Tidslinje analys - Absorball
•
Känslor inför UF
Alla i gruppen var förhållandevis positiva och kände sig taggade vid starten av detta UF-år. De som
avviker från mängden enligt tidslinjen är Moa och Hannes. Hannes säger att han var osäker på den
dåvarande gruppen och märkte av spänningarna redan i ett tidigt stadium. Moa berättar att hon då
saknade självförtroende till att våga hoppas på att detta skulle bli någonting bra.
•
Val av produkt
Alla kände sig engagerade då vi valde produkt, speciellt Jannie till dragspelsflaskan eftersom att hon
suttit och sparat på idén redan sedan slxutet på föregående UF-år.
•
Plansch
Under framställning av våra reklamplanscher går når tidslinjen sin maxgräns, alla tyckte att detta var
väldigt engagerande och framförallt roligt. Det kändes som en lättnad i början av alla dokument, att
få utlopp för sin kreativitet och vara praktiskt aktiv.
•
Projektplan
De flesta i gruppen, speciellt Malin ansåg att projektplanen var en positiv överraskning, hon tyckte
att den var mycket lättare att göra än vad hon hade föreställt sig. Det kändes väldigt bra att kunna
lämna ifrån sig sitt första kompletta arbete inom UF/projektarbetet. Jannie som läste projektarbete
under föregående år var ej delaktig i detta moment.
•
Avsluta aquaordion/AbsorbIt
Alla ansåg att detta var en tuff period, onödiga bromsklossar och mycket spilld tid. Moa valde att
placera detta som en positiv sak eftersom att det kändes rätt och naturligt att lägga det dyra
aquaordion-projektet bakom sig för att gå vidare.
•
Sammanslagning/kickoff middag
Alla ser än idag sammanslagningen som en väldigt givande och rolig period. Vi inledde vårt
samarbete med en kickoff i form av fotografering och även middag tillsammans. Detta upplevdes
som ett suveränt sätt att lära känna varandra och börja på någonting nytt tillsammans.
•
Slogan
Slogan hade ett blandat utslag på tidslinjen, anledningen till det var att alla inte var aktiva under det
tillfälle få slogan togs fram.
•
Affärsidé
Frode gillar affärsidén och tycker att den passar företaget. Resterande tycker också att den känns
perfekt och matchar det vi vill få ut av den samt uppfyller våra krav och vad vi tidigare lärt oss kring
hur en affärsidé skall byggas. Dock är de besvikna över att Chris inte ansåg den korrekt.
•
Kickoff
Hannes och Frode ansåg att detta var väldigt onödigt och även Jannie tyckte att det var väldigt
tråkigt att man inte fick arbeta i sin egen UF-grupp. Det var dock skönt att få göra det framför en
jury. Det tog mycket tid ifrån en viktig UF-dag och om man hade varit i sina egna företag hade det
stärkt gemenskapen och ökat den goda stämningen i gruppen. Då hade det troligtvis upplevts
positivare från alla håll.
•
Påbörja affärsplan
Hannes har i nuläget magkatarr vilket gör att han inte känner att orken finns till att bidra på topp
vad gäller affärsplanen. Övriga gruppmedlemmar tycker att arbetet flyter på framåt, att det känns
skönt att ha Jannies erfarenhet. Vi har ett tryckeri som kommer att sponsra oss så det är inget
stressmoment, nu skall texten få en röd tråd och sedan granskas av rådgivare.

