. Ved opsætningen af lokalet og 

den ønskede stemning, blev vi enige om at snakke med universitets kantine om at levere te 

og kaffe, samt sandwiches. Dette kunne godt lade sig gøre, og vi aftalte med personalet fra 

kantinen, at afhente det på dagen, inden workshoppen begyndte. Derudover købte vi også 

stearinlys, med tilhørende paptallerkner til at stille dem på, samt servietter. Vi sørgede også 

for at købe en pakke brunkager for yderligere julestemning. 

Vi aftalte samtidig med StudyLab, om at låne kuglepenne, post-it notes og A4 papir af dem, 

så vores deltagere havde noget at skrive deres svar og tanker ned på, som vi så kunne 

indsamle og skrive rent, til brug under fremtidig udvikling af projektet og designløsningen. 

Vores PowerPoint udarbejdede vi med intentionen om, at vi ville have deltagerne engageret 

i et åbent forum format (se bilag 11). Hvor vi opstillede de overordnede spørgsmål og 

deltagerne indbyrdes kunne diskutere emnet, og derefter dele med hele lokalet. Dette gjorde, 

at vi lavede et PowerPoint show, der spurgte ind til deltagernes meninger om fordele og 

ulemper over emnerne: At have virksomhed, deres egne kompetencer og over Roskilde 

Universitet og HumTek. Vi havde også snakket internt i projektgruppen, at vi gerne ville 

vise vores CCM kort (se bilag 2), over vores identificerede problemer, for at få feedback fra 

deltagerne, for hvordan de anså problemerne og, hvordan de eventuelt ville løse dem. Det 

gjorde at vi tilføjede CCM kortet til vores PowerPoint (se bilag 11).  
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Derudover ville vi gerne præsenterer projektgruppens forslag til fremtidige workshops, og få 

feedback på, hvorvidt vores ide ramte det, deltagerne havde i sinde, når de tænkte 

iværksætteri workshop. Ud over dette, spurgte vi også ind til, hvilke eventuelle ønsker de 

gerne ville have implementerede til deres “ideelle” iværksætteri workshop. Som et led i 

vores workshop, ville vi også gerne præsentere, de læringspointer vi havde fået gennem 

vores kvalitative interviews, samt de bøger og hjemmesider vi i projektforløbet nåede frem 

til, vi mente, var til gavn for den studerende med iværksætterdrømmrn (se bilag 11). 

Som det sidste i vores workshop, fokuserede vi på deltagernes evaluering og forventninger 

af selve workshoppen, og de ting vi kunne have gjort bedre. 

 

10.2.2 Afholdelse af IværkTek workshop 

Dagen for workshoppens afholdelse, startede med 

en undren over, hvorvidt der ville dukke nok 

deltagere op til, at et åbent workshop forum 

format ville give meningen for deltagerne. Vores 

tvivl gik på, at deltagerne eventuelt ville føle en 

akavethed ved at være for få til stede, samt at 

skulle være centrum for den åbne diskussion. 

Fremmødet af deltagere var på i alt 10 personer, 

dog mistede vi flere undervejs i workshoppens varigheds forløb, på grund af deltagernes 

fokus på egne semesterprojekter. 

Vi startede workshoppen med at introducere vores projekt, samt de emner vi ville komme 

ind over, og hvad både de og vi ville få ud af workshoppen. Derefter gik vi videre til 

deltagerinddragelse. 

De første spørgsmål vi stillede handlede om, at de deltagende skulle komme med fordele og 

ulemper for at starte egen virksomhed, sat op mod at være lønmodtager, hvilke kompetencer 
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de selv synes, de havde, der gjorde det nemmere/sværere at starte egen virksomhed og, om 

de synes RUC gjorde nok for at fremme iværksætteri. 

Vi viste og forklarede vores CCM kort (se bilag 2), som vi har sat op over problematikkerne 

omkring iværksætteri på RUC, og spurgte deltagerne, hvordan de ville prøve at komme 

nogle af disse problematikker til livs. Derefter fremlagde vi vores ide, som er en fast 

planlagt iværksætteri workshop, 2 gange om året, som alle kan komme og være med til, dog 

mest fokuseret på 2. til 6. semester studerende. 

Vi sluttede så af med at dele erfaringer og citater,  som vi mente var de mest vigtige, fra de 

forskellige eks-HumTekkere vi har interviewet, og bad så, som det sidste om, at de 

deltagende skulle skrive nogle ønsker til kommende workshops, samt give noget feedback 

til, hvordan den første workshop havde været (se bilag 12). 
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11 D ISKUSSION 
 

Vi vil i dette afsnit komme ind på nogle af de centrale problematikker, som vi               

i løbet af projektet har berørt, for at diskutere om vi kunne have gjort nogle               

ting anderledes og, hvordan vi så ville gribe dem an.  

11.1 Spørgeskema Diskussion 

Noget af det første projektgruppen gjorde for at samle empiri og danne sig et overblik over, 

hvor relevant vores problemstilling var, var at dele et spørgeskema ud til vores klasse, samt 

begge klasser i årgangen under os og en af klasserne fra årgangen over, så vi kunne få den 

største mulige mængde feedback. 

 

Hvad vi kunne have gjort var, at vi kunne have startet med at sende en prøveundersøgelse 

ud til en mindre gruppe mennesker først (se afsnit 8.2.2), så vi kunne have fået feedback 

tilbage omkring forståeligheden af spørgsmålene, og hvor relevante de var. Dette kunne 

have hjulpet os med at konkretisere spørgsmålene endnu mere, og på den mere få bedre svar 

fra dem, der svarede. 

 

Da vi ikke gjorde dette, var spørgsmålene vi stillede meget brede, men resultatet var dog 

stadig, at der var indtil flere, der gik rundt og gerne ville starte virksomhed, men ikke sprang 

ud i det, af en grund eller en anden. 

Som der bliver nævnt i afsnit 8.2.1, er det også bedst at få omkring 70% deltagelse, når man 

uddeler et spørgeskema. Da der er omkring 400 mennesker, der har set det delte 

spørgeskema, men kun 40, der har svaret, er det tydeligt, at vi ikke nåede op på de 70%. 

Dette betyder for vores undersøgelse, at det kun er 10% af de HumTekkere vi nåede ud til, 

der har svaret, og derfor mister spørgeskemaet noget troværdighed, da svarene kunne have 

været helt anderledes, hvis flere der havde set spørgeskemaet, havde besvaret det.  
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Vi oplevede også, at de svar vi modtog til nogle af spørgsmålene modsagde hinanden. For 

eksempel havde vi et spørgsmål, der spurgte ind til, i hvor høj grad deres valg af studie 

havde gjort det nemmere at realisere deres drøm om at starte virksomhed. Her svarede 

størstedelen enten “i mindre grad” eller “det har jeg ikke tænkt over” - 15 svar til hver af 

dem (se bilag 4). Der var også fire, der svarede, at det havde hjulpet dem i høj grad.  

Dem, der svarede “det har jeg ikke tænkt over”, ser vi dog som, at deres valg af studie ikke 

har hjulpet, da vi glemte at tilføje en svarmulighed, der sagde “det har ikke hjulpet” (se bilag 

4). 

Hvad der overraskede os var, at selvom så mange mennesker sagde, at deres studie havde 

hjulpet dem, at da vi så bad dem om at give RUC en karakter fra 1-9, baseret på, hvor meget 

viden de havde fået om virksomhedsopstart, i den tid de havde gået der, var gennemsnittet 

2.13 (se bilag 4), hvilket vi synes var lavt i forhold til, hvor mange der havde sagt, at deres 

studie havde hjulpet dem. 

 

Grunden til, at karakteren var så lav, kan forekomme af flere årsager. Dem fra årgangen 

under os, har måske ikke været her længe nok til at vide, hvor de finder viden om 

iværksætteri. Gruppen indså nemlig tidligt i projektet, at der ikke er meget information at 

finde til D&K, STS og TSA forelæsningerne eller hos administrationen (se 10.3.1). Dem fra 

vores egen og årgangen over, der har været her i længere tid, og som kan antages, burde 

vide mere om, hvad der foregår på RUC, beviser måske bedre, at der ikke er nok 

informationer om virksomhedsopstart. 

 

Det sidste problem projektgruppen tog højde for, var at vi også burde have itereret 

spørgeskemaet, da det er fra før vi skiftede produkt ide. Derfor slutter spørgeskemaet med et 

spørgsmål omhandlende en hjemmeside, der skulle hjælpe de studerende med at forstå 

kravene til forskellige virksomhedstyper, da dette var vores ønskede produkt, før vi skiftede 

til IværkTek workshop ideen. Det ville derfor have været en god ide, hvis vi havde opdateret 

og udsendt et nyt spørgeskema, efter vi ændrede produkt ide, så det havde relateret mere til 

vores nye slutmål. I sidste ende kunne det opdaterede spørgeskema også have ført til en 

mere fokuseret workshop, da vi havde fået feedback tilbage om denne ide, før vi afholdte 

den faktiske workshop. 
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11.2 Interview Diskussion 

Projektgruppen har gennem projektforløbet afholdt fem interviews, fire ekspertinterviews og 

et målgruppe interview. 

Tre af de fire ekspertinterviews vi havde, var alle med tidligere HumTekkere, som på et 

tidspunkt i deres RUC forløb, havde startet en eller flere virksomheder. Dette betød, at de 

havde god ekspertise og feedback inden for vores problemområde og kunne svare 

fyldestgørende på vores spørgsmål. Det fjerde ekspertinterview, var med en forelæser fra 

RUC, der også har startet indtil flere virksomheder og stået for indtil flere events både i 

fritiden og på RUC (se bilag 9). Alle fire eksperter blev stillet de samme spørgsmål, som 

gruppen havde udarbejdet tidligt i projektforløbet. 

 

Under vores interview med eks-HumTekker August Septimus Krogh, skete der det, at vores 

lydoptagelse stoppede, som interviewet gik i gang, og vi derfor ikke fik optaget det. Da vi 

stadig mente, at han var kommet med indtil flere brugbare pointer, skyndte vi os at skrive alt 

ned, vi kunne huske fra interviewet, så vi stadig have noget vi kunne bruge i vores rapport. 

Dette kan dog betyde at vores analyse og de inddragede citater, ikke afbilder helt præcist, 

hvad der blev fremstillet under interviewet.  

 

Det kan også argumenteres at, hvis vi havde gennemgået vores interviewguide igen efter 

vores første en eller to interviews, kunne vi have itereret videre, og nået frem til nogle mere 

dybdegående spørgsmål, som kunne have resulteret i mere konkrete svar, fra de resterende 

interviewpersoner. 

 

Til vores interview med forelæseren, Søren Riis, kommenterede han dog på at nogle af de 

spørgsmål vi stillede virkede for åbne og løse og nogle af dem endda irrelevante.  

Da vi så gennemgik spørgsmålene igen, kunne vi godt se, at spørgsmål som “hvor mange 

virksomheder har du haft?” (se bilag 9), måske ikke var så relevante i forhold til andre 

spørgsmål, der kom mere ind på de specifikke udfordringer de havde stødte på, under 

opstarten af førnævnte virksomheder.  
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Ud over dette, blev gruppen enige om efterfølgende, at vi havde modtaget tilstrækkelig 

feedback om virksomhedsopstart, fra de tre eks-HumTekkere, og derfor burde have 

fokuseret udelukkende på event afholdelse, under interviewet med Søren Riis, da han var 

den eneste af vores ekspertinterviews, vi mente havde brugbar feedback om dette emne. 

 

Ud over de fire ekspertinterview, afholdte vi, som sagt, også et enkelt målgruppe interview 

(se bilag 13). Som det kan læses i afgrænsningen valgte projektgruppen dog ikke at inddrage 

dette interview i vores rapport, da interviewpersonen viste sig ikke at være den type 

HumTekker vi ledte efter.  

 

Ud fra vores spørgeskema havde vi fundet frem til, at der var 19 af dem, der svarede, der gik 

rundt med en iværksætterdrøm (se bilag 4), og vi prøvede derfor at få fat i så mange af dem, 

vi kunne, så vi kunne lave så mange målgruppe interviews, som muligt. På denne måde 

kunne vi nemlig finde ud af, hvorfor de ikke havde givet iværksætteri et forsøg og om de 

synes der var noget ved RUC, der hjalp/kunne hjælpe dem med at gøre denne drøm til 

virkelighed.  

 

Vi fik dog kun et enkelt svar på vores Facebook opslag, men tænkte at vi sikkert kunne få 

nogle gode pointer ud af et interview alligevel. Det viste sig dog, at personen der havde 

meldt sig, ikke helt passede til vores forespurgte målgruppe, da hun allerede havde haft en 

virksomhed fra før hun startede på RUC, og det allerede gik godt for hende. Hun havde 

derfor ingen reelle meninger om, hvad RUC gjorde godt eller dårligt, da hun ikke havde 

brug for hjælp, og derfor ikke havde udforsket mulighederne. Hun havde dog fundet to 

medstuderende, som havde sagt ja til at hjælpe hende med hendes virksomhed (se bilag 13). 

 

Dette betyder dog for vores rapport, at det ikke er lykkedes for os at lave et interview med 

en fra vores målgruppe, hvilket er en stor faldgrube for os, da vi sikkert kunne have fået 

meget brugbar information, hvis det havde kunnet lade sig gøre at afholde et sådan 

interview.  
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11.3 Workshop Diskussion 

Vi, som gruppe, mener selv vores workshop var en succes. Der er dog indtil flere ting vi 

kunne have gjort bedre/anderledes, hvis vi skulle gøre det igen. De ting, der kunne have 

været gjort/forberedt bedre når det kommer til denne workshop, kunne for eksempel, være at 

vi gik og talte om at afholde det i studenterhuset på første sal, da der var rigeligt med plads 

og en af de ting vi prøvede at lokke folk til med, var at de kunne gå direkte nedenunder og 

købe øl i torsdagsbaren bagefter. Vi fik dog ikke reserveret et lokale før dagen inden 

workshoppen, og måtte derfor afholde det i et mindre HumTek lokale, hvor der ikke var 

plads til særligt mange mennesker. 

Vi vil også argumentere for, at tidspunktet vi valgte at afholde workshoppen på, også kunne 

have været bedre, da vi holdt den et par dage efter sidste HumTek forelæsning, altså inde i 

intensiv-skriveperiode. Dette betød, at mange af dem vi inviterede havde andre ting at lave, 

og kunne derfor ikke deltage.  

Derfor endte vi også kun med et maks på 13 mennesker, inkluderet os selv, hvor ikke alle 

kunne blive under hele workshoppen. De to eneste piger, der dukkede op, blev ikke 

hængende mere end 2 minutter, før de gik igen, da de mente, de havde for travlt med deres 

eget projekt, til at kunne bruge mindst en time på at deltage i vores workshop.  

Der var også en drengegruppe på fem, der deltog aktivt i den mængde af workshoppen de 

deltog i, men de havde selv et vejledermøde og blev nødt til at gå tidligt, så det endte med, 

at det kun var tre deltagere, der var til stede under hele workshoppen. 

Projektgruppen er også senere blev enige om, at selvom vi er enige om workshoppen var en 

succes, så fik vi ikke meget ud af workshop deltagerne, som vi ikke vidste i forvejen. Der 

kan være flere grunde til dette, men en af grundene er nok, at denne workshop var en 

introducerende workshop, og vi derfor fokuserede meget på at få inddraget deltagerne, og 

høre deres meninger om de emner vi bragte op.  

Vi havde indtil flere åbne diskussioner og kom, blandt andet, ind på emner som fordele og 

ulemper ved egen virksomhed, sat op imod at være lønmodtager hos et allerede eksisterende 
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firma, og hvad RUC gjorde af gode ting for at fremme iværksætteri, samt hvad de kunne 

gøre bedre. Man kan argumentere for at denne form for diskussion forhindrede os i at dykke 

ned i de forskellige spørgsmål, og vi derfor endte med meget overfladiske svar på, hvad vi 

spurgte om, hvor vi måske havde fået ny og brugbar viden, hvis vi havde fokuseret på at gå i 

dybden med hvert enkelt spørgsmål.  

Det kunne også have hjulpet på resultatet, hvis der havde været en mere seriøs og 

professionel stemning gennem hele workshoppen, hvor der i dette tilfælde var en del 

useriøse svar, som vi ikke kunne bruge til at skrive videre på vores rapport, da det hverken 

var akademisk eller passede til vores problematikker. 

Det var også planen, at vi, som Jonas Ahm havde pointeret, skulle have inddraget 

vigtigheden af at definere, hvad det betød for den enkelte deltager, at have en succesfuld 

virksomhed. Dette glemte vi dog at inddrage i denne specifikke workshop, men vi 

planlægger at inddrage det i fremtidige workshops. 
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 12 KONKLUSION 

 
Vores interviewpersoner  nævner, at de studerende på  RUC har friheden til selv at styre 

deres timetal, når de skriver projekt. Disse ting gør, at RUC er et optimalt miljø for at starte 

virksomhed, da uddannelsens opbygning tilbyder den studerende kompetencer og værktøjer, 

der kan supplere de studerendes iværksætterdrømme. Universitets fælles campus kontra 

andre universiteters adskilte campus afdelinger, gør RUC til et optimalt sted, for den 

studerende til at kunne skabe et netværk, da de studerende kan mødes på tværs af 

studieretninger. De studerende bliver også opfordret af både `rusvejledere´ og andre 

studerende, til at deltage aktivt i RUC´s sociale miljø, som ligger sig godt op af den 

tværfaglige mentalitet på RUC. 

 

Den hyppigste årsag, ifølge spørgeskemaet, var `mangel på tid´ og `økonomi´, til at få det 

gjort (se bilag 4). Derudover kan vi konstatere, at RUC generelt havde for lidt information 

vedrørende iværksætteri. På den anden side, hvis den studerende gik online for at søge 

information, følte de sig overbebyrdet (se bilag 4), da de ikke vidste hvad der var relevant, 

eller hvad de skulle starte med. Vi ser derfor, at `mangel på information´ kan være grunden 

til, at flere af dem peger på `økonomi´og `mangel på tid´ som den hyppigste årsag til ikke at 

starte virksomhed under studie.  

 

Vi fandt frem til, via vores empiri, at de primære tiltag, der skal til, blandt andet er bedre 

kommunikationskanaler ud til de studerende, samt skabelsen af et fælles samlingssted.  

Vores spørgeskema, interviews og  produkt iterationer har hjulpet os med at konstatere, at et 

fælles samlingssted, omkring iværksætteri er måden at sætte fokus på selvsamme.  

 

Resultatet, og dermed konklusion vi endte på, er en workshop hvert semester, hvor der 

bliver delt råd og vejledning i iværksætteri, der samtidig skaber et fælles iværksættermiljø 

for de studerende. Derudover vil det være essentielt at få informeret de studerende, om de 

fordele de har, i vores videre iteration af workshoppen.  
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13 PERSPEKTIVERING 
For at skabe et bedre fundament for vores målgruppes holdninger og synspunkter ville vi, 

gerne inddrage målgruppe interviews, også for bedre at kunne lave kontraster mellem 

ekspertinterview af iværksætterer og de studerende med iværksætterdrømme. 

 

Ved fremtidige events ville vi gerne opsætte et iværksætteri miljø på RUC campus. For at 

kunne skabe sådan et miljø ville det være oplagt at bruge metoden Logical Framework 

Approach (LFA). Ved brug af denne metode kommer vi endnu dybbere ind i problem- og 

løsningsanalyse. Det vil også lade os dykke ned i en aktøranalyse, der går ud på, at finde alle 

de grupper der bliver påvirket af vores produkt, og alternativanalyse, hvor man gennemgår 

alternative løsninger på førnævnte problemer. Til sidst laves en Project Matrix, der kan ses 

som en trin-for-trin gennemgang af, hvordan de forskellige problemer løses.  

 

Yderligere for at skabe en ramme for iværksættermiljøet ville vi gå mere i dybden med de 

danske virksomhedstyper, herunder skat og fradrag, for at kunne vejlede de studerende bedst 

muligt i valg af virksomhed.  
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