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FÖRORD
Kombinationen av hållbarhet och entreprenörskap är centralt om vi ska kunna uppnå
hållbarhetsmålen och skapa ett bra samhälle för alla. Vi som har jobbat länge med dessa
frågor kan konstatera att det har hänt otroligt mycket de senaste 10 åren kring detta område.
Uppmärksamheten är större, kunskapen djupare och fler aktörer är engagerade. Men bara
för att utvecklingen går framåt är det inte säkert att förändringen går tillräckligt snabbt eller är
så omfattande som behövs för att uppnå en omställning. Därför är det viktigt att ta sig tid att
reflektera, vilket denna förstudie är ett exempel på.
I arbetet med förstudien har vi haft förmånen att prata med många kunniga människor som
jobbar med dessa frågor och som har delat med sig av sina tankar och idéer till både
inkrementella och radikala förbättringar. Vi vill rikta ett stort tack till dem för all den klokskap
vi fått ta del av. Ett extra tack går till Mats Lundqvist (Chalmers), Jesper Vasell (KTH) och
Karin Ackerholm (Linköpings universitet) för god samverkan och bra inspel.
Vi hoppas också att vi genom samtal och kommunikation också redan har bidragit till viss
förändring. Det har varit glädjande att kunna koppla ihop personer, väcka frågor och visa på
källor till kunskap. Speciellt roligt har varit att kunna bidra till det nya Vinnova-finansierade
projektet ”Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag” samt hjälpa till med att sprida
kunskap om GU Ventures nya metod ”Verifiering för hållbar tillväxt”, UDI-projektet
”Sustainable Business Springboard”1 samt projektet ”Standard för optimering av ett företags
bidrag till Agenda 2030”2.
Att bygga vägen medan man går, anser vi vara en av nycklarna till omställning till ett hållbart
samhälle varför vi givetvis vill leva som vi lär.
Lena Holmberg, IMCG, oktober 2019
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https://www.vinnova.se/en/p/sustainable-business-springboard/
https://www.vinnova.se/p/standard-for-optimering-av-ett-foretags-bidrag-till-agenda-2030/

www.imcg.se

3

SAMMANFATTNING
"Sveriges goda utgångsläge både förpliktigar och möjliggör. En förändring är nödvändig
och måste ske nu. Ett ökat tempo i omställningen ger fördelar för organisationer och
enskilda både i och utanför Sverige. Om alla svenska aktörer bidrar kan vi vända världens
utmaning till världens möjlighet." Agenda2030-delegationen, slutbetänkande3
Det finns idag flera typer av insatser som syftar till att stötta kompetensutvecklingen hos
blivande eller befintliga entreprenörer. Syftet med denna förstudie har varit att utforska i
vilken utsträckning som dessa är riggade för att just bidra till att vi snabbt får många fler
intra/entreprenörer som driver initiativ som bidrar till hållbar utveckling och omställning av
samhället. Dessutom har ambitionen varit att fånga och sprida goda exempel men också
anledningar till varför situationen ser ut som den gör, samt idéer till utveckling.
Rapporten belyser följande sammanhang: grundskola och gymnasium, högskolor och
universitet, innovationstävlingar, kommuner och regioner, myndigheter, finansiärer och
investerare, storföretag, inkubatorer och entreprenörer. Den vänder sig till beslutsfattare
främst inom offentliga organisationer som på olika sätt stöttar blivande eller befintliga
entreprenörer.
Resultaten visar att det finns många goda exempel på verksamheter som arbetar med frågan
och att de har nått viss framgång. Här finns en grund att bygga vidare på även om den inte
är så samlad. Dock behövs fler insatser för att sprida dessa goda exempel men också för att
undanröja många av de hinder som finns för genomförande. Dessa hinder är ofta är
strukturella och regulatoriska till sin karaktär men som också bottnar i attityder. Många av
dessa är kända sedan tidigare som till exempel avsaknad av mångfald och brist på
samordning och långsiktig finansiering. Kompetens och finansiering finns, även om den är
ojämnt distribuerat. En stor utmaning är att det är lätt att få en känsla av att det redan händer
så mycket inom området att det inte finns något behov av att öka insatserna. Känslan
baserar sig på en jämförelse med hur det var tidigare, när man istället behöver titta på
behovet och sätta resurser i relation till det.
De mest centrala rekommendationerna för att snabbt kunna få många fler ”impact
entrepreneurs” är att:
(1) utveckla ett nationellt samlat ledarskap i frågan,
(2) hitta former för att korspollinera mellan stora och små aktörer då de senare många
gånger har relevant kunskap och erfarenhet inom området,
(3) förändra mindset hos finansiärer för att få till processer som mer karaktäriseras av
lärande och samverkan,
(4) utveckla nya former för mätning av vilka samhällsvärden som kan skapas av olika typer
av verksamheter,
(5) öka samverkan med de nordiska länderna som Sverige har stora likheter med men också
med låginkomstländer där en stor marknad finns,
(6) arbeta med innovativ digitalisering för att snabba upp lärprocesser, samt
(7) dra nytta av den lågkonjunktur som är på gång och som kommer att påverka befintliga
strukturer och skapa rörelse på arbetsmarknaden.
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SUMMARY
"Sweden's good starting position both commits and enables. A change is necessary and
must take place now. An increased pace of change provides benefits for organizations and
individuals both inside and outside Sweden. If all Swedish actors contribute, we can turn
the world's challenge into the world's opportunity." The Swedish Agenda2030 Delegation,
final report4
Today, there are several types of interventions aimed at supporting the skills development of
future or existing entrepreneurs. The purpose of this feasibility study has been to explore the
extent to which these are rigged to help us quickly get many more intra / entrepreneurs who
drive initiatives that contribute to sustainable development and change of society. In addition,
the ambition has been to capture and disseminate good examples but also reasons why the
situation looks as it does, and ideas for development.
The report highlights the following contexts: primary and secondary schools, colleges and
universities, innovation competitions, municipalities and regions, government authorities,
financiers and investors, large companies, incubators, and entrepreneurs. It is aimed at
decision-makers primarily within public organizations that in various ways support
prospective or existing entrepreneurs.
The results show that there are many good examples of businesses working on this issue
and that they have achieved some success. Here is a foundation to build upon even if it is
not so comprehensive. However, more efforts are needed to spread these good examples
but also to remove many of the obstacles that exist for implementation. These barriers are
often structural and regulatory in nature but are also based on attitudes. Many of these are
known before, such as the lack of diversity and lack of coordination and long-term financing.
Competence and financing exist, even though it is unevenly distributed. A major challenge is
that it is too easy to get the feeling that there is already so much going on in the area that
there is no need to increase the efforts. The feeling is based on a comparison with how it
used to be, when you instead have to look at the need and put resources in relation to it.
The most central recommendations for quickly getting many more impact entrepreneurs are:
(1) develop a national collective leadership on the issue,
(2) find ways to cross-pollinate between large and small players as they later often have
relevant knowledge and experience in the field,
(3) change the mindset of financiers to bring about processes that are more characterized by
learning and collaboration,
(4) develop new forms of measuring what social values can be created by different types of
business,
(5) increase collaboration with the Nordic countries with which Sweden has great similarities,
but also with low-income countries where there is a large market,
(6) work with innovative digitalisation to speed up learning processes, and
(7) benefit from the recession which is underway and which will have an impact on structures
and create movement in the labour market.
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1 BAKGRUND
”Vill du att din organisation ska vara bäst i världen, eller bäst för världen?” Ida Texell, Agenda
2030-delegationen
Det har hänt mycket de senaste åren vad gäller att gå från enbart tillväxtfokus med
enhörningar och vinstmaximering som mål, till att nu prata mer hållbar utveckling och
”impact”, där entreprenörskap mer handlar om att bygga verksamheter som gör världen
bättre. Hållbarhet har också gått från att vara starkt associerat med miljöfrågor till att nu vara
mycket bredare och där sociala frågor tar allt större plats. Det finns en ökning av
verksamheter som direkt adresserar hållbarhetutmaningar och de verksamheter som
tillhandahåller andra typer av varor och tjänster ser över hållbarhetsaspekter i både
produkter och tillverkningsprocesser. Ur ett internationellt perspektiv har FN:s hållbarhetsmål
fått stort genomslag5, EU satsar på social innovation6 och det finns nu en ny ISO-standard för
socialt ansvarstagande7, För Sveriges del har olika satsningar gjorts som exempelvis nya
lagkrav för hållbarhetsredovisning8, Agenda2030-delegationen9 samt regeringens strategi för
sociala företag10.
Även innovationssystemet i Sverige har till viss del ställts om där det blir vanligare med bolag
utan vinstutdelning (svb), finansiärer som fokuserar impact, centrumbildningar för socialt
entreprenörskap och tävlingar för bästa hållbarhetsidé. Entreprenörer med hållbarhetsfokus
lyfts upp mer i media, något som bland annat syns i Dagens Industri som också nyligen
lanserade klimatindikatorer på börssidorna11.
Det är lätt att känna en stor optimism eftersom det händer så mycket, men givet att världens
länder globalt sett är väldigt långt ifrån att nå hållbarhetsmålen, speciellt vad gäller klimatet,
behövs det massiva och snabba insatser för att kunna göra den omställning som krävs.
Entreprenörskap är utpekat som ett viktigt redskap i denna process. Då räcker troligen inte
det vi gjort hittills utan vi måste hitta sätt att snabbt få väldigt många fler framgångsrika
intra/entreprenörer som vill bygga upp och utveckla långsiktiga verksamheter som
adresserar hållbarhetsmålen. Givet Sveriges många fördelar så finns här dessutom en stor
möjlighet, det vill säga vi kan kombinera att bidra till global hållbar utveckling med ökat lokalt
välstånd i Sverige.
Det finns idag flera typer av insatser som syftar till att stötta kompetensutvecklingen hos
blivande eller befintliga entreprenörer som exempelvis kurser, tävlingar och inkubatorer.
Syftet med denna förstudie är att utforska i vilken utsträckning som dessa är riggade för att
just bidra till att vi får många fler intra/entreprenörer som driver initiativ som bidrar till hållbar
utveckling. Dessutom har ambitionen varit att fånga och sprida goda exempel men också
anledningar till varför situationen ser ut som den gör, samt idéer till utveckling. I uppdraget
har också ingått att skapa engagemang för frågan, där denna rapport utgör en del.
Arbetet har utgått från några utgångspunkter som är kopplade till begreppen i ”Impact
Entrepreneurship Competence Development”. Varje begrepp har en egen brokig diskurs
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https://sustainabledevelopment.un.org
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social_en
7
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
8
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/okad-insyn-i-hur-stora-foretag-arbetar-medhallbarhet-och-mangfald/
9
https://agenda2030delegationen.se
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https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag-ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/
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https://via.tt.se/pressmeddelande/dis-klimatindex-dagens-industri-forst-i-varlden-med-klimatindexpa-borssidorna?publisherId=3235724&releaseId=3263491&sfns=mo
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med flera olika tolkningar, som dessutom är delvis olika i olika länder, därför finns här en
beskrivning av hur begreppet använts här.
Med ”impact” avsers en positiv påverkan på samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv, gärna
kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål. Här finns också underförstått ett helhetsperspektiv,
det vill säga att sträva efter att vara hållbar i alla dimensioner samtidigt; miljömässigt, socialt
och ekonomiskt. Här finns också en förutsättning att påverkan är långsiktig och transformativ.

Begreppet ”Entrepreneurship” är för många starkt associera med företagande, men vi har
valt en bredare betydelse som fokuserar på förmåga att dra igång och genomföra insatser på
ett nytt sätt oavsett organisationsform12. Man behöver inte heller starta en helt ny verksamhet
utan kan vara intraprenör och förändra en befintlig organisation.
Med kombinationen ”impact entrepreneurship” avses här entreprenörskap som har en tydlig
riktning mot att skapa en positiv samhällsförändring, där intäkter inte är ett mål utan ett
medel för att kunna skapa ännu mer nytta. Man kan ifrågasätta det kloka i att introducera
ytterligare en term när det redan finns så många liknande som exempelvis ”social innovation”
och ”samhällsentreprenörskap”, speciellt som det för var och en av dessa finns olika
definitioner (se exempelvis dessa åtta av social innovation13 eller denna historiska
genomgång14). Valet av ”impact entrepreneurship” är ett sätt att försöka överbrygga de olika
inriktningar/communities som finns som alla syftar till hållbarhet men lägger sitt fokus på olika
dimensioner. Givetvis finns också ett värde i att också få fler entreprenörer att adressera
hållbarhetsfrågor kring de produkter de utvecklar, även om dessa i sig inte är utformade för
att adressera ett hållbarhetsmål.
Vad gäller ”competence” så utgår vi från att man som ”impact entrepreneur” har stor nytta av
att kunna en kombination av olika områden för att adressera inte bara ”know how” utan även
”know who” och ”know why”:
•
•
•
•

Impact – kunskap om hållbarhetsmålen, hur man adresserar dem och hur
entreprenörskap kan bidra till att nå dem
Entreprenörskunskap – kunskap om hur man utifrån kundbehov och datadriven
affärsutveckling bygger framgångsrika verksamheter, både inom befintliga
organisationer och genom att starta nya
Självkännedom – en förståelse för sina egna drivkrafter och kompetenser, så att man
väljer en väg framåt som passar sig själv och hittar personer som kompletterar
Nätverk – kunskap om vilka olika typer av resurser som behövs (finansiärer, företag,
forskare, stödresurser etc), hur man interagerar med dessa på bästa sätt och en
faktisk och långvarig kontakt med dem, samt hur man profilerar sin kommunikation för
att skapa synlighet

12

http://www.esbri.se/kunskapsbank.asp?link=entreprenorskap
http://www.socialinnovationacademy.eu/8-popular-social-innovation-definitions/
14
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7b4de0a-1070-11e8-925301aa75ed71a1/language-en
13
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I kompetensbegreppet ligger också en komplexitet i att alla ovanstående områden omfattar
en kombination av vad man inom pedagogikområdet brukar kalla fakta, färdighet, förståelse
och förtrogenhet. Dock med en betoning av färdighet och förtrogenhet, det vill säga ”impact
entrepreneurship” går inte att kunna enbart teoretiskt samt behöver läras genom praktisk
handling och reflektion över denna.
Med ”development” menas inte bara traditionella utbildningar utan även andra former av
organiserat stöd till kompetensutveckling som exempelvis tävlingar, material på webben och
coaching. Här gör vi också ett antagande om att bäst effekt, i termer av lärande som leder till
handling, antagligen uppnås om man skapar situationer där man integrerar utvecklingen
inom ovanstående områden, istället för att låta dem vara silos. Det gäller att skapa
interaktiva och engagerande lärandemiljöer som består av olika typer av komponenter.
Rapporten inleds med en beskrivning av vilka metoder som använts för insamling och
bearbetning av material. Därefter följer en resultatredovisning som med utgångspunkt i olika
aktörer beskriver nuläget, samt ger en analys och förslag till förbättringar. Avslutningsvis
diskuteras några övergripande aspekter som är genomgående för många av de aktörer som
har undersökts och som därmed också är bra att fortsätta fördjupa sig i.

2 METOD
Arbetet med förstudien har genomförts genom flera olika typer av insatser för att både samla
in och bearbeta information, men också för att skapa handling:
2.1 INTERVJUER
70 personer från olika delar av innovationssystemet har intervjuats främst per telefon (se
bilaga A). Många av de intervjuade har haft olika roller och rört sig i systemet, till exempel
mellan myndigheter eller från entreprenör till främjare och omvänt. Frågorna
individanpassades och efter hand som information samlats in blev det också möjligt att ställa
mer detaljerade frågor och referera till vad andra tagit upp tidigare. Stor vikt lades också vid
att förmedla information som kunde vara relevant och koppla ihop aktörer som kunde ha
utbyte av samverkan. Ett exempel på en sådan insats är inspel till Dalarna Science Parks
(med flera) ansökan till Vinnova angående ”Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”.
Intervjuerna med Karin Ackerholm, Jesper Vasell och Mats Lundqvist finns presenterade i sin
helhet i bilaga B.
2.2 WORKSHOPAR
Inom ramen för förstudien arrangerades en så kallad ”Practitioner Development Workshop”
på konferensen ECSB Entrepreneurship Education (3E) i Göteborg 8 maj. Workshopen hade
titeln ”Impact Entrepreneurship Competence – Reflective action towards sustainability?” och
samlade ett 30-tal deltagare från olika länder. Den genomfördes tillsammans med Mats
Lundqvist från Chalmers.
En workshop genomfördes också på konferensen InnovationByCollaboration 24 september
med fokus på metoder för att utveckla kompetens i självreflektion. Den genomfördes
tillsammans med Michael Mandahl och samlade ett 30-tal deltagare från i huvudsak
lärosätenas innovationskontor eller motsvarande verksamheter.
Lena Holmberg från IMCG har också medverkat i Vinnovas referensgrupp för det nya
inkubatorprogrammet genom deltagande i två workshopar.
2.3 ENKÄTER
Inför workshopen på 3E-konferensen skickades ut en enkät till de personer som föranmält
sig (se bilaga C). Fokus låg på att fånga i vilken omfattning olika utbildningar inkluderade
kompetenutveckling i hållbarhet, nätverkande, entreprenörskap och självreflektion. Syftet var
också att väcka intresset för dessa aspekter. Då det tyvärr var få som läste instruktionerna
www.imcg.se
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inför workshopen, blev det en låg svarsfrekvens. Enkätens utformning var delvis inspirerad
av Capability Maturity Model15, som ett sätt att fånga hur systematiskt olika aspekter
inkluderades i utbildningen.
En kort enkät (se bilaga D) skickades ut via mail till de innovationsfrämjare som finansieras
av Vinnova inom ramen för satsningen på social innovation. Redan i förväg förvarnade
Vinnova om att målgruppen var hårt belastad, vilket också visade sig i svarsfrekvensen (2 av
10).
En likaledes kort enkät skickades ut via epost till de sociala företag som fått finansiering från
Vinnova (se bilaga E). Här blev svarsfrekvensen 9 av 52.
2.4 INFORMATIONSINSAMLING
Information har samlats in via sökningar på webben och i tidskrifter, samt prenumeration på
nyhetsbrev men också genom deltagande i olika möten och konferenser som exempelvis
Competence in Innovation 6 maj i Göteborg, Stockholm Philanthropy Symposium 13 maj och
InnovationByCollaboration 24-25 september 2019.
2.5 BLOGGINLÄGG
Under förstudien har reflektioner och information spritts i form av blogginlägg på
www.imcg.se (se bilaga F). Dessa har också puffats för på både LinkedIn och Facebook.

3 RESULTAT
Om målet är att snabbt få många fler ”impact entrepreneurs” så finns det ett antal aktörer
som kan ha stor påverkan på olika sätt. Det är många som har efterfrågat en kartbild över
innovationssystemet och dess olika verksamheter, men en sådan är inte möjlig att ge då den
varierar i olika delar av landet och dessutom ändrar sig relativt snabbt över tid16. Därför
presenteras istället ett antal sammanhang där det finns möjlighet att genom olika åtgärder
öka möjligheten att stötta utvecklingen av ”impact entrepreneurship competence”. I
anslutning förs också ett resonemang kring möjliga orsaker till sakernas tillstånd och
förändringar. Resonemangen illustreras också med citat från intervjuer och annat insamlat
material. Dessa är anonymiserade eftersom det många gånger finns starka
beroendeställningar att ta hänsyn till.
De sammanhang som beskrivs här är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundskola och gymnasium
Högskolor och universitet
Innovationstävlingar
Kommuner och regioner
Myndigheter
Finansiärer och investerare
Storföretag
Inkubatorer
Entreprenörer

Det finns visst överlapp mellan dessa sammanhang då det finns många relationer, inte minst
finansiella mellan aktörerna. Flera av dem har potential att öka mängden ”impact
entrepreneurs” genom att skapa intresse och bidra på ett mer direkt sätt med kunskap som
utbildningsinstanser på olika nivåer och tävlingar. Andra bidrar främst genom att öka
15

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model
En del av ekosystemet finns dock beskrivet i Vinnovas sammanställning av aktörerna runt social
innovation:
https://www.vinnova.se/contentassets/57040657589945c2b86c356f6d6b5d4f/vr_18_01t.pdf
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sannolikheten att lyckas, genom rådgivning och finansiering. Det finns också möjlighet att
bidra med ökad relevans genom att tillhandahålla information och kunskap om
samhällsutmaningar och möjligheter till samverkan kring dessa. Till sist finns också de
aktörer som kan bidra med att öka förutsättningarna för att ovanstående ska lyckas genom
policyutveckling och systemiska förändringar. Givet komplexiteten och djupen av samtliga
dessa sammanhang har det givetvis bara varit möjligt att belysa en liten del av
verksamheterna, deras utmaningar och goda exempel. Förhoppningen är att denna förstudie
kan tjäna som en indikator på var det finns mer att utforska i detalj.
3.1

GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM

Globala målen: Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande för alla
4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter,
däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs
för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och
hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens
bidrag till hållbar utveckling.
Över en miljon barn går i grundskolan och över 350.000 elever går i gymnasiet. På papperet
ser förutsättningarna för att ge alla elever möjlighet att utveckla kompetens inom ”impact
entrepreneurship” goda då både hållbarhet och entreprenörskap finns med i strategier och
läroplaner. Dock finns ett gap mellan strategier och praktik. Dessutom verkar inte så många
arbeta med kombinationen, utan entreprenörskap hanteras av vissa lärare medan hållbarhet
av andra.
”Vi behöver definierat om entreprenörskap till att vara ett mindset. Då spelar det ingen roll
vad du har för bakgrund, roll etcetera för att bli entreprenör.”
3.1.1 Entreprenörskapsutbildning
”Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör
få göra skillnad redan idag”. Maria Wiman, författare till boken Värdeskapande lärande 2019
Vad gäller entreprenörskap så antog regeringen 2009 en Strategi för entreprenörskap inom
utbildningsområdet17. 2010 fick sedan Skolverket i uppdrag i regleringsbrevet att stimulera
arbetet med entreprenörskap i skolan. Detta fick till följd att entreprenöriellt lärande införs
som begrepp i läroplanerna Lgr 11 och Gy 11 där all undervisning i den obligatoriska samt
frivilliga skolformen enligt Skolverkets uppmaningar ska genomsyras av ett entreprenöriellt
förhållningssätt.

17
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”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja
att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin
förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker
samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att
utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” LGR-11
Även om (den borgerliga) strategin innehåller skrivningar som ”utbildning i entreprenörskap
också kan innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter,
ta initiativ och omsätta idéer till handling”, så är den fokuserad på att skapa kompetens för att
starta företag, vilket kan exemplifieras av första raden i förordet” Eget företagande måste bli
ett lika naturligt val som anställning.” Det låg alltså främst arbetsmarknadsmotiv bakom
införandet18.
Skolverket konstaterade dock i en rapport att entreprenörskap tolkas på olika sätt, varför
undervisningen ser olika ut19. Det finns dessutom stora regionala skillnader i hur
entreprenörskap tas upp på lärarutbildningen. Karin Axelssons forskning pekar åt samma
håll, det viss säga att det finns ett stort gap mellan strategin och hur den implementeras i
skolverksamheten. Beroende på vilken aspekt läraren väljer att betona och hur hen förhåller
sig till den, exempelvis om man är för eller emot en betoning av företagande, påverkar hur
undervisningen utformas.
”However, the introduction of the business concept of entrepreneurship into compulsory
education has an inherent difference compared to entrepreneurship strategies being
introduced in many other public organisations. First, it is quite massive, since it affects many
people: approximately 2 million children, teens and adults in education, and approximately
285,000 teachers (and other personnel) working in education from pre-school to uppersecondary school and adult education (Swedish National Agency for Education, 2017b).
Even teacher education programmes at the university level are affected since they’re
educating future teachers. Secondly, as opposed to many other business concepts being
introduced in public organisations that target adults, this aims at influencing children and
youths. It is intended to change their attitudes to- wards entrepreneurship, to become more
positive and willing to act as entre- preneurs, to believe in the glory and good in
entrepreneurship. It is not only about teaching pupils, it is about transforming them at an
influenceable age. (Karin Axelsson, 2017 s. 5-620)
3.1.2 Hållbar utveckling i utbildningen
Vad gäller hållbar utveckling så finns det högt upp på den politiska utbildningsagendan.
Agenda 2030-delegationen att skolan spelar en viktig roll för att öka kunskapen om Agenda
2030 och hållbar utveckling samt att insatser riktade mot skolan kan utgöra en del av en bred
folkbildningskampanj som föreslås om Agenda 2030 och de globala målen. I den nationella
handlingsplanen för Agenda203021 pekas på Skolverkets uppdrag att se över hur
undervisning i hållbar utveckling sker. I översynen konstateras att hållbarhet ”generellt
uppmärksammas i stor utsträckning i verksamheterna och att många lärare och förskollärare
har god kunskap om olika perspektiv av lärande för hållbar utveckling och aktivt arbetar med
detta innehåll i undervisningen. Däremot verkar det vara mindre vanligt att det avdelas
särskilda resurser eller satsas på kompetensutveckling i frågan och det efterfrågas över lag
18
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mer stödmaterial och fortbildning. Då kanske särskilt material som inkluderar ett
ämnesövergripande eller didaktiskt perspektiv kopplat till hur hållbar utveckling kan ingå i
undervisningen utifrån styrdokumenten”22. Översynen visar också på att kännedomen om
Agenda 2030 och de globala målen är relativt låg och att endast en mindre andel förskolor
och skolor aktivt arbetar med att sprida kunskap om dessa. Man konstaterar att det redan
finns ett betydande stödmaterial tillgängligt men att ytterligare didaktiskt stöd och stöd för
ämnesövergripande undervisning kan behövas.
2017 gjorde Naturskyddsföreningen23 en uppföljning där man kunde konstatera att endast
tre av tio kommuner en strategi för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med
hållbar utveckling. De menar att det framstår som slumpartat vilka elever som får en
utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. I rapporten sätter man sitt hopp till den
nationella strategin för Agenda2030, men den innehåller egentligen inte många konkreta
förslag.
3.1.3 Reflektioner och rekommendationer
I ledaren för Pedagogiska magasinet nr 1 2019 skriver tf redaktör Karin Södergren om
ungdomars oro för klimatet och vad skolan kan göra för det. Hon pekar på några utmaningar
som exempelvis skolans organisation och starka fokus på ämnesundervisning, men också
lärarens engagemang och förmåga att skapa handlingskompetens hos eleverna. Södergren
refererar också till forskning vid Örebro universitet som visar att de barn som mår bäst är de
som lyckats vända känslan av hopplöshet och oro genom att agera. Här finns alltså en stor
potential för många positiva effekter på både individ- och samhällsnivå om skolan förmår att
koppla ihop entreprenörskap och hållbarhet på ett sådant sätt att eleverna får konkret
erfarenhet av att skapa värde för andra.
Om syftet är att skapa fler ”impact entrepreneurs” så ryms den möjligheten inom ramen för
befintliga läroplaner. Att skruva mer på styrdokument förefaller därför inte vara speciellt
angeläget, speciellt som frihetsgrader för enskilda kommuner, skolor och lärare är så stora.
Givetvis är det angeläget att utveckla lärarutbildningen, men det är inte helt enkelt att
påverka dem som undervisar och dessutom kan det vara svårt för de nya lärarna att ha
någon större påverkan på sin arbetsplats. Möjligtvis kan det kanske vara möjligt att påverka
Skolverket vad gäller sin fortbildning för lärare och den utmärkelse man delar ut ”Skola för
hållbar utveckling”24 till att ännu mer fokusera kopplingen till entreprenörskap.
Istället kan det vara mer intressant att se hur man utifrån kan påverka genom externa
verksamheter som exempelvis de ideella verksamheterna Framtidsfrön25, EMAX26 och Ung
Företagsamhet, som karaktäriseras av ett erfarenhetsbaserat lärande. De har idag av ett
fokus på entreprenörskap, men genom kravställande från regionala och nationella finansiärer
skulle de kunna utvecklas mot ett ännu bredare perspektiv på entreprenörskap och ett större
fokus på hållbarhet men också på att bredda vilka man når. En förutsättning är givetvis då
också mer finansiering för den utveckling som behövs och drift för att kunna hantera ökade
volymer, samt också den samordning som krävs mellan olika delar av organisationerna.
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http://www.swedesd.uu.se/digitalAssets/719/c_719092-l_3-k_kunskapso-versikt-agenda-2030.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/lhu_rapport_2017_0.pdf
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utmarkelsenskola-for-hallbar-utveckling
25
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Framtidsfrön har en aktivitet som kallas ”Make a Difference” där eleverna genomför
verklighetsbaserade uppdrag som tillhandahålls av företag, offentliga och ideella
verksamheter. Inom ramen för ”Make a Difference” gör en koppling till begreppet hållbarhet
och man har haft en diskussion med Coompanion om att eventuellt försöka skapa skarpa
uppdrag kopplat till Agenda 2030.
EMAX är en tävling och ett event som organiseras av en ekonomisk förening. Det samlar
varje år Sveriges unga entreprenörer i åldern 18-20 år för att ge deltagarna inspiration,
kunskap och nätverk. Det gör man genom att mixa föreläsningar, sociala aktiviteter,
nätverksövningar, teambildning, workshops, reellt företagscase och tävlingsmomentet som
är en internetbaserad affärssimulering där deltagarna får prova på att driva ett företag.
Vinnarna får åka till Kenya där de ihop med vinnarna från EMAX Norge får vara med och
skapa ett EMAX Kenya.
Ung företagsamhet (UF) är en ideell utbildningsorganisation som har haft verksamhet mot
gymnasieelever sedan 1980. Sedan 2010 arbetar de även mot grundskolan. Det nationella
kontoret ligger i Stockholm och totalt finns 24 regionala kontor. Verksamhetsidén är ”arbetar
genom utbildningar i entreprenörskap för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma
medborgare”. För gymnasiet erbjuder man utbildningen UF-företagande. där man sedan
starten utbildat över 300 000 elever. Kopplat till utbildningen finns en grundutbildning för
lärare för att bli en så kallad UF-lärare. Man har även en tävling för företagen, där ett av
priserna är Hållbart Företagande. För grundskolan är UF:s erbjudande främst kopplat till
läromedel för eleverna.
I den utvärdering27 som Västra Götalandsregionen gjorde av Drivhuset, Framtidsfrön och
Ung Företagsamhet visar på att alla verksamheterna lyfter fram frågor om finansiering och
de svårigheter som finns kopplat till långsiktigheten av att driva olika typer av projekt. Här
27

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dcda4c
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kan kanske finnas andra typer av finanseringsformer som ger en utökad stabilitet som till
exempel IOP (idéburet offentligt partnerskap). Undersökningen visade även på att det kan
vara svårt att få komma till skolor där det i mångt och mycket handlar om pedagogernas tid,
varför man fokuserar mycket på digitalisering av material och processer. En annan utmaning
speciellt för Ung Företagsamhet är att man har svårt att nå alla typer av
gymnasieutbildningar. Om man ska få många ”impact entrepreneurs” så gäller det här att
hitta former för att nå ut bredare.
Även IVA har börjat vända sig till skolungdomar med insatser kring entreprenörskap inom
insatsen Entreprenörsakademin28. Redan har man utvecklat konceptet ”Entreprenör för en
dag” och planerar att under hösten initiera fler aktiviteter. Satsningen finansieras bland annat
genom donationer från Wallenbergsstiftelserna och Familjen Erling-Perssons stiftelse29. Här
finns kanske möjligheter till samverkan som också gör det möjligt att minska den starka
associationen mellan entreprenörskap och företagande som nu karaktäriserar mycket av
kommunikationen kring satsningen. Det finns också företag som stöttar skolorna som till
exempel Unga sociala entreprenörer30.
Det finns också myndigheter som drar sitt strå till stacken som exempelvis PRV som har
utvecklat en webb-baserad utbildning i upphovsrätt, något som många har nytta av både
som konsumenter och producenter. Upphovsrättsskolan31 innehåller spel och övningar och
vänder sig till både elever och lärare på grundskolan.
Det förefaller också angeläget att stötta mer interaktiv forskning inom området, där forskare
och lärare tillsammans utvecklar och sprider ny kunskap. Här kan också digitalisering spela
en stor roll både som pedagogiskt hjälpmedel men också för datainsamling. Ett exempel på
en sådan applikation är LoopMe32 som är ett verktyg för reflektion i värdeskapande lärande.
Det finns också all anledning för verksamheter som stöttar innovation och entreprenörskap
att engagera sig mer i skolans utveckling inom området, eftersom det gäller så många
individer som där får både kunskaper och attityder. Vinnova har idag satsningar vad gäller
framtidens lärande. Här kan ett extra stort fokus på kombinationen hållbarhetentreprenörskap-digitalisering vara av stor betydelse. Det kan också finnas anledning för
Vinnova att samverka mer med Skolverket även vad gäller systeminnovation och
policyfrågor, gärna i kombination med SKL.
3.2 HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
Om det är många entreprenörer som adresserar hållbarhet som är målet, så finns även inom
högskoleväsendet en stor potential, då ca 60,000 personer tar examen varje år33.Det finns
dessutom mycket kunskap på våra lärosäten om både entreprenörskap och hållbar
utveckling. Även här finns styr- och policydokument som anger inriktningar för utbildningen,
men på samma sätt som i grundskolan så finns det glapp mellan dessa och den konkreta
vardagen. Sverige är långt ifrån det som Nesta kallar ”det utmaningsdrivna universitetet”34.
Dock finns det goda exempel att lära sig av och expandera. Speciellt intressant är också
uppmuntra miljöer som verkligen integrerar utbildning, nyttiggörande och forskning. Det finns
också möjlighet att på samma sätt som för grundskola och gymnasium att ta hjälp av externa
aktörer för att öka snabbheten.

28
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https://www.iva.se/projekt/entreprenorskapsakademien/
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3.2.1 Hållbar utveckling
2005 gav Högskoleverket ut rapporten ”Perspektiv på hållbar utveckling”. I den lyfter flera
forskare fram konkreta åtgärder som lärosäten kan genomföra för att bidra till hållbar
utveckling genom forskning och utbildning. De återkommande rekommendationerna är att (a)
utgå ifrån och uppmuntra till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, (b) lärosätets ledning
engagerar sig i frågan, (c) arbetet bedrivs både ovanifrån som från gräsrotsnivå, (d) låta
studenterna konfronteras med hållbarhetsfrågor åtminstone någon gång under utbildningen,
(e) samverkan med offentlig sektor och näringslivet. Man lyfter också fram att arbetet med
hållbar utveckling också kan vara ett medel för att driva förnyelsearbete generellt.
Universitetskanslerämbetet utvärderade 2017 universitetens och högskolornas arbete med
att främja en hållbar utveckling. De konstaterar att ”tre fjärdedelar av lärosätena når inte upp
till de kriterier som satts upp. De bedöms ha behov av att utveckla sina processer. Exempel
på sådant som bör utvecklas är att sätta lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling,
mer systematisk uppföljning av dessa mål eller en utveckling av arbetet med
kompetensutveckling vad avser hållbar utveckling för lärare.35
I 5 § högskolelagen (1992:1434) framgår att högskolorna i sin verksamhet ska ”främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (Agenda2030delegationens betänkande36 s. 109). Precis som inom grundskolan så förefaller
styrdokumenten med andra ord inte ge avsedd effekt, vilket heller inte är så underligt med
tanke på den starka strävan efter självständighet som finns hos lärosäten, kursansvariga och
forskare. Ett exempel på denna tröghet kommer från Göteborgs universitet som fattade
beslut 2017 om att alla fakulteter skulle utveckla egna verktygslådor för hur man integrerar
hållbarhet i utbildningen37 och där två av åtta nu genomfört detta. Det återstår att se vad
initiativ som exempelvis det klimatramverk som Chalmers och KTH har tagit initiativ till och
37 lärosäten anslutit sig till38.
Många har i intervjuer betonat att dagens studenter har högre krav och förväntningar vad
gäller hållbarhet. I vissa fall som exempelvis i Göteborg har studenterna organiserat sig vad
gäller just hållbarhetsfrågor39 och i både Skåne och Västra Götaland finns Miljöbron40 som
jobbar med att sammanföra studenter och näringsliv i tidsbegränsade projekt med fokus på
miljö och hållbar utveckling. Med tanke på både kunskaper och drivkrafter, finns det all
anledning att undersöka hur sådana sammanslutningar kan stödjas ytterligare för att nå fler
och andra målgrupper samt kombinera med entreprenörskap.
3.2.2 Entreprenörsutbildning
Vad gäller entreprenörskap som finns hos många lärosäten både kurser och hela
utbildningar inriktade mot detta område, numera även inom specialiseringar som exempelvis
socialt entreprenörskap och entreprenörskap i utvecklingsländer (Stockholms universitet) och
entreprenörskap inom musikbranschen (Karlstad universitet). Givet hela
studentpopulationen, så är det dock ett fåtal som nås av sådana insatser. Flera universitet
arbetar med frågan kring hur entreprenörskap kan komma in i alla utbildningar, där
exempelvis Tillväxtverket i egenskap av att vara ansvariga för att främja och vara
samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor, har finansierat
35
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projektet Entreprenöriell kultur vid lärosäten, 2014-2016. Dock sker förändringarna långsamt,
vilket bland annat vicerektorerna vid Chalmers vittnar om41:
”Mycket arbete återstår innan vi kan säga att alla studenter på Chalmers lär sig det
entreprenöriella förhållningssättet. Det kommer att ta längre tid innan vi ser faktiska resultat,
men resultaten kommer, det är jag övertygad om, säger Maria Knutson Wedel och Fredrik
Hörstedt nickar instämmande.”
I sin översikt över entreprenöriellt lärande konstaterar Martin Lackéus att undervisning kan
ske om, för och genom entreprenörskap och att dess olika former är mer eller mindre vanligt
på olika utbildningsnivåer42:
”På högre nivåer i utbildningssystemet så är utbildning om entreprenörskap absolut
vanligast. Då betraktas entreprenörskap oftast som ett separat ämne. På lägre nivåer i
utbildningssystemet är utbildning genom entreprenörskap vanligare, och då betraktas det
mer som ett förhållningssätt. Utbildning för entreprenörskap kan ses som en mellanväg där
man oftast förbereder för en tydlig roll som entreprenör, men med en aktiv pedagogik som
försöker efter-likna den entreprenöriella processen.”
En rekommendation kan därför vara för dem som jobbar med entreprenörskap i högre
utbildning att samverka med dem som jobbar konkret med frågan i grundskola och
gymnasium, samt för finansiärer att tillhandahålla medel för detta. Vad gäller studenters
konkreta kontakt med värdeskapande lärande, så varierar det betydligt med typ av
utbildning. För många mer yrkesinriktade utbildningar finns idag både projekt och praktik,
medan de mer teoretiska utbildningarna mest fokuserar på examensarbetena som verktyg
för en upplevelse av värdeskapande.
Vad gäller just ”impact entrepreneurship” är det viktigt att framhålla att det finns goda
exempel att hämta erfarenhet från många olika lärosäten. Ett sådant exempel är
magisterprogrammet Chalmers School of Entrepreneurship43 där studenterna ofta utvecklar
andras idéer, man använder verktyg för självreflektion och där hållbarhetsaspekter länge
funnits med i utbildningen. Inom ramen för ett sår startar studenterna egna bolag, medan ett
annat spår låter studenterna driva radikala projekt inom ramen för befintliga program.
På samma lärosäte finns även arenan Challenge Lab som ger olika kurser med
utgångspunkt i hållbar utveckling, men också i att studenterna själva formar sina frågor och
sin process.
”Challenge Lab is an arena that creates space for students from different master programs to
– in collaboration with stakeholders from industry, academia, public sector, as well as civil
society – identify questions that will guide us from today’s system to a sustainable future. At
Challenge Lab, students are trained in a leadership guided by a backcasting process for
sustainability driven innovation.” 44
Ett annat exempel är KTH:s Global Development Hub45 som samverkar med utbildnings- och
samarbetsmodell där studenter från KTH och partneruniversitet i Afrika utvecklar innovativa
lösningar på lokalt formulerade samhällsutmaningar. Arbetet genomförs på så sätt att lärare
utbildas i hur de kan utveckla utmaningsdrivna kurser, bland annat genom att modifiera på
befintliga kurser. Kurserna kombinerar utveckling av kunskap, färdigheter och attityder. De är
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dessutom utformade så att värde skapas för alla inblandade och där ett genuint utbyte sker
mellan universitet och länder.
Ett tredje exempel är Linköpings universitet där LiU Innovation har gjort flera insatser riktade
till studenter länkade till SDG-målen som exempelvis en kampanj och
förinkubatorprogrammet Impact Factory46. I samarbete med Civil Rights Defenders har LiU
Innovation dessutom skapat Sveriges första acceleratorprogram med fokus på mänskliga
rättigheter, Right Agenda Accelerator.
Ett fjärde exempel är Entreprenörskapsprogrammet (magister)47 vid Linnéuniversitetet, som
drivs av kunskapsplattformen ”Entreprenörskap och social förändring”48. I programmet får
man lära sig utveckla företag och samhälle med innovativa och hållbara lösningar. Man får
praktisk arbeta med entreprenörskap genom att planera och genomföra ett större projekt.
Detta är ett exempel på hur innovationskontoren kan ha en viktig roll att spela vad gäller
kompetensutveckling av studenter.
Ytterligare ett exempel är den tvärdisciplinära kursen ”HealthCare Inc”49 där studenter från
olika områden jobbar med så kallade ”wicked problems”50 inom hälso-sjukvård med ett stort
fokus på att interagera med de aktörer som är inblandade i termer av patienter,
vårdpersonal, administratörer och beslutsfattare för att samskapa med dem. Det är ett
samarbete mellan Sahlgrenska Akademin, HDK, GU Ventures och Chalmers Ventures.
Utbildningen är ett exempel på hur inkubatorerna kan jobba tillsammans med
utbildningsorganisationen på lärosätena.
Kandidatprogrammet ” Sustainable Enterprise Development”51 vid Jönköping University
vänder sig till studenter som vill bli förändringsledare i både bolag och andra typer av
verksamheter, antingen befintliga eller helt nya.
Även Malmö universitet jobbar mycket med hållbarhet och entreprenörskap, där Mötesplats
Social Innovation52 samt Institutet för hållbar stadsutveckling53 har stor betydelse för att driva
utveckling men också en allmän inriktning på hela universitetets arbete.
Karaktäristiskt för många av dessa satsningar är att de har fått kämpa för sin utveckling
eftersom de ligger lite vid sidan av den traditionella utbildningen. De ser dock att de
erfarenheter och arbetssätt de byggt upp kan användas på fler ställen inom lärosätena.
”Jag har 100 idéer men man får springa i sirap”
På konferensen 3E ECSB Entrepreneurship Education 201954 arrangerades inom ramen för
förstudien en workshop tillsammans med Chalmers på temat Impact Entrepreneurship
Competence – Reflective action towards sustainability?”. På workshopen deltog ca 30
entreprenörsutbildare från olika länder. En konklusion är att det finns ett intresse för att
kombinera hållbarhet och entreprenörskap, men att det är få som har utvecklat metoder och
verktyg för det. Konferensen 3E är intressant på så sätt att den stöttar en vetenskapligt
baserad utveckling av undervisning i entreprenörskap. Det är en tydlig
professionaliseringsansats som kan vara intressant att både följa och bidra till utvecklingen
av.
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För studenter som vill utveckla sin entreprenöriella kompetens finns även annan hjälp av få
än den som tillhandahålls av lärosätena inom ramen för undervisning. Drivhuset55 är en
stiftelse för studenter och entreprenörer inom alla utbildningsområden som vill utveckla
affärsidéer och entreprenörskap. Drivhuset startade 1993 och finns idag på totalt tolv
högskole- och universitetsorter i Sverige samt i Norge och Finland. Även om den
huvudsakliga målgruppen är studenter på universitet och högskolor så arbetar vissa
verksamheter även mot andra målgrupper, som studenter vid andra eftergymnasiala
utbildningar, ungdomar på gymnasienivå samt arbetssökande. Man tillhandahåller
vägledning, utbildning och mötesplatser, samt arbetar med att förändra attityder till
entreprenörskap och inspirera till entreprenörskap. Drivhuset använder främst LOOPA som
är affärsutvecklingsmetod. LOOPA lyfts vara användbar både för kommersiella och ideella
idéer. Man har på olika sätt jobbat med att integrera hållbarhet i verktyg och metoder. I
Malmö har exempelvis 60% av alla idéer man jobbar med en koppling till hållbarhet. På de
orter som Drivhuset inte har verksamhet finns ibland lokala varianter som exempelvis High
Five Student i Halmstad56.
3.2.3 Reflektioner och rekommendationer
Mot bakgrund av det arbete som görs av Drivhuset och liknande organisationer, samt av
enskilda verksamheter på olika lärosäten så kan man konstatera att det finns en grund att
utgå från vad gäller kunskap som kan generera ”impact entrepreneurship competence”. Vad
som saknas är kravställan som åtföljs av finansiering, men också konsekvenser för dem som
inte uppfyller kraven. Det finns också behov av att stärka de aktörer som redan jobbar med
”impact entrepreneurship competence development” i termer av plattformar som ger
legitimitet och kunskapsspridning. Exempelvis skulle Global Development Hub:s modell
kunna skala med hjälp av e-learning så att fler lärosäten än de som redan ingår kan utveckla
samma kompetens.
En rekommendation är därför för Tillväxtverket att öka satsningen på Entreprenörskap i
högre utbildning57, gärna då genom att verka för mer aktionsorienterad forskning inom
området som ett sätt att bidra till professionalisering men också genom en tydligare koppling
till hållbar utveckling. Här finns också möjlighet för Vinnova att fortsätta utveckla sitt
samarbete med lärosätena vad gäller nyttiggörande och entreprenörskap, till exempel genom
en utlysning som syftar till att ta fram och sprida metoder som utvecklar ”impact
entrepreneurship competence” och då gärna i en internationell kontext. Detta speciellt som
resultatet från 3E-konferensen visar på ett internationellt intresse men också en möjlighet för
Sverige att ta ledning i frågan. Här kan också finnas en möjlighet att göra kopplingar till
Mötesplats Social Innovations uppdrag att skapa en kunskapsplattform med flera universitet.
Det kan också finnas möjligheter att koppla upp lärosätenas innovationskontor i arbetet, då
de arbetar med ett brett perspektiv på nyttiggörande och har en stor vana att arbeta med
olika typer av aktörer
Generellt sett finns det också ett behov av att utveckla kompetens och plattformar för
digitalisering vad gäller utbildning som syftar till ”impact entrepreneurship competence
development”. Här finns en utmaning vad gäller att vara nytänkande för att kunna stödja
kollaborativa processer som kräver reflektion kopplat till handling. Regeringen har gett
Universitetskanslerämbetet i uppdrag att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på
universitet och högskolor, där bakgrunden bland annat är de nya pedagogiska utmaningar
som digitalisering och distansutbildning medför58. Man kan hoppas att de också ser över

55

https://drivhuset.se
https://h5halmstad.se/vadvigor/h5-student/
57
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/samverkan-naringsliv-och-hogreutbildning/entreprenorskap-i-hogre-utbildning.html
58
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/pedagogiska-utvecklingsarbetet-ihogskolan-ska-kartlaggas/
56

www.imcg.se

19
detta område samt att man också ser till verktyg som samtidigt både stöttar utbildning och
forskning.
Innovationskontoren kan också utgöra viktiga plattformar för att bidra till att kombinera
hållbarhet med entreprenörskap. Här kan finnas möjlighet att vidareutveckla den plattform
som Vinnovas K3-program59 har skapat, för att ta vara på erfarenheter som utvecklats vid de
olika lärosätena. Exempelvis har Chalmers utvecklat ett sätt att förhålla sina
verifieringsprojekt till hållbarhetsmålen som ett steg på vägen. En viktig fråga som lyfts i detta
sammanhang är hur lärosäten kan mäta och kommunicera ”impact”60.
“There are a number of obstacles to overcome when developing a support structure for
research-based social innovations in a university setting. There needs to be a strong support
(financial and otherwise) and drive from university leadership to prioritize social innovation as
an important component of public or scientific outreach (“tredje uppgiften”). Increased
knowledge in this area is needed. For researchers this includes outreach in its many forms
being viewed as a merit when applying for positions and developing a career in academia, so
that these aspects are valued in addition to publications in high ranking journals. There is a
lack of clarity and knowledge regarding how, when, and if to protect intellectual property.
There are a lot of questions around the teachers’ privilege. There is uncertainty regarding the
rules and regulations for collaboration between academia, industry, governmental agencies,
etc. There is a lack of knowledge of how to fund initiatives to move from the research setting
to implementation of research results. What we have found is that there is a stronger support
structure for patentable or readily commercializable innovations, but a lack of understanding
of the rules and regulations for other types of innovations without that commercial focus.”
3.3 INNOVATIONSTÄVLINGAR
I flera år har innovationstävlingar exempelvis i form av hackathons använts som ett sätt att
skapa intresse för frågor och verksamheter, fånga idéer samt skapa sammanhang för
rekrytering. Många av dessa organiseras i samverkan mellan företag, myndigheter, lärosäten
och innovationsmiljöer. På senare år har allt fler kommit att fokusera hållbarhetsfrågor på
olika sätt som exempelvis Sustainable Mobility Challenge61 (Energimyndigheten, SISP mfl),
RE:Source innovationstävling62 (Naturvårdsverket mfl), IDEON Innovations
innovationstävling63, och OpenHack Gothenburg64 (Ingenjörer utan gränser mfl).
Ur perspektivet att få många fler att bli ”impact entreprenurs” är givetvis tävlingar en
intressant typ av aktivitet för att skapa intresse, sprida kunskaper och skapa kontakter.
Utifrån en önskan om att det verkligen ska bli någon form av ”impact” från de idéer som ingår
i tävlingarna finns det dock många utmaningar att adressera. Det är väldigt lätt att tävlingarna
fångar en snäv målgrupp och att idéerna inte tas vidare av olika skäl, bland annat vad gäller
en otydlighet i frågor kring intellektuella tillgångar men också vad gäller hur idéerna kan tas
vidare inklusive finansiering. Att inget händer med idéerna minskar givetvis möjligheterna till
en positiv påverkan, men framför allt kan det bidra till att engagerade människor tappar
sugen.
Några som har gjort en bra resa vad gäller att öka sannolikheten för ”impact” och också
breddat sin rekryteringsbas är HackForSweden65 där utgångspunkten är öppen data från
olika myndigheter. Exempel på insatser man gjort är:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Organiserade ett event för att få in förslag till utmaningar att adressera
Skapat möjlighet att delta i tävlingen som individ där man blir kombinerad med andra
till ett team
Alla medverkande (deltagare, myndigheter, sponsorer) är uppkopplade i ett nätverk,
som gör det möjligt för alla att kontakta alla
Skapat möjlighet att delta i tävlingen för fler roller än programmerare
Tävlingsledningen hjälper till med uppkopplingen till den myndighet vars data man
arbetat med, även efter tävlingen och det gäller både de som vann och inte vann i
tävlingen
Vinnarna fick också hjälp med att få kontakt med en innovationsmiljö som hjälper
dem vidare
Vinnarna måste också presentera en realiseringsplan, annars går pengarna vidare till
någon annan
Skapat en bred partnerorganisation

I det Vinnova-finansierade projektet VIPPS har man tagit fram flera typer av stöd till
innovationstävlingar som finns samlade på webbplatsen www.opendigitalinnovation.com.
Den vänder sig främst till verksamheter som vill utvecklas med hjälp av digitalisering, men
mycket av rekommendationerna är generella till sin karaktär. Ett annat resultat av denna
forskning är ett projekt där man avser att etablera ett nationellt innovationstävlingskontor som
erbjuder stöd och expertis till statliga myndigheter och verksamheter i den publika sektorn för
hjälp med utformning och genomförande av innovationstävlingar66.
Stöttning för den offentliga sektorn vad gäller innovationstävlingar förefaller vara en mycket
bra idé, givet att denna form för att engagera och kompetensutveckla entreprenörer är vanlig.
Det skulle också vara bra om inte bara de tävlingar som organiseras av myndigheter utan
även de som på olika sätt stöttas av offentlig sektor fick denna form av stöd och då gärna
kopplad till interaktiv forskning för en kontinuerlig förbättring. Här finns en möjlighet för
Vinnova och SKL att samverkan kring kunskapsspridning i denna fråga.
En idé att skapa någon form av ”stämpel” som visar att en tävling följer en uppsättning krav
som ska säkerställa en högre grad av framgång och skapa en gemensam
marknadsförningsplats för dessa. Sådana krav skulle också kunna innehålla aspekter
relaterade till hur man stöttar ”impact entrepreneurship competence development”. Det är
möjligt att en sådan märkning också skulle kunna användas även när näringslivet är
initiativtagare.
3.4 KOMMUNER OCH REGIONER
Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner67. stöttar idag entreprenörskap och
hållbarhet på många olika sätt, där det också finns en stor variation utefter både
förutsättningar som exempelvis läge och storlek men också politisk orientering. Vad gäller
entreprenörskap så är kanske det tydligaste exemplet den företagsrådgivning som många
kommuner ägnar sig åt själva eller stöttar via organisationer som Nyföretagarcentrum68,
Coompanion69, Mikrofonden70 och Connect71, samt stöttning av inkubatorer och science
parks. Regionerna stöttar ofta samma typer av verksamheter, med tillägget att man även
stöttar innovation och entreprenörskap inom landstingsverksamheten bland annat i form av
innovationsslussar. I tillägg stöttar man även olika former av innovationsinriktade tävlingar
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som exempelvis Venture Cup72, som har inkluderat hållbarhet som en aspekt i alla sina
priser.
För kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete inom detta område finns olika typer
av hjälp att få. Sveriges Kommuner och Landsting tillhandahåller olika typer av stöd till
offentlig verksamhet som vill jobba mer med innovation och entreprenörskap73 för social
hållbarhet74 och för Agenda203075. Kommuninvest76 som har många medlemmar arbetar
med hållbarhet och har engagerat sig i The Swedish National Board for Impact Investing77.
För regioner finns Reblab78, som är ett forum för lärande om regional utveckling där frågor
kring entreprenörskap och hållbarhet ofta förekommer. Här finns alltså kanaler att använda
för att sprida kunskap om nya sätt att arbeta. Samverkansplattformen ”Arena för tillväxt” som
dock i år lades ned79. Det är givetvis angeläget att hitta former för denna form av stöttning
även i framtiden och då med ett ännu större fokus på hållbar tillväxt.
I den mån man som kommun eller region är intresserade av att öka antalet ”impact
entrepreneurs” så finns givetvis möjligheten att villkora sin finansiering till denna typ av
verksamhet så att den lägger ett större fokus på hållbarhetsaspekter. En utmaning i detta är
givetvis att man sällan är ensam finansiär varför denna typ av krav kan ge upphov till
konflikter för verksamheterna. Här finns också en politisk utmaning då det finns en skillnad
bland partierna hur mycket man betonar hållbar utveckling och vill detaljstyra kring det. Här
finns också en efterfrågan på tydlig effektmätning för att kunna motivera satsningar på denna
typ av verksamhet, då det alltid går att peka på alternativa användningar av pengarna inom
de områden som kommuner och regioner har sina största uppdrag inom, det vill säga skola,
social omsorg och hälsa/sjukvård.
3.4.1 Exempel på insatser
För att öka antalet ”impact entrepreneurs” och hjälpa dem att lyckas så att värde skapas i
samhället finns möjliga insatser för kommuner och regioner. En viktig utgångspunkt är att
istället som ofta tidigare utgå från att entreprenörskap handlar om att stötta nyföretagande,
stötta utveckling av entreprenöriell kompetens som kan användas i hela samhället. I det
perspektivet ligger också en insikt om att människor byter jobb flera gånger under en livstid,
där man under några år kanske verkar inom offentlig sektor och sedan byter till det privata
näringslivet.
Vad gäller exempel på hur detta kan se ut är Region Skåne som under rubriken
Entreprenörskap80 delar in sina satsningar i områdena (a) Starta, driva och utveckla företag,
(b) Entreprenörskap inom vård och omsorg och (c) Samhällsentreprenörskap. Inom det
förstnämnda hänvisar man till plattformen www.verksamt.se som ju är ett konkret exempel
på hur digitalisering kan användas för att stötta företagare, både vad gäller tillgång till
information och effektivisering av processer. Inte minst det interna perspektivet är viktigt. Vi
skulle behöva fler ”hustomtar” i samhällsbygget, för att använda Thomas Jordans begrepp81.
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En sådan är nyfiken, påhittig, anspråkslös och händig vilket skapar förändring i
organisationer.
”En eldsjäl är en person med stort engagemang för en viss vision eller fråga och som driver
denna med mycket energi. Eldsjälen måste ofta bana ny väg och mobilisera andra
människor för sin vision. Samhällsbyggets hustomtar kan ibland ha drag av eldsjälar, men de
verkar mestadels i mer diskreta former, har mål som är av mer abstrakt natur än eldsjälens
konkreta visioner och arbetar vanligen inne i etablerade organisationer.” s. 13
Ett annat viktigt perspektiv är att inte bara se stöttning till företag som något som genererar
skatteintäkter utan att en satsning på verksamheter som fokuserar hållbarhet kan skapa
direkt värde i regioner och kommuner, speciellt om man genom samverkan adresserar stora
lokala utmaningar. På samma sätt kan man också se på samverkan med lärosäten, det vill
säga inte något som man bara gör för att vara snäll mot studenterna utan som något man
anser sig verkligen ha nytta av. Där är utbildningar som Challenge Lab och HealthInc goda
exempel (se ovan), där man låter studenter adressera verkliga utmaningar tillsammans med
de aktörer som berörs men det borde finnas utrymme för mycket mer. Varje kommun och
region som har ett lärosäte inom sitt område, borde ha en strategi för hur man kan nyttja
både forskning och utbildning bäst. Ofta fokuserar lärosätena på att ha strategiska avtal med
storföretag, men det borde vara lika självklart att det finns för kommuner och regioner.
Några andra exempel på hur sådan samverkan kan ske är hur Malmö universitet och Malmö
kommun jobbar tillsammans. Här har man valt att formalisera samverkan i form av ISU Institutet för hållbar stadsutveckling82 men också i form av partnerskapet Hälsofrämjande
innovation i samverkan83 som drivs med en evidensbaserad forskningsmodell för samverkan
i botten (Community Based Participatory Research). Här finns alltså ett tydligt fokus på att
skapa transformativ förändring och inte bara resultat för stunden.
Ett annat exempel på samverkan är SoPact84 som är en accelerator för entreprenörer och
organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella och miljömässiga utmaningar. Detta
är ett samverkansinitiativ mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och Tillväxtverket. Med
stöd från Vinnova, man dessutom attt utveckla en lärprocess kring behovsdrivet stöd till
sociala innovatörer tillsammans med Helsingborgs stad, Lunds universitet och Region
Skåne.
Det finns även möjlighet att stötta ett bredare perspektiv på entreprenörskap genom att
skapa fysiska mötesplatser. I Göteborg finns YESBOX85 i ett hus i Gamlestaden där en helt
ny stadsdel växer fram. Det växte fram utifrån en medborgardialog vilket resulterade i att
man har samlat 13 aktörer som exempelvis Mikrofonden, Drivhuset, Almi, Coompanion,
Business Region Göteborg, UngFöretagsamhet och Nyföretagarcentrum. Här finns en
öppenhet och bredd med både rådgivning och föreläsningar, vilket gör det möjligt att fånga in
personer i olika åldrar och med olika bakgrund och behov.
Ett annat exempel på fysiska satsning är det arbete som bedrivs inom Göteborg vad gäller
stadsnära odling86. Inom ramen för en bredare satsning som omfattar både ideell och
kommersiell odling har man investerat i infrastruktur för odlare i termer av mark och växthus.
För att ta del av och sprida erfarenheter är man med i samverkansplattformen Stadsbruk87,
som startade som ett Vinnova-finanserat projekt där syftet är att skapa ett nytt sätt för
kommuner och markägare att bidra till entreprenörskap och en grön, attraktiv stad.
Över lag så är kommuner och regioners sätt att hantera upphandling avgörande för att skapa
bra förutsättningar för entreprenörer i stort och kanske för ”impact entrepreneurs” i
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synnerhet. Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att verka för utvecklingen av sättet att
upphandla hållbart88, där det i mångt och mycket handlar om att skapa kunskap om vilka
möjligheter som egentligen finns. Då många entreprenörer med inriktning mot hållbarhet är
små är en utgångspunkt givetvis att skapa möjlighet för små aktörer att kunna medverka i
upphandlingar på ett konkurrenskraftigt sätt.
”Om man tar upphandlingar så är det otroligt viktigt för offentlig sektor och sociala
entreprenörer. Om man kan få traditionella upphandlingar mot utfall så kan man få större
effekt.”
”Utfallskontrakt dröjer 15 år innan det är på plats, sa Upphandlingsmyndighetens GD och
tyckte det var snabbt.”
Givetvis kan kommuner och regioner på egen hand jobba med utvecklingen av sitt sätt att
arbeta med upphandling. För kommuner och regioner som ”huserar” inkubatorer finns
möjlighet att skapa en närmare samverkan. Ett exempel är INOM-projektet som
genomfördes av Trollhättans Stad och Innovatum. Med stöd av näringslivsenheten skapades
möjligheter för inkubatorns bolag att få kontakt med olika delar av kommunens verksamhet
för att testa av olika idéer. På så sätt kunde också verksamheterna få en omvärldsbevakning
som de kunde använda vid utformningen av kommande upphandlingar. Man identifierade
också en möjlighet att utveckla samarbetet till att också inkludera en dialog kring hur man
skulle kunna lösa kommunens utmaningar inom vissa områden.
Ett sätt att komma fram till hur man kan göra upphandling och samverkan på ett nytt sätt är
att också bedriva utvecklingen av den offentliga verksamheten på ett nytt sätt, för att bland
annat identifiera helt nya samverkansaktörer. Inspirerade av NESTA:s arbete kring ”Radical
Efficiency”89 tog SKL fram ett liknande koncept kallat ”Förändra Radikalt”90, som testades i ett
antal kommuner. Här finns all anledning att sprida konceptet ytterligare, kanske som en del i
samverkan mellan SKL och Vinnova.
”Våra entreprenörer har en problembild tydlig men som inte kommunerna själva ser, svårt
med beställarkompetensen. Det handlar inte om att lägga skuld på individuella handläggare,
men vi måste förstå våra problem annars kan man inte åtgärda och inte heller mäta.”
”Jag har sett potentialen och svårigheterna när olika verksamheter med olika drivkrafter
möts. Det förutsätter att man vill förstå andras drivkrafter och språk.”
En annan viktig insats som offentlig verksamhet kan göra för att stötta ”impact
entrepreneurs” är att tillhandahålla öppen data. Några som ligger långt framme är
Stockholmsregionen vars projekt ” Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen
(ÖdiS)” nyligen fick utmärkelsen Guldlänken 201991.. Besläktat med detta är också vikten av
att se över hantering av data kopplat till de områden som ”impact entrepreneurs” kan verka
inom, till exempel inom det sociala området. Här finns stora hinder vad gäller hur exempelvis
sociala utfallskontrakt kan riggas och följas upp, eftersom data då behöver samlas in från
olika delar av den offentliga verksamheten med separata budgetar och politiska
beslutsprocesser samt på ett sätt som idag går emot rådande praxis och lagstiftning,
exempelvis hur länge viss tid av data får sparas och hur den får användas.
Det skulle också kunna vara möjligt för kommuner att stötta genom att göra lokalekonomiska
analyser där lokalbefolkningen kartlägger resurserna på sin ort eller i sin bygd för att få fram
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handelsbalansen med omvärlden. På så sätt tydliggör vilken utvecklingspotential som finns
vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen92.
En grundläggande förutsättning för att ovanstående typer av förändringar av offentlig sektor
ska kunna ske i större omfattning är att det finns ett ledarskap hos både politiker och
tjänstemän som vill få detta att hända och har lämpliga verktyg. I SOU 2013:40: ”Att tänka
nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet”93 finns många förslag till
hur arbetet kan utformas men där också ett grundläggande behov av perspektivskifte lyfts
fram:
”Utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet måste därför tydligare utgå från de behov
människor och företag faktiskt har, de värden politiken syftar till att åstadkomma och det
faktum att offentlig verksamhet är komplex. Genom att i försöksverksamheter utgå från
förståelsen av människors livshändelser, företags verksamhetshändelser och komplexa
system ges nya perspektiv på planering, styrning, genomförande och uppföljning av offentlig
verksamhet.”
3.5 MYNDIGHETER
Det är lätt att känna en entusiasm över att det händer så mycket inom hållbarhet och
entreprenörskap. Exempelvis kom regeringen 2018 med en ny strategi för sociala företag,
där Vinnova och Tillväxtverket fick dela på 120 miljoner för att bidra till utvecklingen och
Agenda2030-delegationen kom med sitt betänkande 2019.
”Det händer mycket inom området! EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg
framåt och både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området.
Det pågår även en rörelse för att göra det lättare för sociala företag att leverera
välfärdslösningar. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst
bland unga”. Tillväxtverket94
Men det är också viktigt att sätta det i proportion till annat för att också känna på digniteten i
utvecklingen.
”När man tycker att Vinnova och Tillväxtverket fick mycket medel för att jobba med sociala
företag, kan man sätta det i relation till den statliga subventioneringen av elcyklar som
uppgick till över 300MSEK om året.”
”Jag är jätteglad över symbolvärdet, men är orolig för att de tror att det bara behövs en
injektion så sköter det sig själv.”
En utmaning men kanske också en styrka är att det är flera myndigheter som arbetar med att
stötta entreprenörskap och hållbarhet, vilket man också gör på olika sätt som exempelvis
tävlingar, direkt stöd till entreprenörer, stöd till innovationsstödsystemet, utredningar och
utvärderingar, policyutveckling med mera. Tillväxtverket och Vinnova har givetvis en
särställning, men även andra aktörer som Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Skolverket och Sida har relevanta uppdrag och verksamheter. Många
stödaktörer efterfrågar möjligheter till samverkan vilket dock kan försvåras genom olika
finansiärer. Exempelvis Ung Företagsamhet får finansiering från Skolverket medan Drivhuset
får pengar från Tillväxtverket. Detta går sedan dessutom tillbaka på att verken i sin tur får
uppdrag och finansiering av olika departement, som i sin tur leds av stadsråd som ibland
kommer från olika partier och därmed har olika agendor.
”Regeringens strategi är mer sårbar nu än om det kom för tio år sedan, även om man kan
paketera så att det passar både höger och vänster. Men det är svårt att byta vem man
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skapar relation med. Där spelar myndigheter och tjänstemännen en viktig roll så att det inte
hänger på politikerna.”
För att bidra till utveckling av ”impact entrepreneurship competence development” finns det
flera olika saker som myndigheter och andra nationella offentliga aktörer kan bidra med och
som kan få stor effekt för många aktörer:
•
•
•
•
•
•

Utveckling av koncept och strategi
Effektmätning
Finansiering
Öppen data
Transformativ förändring
Samverkan mellan departement och myndigheter

3.5.1 Utveckling av koncept och strategi
2018 kom ”Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt
företagande och social innovation95. Den åtföljdes av uppdrag till Vinnova och Tillväxtverket
att stötta utvecklingen, med tillhörande finansiering. Som konstaterades under
Almedalsveckan under seminariet ”Halvtid i regeringens strategi för social innovation”96 så
har mycket hänt under de två år som strategin har verkat, men att mycket finns kvar att göra.
Här finns möjlighet att följa upp med andra strategier som tar ett bredare grepp och fokuserar
”impact entrepreneurship competence” mer generellt. Detta skulle kunna integreras med
ytterligare uppföljning av Agenda2030-arbetet97 med ett ökat fokus på att ytterligare
kombinera hållbar utveckling med entreprenörskap och innovation.
3.5.2 Effektmätning
Inom ramen för strategin vad gäller sociala företag har RISE fått i uppdrag att utveckla sätt
att mäta effekt av sociala innovationer och entreprenörskap98. Detta är en knäckfråga för alla
finansiärer och uppdragsgivare varför det är viktigt att den belyses ur många perspektiv men
också att man undersöker vilka befintliga behov och hinder som finns för effektiv
effektmätning. Exempelvis hänger många former av sociala utfallskontrakt på att det går att
spåra både utfall och kostnader över organisatoriska gränser och under flera år, något som
både praxis och lagstiftning förhindrar idag. Här finns ett oerhört viktigt bidrag till
systeminnovation.
3.5.3 Finansiering
Givetvis är det förmodligen bra med mer finansiering till verksamheter som adresserar
området, men det skulle vara önskvärt att hitta mer långsiktiga former för hur medel delas ut.
Idag sker det ofta i form av projektmedel med krav på att utveckla nya arbetssätt när behovet
många gånger är att få en långsiktig finansiering för drift av befintlig verksamhet. Detta i
kombination med att många stödaktörer som till exempel Ung Företagsamhet, Drivhuset,
Connect och Mikrofonden är ”federationer” av lokala föreningar som verkar utifrån sin kontext
men även med ett behov och önskan av att driva ett nationellt utvecklingsarbete. Många
stödaktörer har varit verksamma i över 10 år och skapat värde varför det borde vara möjligt
att hitta nya former för långsiktig finansiering som exempelvis Idéburet Offentligt
Partnerskap. Det kan också vara anledning att se över annan typ av lagstiftning som till
exempel hantering av aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning99. Postkodslotteriet i
Sverige får inte ge finansiering till den typen av bolag, även om de till sin verksamhet
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uppfyller inriktningen mot ”att göra världen lite bättre för oss alla”100 medan det är tillåtet för
Postkodslotteriet i Nederländerna.
3.5.4 Öppen data
Myndigheten för digital förvaltning gör ett viktigt arbete med att driva utvecklingen av öppen
data från offentlig sektor i Sverige101. Det är intressant att se att mest data finns relaterad till
miljö i deras portal102 men också att Göteborgs stad är en stor bidragsgivare som
konsekvens av en lokal satsning103. Här finns mycket mer att göra, eftersom samhällsdata
många gånger är avgörande för både genomförande av insatser och uppföljning av effekter,
vilket bland annat illustreras av Naturvårdsverkets film om samhällsnytta genom öppen
data104.
3.5.5 Transformativ förändring
En förutsättning för att myndigheter ska kunna hitta nya former för samverkan, effektmätning,
öppna data och så vidare är givetvis att man har utvecklat en entreprenöriell kunskap och
kultur. Detta är speciellt viktigt om man skall åstadkomma transformativ förändring och
systeminnovation, där människor blir bemyndigade att arbeta på nya sätt för att på egen
hand kunna skapa sin framtid. Här finns ett stort utvecklingsarbete att fortsätta i linje med
SOU 2013:40 ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig
verksamhet”105 som bland annat lyfter fram ledarskapets betydelse.
3.5.6 Samverkan mellan departement och myndigheter
Det finns idag samverkan mellan olika aktörer, men det finns definitivt utrymme för fler och
djupare samverkan då det är en förutsättning för systeminnovation. Det vore också bra med
en tydligare uppföljning av denna samverkan för att se vilka effekter som de ger. Några
förslag till djupare samverkan mellan olika aktörer ges nedan.
Vi har haft goda relationer till regioner och internationellt men i kommunen är det fortfarande
en hel del onödig värmeutveckling. Till en början vill alla att det ska hända saker men sedan
blir det jobbigt med personer som vill och kan något.
Några samarbeten förefaller vara extra viktiga vad gäller att skapa förutsättningar för att
snabbt få många fler ”impact entrepreneurs” och som dessutom lyckas med att skapa
positiva effekter. Dessa samarbeten kan syfta till att både skapa kortsiktiga insatser men
framför allt för att skapa systemiska förändringar:
•

•

Vinnova och Tillväxtverket samverkan redan på många olika sätt, inte minst vad
gäller sociala företag, innovation och högre utbildning. Ett speciellt område av
intresse är hur hållbarhet kan komma in som krav och del av uppföljning vad gäller all
typ av stöd till företag, men också vad gäller att kunna växla upp med medel från EU.
Här kan också finnas anledning att se över hur man kan informera bättre om vilka
möjligheter till finansiering som finns.
Upphandlingsmyndigheten samverkar redan med exempelvis Vinnova vad gäller
innovationsupphandling106. Här finns mycket mer arbete att göra vad gäller att
utveckla offentlig sektors sätt att arbeta med upphandling som ett sätt att driva
innovation och hållbar utveckling på ett integrerat sätt. Värdet av den offentliga
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•

•

upphandlingen i Sverige beräknas till cirka 683 miljarder kronor årligen och den
vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda107.
Vinnova och Sida annonserade på Almedalen 2019 intentionen att ingå ett djupare
samarbete108. Här finns möjligheter att nyttja de båda myndigheternas erfarenheter
och intresse av att stötta systeminnovation som exempelvis Sidas Challenge
Funds109. Här finns också möjligheter att ta till vara närliggande aktörers erfarenhet
av att stötta entreprenörskap med hållbarhetsinriktning som exempelvis Swedfund110.
Ett sätt att göra detta är en gemensam utlysning som skapar möjligheter för initiativ
att utvecklas och växa som adresserar ”impact entrepreneurship” där värde skapas i
både Sverige och i låginkomstländer.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är visserligen ingen myndighet i sig, utan
en nationell aktör som företräder myndigheter. Givet kommunernas och regionernas
stora möjligheter till påverkan av ”impact competence development” finns här all
anledning att utöka det samarbete som finns med Vinnova och Tillväxtverket, då det
bland annat finns en stor efterfrågan från regioner om hur man integrerar
hållbarhetsaspekter i de regionala utvecklingsplanerna.

Det kanske viktigaste arbetet för offentlig sektor på olika nivåer är dock att driva ett nytt
narrativ där entreprenörskap och hållbar utveckling kombineras, där man skapar
förutsättningar för alla att kunna skapa hållbart värde för andra och där nya hjältar lyfts fram
för vilket värde för samhället de skapat.
”Vinnova är på sjukt bra riktning. Det märks att Darja har kommit in. De har satt
internationalisering som prioritering men även här bör man sätta in dogmatiskt. Men varenda
utlysning bör ha en spets och fokus på att möte SDG-målen. Det är inget driv i det, man
vågar inte vara utmanande. Man behöver få in det i utlysningar och uppföljning. Om man
vågar det så blir det en folkbildande effekt där man ger återkoppling. Om man kopplar ihop
det med internationaliseringsperspektivet så får vi en global impact också. Sätt ihop och gör
det till spetsen. Man är på väg åt det hållet, så det är ingen brandfackla.”
3.6 FINANSIÄRER OCH INVESTERARE
”Sverige skulle kunna bli bäst i världen på det här och då gäller det att smida när järnet är
varmt.”
För entreprenörer som söker medel för att utveckla sin verksamhet har en stor flora att välja
mellan där villkoren och storleken varierar med allt från mjuk finansiering i form av mindre
projektpengar från framför allt offentliga aktörer som regioner, fonder, EU, Vinnova och
Tillväxtverket till lån från banker och investeringar av riskkapitalister och affärsänglar. Här
finns en stor regional variation vad gäller tillgång till finansiärer och kapital. Det finns också
en stor variation i kunskapen om hur man hanterar relationen till ”impact entrepreneurs” där
exempelvis aktörer som Mikrofonden och Ekobanken111 har en längre erfarenhet av detta,
men där även traditionella banker börjar visa intresse som till exempel SEB112. Det som inte
varierar så mycket är vilken typ av bolag och entreprenör som får finansiering, där
teknikbolag som startas av män får det mesta av kapitalet113114.
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”Riskkapitalister investerar i dem de känner igen, de som ser likadana ut som de själva. Tre
tjejer har inte en chans.”
Ur perspektivet ”impact entrepreneurs” kan man se en rörelse där olika finansieringssfärer nu
håller på att mötas och delvis överlappa. Det traditionella kapitalet som mer har ett fokus på
vinstmaximering börjar intressera sig mer för frågor kring hållbarhet. Exempelvis har Almi
Invest startat en Green Tech Fund115, samt genomfört utbildningar av personalen i hållbarhet
och utvecklat verktyg. Har man som bolag inte tänkt igenom hållbarhetsaspekter, så ser man
det som en risk.
”Det långsiktiga målet är att fler företag ska bli hållbara. Om man lyckas med det och
återinvesterar vinsten så är det kopplat till att inte slösa med offentliga medel. Man har sitt
samhällsnyttoperspektiv först.”
En grundläggande utmaning är att basen för många typer av investeringar är pensionsfonder
och få personer är intresserade av att riskera att få mindre pension till förmån för mer
hållbarhet. Dock finns ett växande intresse för detta som bankerna också jobbar med som
exempelvis NORDEA116 och SEB. Bättre modeller för fördelning av risk behöver dock
utvecklas där initiativet ”The New Algorithm”117 är ett gott exempel på hur man kan skapa
modeller som accelererar bidrar till ekonomisk tillväxt, hållbar portföljägande och
kreditgivning som beaktar jämställdhet, klimat och hållbar produktion, energi, mänskliga
rättigheter samt lika villkor avseende ekonomi, utbildning, etnicitet och kön. Det finns också
ett växande intresse bland privatpersoner att spara hållbart, speciellt bland kvinnor118119.
Den filantropiska sfären å sin sida börjar intressera sig allt mer för att satsar pengar i
verksamheter som är organiserade som bolag och som ger avkastning tillbaka till
finansiären120. Exempelvis hade i maj 2019 Stockholm Philanthropy Symposium121 en
session om ”Impact Investment” medan Forum för sociala investeringar hade en session om
filantropi122. Entreprenörskapsforum har flera gånger lyft frågan om filantropins möjligheter att
påverka de globala hållbarhetsmålen123. Här finns dock en inbyggd konflikt i de som arbetar
med att investerar för att skapa avkastning som ska användas att stötta behövande vill
maximera sin investering, medan de som ska stötta behövande inte är vana vid att hantera
att få tillbaka pengar.
De senaste åren har nytt område vuxit fram successivt med sin sfär av aktörer, verktyg och
drivkrafter: ”Impact Investing”124, som dock har fått olika karaktär i olika länder beroende på
samhällssystem125.
”Impact investing recognizes that investments can pursue financial returns while also
intentionally addressing social and environmantal challenges. Despite, or perhaps because
of, this simplicity, it can seem threatening to some people. Many mainstream investors reject
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the idea that they should pay attention to the social impact of their investing, insisting instead
that these considerations be left to governments and charities. And for their part, most
traditional philantropists reject the idea that they should use their investments to advance
their mission or that businesses generating profits have a right to stand alongside philantropy
and civil society in the nobel work oof promoting equality and justice.” Impact Investing,
Bugg-Levine & Emerson, 2011
Konferensen Forum för sociala investeringar126 samlade 2019 över 200 deltagare i
Stockholm och avhandlade frågor som exempelvis social
investeringsfonder/utfallskontrakt/obligationer, utfallsupphandling, effektmätning, hållbara
investeringar och socialt företagande.
Även om det händer mycket inom området så finns flera insatser som kan ha en stor
potential för att öka antalet ”impact entrepreneurs” men framför allt få dem att lyckas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adressera mångfaldsfrågan på riktig
Öka samverkan mellan investerare
Ställ krav på offentliga finansiärer
Utveckla effektmätning
Utveckla mer kunskap om lämpliga former för finansiering, affärsmodeller och bolag
Öka investeringar i plattformar
Utveckla nya former av investeringar
Öka förutsättningarna för storskaliga investeringar med stor potentiell positiv
påverkan

3.6.1 Adressera mångfaldsfrågan på riktig
Utmaningen vad gäller snedfördelning av kapital ur ett mångfaldsperspektiv har
uppmärksammats länge, bland annat vad gäller genus127128129. En viss ökning av andelen
kvinnor bland investerare har dock gett positivt resultat vad gäller hållbarhet130 varför det
finns all anledning att se över på vilka sätt man kan öka denna utveckling. Ett sätt kan var att
stötta kvinnliga nätverk bland investerare som exempelvis FemInvest131 och Investing
Dedicated Angels, men också på entreprenörssidan som exempelvis FemaleFounders132. Ett
annat sätt kan vara att se över hur man arbetar med utlysningar, där nyligen en gemensam
satsning gjorts av Vinnova, Formas, Forte, Energimyndigheten och HumSamverkan i form av
en verktygslåda för inkluderande finansiering133.
3.6.2 Öka samverkan mellan investerare
Investeringsvärlden är uppdelad mellan olika kulturer där man inte riktigt känner till varandra
eller förstår varandras logiker. Här behövs fler gränsgångare och engagemang för att
överbrygga klyftor för att också på så sätt kunna hjälpa entreprenörerna att hitta rätt bland
typerna av finansiärer, samt förstå vilka konsekvenser olika former av investeringar och
investerare kan innebära.
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”Det är lättare att få finansiering om man har bevisat att man kan leverera, men om vi inte
stöttar i tidiga faser så hamnar man snett. Det gäller att investerare jobbar ihop.”
Här kan framväxande initiativ som exempelvis ”The Swedish National Advisory Board for
Impact Investing”134 spela en viktig roll, speciellt som man också är på gång att koppla upp
sig internationellt genom att ansöka om att bli associerad med ”The Global Steering Group
for Impact Investment”135. Även andra nätverksinitiativ som exempelvis Stockholm
Sustainable Finance Centre136, Impact Invest137, Sidas nätverk ” Swedish Investors for
Sustainable Development”138 och Swesif139 är viktiga.
”Ekosystemet har inte i grunden rätt förutsättningar, vilket gör att det är svårt att se hur de
ska kunna stimulera en utveckling mot hållbarhet. Folk tar oreflekterat in kapital i sina bolag
utan att tänka igenom vad det leder till.”
3.6.3 Ställ krav på offentliga finansiärer
Även om det bland de offentliga finansiärerna har skett en utveckling vad gäller kunskap och
metoder vad gäller hållbarhet, är det fortfarande i sin linda och där det också förefaller finnas
stora frihetsgrader bland handläggare vad gäller hur man tillämpar riktlinjer. Här borde det
finnas större möjligheter att skapa ett större tryck genom exempelvis uppföljning men också
krav i regleringsbrev etcetera att bara stötta bolag som kan visa upp en tydligt positiv
påverkan. Här finns arbete att göra vad gäller nationella aktörer som exempelvis
Tillväxtverket, Vinnova, Almi, AP-fonderna och Saminvest140 men också för att driva frågan i
EU-sammanhang till exempel kopplat till Swedish Venture Initiative141. Här finns också en
annan investeringslogik att utveckla ur ett samhällsperspektiv, där de tidiga investeringarna
kanske inte ger så mycket tillbaka ur ett direkt ekonomiskt perspektiv i form av växande
bolag men mer utifrån sociala och miljömässiga effekter vars ekonomiska aspekter är
svårare att beräkna. Här finns all anledning att följa upp och utveckla initiativ som det
Vinnova-finansierade projektet ”The New Algorithm”142 som syftar till att transformera
finansmarknaden med en ny modell för bedömning av kapitalallokering.
Modellen accelererar Agenda 2030s mål och FN:s 17 SDGs och bidrar till ekonomisk tillväxt,
hållbar portföljägande och kreditgivning som beaktar jämställdhet, klimat och hållbar
produktion, energi, mänskliga rättigheter samt lika villkor avseende ekonomi, utbildning,
etnicitet och kön. Modellen beaktar därmed alla risker, sociala, miljö och affärsmässiga.
”Om du jämför med techsektorn så finns det stora bolag som ser möjligheter med de små
bolagen som de kan köpa upp senare. Det finns inte samma möjligheter med de sociala
företagen, svårare att finansiera ett sådant stödsystem.”
”Vi ser där det finns potential att göra gott i samhället är där man spenderar mycket pengar
men inte får bra resultat. Det finns massor av kapital men vi behöver vässa arbetet.”
3.6.4 Utveckla effektmätning
”Det kan inte bli så att man bara vill göra gott utan att mäta att man faktiskt skapar nytta.”
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Många lyfter fram mätning av hållbarhetsaspekter som en knäckfråga för både investeringar
och affärsmodeller. Här pågår arbete med att ta fram modeller som exempelvis på RISE
Social Impact Center143, men också bland investerarna själva. Exempelvis har
ReachForChange144 länge jobbat med att ta fram en modell för uppföljning som man
kontinuerligt förfinar. Förhoppningsvis kan den spridas och användas i fler sammanhang.
”Det gäller därför att sortera ut de sociala investeringar som inte gör så stor nytta. Vi måste
vara innovativa och kostnadseffektiva.”
Ett speciellt viktigt område är utfallskontrakt som nu börjar utvecklas inom det sociala
området men som borde kunna användas inom fler. För att det ska kunna utvecklas krävs
dock också policy- och systeminnovation, för att kunna förändra hur data, uppföljning och
budgetar hanteras inom offentlig sektor.
”Vi närmar oss ett vägskäl vad gäller standardisering och professionalisering. Vi ser på det
att det är viktigt att mäta, värdesätta och kommunicera det sociala värdet. Den ekonomiska
avkastningen vet vi hur man gör, men det sociala saknas. Antingen kan vi börja från starta
med att definiera helt från början, eller så kan man som vi utgå från det historiska utfallet.
Där har du en prislapp på det sociala värdet. Vår plats och bidrag är detta, att utmåla detta
synsätt med utfallsbaserade modeller. Utfallet är prissatt redan från början. Det är inte
intressant att värdera om entreprenören adresserar ett specifikt mål, utan mer om hur man
verkligen kan lösa sociala problem som kostar så här mycket.”
3.6.5

Utveckla och sprid mer kunskap om lämpliga former för finansiering,
affärsmodeller och bolag
Det finns idag inte så mycket samlad kunskap om vilka affärsmodeller och bolagsformer som
är speciellt lämpade för ”impact entrepreneurship” och inte heller vilka olika typer av
finansiering som finns ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Det finns
dessutom glapp mellan utbud och efterfrågan av stöd145. Här behöver mer kunskap
genereras exempelvis genom bättre forskning och uppföljning och samverkan kring detta,
men också genom att förbättra informationen till både entreprenörerna själva och till
stödverksamheter. Det pågår idag arbete med att utveckla nya affärsmodeller som på ett
bättre sätt inkluderar hållbarhet, som exempelvis Stockholm Resilience Centers146 arbete
med Sustainable Business Springboard147 men det gäller också att sådana metoder och
modeller får spridning. Här kan forum som ESBRI148 och Entreprenörskapsforum149 ha viktiga
roller, men det gäller även att investerare själva tar ett ansvar. Exempel på hur man kan
underlätta för entreprenörer är ReachForChange guide150 för hur entreprenörer kan jobba
tillsammans med kommuner, Danske Banks webbplats ”The Hub”151 och de olika rapporter
som ges ut av Mötesplats Social Innovation152. Utvecklingen bör dock ske i samverkan med
entreprenörerna själva så att materialet anpassas efter deras behov.
”I startups behöver man fokusera, man kan inte gå i konkurs och varit väldigt miljövänliga.”
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3.6.6 Öka investeringar i plattformar
För att öka effekterna av ”impact entrepreneurs” är det också angeläget att titta på vad man
investerar i. Här kan finnas mycket att hämta genom att investera i initiativ som
tillhandahåller plattformar som andra kan engagera sig i eller affärsmodeller som på ett
tydligt sätt skalar till andra delar av Sverige eller internationellt. Exempel på sådana
plattformar är ”Smarta Kartan”153 som visar verksamheter där man kan hyra, byta, låna, dela,
eller ge/få, där man började i Göteborg men nu har expanderat till Malmö. Här kan
exempelvis speciella utlysningar eller på annat sätt öronmärkta pengar spela en viktig roll,
liksom tävlingar som lyfter upp goda exempel.
”De flesta som är engagerade i hållbarhet har inte ett perspektiv på plattformar. Det är viktigt
att förpacka på ett sätt som gör det möjlighet för andra att gå med.”
”Det som händer i det digitala samhället är att det blir svårt att urskilja vad är företag, vad är
ett jobb, vad är pengar. Det finns en gråskala mellan det du gör på din fritid och som yrke,
samt att du kan växla. Du behöver inte bestämma dig för att starta ett hotell utan du kan
snabbt prova dig fram. Vad gränsen går för vem som är vem blir svårare att se. Om väldigt
många har möjlighet att göra väldigt små företag med enkla medel kan det bli stora effekter.”
”The lone hero är en djävligt tung ryggsäck. Ta smartse.org som är ett frilanskooperativ, de
är ett frö till framtiden. De är en del av internationellt konsortium inom kreativa yrken men
som har breddats, där poängen är att man är ett kooperativ där de som är aktiva på
plattformen är som äger det. Om man ska ha fokus på vad som är bra för människor och
världen, så måste man börja där snarare än hockeysticks. Benefiting from the system is
owning the agenda.”
3.6.7 Utveckla nya former av investeringar
Vad gäller finansiella verktyg för ”impact entrepreneurs” så finns flera typer154 som
exempelvis mikrolån, crowdfunding, ”social impact bonds” och sociala investeringsfonder.
Området är fortfarande i sin linda i Sverige, där andra länder kommit längre som exempelvis
Portugal som 2018 införde skattelättnader för dem som vill investera i ”social impact bonds”
som en del i den nationella strategin för investering och social innovation155. Även Danmark
har kommit långt med sin fond för sociala investeringar156 och Finland jobbar mycket med
utfallskontrakt157. Dock finns undantag som exempelvis fastighetsbolaget Trianon som
nyligen medverkat till en kombination av sociala och gröna obligationer158159.
Här pågår också arbete i exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö med att skapa nya
typer av fonder som ska vara dedikerade till hållbara företag. Inom miljöområdet har man
kommit längre med exempelvis gröna obligationer, varför det säkert finns erfarenhet att
hämta därifrån.
3.6.8

Öka förutsättningarna för storskaliga investeringar med stor potentiell positiv
påverkan
Utvecklingen av många tekniska lösningar som har en stor potential får hållbarhet bland
annat inom energiområdet sker idag genom en serie projekt med många olika typer av
aktörer inblandade, bland annat ”impact entrepreneurs” inom små och stora bolag men
också offentlig och ideell sektor. Här finns många utmaningar för att säkerställa att
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lösningarna verkligen blir implementerade på ett sådant sätt att de skapar bred och långvarig
positiv påverkan. En av dem är bristen på testbäddar och finansiering som gör det möjligt att
gå från demonstrationsprojekt till pilotanläggningar. Här har satsningar som exempelvis
”Göteborg som testarena”160 betydelse.
Ett annat är bristen på kunskap hos dem som genomför de tidiga projekten vad gäller vikten
av att samtidigt utveckla teknik och underlag för kommande investeringar med fokus på
marknad, social acceptans, affärsmodell, regelverk och annat. Ytterligare en fråga är hur
relationen mellan de små och stora bolagen kan regleras och utvecklas på ett sådant sätt att
båda gynnas. Exempel på projekt som adresserar och hanterar några av dessa frågor är
Celsius161, IRIS162 och Inspire Water163.
”Det finns ett behov av att finansiera större pilotanläggningar som krävs för att tekniken ska
kunna gå från demo, där det fortfarande är stor risk. Där behövs mer uthålligt kapital.”
3.7 STORFÖRETAG
”Det finns ju inget företag med självbevarelsedrift som inte säger och vill vara
hållbarhetsinriktade.”
2019 genomförde Novus en undersökning på uppdrag av den ideella organisationen Reach
for Change, där 23 procent av de tillfrågade angav att man har störst förtroende för företag
när det gäller att driva samhällsutveckling, 17 procent har störst förtroende för ideell
sektor och och 13 procent har störst förtroende för politiker164.
Företag har möjlighet att påverka utvecklingen av ”impact entrepreneurship competence” på
olika sätt. Dels genom sin kompetensutveckling av sin egen personal och sådana de vill
rekrytera, men också genom samverkan med andra aktörer. Företag medverkar också i olika
typer av tävlingar och kan därmed också påverka utformning och inriktning.
2018 fanns över en miljon företag registrerade i Sverige165. Av dessa var 99,9 procent små
och medelstora företag med mindre än 250 anställda. De drygt 1000 stora företagen har
dock sammanlagt mer än 1 miljon medarbetare. Om fler av dessa kan utvecklas till att bli
”impact entrepreneurs” inom sina respektive verksamheter finns mycket att vinna.
Kompetensutveckling och -försörjning inom näringslivet är en het fråga, där mycket handlar
om hur vi ska få fler ungdomar att bli intresserade av att välja tekniska yrken, hur vi ska
kunna validera kunskaper för att bland annat ta till vara kompetens hos invandrare men
också hur vi skapar utrymme för livslångt lärande. Den är också kopplad till digitaliseringen
av industrin, där det gäller att förstå vad den nya tekniken ställer för krav på både
organisation och individer. Vad gäller digitalisering händer också en hel del inom e-learning
och HR som påverkar möjligheter till planering, genomförande och uppföljning av
kompetensutveckling.
Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv166 visade att i princip alla företag erbjöd sina
medarbetare kompetensutveckling, men att denna hade olika karaktär. Den vanligaste
formen av kompetensutveckling var enligt undersökningen bransch- och yrkesrelaterade
kurser eller utbildningar, tätt följt av interna utbildningar, kunskapsutbyte eller
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kunskapsöverföring. Undersökningen säger dock inte så mycket om utbildningens innehåll
eller effekter.
”Vi har haft hållbarhetsutbildningar under en längre tid. Just nu jobbar vi med HR om att
identifiera vad olika roller behöver ha och ta fram en strategi.”
I rapporten från Nordisk tänketank ”Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem”167
från 2007 förs resonemang kring både vilka kompetenser som är viktiga för medarbetare i
olika verksamheter att utveckla och hur detta bör gå till. Här trycker man på flexibilitet och
förändringsförmåga som nyckelkompetenser och som behöver utvecklas på bred front, här
och nu.
”Med största sannolikhet kommer det att krävas stor flexibilitet och förändringsförmåga hos
såväl den enskilde individen som grupper och organisationer för att vi ska förändra vårt sätt
att leva och strukurera samhället mot en mer hållbar välfärd. Förmåga som vi inte kan
invänta att nästa generation ska utveckla, utan som alla verksamma i dagens samhälle
måste utveckla i någon form av lärande.” s. 22
Rapporten visar på att det kommer att vara en stor utmaning för vuxenutbildningssystemet
att skapa strukturer och former för kompetensutveckling och insiktsskapande ska se ut och
byggas i tillräcklig snabb takt.
”Det är en utmanande uppgift att organisera ett lärande som ger utrymme för individen att
vara aktiv och med egna tolkningar och reflektioner bygga sin egen kunskap. Samtidigt är
detta ett måste för den formella vuxenutbildningen om man på allvar vill hävda att det är
utveckling av kompetens i hela sin sammansatta form man erbjuder individer och kollektiv. ”
s. 39
I rapporten förordas tydliga regelverk kring validering och certifiering, gärna ett gemensamt
för hela norden så att tydliga krav ställs på att vuxenutbildningen inrymmer utbildningar och
lärprocesser som verkligen utvecklar yrkeskompetens, personlig kompetens och social
kompetens.
Man förordar också att hållbarhetsperspektivet skrivs in som en viktig dimension i all
utbildningslagstiftning (s. 54). Vad gäller former för lärande så pekar man på vikten av att
etablera gränsöverskridande, tvärsektoriella och innovativa lärmiljöer och mötesplatser för att
integrera former för icke-formellt och informellt lärande med det formella utbildningssystemet.
Dessa kan delvis grundas på det slags institutioner och organisationer som finns i dag, men i
stor utsträckning handlar det om att skapa nya miljöer i samarbete mellan många aktörer och
intressenter.
”Nya kreativa miljöer kan göra det möjligt för alla vuxna att på olika sätt utveckla sin förmåga
att för- verkliga sig själv och sina idéer, samt sin förmåga att agera i samklang med
samhällsutvecklingen.” s. 59
”Min teori är att vi inte bara kan utbilda i ämnen utan också i personlig utveckling, hur jag
förhåller mig till mig själv och andra. Det är jätteviktigt. Om man hjälper personer att förstå
sina värderingar och synliggör för dem för sig själva så blir det lättare för dem att förstå vilka
företag de ska jobba med. Det är viktigt att få studenterna att förstå sina egna värderingar så
kan de bli vassare.”
Yrkeshögskoleutbildning (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY) är eftergymnasiala
utbildningsformer som kombinerar teoretiska studier och en stark arbetslivsanknytning. Det
finns ungefär 20.000 utbildningsplatser och ca 13.000 examineras varje år. Arbetslivet
medverkan i utbildningarna på olika sätt, bland annat genom handledare inom
arbetsplatsförlagda delar (Lärande i arbetet) men också i arbetet med att forma och leda
utbildningar i samarbete med utförare. Här har alltså näringslivet en stor möjlighet att
påverka inriktningen på utbildningen så att den omfattar mer av ”impact entrepreneurship
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competence” samt också att låta kursdeltagarna genom sina praktikperioder också agera
förändringsagenter. Då detta inte är ett traditionellt område inom vuxenutbildningen kan ett
sätt att snabbt skala sådana insatser vara att använda olika former av e-learningverktyg, som
ger möjlighet till både handling och reflektion och som samtidigt skapar data som underlag till
hur utbildningen kan utvecklas.
Ett exempel på KY-utbildning som har integrerat hållbarhetsaspekter är Berghs School of
Communication där man inom samverkansprojektet Explore168 låter studenter från samtliga
heltidsutbildningar utforska hur kommunikation kan bidra till att lösa övergripande problem i
samhället. Syftet är att ge studenterna en utvecklad förståelse för sin egen och andra
discipliners roller, erfarenhet av att lösa ett problem tillsammans men också att synliggöra
kommunikationspotentialen i ett samhällsproblem. Utvecklingen ligger i linje med skolans
generella hållbarhetsutveckling169 som också är en spegling av branschens utveckling men
också de tuffa krav och förhållanden som råder. Skolan baserar utbildningen på
aktionsbaserat lärande med lärare som är aktiva yrkesutövare. Den har fått åtskilliga priser
och kan visa tydliga siffror på att studenterna får jobb efter sin utbildning170. Givetvis hade det
varit intressant att skapa ett större erfarenhetsutbyte mellan de utbildningar som har gjort
liknande resor och också hitta former för att sprida kunskapen.
2014 startade entreprenören och investeraren Petter Mikaelsson entreprenörsskolan No
Plan B171 i Skellefteå som ett sätt att bidra till tillväxt i regionen. De som antas till utbildningen
får arbeta med skarpa företag och de bästa får möjlighet att driva dem vidare efter ett år som
delägare.
”Vi har en dröm, en dröm om att när du tänker på Norrland så ska du tänka på
entreprenörer.
En dröm om att människor i Europa, eller varför inte hela världen, ska prata och förundras
över varför det finns så många entreprenörer i just Norrland. Och vi är helt övertygade om att
det är möjligt att nå vår dröm.” NoPlanB.se
Ett annat exempel på annan form av entreprenöriellt inriktad utbildning är Hyper Island172,
som startade i Karlskrona men som nu även finns i Singapore, USA, Storbritannien och
Brasilien.
”Hyper Island courses and training are designed to challenge participants to grow personally
and professionally by using methodology that focuses on the why as much as the how and
the what – on team collaboration rather than individual effort. We introduce new ways of
thinking and new ways of learning that help participants become lifelong learners.”
NoPlanB.se
Vad gäller företag som genom internutbildning vill åstadkomma en väsentlig förändring i
medarbetarnas sätt att tänka och agera så finns det en stor utmaning i att det dels är svårt
att köpa in den typen av transformativ utbildning eftersom den kräver mer resurser men
också för att verksamheten behöver förändras för att utbildning ska komma till sin rätt. I
artikeln ”The Great Training Robbery”173 i Harvard Business Review beskriver författarna
problematiken så här:
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”In 2012 U.S. corporations spent $164.2 billion on training and education Overwhelming
evidence and experience shows, however, that most companies are unable to transfer
employee learning into changes in individual and organization behavior or improved financial
performance. Put simply, companies are not getting the return they expect on their
investment in training and education. By investing in training that is not likely to yield a good
return, senior executives and their HR professionals are complicit in what we have come to
call the “great training robbery.” ” s. 1
Strukturer som organisation och processer är mycket starkare än ny kunskap, varför
förändring måste komma först. Man propagerar därför för att utbildning ska integreras i en
ledningsledd förändringsprocess där lärandet sker i realtid kopplat till riktiga uppgifter.
”HR professional are locked into a false implicit assumption about organizations, namely, that
they function as an aggregation of talented individuals as opposed to a system of interactions
shaped by multiple facets – strategy, structure, processes, leadership style, peoples’
background, culture and HR policies and practices. These multiple facets drive individual
behavior.”
Här krävs alltså en ansträngning hos både beställare och leverantör om utbildningsinsatsen
ska kunna be bestående positiva effekter. En nyckelfaktor i detta är att låta HR få arbeta mer
med strategiska frågor kring organisationsutveckling och kompetensförsörjning, vilket kräver
en mycket mer nära samverkan mellan HR och linjechefer än vad som tillåts i dagens
slimmade organisationer. En annan nyckelfaktor är att låta medarbetare kompetensutveckla
sig genom att agera entreprenöriellt på riktigt, ta konsekvenserna av det och få möjlighet att
reflektera till exempel inspirerat av hur man arbetar inom försvaret med så kallade ”After
action reviews”174.
”Om man vill ha effekt på utbildning så är det reflektionen som skapar själva lärandet. Sedan
kan man ha fakta som input, men man behöver reflektionen. Vi tillåter oss inte utrymmet att
reflektera.”
I Sverige finns idag flera CSR-föreningar som bedriver utbildning, där den största föreningen
är CSR Västsverige175 med >300 verksamheter som medlemmar. I dagsläget är fokus på att
ge utbildning i CSR till sina medlemmar, men här finns en möjlighet att utveckla sitt
erbjudande till att som komplement även erbjuda att medverka till utveckling av
ledarutbildningar, så att hållbarhetsfrågor blir mer integrerade. En annan liknande
nätverksverksamhet är Social Venture Network176 som samlar olika typer av medlemmar
som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Där utforskar man också
frågor kring bland annat ledarskap och kompetensutveckling.
”När jag har jobbat med att öppna ögonen hos folk så måste man leverera upplevelser, det
går inte med resonemang. Man måste sätta det i mage och hjärta. Om man pratar utbildning
så gäller det att skapa en kontext där man känner det man lärt sig.”
Företag kan också skapa inlärningsmiljöer för sina egna och andras medarbetare genom
samverkan. Exempel på sådan samverkan är i forskningsprojekt och i högre utbildning. Ett
annat är att låta medarbetare engagera sig i aktiviteter som Ung Företagsamhet och Venture
Cup177 samt olika former av innovationstävlingar som exempelvis H&M Global Change
Award178. Sådan medverkan är ibland också kopplad till finansiering, vilket ger ytterligare
möjlighet till påverkan. Här gäller det för företagen att se att man har ett ansvar och en
möjlighet att utveckla ”impact entrepreneurship” samt att det kan ha en positiv utveckling på
både samhället och företaget i sig. Det gäller också att se att sådana medverkan medför en
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positiv kompetensutveckling för medarbetarna, snarare än att det enbart är en
”samhällstjänst” man utför.
”Man måste jobba med riktiga projekt, inte hittepå. Det måste bli riktiga konflikter för att man
ska lära.”
”Att bara läsa i en rapport är inte samma sak. Att få de konkreta mötena är mycket mer
givande. Där tror jag att ju mer man få den konkreta kopplingen så det blir mycket tydligare
hur man känner inför det, så blir det lättare att driva beteendeförändringar.”
Vad gäller innovation och samverkan så har pendeln slagit fram och tillbaka angående hur
storföretagen har valt att hantera detta. Just nu har enligt SISP många av de stora företagen
startar egna innovationsprogram, som innehåller interna inkubatorsprocesser,
investeringsverksamheter liksom acceleratorsprocesser; för att kunna skala affärer och
bolag. Några internationella exempel är BMW, Samsung, Siemens, Airbus, Google, och
Cisco. Under senare år har vi sett allt fler svenska bolag gå samma väg som Eon, Nordea,
och ABB startat egna acceleratorer under de senaste åren. Andra exempel på där
storföretag samverkar med uppstartbolag är Ignite Sweden179, Siemens Popup Collaboration
Expo180 och Volvo CampX181. Samt acceleratorn MobilityXLab182 i Göteborg, där Ericsson,
Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer, Zenuity och CEVT gått samman för att stötta
uppstartsbolag inom mobilitet. Andra bolag som exempelvis Ericsson har också valt att
skapa interna enheter som stöttar innovation och entreprenörskap hos de egna
medarbetarna183.
Få av dessa samverkansinsatser är riktade mot ”impact entrepreneurship” utan är av mer
generell karaktär, så här finns givetvis en möjlighet för bolagen att skapa ett större fokus på
hållbarhetsfrågor som en del av positionering gentemot kunder, partners, medarbetare och
potentiella medarbetare. Det är också av största vikt att säkerställa att samverkan mellan de
stora och små bolagen blir genuin och funktionell, för att en positiv påverkan verkligen ska
kunna ske. Här finns metodutveckling inom området som exempelvis” Innovation Essentials”
som tagits fram av Teyi184 i samarbete med Ivar Jacobson International185 på uppdrag av
Urban ICT Arena186. Innovation Essentials finns som en websida där man enkelt kan nå
beskrivningar av viktiga aktiviteter, dokumentmallar och checklistor som underlättar
samarbetet mellan stora företag och uppstartföretag. Den skulle kunna utvecklas till att
omfatta även hållbarhetsaspekter.
”Jag har gått från att jobba med den sociala entreprenören och få hen att förstå mer om
entreprenörskap till att mer jobba med hardcore entreprenörer och få dem att förstå
hållbarhet.”
Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om frågor kring hållbarhet, innovation och
entreprenörskap kommer högt upp på företags agendor generellt förefaller vara få som
verkligen har utvecklat inlärningsmiljöer där man i skarpt läge får jobba med frågor där
entreprenörskap och hållbarhet kombineras. Givet områdets storlek och potential vad gäller
positiv påverkan finns det definitivt mer utrymme för mer erfarenhetsutbyte mellan företag
som vill kombinera frågor kring entreprenörskap och hållbarhet, kopplat till forskning. Här
finns exempel på samverkansplattformar som borde vara möjliga att expandera, som
exempelvis ”Center for Higher Ambition”187, där företag som Apoteket, Clas Ohlson och
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Getinge är medlemmar. Givetvis vore det också önskvärt att företagens egna organisationer
som exempelvis Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen adresserade frågan.
3.8 INKUBATORER
Det finns idag flera grupperingar av inkubatorer som stöttar utvecklingen av bolag. I denna
studie har främst tre typer av inkubatorer fokuserats: de som stöttas inom ramen för
Vinnovas traditionella inkubatorsprogram, de som stöttas genom Vinnovas program för social
innovation, samt några av de som ligger utanför dessa satsningar.
Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP188) har idag över 60 medlemmar, där en stor
andel är verksamheter som inkluderar någon form av inkubator. Vissa av dessa ingår i
Vinnovas nationella inkubatorprogram som förutom finansiering till inkubatorer och
inkubatorbola också inkluderar erfarenhetsutbyte.
Vid ett sådant ERFA-möte under våren 2019 fokuserades just hur man integrerar
hållbarhetsaspekter i inkubatorernas arbete. Olika inkubatorer berättade om hur de arbetade
med frågan och det blev tydligt att här finns en stor spännvidd hur man arbetar med frågan,
vilket också bekräftades i intervjuer. Generellt sett kan man se olika dimensioner vad gäller
hållbarhet. Några använder det som en beskrivning av inkubatorns inriktning, där man anger
vilka hållbarhetsmål som bolagen främst är inriktade mot, det vill säga en sorts
urvalskriterium. Vissa använder hållbarhetsmålen för att relatera alla sina bolag till dem.
Vissa kör events och har en hållbarhetsinriktning på dem som till exempel Umeå Tech
Arena189 2019 som hade temat ”Good Tech – not just another app”.
Technology impacts the environment, people and the society as a whole. And it is the way
we use technology who determines if its impacts are positive to the society or negative. So,
what tech does good? Umeå Tech Arena 2019
Några har också utvecklat verktyg att använda i affärsutvecklingen av bolagen. Det är dock
få som använder målen som tydligt urvalsverktyg. Man positionerar inte heller inkubatorn i
marknadsföringen speciell mot hållbarhet och redovisar heller inte tydligt vilken positiv
påverkan som bolagen har haft eller förväntas ha. En anledning till detta kan vara att det idag
inte ställs några krav på den typen av integrering. Det ligger inte heller speciellt ofta i
inkubatorernas uppdrag att försöka attrahera dem som vill adressera en utmaning men som
inte har en idé om hur man löser den, utan det lämnar man till andra aktörer.
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På referensgruppsmötet för Vinnovas nya inkubatorprogram 18 september 2019
presenterade Oxford Research resultat från det lärprojekt de har fått i uppdrag att göra kring
tidigare inkubatorprogram. I det PM som delades ut till referensgruppen190 fanns
konklusioner med angående hur det nationella inkubatorprogrammet bidrar till
hållbarhetsmålen i Agenda 2030:
”De flesta inkubatorerna har påbörjat ett arbete med hållbarhetsmålen, men har inte kommit
särskilt långt i processen. Arbetet med bolag handlar i dagsläget främst om att
hållbarhetssäkra affärsplaner eller produktionsprocesser (ex. i linje med Almis
hållbarhetsdialog eller workshops/growth circles med fokus på hållbarhet). Det är ovanligare
att man har intag som fokuserar på bolag som möter samhällsutmaningar – men minst två av
de inkubatorer som vi studerat har integrerat hållbarhetsaspekter som en del av sina
intagskriterier.
Vissa utvecklingsprojekt har genomförts inom ramen för NIP; exempelvis ”the yes way”; men
det är tydligt att de projekt som eventuellt kunde ha genomförts för att förstärka denna del av
programmet har försenats på grund av strukturer och styrning kring just denna del av
programmet.
Flera (om inte alla) efterfrågar ytterligare stöd för att integrera hållbarhetsperspektiven, t ex
stöd i form av utbildning och expertis. Programmet har tidigare ställt väldigt få krav på både
inkubatorer och inkubatorföretag att integrera hållbarhetskriterier i arbetet. Detta är ett
område som måste utvecklas, inte minst om Vinnova vill att programmet ska bidra till
myndighetens arbeta med Agenda 2030.”
Om man snabbt vill få ett ökat antal ”impact entrepreneurs” så förefaller det vara en god idé
att använda den kunskapsinfrastruktur som finns samlad i inkubatorerna och se hur man kan
komplettera den med kunskap om hållbarhet och hur man jobbar med entreprenörer som har
”impact” som drivkraft. Det finns gott om idéer hur detta kan genomföras:
•
•
•
190
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•
•
•
•
•
•

Utveckla verktygslådor
Stötta interaktiv forskning
Närma parallella system
Satsa på mångfald
Ta intryck från andra verksamheter
Utveckla metoder för självreflektion

Det borde också finnas möjligheter till finansiering av dessa gemensamma
utvecklingsinsatser, till exempel inom ramen för Vinnovas inkubatorprogram men också inom
regionalfonden (ERUF), där exempelvis samverkansprojektet Växtzon191 fått medel och där
hållbarhet har adresserats. Många av förslagen bygger dock på att omfattande förändringar
görs i Vinnovas nationella inkubatorsystem, både vad gäller att stödja ”excellens-inkubatorer”
och de verksamheter som inte faller inom den traditionella ramen men som har möjlighet att
bidra till en utveckling som på ett bättre sätt adresserar hållbarhet och omställning.
”Om vi hade haft hållbarhet som målsättning för 30 år sedan hade våra verksamheter sett
helt annorlunda ut. För Sverige AB hade det varit fint om det hade varit finansiärer som hade
varit bra kravställare.”
”Baylan vill att vi ska vara världens bästa välfärdsland. Om det är det vi vill med AB Sverige,
hur ska vi då göra med att inrikta våra insatser?”
3.8.1 Utveckla inkubatorernas uppdrag och uppföljning
Även om det finns ett stort intresse hos inkubatorerna att jobba med hållbarhetsfrågor så
hänvisar flera till att det inte idag ingår i deras uppdrag.
”Vi har inte någon styr- och riktlinje att omfördela mot hållbarhetsmål. Våra kriterier när vi
bedömer idéer är Vinnovas excellenskriterier exportpotential och innovationshöjd.”
”Det vi gör är beställt och betalat av samhället. Får vi målen så är det inget problem att ställa
om.”
Detsamma gäller hur man stöttar dem som inte har en idé utan ett engagemang, där man
ofta hänvisar till andra aktörer som de menar har detta uppdrag. Här finns givetvis en
möjlighet för de som finansierar inkubatorer (nationellt, regionalt och lokalt) att ge dem ett
förändrat uppdrag samt att följa upp det på ett sådant sätt att det också får konsekvenser. I
detta ligger även att föra ett resonemang kring vilken roll de offentligt finansierade
inkubatorerna ska ha, där en idé är att låta dem adressera stora utmaningar som just kan
behöva en längre inkubationstid för att kunna realiseras, något som ligger i linje med
Tillväxtanalys rekommendationer192 som konstaterar att inkubatorerna är bättre för innovation
än för tillväxt.
”Jag har sagt länge nu att förbered er på att varje offentlig krona kommer att komma med ett
krav på hållbarhet, bara att börja tänka på det.”
Vissa inkubatorer har på egen hand och i vissa fall utifrån påstötning från finansiärer och
ägare tagit in hållbarhet på ett tydligt sätt till exempel i ägardirektiv, antagningsprocesser och
i sin kultur. Här finns all anledning att inventera hur man jobbar med frågan och sprida
erfarenheter, framför allt mellan styrelser.
”Vi har beslutat sedan ett år tillbaka att idén MÅSTE vara kopplad till ett av de 17 globala
målen.”
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”Det står i ägardirektivet: Vi ska bygga skalbara bolag för en bättre värld”
”När exempelvis en ide om att starta spelbolag kom fram valde vi att prioritera ner det. Det
handlar mer om värdegrund och kanske i sig att beakta hållbarhet.”
”Viktigt att se till hela ekosystemet, och vad inkubatorerna ska jobba med. Viktigt att se var vi
ska samverkan och vilka olika ansvar vi har. Hitta sätt att mötas, alla kan inte kunna allt.
Skolbespisningen kan inte tala om för lärarna hur de ska göra pedagogiken.”
”Inkubation i min värld är ändå spetsen, och det kommer inte att passa den breda massan.
Så det blir ändå hållbarhet inom ett smalt segment.”
Vissa inkubatorer har också olika typer av öppna verksamheter eller en nära samverkan med
sådana aktörer, varför här borde finnas erfarenheter att hämta.
En grundläggande utmaning för den verksamhet som syftar till att stötta entreprenörskap
men som har ambitioner att verka för personlig utveckling och hållbarhet är att de oftast mäts
på hur många företag som genereras och liknande mått. Här finns ett stort behov av att
utveckla nya sätt att mäta, både vad gäller vad man mäter och hur man mäter. Det kan
exempelvis handla att mäta kunskapsutveckling, attitydförändringar och vilket värde som har
skapats i samhället.
Det gäller att prata om value creation istället för venture creation.
3.8.2 Håll koll på bolagens inriktning och påverkan
Till frågan om uppföljning av inkubatorerna hör givetvis också urval och uppföljning av
bolagen, både vad gäller hur man jobbar med hållbarhet men framför allt vilken ”impact” man
skapar. Här finns erfarenhet att hämta från exempelvis ReachForChange193 och Norrsken194
vad gäller exempelvis hur de jobbar med urval av bolag, hur man följer upp dem och hur man
få in hållbarhetsmål i aktieägaravtalet.
”Vi skulle aldrig kunna ta in en idé som tär på hållbarhet, tär på jordens resurser. Är man inte
hållbar så tär man.”
Det finns också anledning att följa utvecklingen av certifiering av sociala företag som sker i
Malmö195. Detta arbete bör givetvis ske i samverkan med aktörer som finansierar bolagen.
3.8.3 Utveckla verktygslådor
Kopplat till uppföljning är givetvis frågan om hållbarhet integrerat i affärsmodellerna, något
som bland andra GU Ventures adresserat genom STAR-projektet196.
”GU Ventures driver sedan 2013 projektet STAR – Social Innovation och Tillväxt för Alla i
Regionen. Ett projekt som har till syfte att utmana innovationssystemet och GU Ventures
egen affärsutvecklingsprocess att fokusera på mer hållbara innovationer för att bidra till ett
resilient samhälle genom social inkludering och minskad klimatpåverkan.”
Det finns dock fler inkubatorer som också jobbat med att inkludera hållbarhetsfrågor i
affärsmodeller och flera av dem har gått samman i projektet ”Smarta metoder för hållbarhet i
inkubatorbolag” som startar till hösten finansierat av Vinnovas nationella inkubatorprogram.
Förutom att inventera vad som redan görs, finns också anledning att titta på andra initiativ
som exempelvis ”Sustainable Business Springboard”197,”The Flourishing Business
Canvas”198 och det arbete som bedrivs inom exempelvis Luleå Universitets satsning på
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Social innovation199. Ett annat exempel på verktyg är SDG Impact Assessment Tool200201
som utvecklats av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (Chalmers och Göteborgs
universitet). Här finns också möjlighet att gräva fram tidigare arbeten som exempelvis från
det Tillväxtverksfinansierade HINT- projektet (Regional plattform för hållbar affärsutveckling i
innovationssystemet i Västsverige) som avslutades 2010. Om möjligt är det önskvärt att hitta
enkla format för arbetssätten så att de verkligen blir använda, där givetvis Alex
Osterwalders202 arbete med Business Model Canvas är ett gott exempel på något som fått
stort genomslag.
”Vår kompetens ska ökas i HUR skapar man hållbara affärsmodeller. Där är vi bara i början
och utforskar.”
Ett sätt att sprida sådana verktyg är att inkludera dem i utbildningar för studenter,
entreprenörer och affärscoacher. Om inkubatorerna genom en kombination av verktygslåda
och kompetensutveckling blir till nav för hållbar affärsutveckling är detta också givetvis en
kompetens som kan vara efterfrågad även från offentlig sektor och näringslivet. Givet att
många länder kommer till Sverige för att lära sig mer om vårt ”innovationsunder” så kan här
finnas en möjlighet att få ett internationellt genomslag.
3.8.4 Utbilda affärscoacher och innovationsrådgivare
SISP och SNITTs har under 2019 arbetat med att ta fram ett utbildningsprogram för bland
andra affärscoacher vid inkubatorerna och medarbetare på innovationskontoren. Här finns
alla möjligheter att få med områden med bäring på ”impact entrepreneurship” som
exempelvis kunskap om andra organisationsformer och finansieringskällor, hållbarhetsfrågor,
jämställdhet och inkludering, självreflektion, community development och stöttar i att skapa
relevanta team.
”En samhällsentreprenör jobbar ofta tvärsektoriellt och hittar olika typer av lösningar, som att
ha både en stiftelse och AB.”
För att utbildningen ska ha avsedd effekt, det vill säga leda till verklig förändring av
beteendet hos coacherna och rådgivarna så krävs även att verksamheten hos inkubatorerna
förändras, så att arbetssätt, verktyg, belöningssystem och kultur är koordinerade. Det är
också viktigt att utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den ger deltagarna möjlighet
att prova på och reflektera över sina nya kunskaper i skarpa situationer, för att få verklig
effekt.
”Vi jobbar med hållbarhet som en konkurrensfördel där vi utbildar entreprenörerna i vad det
här handlar om. Vi kan ju inte bestämma utan att motivera dom och det har funkat bra”
”Vi har bestämt att alla affärsutvecklare ska utbildas, så vi har tagit hit en representant från
FN som kommer och utbildar i grunderna. Affärsutvecklarna behöver förstå att det är hållbart
som gäller!”
”Det måste gå från att det handlar om IP och skydda skydda skydda till att det handlar om att
vi ska samarbeta på det här sättet för att driva affären. Vi är fast i att det ska vara på ett
speciellt sätt vad gäller stöd till företagande. Vi måste rå på föreställningarna till exempel vad
som är entreprenörskap. Jag har träffat på många coacher som inte vill ta socialt
entreprenörskap i sin mun.”
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Här finns givetvis mycket erfarenhet att hämta från de verksamheter som idag finansieras av
Vinnova203 och Tillväxtverket204 för att stötta sociala entreprenörer. Vissa inkubatorer har gått
före här som exempelvis KI som har affärscoacher med inriktning mot social innovation205.
”Ungefär 4-6 team per år med världsförbättrande saker kommer till oss. Problemet är att de
inte ser tillväxt som en av vägarna framåt, det vill säga ju mer jag tjänar ju mer kan jag
hjälpa. Pedagogiskt skulle dom kunna komma längre om vi mötte dom på annat sätt, men
där är vi inte. När dom kommer till oss så erbjuder vi vårt spår. Dom tycker vi är fel och för
krassa när vi lyfter kommersiella frågor och om /hur de har tänkt att ta ut lön.”
”Fokus på tillväxt och skalbara affärsmodeller kan skrämma bort de som inte är
vinstmaximerande.”
För att veta om utbildningsinsatserna ger avsedd effekt är det önskvärt att utvärdera genom
interaktiv forskning.
3.8.5 Stötta interaktiv forskning
I inledningen till Arbetslivsinstitutets antologi ”Interaktiv forskning – för utveckling av teori och
praktik” från 2002 beskriver Lennart Svensson fyra typer av relationer som forskare kan ha
till dem som berörs av forskningen och som därigenom påverkar forskningens värde: (a)
forska på, (b) forska för, (c) forska åt och (d) forska med. Om praktiken kring ”impact
entrepreneurship competende development” ska utvecklas snabbt gäller det att skapa en
forskning som är mer orienterad mot ”forska med”, eftersom forskningsresultaten då
förmodligen kommer snabbare till användning. Ett viktigt område att applicera forskningen på
är exempelvis inkubatorernas verktygsutveckling och användning, samt de utbildningar som
genomförs i syfte att skapa förändring.
”En gemensam kunskapsbildning innebär att forska tillsammans med de berörda. I det
gemensamma arbetet sker ett samtidigt och ömsesidigt lärande för både forskaren och
praktikern. De lär och utvecklas tillsammans. Utgångspunkten är att skapa
subjektsrelationer, dvs jämlika och ömsesidiga relationer där båda parterna aktivt medverkar
i kunskapsbildningen – med det dubbla syftet att samtidigt ge teoretiskt insiktsfull och
praktisk användbar kunskap.” s. 11
Här finns åtskilliga modeller för interaktiv forskning att luta sig mot som exempelvis ”Engaged
scholarship”206 och det sätt som forskning och konsulting går hand i hand hos
Tavistokinstitutet207 samt Centre for Social Innovation208. I Sverige är flera forskare anslutna
till SIRA (Swedish Interactive Research Association).
Exempel på interaktiv forskning med bäring på ”impact entrepreneurship” är den som bedrivs
vid kunskapsplattformen ”Entreprenörskap och social förändring”209 vid Linnéuniversitetet
och vid Luleå Tekniska Högskola210 där man bland annat utvecklat verktyg tillsammans med
aktörer som Coompanion.
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”Entreprenörskapsforskningen inom kunskapsplattformen karaktäriseras av en bred syn på
begreppet entreprenörskap, där nytänkande och kreativitet inom samhällets alla sektorer
(privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället) och organisationer inkluderas. Inte sällan
organiseras entreprenörskap genom samverkan över sektorsgränser (så som ofta inom
social ekonomi och samhällsentreprenörskap), vilket är ett av våra fokusområden. Social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet såväl globalt som lokalt är andra övergripande teman.”

211

Det är också extra intressant att uppmuntra och stötta forskare som kombinera sin forskning
med att själv vara entreprenör som exempelvis Robin Teigland212 som utvecklar en plattform
för hållbart entreprenörskap i Portugal med fokus på det marina området213. Samtidigt forskar
hon också på storbolagsstyrelsers kompetens inom AI och hållbarhetsfrågor214.
3.8.6 Närma parallella system
Vinnova har valt att skapa parallella program för ”traditionella inkubatorer” och ”social
innovation, där även Tillväxtverket har haft en liknande utveckling som en konsekvens av
regeringens strategi för social innovation.
Det har vuxit fram ett parallellsystem för socialt entreprenörskap och det traditionella
systemet fortsätter som vanligt även om de har fått ökade krav på sig och utvecklas eftersom
de själva ser behovet då andra typer av entreprenörer kommer till dem. Då närmar sig de
parallella systemen varandra, men det har inte fått något systemgenomslag ännu. Man
behöver parallella system initialt, eftersom det är svårt att slå sig in utan man behöver bygga
upp kunskap och legitimitet innan man har på fötterna att påverka. Nu börjar man bli så stark
så att man kan påverka, men det krockar ju givetvis.
”Systemet behöver bli mångfacetterat, men man behöver inte ta bort något utan
komplettera.”
På SNITTS konferens InnovationByCollaboration 2019 lämnades stort utrymme till social
innovation. Intrycket bland deltagarna varierade, där vissa tyckte det var jättebra att lyfta
denna typ av fenomen medan andra inte alls kände igen sig. Diamantpriset gick till Åsa
Allard som har startat Social Impact Lab, som stöttas av Vinnova. Detta är ett exempel på de
aktiviteter som pågår vad gäller att närma de parallella systemen men där det är viktigt att
fortsätta detta på ett systematiskt sätt och stötta de gränsgångare som finns. Exempelvis kan
ett mer aktivt arbete göras för att korspollinera konferenser och träffar som
InnovationByCollaboration, Innovationsriksdagen, Högskola och samhälle i samverkan och
UniLinks Arenaträffar. Samtliga dessa rör sig dock inom ungefär samma smala sektor och
skulle givetvis också ha en fördel av att inkludera andra samhällsaktörer som också bidrar till
utvecklingen.
3.8.7 Satsa på mångfald
Många finansiärer ställer idag krav på uppföljning vad gäller horisontella kriterier som
mångfald och genus. Dock har det inte åtföljts av speciellt stora konsekvenser vad gäller
exempelvis finansiering, varken uppåt eller nedåt. Ur perspektivet hur vi snabbt får många
fler intra/entreprenörer som adresserar hållbarhetsmålen så förefaller det vara en god idé att
utveckla stödsystemet på ett sådant sätt att det blir ännu mer inkluderande. Det verkar också
som en inriktning mot hållbarhet i sig också medför en större attraktion från nya grupper.
Detta är en fråga som togs upp i rapporten Innovation & Gender från 2011:
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” We can continue with business and innovation as usual if we want to produce “more of the
same” and take the high-risk track associated with a lack of a gender perspective. If on the
other hand, we would like to communicate images of modern industries, clusters and
companies to attract human resources, capital and investments, then we need to improve
existing practices and sometimes also break with the existing order.”215
Mångfaldsfrågan lyftes av flera inkubatorer som viktig för att skapa förändring, inte minst mot
ett större fokus på hållbarhet.
”Med en hållbarhetsvinkling märker vi ett större intresse från kvinnor, i våra processer och
möten.”
”Jag saknar tydliga styrparametrar. Utmana oss med att ge pengar till 100% kvinnligt
företagande om ni verkligen vill förändra.”
”Vi har ju en industritung region med typ 95% män. Vi hade mått fint av nytt perspektiv.”
Det finns flera inkubatorer och innovationskontor som adresserat genus och mångfald som
exempelvis STING216217, KTH Innovation218, IDEON genom TheYesWay219 och The
JointWay220 samt Gothias Game Incubator221. Detta har skett genom att aktivt förändra
strukturer och processer, inklusive men inte begränsat till kommunikation. Här finns alltså
erfarenhet att ta till vara och sprida till de andra inkubatorerna, där effekterna troligen blir
större om de kompletteras med kravställning och konsekvenser. Här finns också andra
verksamheter som jobbat länge med frågan som exempelvis utbildningen.
”En av slutsatserna är att vi måste utmana den manliga normen inom entreprenörskapet och
jag kan konstatera att det har seglat upp som en oerhört viktig ståndpunkt för oss. Den är
inte okomplicerad, den möter ibland ganska massivt motstånd, men vi menar att man inte får
in fler kvinnor i mansdominerade miljöer så länge de inte får komma in och vara sig själva.
Att inte utmana normen betyder att vi förväntar oss att kvinnor ska strömma till och anpassa
sig, men det kommer inte att hända.”
”När vi såg hur dåliga siffror vi hade skulle vi lätt kunnat adressera obalansen genom att göra
en satsning på rekrytering av kvinnor. Istället valde vi att titta på hur vi kunde förändra
processer och strukturer. Det har vi lärt oss mycket på, även om hållbarhet generellt.”
”Vi har haft för få kvinnliga entreprenörer. Vi har varit dåliga på mångfald och då menar jag
inte var man är född utan också utbildningsnivåålder med mera. Vi saknar entreprenörer från
landsbygden. Vi vill att entreprenörer ska spegla snittet i invånarläget.”
Här finns också erfarenhet att hämta från andra verksamheter som stöttar kvinnliga
entreprenörer som exempelvis Female Founders Club222, SheSup223, Femtech Bootcamp224
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och She Entrepreneurs225 som leds av Svenska Institutet. Även Climate KIC har gjort en
rapport inom detta området som inkluderar rekommendationer226.
Många framhäver att dagens unga har ett större fokus på hållbarhet och
samhällsutveckling227228229 och är mer intresserade av att ha det som drivkraft i sitt
entreprenörskap. Här gäller det att stödsystem i form av utbildningsväsende, inkubatorer och
andra rådgivare hänger med utvecklingen och anpassar stödet efter de nya kraven.
”Unga har ett större fokus på hållbarhet. Tror det dels beror på att vi har vuxit upp och haft så
pass bra att idén att bara jobba för att tjäna pengar känns inte som en grej, utan självklart.
Därför nöjer man sig inte med att få ett jobb, utan man ställer frågan till arbetsgivaren varför
man ska ta jobbet. Vi har vuxit upp med tillräckligt hög levnadsstandard där man ser att inte
mer resurser ger mer lycka.”
”De unga idébärarna förväntar sig ett fokus på hållbarhet. De har andra drivkrafter än
pengar.”
”Om man går tillbaka till den generationen som är runt 30 och yngre, så spelar hållbarhet en
mycket större roll. Jag är född på slutet av 70-talet och då skulle man jobba på konsultbolag,
sedan blev det trendigt att bli entreprenör, men dagens generation har en helt annan bild av
sitt yrkesliv.”
”Om man ser på trenden här i Stockholm har den varit att alla studenter sugs upp av bolagen
eller åker till London, men nu är det många som säger att de inte vill jobba för JP Morgan i
London utan istället vill man jobba med en social startup. Är det en permanent trend eller
bara en fluga? Tidigare var det andra förebilder men nu är det mer en kvinnlig social
företagare som tar hand om food waste. ”
”Man får sådan framtidstro när man träffar de unga entreprenörerna som har som
grundtanke att rädda världen.”
3.8.8 Ta intryck från olika verksamheter
Det finns en hel del nya inkubatorliknande verksamheter som ligger utanför Vinnovas
inkubatorprogram och som inte alltid är medlemmar av SISP. De har utvecklat nya synsätt
och metoder som det finns all anledning att inspireras av, samtidigt som det också gäller att
ha klart för sig vilka drivkrafter som ligger bakom olika satsningar. Några av dessa
verksamheter beskrivs kortfattat nedan, men det viktiga budskapet är att inte bara göra
snäva offentligt finansierade elitsatsningar utan stötta framväxten av ett blandat ekosystem
och interaktion mellan aktörer.
Norrsken230 – Har ett tydligt fokus på entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar där
man kombinerar en rad olika verksamheter på ett smart sätt genom att investera i bolag som
enkelt kan rekrytera personal genom ett co-workingspace och som lockas dit genom
omfattade kommunikationsaktiviteter som föreläsningar och tävlingar.
Bling231 – Har utvecklat ett individanpassat sätt att coacha personer som vill bidra till
samhällsförändring med stort fokus på reflektion och har ett nätverk för kvinnor. De har
coachat 70+ start-ups som skapat 200+ arbetstillfällen och genererat 125M kronor i
omsättning. Finns i Kista och vänder sig till individer i förorten, där många har
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invandrarbakgrund. Ordnar bland annat barnpassning för att lättare kunna attrahera
småbarnsföräldrar till sina träffar.
SUP46 232– Denna hub startade 2013 för att stötta startups genom ett ekosystem av
investerare, rådgivare och partners. Nyligen har man flyttat in i WeWorks233 lokaler i
Stockholm som man fyller med cirka 60 entreprenörer.
eXpression Umeå234 – Vänder sig till entreprenörer inom kreativa näringar. Här skapas ofta
tillväxt genom nätverk av företag snarare än att ett enda bolag växer sig större. Samägs av
Umeå universitet och Umeå kommun.
UNOPS globala innovationscenter i Sverige235 – Ska fungera som en tvåvägskanal mellan
viktiga innovationsresurser i Sverige, FN-organisationer, andra UNOPS Global Innovation
Centers och ett globalt nätverk av innovationspartners. Målet är att skapa ett globalt
innovationsnätverk med för små och medelstora företag som har lösningar med fokus på
problem inom Agenda 2030. Baserat på Ideon Science Park i Lund kommer
innovationscentret att ha fokus på avancerade och disruptiva tekniklösningar, som har en
positiv inverkan på individ- och samhällsnivå.
Collaboratory236 – Jasmine Idun Isdrake drog först igång verksamheten i Göteborg genom
att skapa en inkluderande mötesplats för spelutveckling och fortsatte sedan utvecklingen i
Stockholm.
”Collaboratory’s mission is to support, sustain and accelerate creativity at the intersection of
technology, art, business and design. We champion co-creation, accelerate respectful open
innovation and provide a test and playground for synapses and crosspollination of ideas. At
its transdisciplinary core, the Collaboratory focuses on increasing the quality and diversity of
interactive, electronic and new media arts, as well as to build better platforms for prototyping,
participatory city planning, creating, exhibiting/publishing and innovating. We execute and
support creative ideas and help solving social issues. Key for this concept is to fuel
imagination, ask ourselves: Imagine if…..? What if….? and then just do it, or at least try the
very best that we can.”
Här finns all anledning att skapa former för erfarenhetsutbyte mellan olika typer av
verksamheter men också möjligheter till stöd, oavsett huvudmän eller finansiärer. Det är
viktigt att se att en ny inkubator är ju också startup i behov av kapital och rådgivning.
”Just offentlig sektor har nästan varit helt omöjligt, de ser inget mervärde i entreprenörskap.
Vi har pratat med staden om att entreprenörskap skapar trygghet, då säger de att det inte
ligger under oss. Vi får inte in det i deras system. De har inte ens försökt.”
”Vad finns det för möjligheter att skapa mötesplatser i mindre städer? Jämför med Norrskens
kontor i Stockholm. Hela Sverige är fullt av små städer. Det är där idéerna kommer ifrån. Om
man tänker hållbarhetsmålen så måste man fånga engagemanget långt tidigare. Där finns ett
hål i marknaden. Det är ju inte fritidsgårdar utan något annat.”
En snabbt växande typ av verksamhet är Co-workingspaces237238239. Många är rena
kontorshotell medan andra också inkluderar möjlighet till rådgivning och också erbjuder mer
av ett medlemskap i en community. Mot bakgrund av exempelvis Norrskens satsning på en
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kombination av inkubator/co-workingspace/community finns all anledning att se över hur
inkubatorer och co-workingspaces kan samverka. En idé är för stora företag och offentlig
sektor att hyra in sig i co-workingspaces för att låta sin personal sitta där ibland, som ett sätt
att öka inflödet av idéer och kontakter. Det skulle förbättra affärsmodellen för inkubatorn och
möjliggöra etablering utanför de större städerna. Ett exempel på ett co-workingspace med
hållbarhetsinriktning och en stark community är ImpactHub240 som idag finns i Stockholm
men som också är en nod i ett nationellt nätverk.
3.8.9 Utveckla metoder för självreflektion
”I Sverige finns mycket resurser för entreprenörer, men det finns inte så mycket ställen för
reflektion, där du kan misslyckas. Vi jobbar mycket med peer-to-peer-support.”
”Framgångsrika bolag måste bygga på en annan idé än bara tjäna pengar, man måste ha en
passion. Det är den man investerar i eftersom sådana personer genererar pengar.”
”Det är viktigt att förstå människan bakom. Här kan vi göra mer. Individ, driv, motivation –
detta försöker vi ta reda på. Det är sällan är det tekniken det faller på.”
”Självreflektion skriver jag under på är jätteviktigt. Man måste hitta fram till ett mod vad man
ska göra och inte göra. Den goda viljan kanske finns, men man kanske inte är bäst lämpad.
Även om strategin är att få många att bli Impact Entrepreneur så är det viktigt att många får
testa och faila, men det är viktigt att snabbt identifiera vad man är bra på.”
Det är många bland de verksamheter som stöttar entreprenörer som skriver på under på
betydelsen av självreflektion. Många inkluderar också frågor kring varför man vill starta
företag i de dialoger som förs vid olika stadier och aktiviteter som till exempel finansiering
och medverkan i program. Dock finns har utrymme för utveckling, då många problem som
uppstår vid utveckling av verksamheter kan hänföras till att man som grundare inte riktigt har
tänkt igenom varför man vill göra denna resa, vilket antagligen är ännu viktigare för ”impact
entrepreneurs”. Detta gäller både metodik för samtal med enskilda personer, men också för
hur man kan coacha grundarpar och coacha entreprenörer i grupp.
”Vi kallar oss affärsmentorer för vi tror att vi behöver mentorskap i form av professionellt och
personligt stöd. Vi pratar alltid först med ett samtal där vi kartlägger personen först, vem du
är och vad har du har för vision. Människor har ett större behov än ett professionellt stöd. Vi
skapar en relation, där vi exempelvis ringer upp efter viktiga möten. Det är många gånger
som individen har en idé om att göra något, men sedan efter samtal så kommer de på att de
vill göra något annat istället. Därför är det viktigt att ha dessa samtal.”
”Vi ber dem alltid att skriva ett första utkast på varför du vill göra detta, och vad och hur, men
vi betonar varför. De behöver reflektera över varför de vill göra detta. Är det för att tjäna
pengar eller åstadkomma något annat. Det som varit en utmaning är att det är svårt att sätta
värde på det. Det är resurskrävande och svårt att visa resultat gentemot finansiärer. Det är
svårt att sätta ett värde på mentorskap där man utvecklar hållbara individer för att utveckla
hållbara företag.”
Också här finns erfarenhet att hämta från olika verksamheter, vilket bland annat visade sig
på den session om reflektioner som genomfördes på InnovationByCollaboration 2019241 där
ett trettiotal deltagare delade erfarenheter och lyssnade till när Michael Mandahl berätta om
vad som händer när man sätter en blandad grupp entreprenörer i ett rum för reflekterande
samtal.
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Exempel på metoder med stort inslag av reflektion är ”Radical Collaboration242” och Otto
Scharmers Theory U243. Givet utbildningsinsatser för inkubatorcoacher och
innovationsrådgivare, så är en idé att inkludera även denna typ av metoder.
”Det är roligt att se att man har gjort en skillnad för en individ. Det ger en annan
tillfredsställelse.”
”Vilken produkt du gör, vilka kanaler, hur du gör din styrelse – allt är kopplat till dig som
person. Det kan vara en fördel men också en nackdel. Man kopplar inte aktiviteter till
drivkrafter idag. Alla säger att man investerar i teamet, men det finns inte så utvecklade
former för att jobba med det. Man frågar kanske dem varför de gör detta men det är inte alla
som kan artikulera det.”
Här gäller det dessutom att koppla arbetet med reflektion till hur exempelvis inkubatorer
mäts. Om det som belönas är antal startade bolag, så minskar ju incitamentet för att jobba
med självreflektion som kanske kan leda till att entreprenören väljer att starta andra former
av verksamheter eller kanske väljer att göra något helt annat.
3.9 ENTREPRENÖRER
”Death or deliverance. I startups är fokus på detta, vilka skapar en annan dynamik än i
etablerade bolag.”
”Vår idé baseras på cirkulär ekonomi. Ett övergripande hinder för detta är kostnader för
material, som är alldeles för låga vilket gör nyproduktion baserat på jungfruliga material ett
alltför attraktivt alternativ. Här behövs alltså lagar och regler. Dessutom utgör normer kring
konsumtion ett visst hinder. Därutöver saknas kunskap och egentligen fler delar av
ekosystem för att bygga startups på kollaborativa/kooperativa grunder. Startup-modellen är
idag alltför enkelspårig och snäv, med fokus på traditionellt AB.”
När man tittar på listor över ”impact entrepreneurs” som exempelvis de som finansierats av
Vinnova eller Tillväxtverket, Mötesplats Social Innovations bok ”Sociala innovationer som
kan förändra Sverige”244 och Norrskens 100-lista245 är det lätt att bli överväldigad av
mångfalden av initiativ. Här finns ett engagemang och en idérikedom som är värdefull att ta
till vara och stötta på olika sätt för att hjälpa entreprenörerna att lyckas och för att få ännu fler
att engagera sig. Den synlighet som ovanstående insatser exemplifierar är dock inte
tillräckligt. Priser, utmärkelser och artiklar i all ära, men det är kanske framför allt andra saker
som ”impact entrepreneurs” behöver och efterfrågar för att kunna utvecklas ännu mer och bli
fler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändrade attityder
Mer anpassat stöd från finansiärer
Andra företagsformer
Utvecklat stöd från samverkanspartners
Stöd till kompetensförsörjning
Förändrade strukturer och lagstiftning
Certifiering
Bättre samordning mellan stödaktörer
Mer kunskap

3.9.1 Förändrade attityder
”Man borde ställa sig upp och hurra för dem som lyckas med att skapa någon förändring
istället för att ifrågasätta.”
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”Det största hindret tycker jag är rädsla. Att saker och ting är nytt är hotande för många och
samarbetet med kommunen har varit väldigt trögt. Vi har främlingsfientliga politiker och det
gör att tjänstepersonerna blir förlamade av rädsla att på något sätt göra fel och då blir det
svårt att samarbeta med vissa personer. Men detta gäller inte alla kommuner. Andra
kommuner är mycket intresserade av att samarbeta med oss och vårt projekt och ser
samhällsvinsterna.”
”När vi säger att vi jobbar med alla tre hållbarhetspelare, så är det fortfarande svårt för andra
att förstå när vi tar in sociala faktorer. Vi är business-driven och jobbar med tung industri
samtidigt som vi jobbar med den sociala dimensionen. Det är fortfarande så att man bli
misstänkliggjord. Det är mer prat idag, men inte så mycket verkstad.”
De ”impact entrepreneurs” som jobbat inom området i många år vittnar om en viss förändring
i attityd där det är fler som förstår värdet och agerar konstruktivt än tidigare. Dock finns det
fortfarande mycket misstänksamhet mot dem som vill kombinera att göra gott för världen och
tjäna pengar, samt i många fall mot dem som vill utmana rådande strukturer över lag både
inom privat och offentlig sektor. Här finns ett arbete att fortsätta med att lyfta upp och
beskriva denna form av entreprenöriell verksamhet för att normalisera den.
Många ”impact entrepreneurs” lyfter betydelsen av att få begrepp på det som de är och gör,
även om dessa varierar i olika sammanhang. Priser, utlysningar och grupperingar skapar en
synlighet för området och de individer som verkar där. Här finns dock mer att göra för att
kunna utmana normen vad gäller entreprenörskap och innovation. Nya förebilder behöver
identifieras och lyftas upp, för att skapa legitimitet.
”Det är viktigt att den typ av semi-ideellt engagemang som vi lägger ned uppskattas och lyfts
upp som en näringsverksamhet. Personligen tror jag mycket på kooperativ och sociala
företag, men här råder oftast en ganska gammalmodig syn. Här tror jag det krävs någon form
av synvända.”
”Vi tror det kommer att hända mycket när det är något om verkligen har nått framgång, och
som skapat impact och ger upphov till att många fler söker sig till området.”
Här blir till exempel de entreprenörer som Norrsken stöttar mycket viktigare förebilder än
grundaren Niklas Adalberth, som skapat sin förmögenhet genom mer traditionellt
entreprenörskap inom finanssektorn.
3.9.2 Mer anpassat stöd från finansiärer
Många ”impact entrepreneurs” vittnar om vikten av att få finansiering från nationella,
regionala och lokala aktörer. Förutom pengarna skapas ofta andra former av värden som
exempelvis utökade kontakter genom nätverksträffar och en legitimitetsstämpel.
”Vinnovas stöd är avgörande för att vi ska kunna utveckla vårt projekt i ett tidigt stadie från
idé till prototyp. Vinnovas stöd inger också respekt och nyfikenhet från andra viktiga aktörer
som vi senare hoppas ska investera i vårt projekt.”
”Startkonferensen tycker jag gav inspiration att arbeta vidare. Sen tror jag att en enskild
kontakt med handläggare på Vinnova kan vara bra i ett initialt skede av projektet som kan ge
”handledning”. Och det skulle kanske behövas under hela projekttiden.”
Dock finns det också ganska mycket kritik mot de utlysningar som finns och den
handläggning som sker i samband med dessa och vid genomförandet av arbetet. En typ av
önskan är att det ska finnas fler möjligheter att söka mindre bidrag för att kunna testa idéer.
Många finansieringsformer har också ganska höga omsättningskrav för att man ska kunna få
ansöka, vilket stänger ute många nya initiativ.
”Projektmedel ska vara projekt där man testar idéer. Men mycket är att man borde ha
driftsmedel som verksamhetsmedel eller IOP. Testhöjden tycker jag ska vara hög och
riskvilligt kapital ska finnas. Med väldigt lite medel går det att göra saker. Har du gått in något
med eget engagemang så är det större sannolikhet att man gör något större. Det behöver
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finnas någon form av mottagare till exempel hos regionen som hjälper till och tänker lite
smart. Inte förhala med möten.”
Många upplever utlysningstexterna och processen som omständlig, där många gör
reflektionen att om de som högskoleutbildade har problem så finns det antagligen en stor
mängd andra som har det ännu svårare. Utlysningarna upplevs också vara traditionellt
indelade, där de idéer som ”impact entrepreneurs” har ofta går mer på tvären. De upplever
också att det inte är helt lätt att få veta vilka möjligheter till stöd som finns.
”Vi som entreprenörer som inte har betalt har det mycket kämpigare med ansökningar.
Forskarna har ju sin lön från lärosätet. Många entreprenörer är knappt skrivkunniga. Om man
tar alla invandrare så hur ska de kunna fylla i alla ansökningar?”
”Jag skickade in en ansökan till Vinnova till Social Innovation, även om jag inte tror att jag
får. Jag förstår att de behöver restriktioner men jag kunde inte kryssa för något som passar
mig. Jag känner inte igen mig i Almis beskrivningar, lite mer i Vinnovas men gärna mindre
gap mellan stödet som finns och hur det erbjuds. Exakt vad det är som gör det vet jag inte.
Jag fick känslan av att det handlar om forskning. Är man inte åtta professorer varav fyra
kvinnor så får man inte pengar. Om man verkligen vill hitta personer som vill jobba med
sociala innovationer som är övertygad om sin idé, så missar man att stötta dem för de inte
pallar med att gå igenom ansökningsprocessen. Kanske inte har språkliga förutsättningar,
använder inte rätt företagsekonomiska termer. Det betyder inte att de inte har en bra idé.
Tror det är speciellt för sociala företag.”
”Vinnova tänker och agerar som stuprör. Det är svårt med projekt som adresserar policy,
energi, transport etcetera samtidigt. UDI är annorlunda, men annars har du Data,
Transportinfrastruktur, HealthCare, Energi och så vidare var för sig. Hela strukturen är inte
riggad för systemprojekt, förutom kanske UDI.”
En annan strukturell egenskap vid finansiering som speciellt drabbar små och nya
verksamheter är långa handläggningstider samt långa intervall mellan utlysningar. Här finns
inte den ekonomiska uthållighet som större och etablerade verksamheter har.
Det finns också kritik mot de handläggare som ”impact entrepreneurs” möter. Många
upplever ett stort ifrågasättande och känner sig maktlösa genom att samma handläggare
sitter på samma position i många år. Eftersom ”impact entrepreneurs” många gånger
utmanar rådande strukturer och tänker på nya sätt, är det viktigt för finansiärer att hitta sätt
att organisera arbetet så att inte handläggarna blir till hinder för förändring till exempel
genom att ha bedömningsgrupper eller arbetsrotation. För att säkerställa en förståelse för
entreprenörernas perspektiv kan det också vara bra att rekrytera handläggare som faktiskt
har erfarenhet av att starta och driva bolag själva.
”Handläggaren skrattade och sa ”hur ska ni lyckas göra detta med ert bolag” och krävde att
vi skulle skicka en affärsplan. Vi kontrade med att kräva sekretessavtal vilket de avböjde.”
Det är få finansiärer som idag ger detaljerad feedback till de ansökningar som fick avslag.
Detta skapar en stor frustration eftersom man går miste om lärande. Risken är stor att den
som söker antingen ändrar på det som var bra i ansökan, eller skickar in samma ansökan
igen.
”Det är viktigt att skapa ett lärande i processen, där man får bra feedback som kan hjälpa en
framåt.”
”Om det är systeminnovation som Vinnova vill ha, så kan de börja med att ge återkoppling på
ansökningarna.”
Ett sätt för finansiärer att skapa sig en bättre uppfattning om hur utlysningsarbetet fungerar
är att jobba med Design Thinking246 och utgå från ”customer journeys”, samt att då inkludera
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både personer som fått finansiering och de som fick avslag. Dock är det viktigt att se till hur
man kan ersätta deltagarna i en sådan process, för att skapa förutsättningar för små
entreprenörer att medverka.
”Detta är den tredje gången i år som jag blir tillfrågad att ge en intervju om hur jag jobbar
som social entreprenör. Varför ska jag ge av min tid till detta utan ersättning?”
”Det är inte ett misslyckade att inte få pengar, men det gäller att vända avslaget till en
peppning och lärresa. Då bidrar man som finansiär på ett annat sätt, än bara ge till dem som
får pengar. Man får inte bidra till att en enda tappar sugen.”
Här kan finnas lärdom att dra av Ruth Brännvalls avhandling ”They are so damn grateful’. A
longitudinal study of how postcolonial attitudes influence the innovation process in social
ventures”247 där hon använder postkolonial teori för att beskriva relationen mellan sociala
företag och dem de vill hjälpa. Den maktobalans som finns där liknar på sätt och vis den
mellan finansiär och entreprenör.
Här finns också utrymme för att undersöka hur digitalisering kan revolutionera processen
kring utlysningar och handläggning för att skapa ett större fokus på att skapa lärande och
samverkan, snarare än konkurrens och utslagning. Kanske dags för en utlysning som
adresserar just detta?
3.9.3 Andra företagsformer
I andra länder finns andra typer av juridiska företagsformer än i Sverige som är bättre
anpassade för verksamheter som har en inriktning mot ”impact entrepreneurship”. Här finns
ett behov av att se över den svenska utvecklingen av dessa, men även sprida större kunskap
om de former som finns idag och hur de kan kombineras. Detta gäller både hos
entreprenörer men också hos dem som ska stötta. Det gäller även former som funnits länge
som kooperativ248, arbetsintegrerande sociala företag249 och aktiebolag med
vinstutdelningsbegränsningar250.
”Jag valde att starta ett bolag med begränsning av vinstutdelning eftersom jag tyckte det
verkade passa bäst för verksamheten. Nu säger alla att det var dumt för att ingen kommer att
vilja investera i det. Här hade det varit bra att få lite rådgivning av någon för att förstå för- och
nackdelar.”
Här finns också ett behov av ökad kunskap kring verksamheter som inte är företag, eftersom
det ibland är en fördel att låta en förening äga ett bolag, för att på så sätt kunna dra nytta av
de olika formernas fördelar vad gäller exempelvis möjlighet till stöd. Forskning kring idéburen
innovation251 fyller en viktig funktion för att bättre förstå innovation i verksamheter som
föreningar, stiftelser och trossamfund.
3.9.4 Utvecklat stöd från samverkanspartners
Många ”impact entrepreneurs” lyfter fram betydelsen av det stöd de har fått från
samverkanspartners. Många av de utmaningar man adresserar är av systemisk karaktär där
samverkan krävs för att få en förändring till stånd. Här kan finnas insatser att göra för att
stötta ”impact entrepreneurs” att hitta samarbetspartners men också för att få samverkan att
fungera ännu bättre. Verktyg för reflektion för att skapa en förståelse för drivkrafter är ett
exempel, liksom arbetssätt som lyfter fram vilka roller olika aktörer kan ha samt vilka
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möjligheter och begränsningar man arbetar utifrån. Här kan erfarenheter från exempelvis
Ignite252 som kopplat samman stora företag med uppstartsbolag vara värdefulla
”Det viktigaste stödet tycker jag att jag får från den arbetsgrupp vi har, i form av en styrelse i
vår bildade förening. Att vi är en organiserad styrelse med partners från akademi, kommun,
näringsliv och civilsamhället tycker jag är väldigt bra. Vi har olika kunskap och jag som
projektledare får mycket stöttning av denna grupp. Dessutom har vi en mycket platt struktur,
vilket jag uppskattar.”
3.9.5 Stöd till kompetensförsörjning
En utmaning som alla nystartade verksamheter har är att hitta rätt kompetens. Ofta behöver
man kortare insatser av specialister vid olika steg i processen, men det är inte alltid lätt att
hitta dessa. Här finns möjlighet att utveckla ”kompetensbörser” som hjälper till att matcha
behov med kompetens.
”Vi har behov av kortare insatser från individer med nyckelkompetens exempelvis kring
juridik eller regional praxis. Som i de flesta tidiga initiativ har man djupt behov av en
kompetens under en kort period men inte så omfattande eller länge att det möjliggör en
anställning av någon sort. Konsulter i all ära men det tar ibland alltför lång tid och insats att få
dessa ”upp på banan”.”
3.9.6 Förändrade strukturer och lagstiftning
Många ”impact entrepreneurs” har förslag på lösningar till utmaningar som för att fungera
kräver förändring i befintliga strukturer och i vissa fall även lagstiftning. Det är givetvis viktigt
att utreda konsekvenser av sådana förändringar, varför insatser som ”policy labs”253 är viktiga
instrument. Flera lyfter fram upphandling som en viktig fråga och hur man kan jobba
annorlunda med detta i offentlig sektor.
”Vi har fått ett enormt varmt välkomnande från alla viktiga aktörer. Det som jag vet kan bli en
utmaning är upphandlingen av vår produkt i alla Sveriges kommuner. ”
”Lagar/regler inom kommun, landsting och andra statliga verk motverkar varandra när det
gäller bidrag och vem som kan/får stödja vad.”
” Befintliga strukturer i offentlig sektor är ett hinder. Vi utmanar de befintliga strukturerna med
vårt projekt/innovation. Även om vi haft utmaningar vad gäller exempelvis GDPR och teknik
så skulle jag vilja hävda att ändra mindset i befintligt arbetssätt/metoder är den största
utmaningen. Det kan vara regler och lagar som är ett hinder. Men kanske mer i politisk
styrning, tradition och befintlig organisation.”
Till detta är också kopplat behov av att förändra de sätt som man följer upp effekter i
verksamheter, för att kunna skapa förutsättningar för affärsmodeller som bygger på att man
kan visa på ökad effektivitet.
3.9.7 Certifiering
Några entreprenörer nämner betydelsen av att få en extern ”stämpel” som visar att man är
en ”impact entrepreneur” eftersom det då blir lättare att kommunicera med olika aktörer. Det
pågår utveckling av en sådan certifiering exempelvis i Malmö, vilket givetvis är viktigt att följa
upp för att se hur den kan utvecklas och spridas.
”Jag har inte kollat på hållbarhetsmärkning, bara om man kan bli en ”benefit organisation”.
Jag hade gärna gjort det och en extern certifiering kan vara bra, även om det räcker med att
skriva in i aktieägaravtalet så att ingen annan kan förändra längre fram så att bolaget
fortsätter att ha ett social mindset.”
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En certifieringsprocess är en lärresa i sig som kan leda till att verksamheten förändras och
blir ännu bättre.
”En attraktiv grej med miljöcertifiering är vi skulle kunna få hjälp att göra livscykelanalysen
och få hjälp med att föreslå nya material eller leverantörer. Att få den hjälpen hade varit
spännande.”
Ett annat exempel på ett arbete som pågår är det Vinnova-finansierade projektet ”Standard
för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030”254 som genomförs under 2019 av
Svenska Institutet för standarder, Allies och Svenska institutet.
3.9.8 Bättre samordning mellan stödaktörer
Det finns idag många olika verksamheter som stöttar blivande och etablerade entreprenörer
med rådgivning och de har olika huvudmän och delvis olika syften som exempelvis
inkubatorer, Almi, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Connect och Coompanion, Ashoka255,
Entrepreneurs Without Borders256, och Sustainable World Corporation257.
Många entreprenörer tycker det är svårt att få en överblick över alla möjligheter och förstå
hur de ska interagera med de olika aktörerna258. Här finns mer att göra vad gäller att
tillhandahålla information men också skapa bättre förutsättningar för samverkan. Ett exempel
på en lyckad satsning är ”Yes Box”259 i Göteborg där flera stödaktörer sitter i samma lokal
och agerar på ett sömlöst sätt. En utmaning är att det finns en stor regional variation men det
borde kunna hanteras till exempel genom en gemensam databas där sökningen anpassas
efter din geografiska placering.
3.9.9 Mer kunskap
Det finns idag inte så mycket forskning i Sverige som adresserar ”impact entrepreneurs”
varför den utökade satsningen på ”Mötesplats Social Innovation” är väldigt välkommen,
speciellt vad gäller den regionala utvecklingen. Här är det en fördel om forskningen sker
interaktivt och där man hittar former för olika aktörer att delta på mer lika villkor. Utveckling
och spridning av verktyg för framtagning av affärsmodeller som är speciellt anpassade för
”impact entreprenurs” är speciellt intressant, där det finns all anledning att studera
användningen av exempelvis Sustainable Business Canvas260 men också vilka modeller som
har chans att skala261.

4 GENERELLA REKOMMENDATIONER
Denna studie har utgått från frågan om hur vi snabbt får många fler ”impact entrepreneurs”.
Genomgången av de olika områdena ovan visar på många möjligheter vad gäller att ofta
med ganska små medel eller åtgärder göra förändringar som kan ha en positiv påverkan.
Många av de förslag som framkommit är också sådana som har diskuterats länge inom
innovationssystemet som exempelvis bättre samordning och ett ökat fokus på jämställdhet
och integration.
Knosler presenterade 1991 en modell för att hantera komplexa förändringar262. I modellen
ingår inte bara vilka komponenter som behöver vara på plats för att en förändring ska
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komma till stånd, utan även beskrivningar av de tillstånd som uppstår om en av
komponenterna saknas. Modellen ger en bra vägledning för det förändringsarbete som
behöver genomsyra det aktörsnätverk som omger ”impact entrepreneurs”. Förstudien
indikerar att vad gäller kompetens och resurser, så finns dessa i mångt och mycket men de
behöver fördelas på andra sätt. Det som mer saknas är en tydlig vision med förändringsmål,
incitamentstrukturer och handlingsplaner på olika nivåer.

Vision/
Kompetens
Förändringsmål

Belöning

Resurser Handlingsplan = Förändring

Kompetens

Belöning

Resurser Handlingsplan = Förvirring

Belöning

Resurser Handlingsplan = ”Ångest”

Vision/
Förändringsmål
Vision/
Kompetens
Förändringsmål

Resurser Handlingsplan = Motstånd

Vision/
Kompetens
Förändringsmål

Belöning

Vision/
Kompetens
Förändringsmål

Belöning

¨
Handlingsplan = Frustration
Resurser

= ”Trampkvarn”

Det finns dock några aspekter och aktiviteter som förtjänar extra uppmärksamhet, då de inte
alltid är uppenbara men kan ha stor effekt om de verkligen adresseras.
•
•
•
•
•
•
•

Nationellt ledarskap
Korspollinering mellan stora och små aktörer
Förändrat mindset hos finansiärer
Mer och annan mätning
Ökad internationalisering
Innovativ digitalisering
Dra nytta av lågkonjunkturen

4.1 NATIONELLT LEDARSKAP
För att få ett genomslag på bred front vad gäller de förändringar som krävs för att snabbt få
många fler ”impact entrepreneurs” är det viktigt med ett nationellt ledarskap i frågan, som en
ledstjärna för andra verksamheter på nationell, regional och lokal nivå i olika sektorer. Här
kan det nationella innovationsrådet263 ha en betydelse då det samlar aktörer från flera
sektorer. En utgångspunkt är att göra entreprenörskap till en tydlig folkrörelse där det inte
spelar någon roll om man utövar det som individ, förening, förvaltning eller företag. Detta kan
förhoppningsvis göra frågan mindre politisk. En annan utgångspunkt är att en satsning på
”impact entrepreneurship” kan både skapa positiva samhällsförändringar i Sverige genom att
adressera de utmaningar vi har här samtidigt som det kan utgöra en grund för en utökad
hållbar export.
Här gäller det dock att inte gå i en fälla vad gäller begrepp utan vara inkluderande i sitt
förhållningssätt. Det finns en begreppsflora idag där vissa pratar om socialt entreprenörskap
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andra om samhällsentreprenörer och i den här rapporten används ”impact entrepreneurship”.
Alla har sina vinklar och används i olika sammanhang, vilket skapar en viktig samhörighet.
Därför är det bra att använda många begrepp men samtidigt visa på de underliggande
likheterna vad gäller att skapa värde för andra på ett hållbart sätt.
”Vi behöver använda begrepp som så många som möjlighet känner sig relaterade till.
Innovationsbegreppet kan man ha som paraply men sedan finns det tjänsteinnovation,
värdedriven innovation, social innovation och så vidare. Verkligheten är komplex. Man måste
hitta det som folk känner att dom är besläktade med, vad de gör och vad de är. Det är en
enorm empowerment i att låta personer träffas och se att de finns fler som tänker och gör
likadant, samt också att man få ett ord på det man gör.”
För att åstadkomma en transformativ förändring är det viktigt att stötta de personer som
utgör förändringsagenter och gränsgångare, samt de mötesplatser som genererar den energi
och sociala sammanhang som behövs för att möta osäkerhet. Här kan det finnas anledning
att undersöka om det behövs nya typer av aktörer som exempelvis något som motsvarar
Social Finance264 i Storbritannien.
4.2 FÖRÄNDRAT MINDSET HOS FINANSIÄRER
Många finansiärer är organiserade kring utlysningar som genom sin tävlingsform syftar till att
få fram de bästa ansökningarna som får medel med hopp om att de som inte fick några
pengar ska kunna dra nytta av processen för att hitta medel någon annanstans. Då logiken
bakom ”impact entrepreneurs” mycket mer bygger på samverkan skulle det vara intressant
att se om det går att bygga finansieringssystem som har en annan underliggande logik,
exempelvis mer i linje med Ellinor Ostroms265 arbete med ”samfälligheter” (eng. commons).
Givetvis är det varken möjligt eller lämpligt att ge alla finansiering men här finns möjligheter
att bygga processer som mer fokuserar på samverkan och lärande än vad som görs idag.
4.3 KORSPOLLINERING MELLAN STORA OCH SMÅ AKTÖRER
Denna förstudie visar att det redan pågår mycket utveckling med bäring på ”impact
entrepreneurship” och att denna många gånger sker i samverkan mellan olika aktörer. Då
kunskaper om ”impact entrepreneurship” och hållbar utveckling många gånger finns hos
relativt små aktörer som tidigare inte fått speciellt mycket gehör för sina idéer finns här ett
arbete att göra för att bättre inkludera dem i processen. Här behövs utveckling av metoder,
sätt att skapa synlighet och förtroende men också nya former för att finansiera medverkan i
utvecklingsprocesser.
4.4 MÄTNING
Även om uttrycket ”What gets measured gets done” kanske inte riktigt stämmer fullt ut så
visar förstudien tydligt på behovet av utveckling av sätt att mäta ”impact”. Förutom att utgöra
underlag för finansiering och ekonomisk ersättning, så driver en sådan utveckling också
diskussionen kring vad vi som samhälle vill uppnå. Denna diskussion har inget slut då vad
som är positiv utveckling sällan är en objektiv fråga men blir så mycket bättre om den är
datadriven. Det finns idag olika initiativ vad gäller att utveckla former av mätning som har
relevans för ”impact entrepreneurs” som exempelvis RISE Social Impact Center266 men det
är viktigt med fler insatser och med en blandning av aktörer och kompetenser. Lika
betydelsefull är också att utveckla former för hur mätningar ska kunna utgöra
beslutsunderlag och hur kompetensutveckling inom området ska gå till. Så här skriver
exempelvis Lars Hultkrantz i sin rapport från 2015 ”Att utvärdera sociala investeringar”267:
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”Det är märkligt att metodiken för att göra samhällsekonomiska analyser av detta slag är så
svagt utvecklad i Sverige. Det rimmar illa med vår betoning av välfärdsfrågorna och inte
minst vår vilja att utforma samhällsinstitutioner så att de på bästa sätt främjar alla barns
utveckling. Vill man analysera insatser för barn och unga måste man ha ett långsiktigt
perspektiv och man måste fokusera välfärdseffekter. För detta behövs följande insatser på
nationell nivå:
1. Ta fram allmänna riktlinjer.
2. Ta fram beräkningsmodeller för svenska förhållanden med WSIPP:s modeller som
förebild.
3. Organisera metodstöd för kommuner och landsting/regioner som arbetar med sociala
investeringar för att göra effektmätningar, samla in kostnadsdata samt dokumentera och
tillgängliggöra utvärderingar.
4. Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att ge och utveckla metodstöd för
kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter som önskar utföra
samhällsekonomiska analyser av sociala investeringar.”
Betydelsen av mätning är också något som framhålls av OECD i rapporten ”Social Impact
Investment 2019 – The Impact Imperative for Sustainable Development”268.
4.5 ÖKAD INTERNATIONALISERING
Även om samhällsutmaningarna vad gäller hållbarhet är stora i Sverige så är de inom de
flesta områden mycket större i andra länder. Om vi snabbt kan få många fler ”impact
entrepreneurs” finns här också en möjlighet att öka vår export genom ett större fokus på
hållbarhet. Sverige har ett gott renommé vad gäller både innovation och hållbarhet vilket
borde kunna nyttjas ännu mer. Idag kommer många delegationer till Sverige för att lära sig
mer om det svenska innovationsundret. Det finns också mycket att lära genom att verka
internationellt, kanske speciellt vad gäller samverkan med låginkomstländer som genom sina
många gånger tuffa förhållanden och tekniksprång skapar bättre miljöer för innovation.
Det finns också all anledning att titta på samverkan med de nordiska länderna inom detta
område, som ju också kommit långt vad gäller hållbarhet och har liknande värderingar och
strukturer som Sverige vad gäller välfärd269. Idag finns Nordic Innovation House i Silicon
Valley, Hongkong, Singapore och New York. Norrsken däremot väljer att efter starten i
Stockholm etablera sig i Kigali270.
”We come from a part of the world where rough natural conditions from early on taught us
not to take anything for granted. We had to work hard, collaborate and be innovative to
achieve success in life, both for ourselves and together. Trust, equality, and respecting
others are values deeply rooted in our Nordic ways and culture. To reach new answers we
are ready to change and to challenge: That is how we live, and that is how we do
business.”271
Boken ”Sociala innovationer som kan förändra Sverige” utgiven av Mötesplats Social
Innovation belyser och problematiserar vad social innovation kan vara och hur det utmärker
sig gentemot annan typ av innovation. Samtidigt så indikerar exemplen att definitionen inte är
helt enkel. Vad som räknas som välfärd och vilken service som offentlig sektor förväntas
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leverera ser olika ut i olika länder. Detta är givetvis viktigt att hålla i minnet vid internationella
kontakter.
4.6 INNOVATIV DIGITALISERING
I den svenska boken ”Get Digital or Die Trying”272 konstaterar författarna Arash Gilian och
Jonas Hammarberg att alla verksamheter som kan digitaliseras kommer att göra det.
Digitalisering är givetvis inget nytt utan en fortsättning på den automatisering som pågått
länge. Utvecklingen går dock allt fortare och skapar nya möjligheter till hur vi skapar värde
för andra, bland annat genom data-drivet beslutsfattande.
Om vi ska snabbt kunna få många fler ”impact entrepreneurs” måste vi öka upp lärandet
exponentiellt. Vi har inte råd med att låta verksamheter fortgå i flera år för att sedan
utvärdera om de fungerade utan mycket snabbare återkopplingscykler krävs. Inte heller har
vi råd med att låta situationen som William Gibson beskrev som ”framtiden är redan här, den
är bara ojämnt distribuerad” att fortgå. Här kan digitalisering spela en stor roll både för
individer och organisationer. En stark rekommendation är därför att de verksamheter som
har till uppgift att stötta entreprenörer satsar på att utveckla sin användning av digitala
system. Här finns mycket att utforska som exempelvis användning av AI vid handläggning av
ansökningar, stötta communities att hitta varandra samt dela erfarenhet och idéer, hjälpa
entreprenörer att reflektera över sina beslut samt kompetensutveckling genom e-learning och
gaming. Ett speciellt viktigt område är att förbättra kunskapshanteringen (”knowledge
management”) hos finansiärer, gärna i linje med Knowledge Management Standard
ISO30401273. Denna förstudie hade exempelvis kunnat göras mycket effektivare om det
funnits ett system som redan när ansökan påbörjades kunde tipsa om andra relaterade
projekt som Vinnova finansierat och som kan tipsa pågående projekt om nya i samma härad.
4.7 DRA NYTTA AV LÅGKONJUNKTUREN
Sverige har haft en så lång period av högkonjunktur att dagens unga har inte upplevt något
annat. En lågkonjunktur kommer både skapa utmaningar men också möjligheter. Här gäller
det att snabbt skapa en beredskap för att ta vara på den dynamik som uppstår till exempel
på arbetsmarknaden. Det kan också skapa ett ökat tryck för förändring och att alla behöver
hjälpas åt oavsett vilken sektor man jobbar i eller politiskt parti man röstar på.
”Där behöver vi en kristalliserad förståelse i samfundet kring vad visionen är. Det kanske
sker i en lågkonjunktur, så att man förstår och kan motivera varför vi gör sociala
investeringar. Ibland jobbar man i motvind för att det är så lätt att hypa buzzen. Det är svårt
att tränga igenom mängden. Låt oss reflektera och vara konstruktiva när vi går framåt.”
”Samhällsutmaningarna är ju gemensamma och då är lösningarna också.”
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BILAGA A. INTERVJUPERSONER
Nedan följer en lista på personer som blivit intervjuade i samband med förstudien. De är
oftast valda utifrån sin bakgrund där många har både jobbat och haft andra typer av
engagemang i många olika verksamheter inom många olika sektorer. Det är därför ofta
utifrån sig själv som individ snarare än som representant för den verksamhet man just nu
arbetar hos som man har svarat.
Föramn

Efternamn

Organisation

Ort

Agneta

Jacobsson

Teyi

Stockholm

Alexandra

Björk

Göteborg

Anders

Cronholm

Venture Cup Väst
Blekinge Business Incubator AB

Ann

Molin

Hackforsweden

Stockholm

Anna

Aspgren

RE:Source

Göteborg

Anna

Ragén

Inkubera i Örebro

Örebro

Anna

Haraldson Jensen Stena Fastigheter

Malmö

Anna-Karin

Norrman

Nice-Work Hajanko

Göteborg

Anne

Lidgard

Vinnova

Stockholm

Carin

Persson

Tillväxtverket

Stockholm

Charlotte

Ahlgren Moriz

Malmö Universitet

Malmö

Cornelia

Eneroth

OneFromAll

Stockholm

Deqa

Abukar

Bling Startup

Stockholm

Dick

Eriksson

Support Group Network

Rönnäng

Donnie

Lygonis

Entrepreneurs Without Borders

Stockholm

Else-Marie

Malmek

Juteborg

Göteborg

Erik

Frisk

Erik Frisk

Göteborg

Erika

Augustinsson

Mötesplats Social Innovation

Malmö

Frida

Barrett

IMCG

Göteborg

Gitta

Hertzman Perez

Wonderbrand

Göteborg

Gustav

Österström

Science Park Jönköping

Jönköping

Hanna

Sigsjö

Mötesplats Social Innovation

Malmö

Hans-Erik

Eldemark

Halmstad

Helena

Walldorf

Högskolan i Halmstad
Volvo AB

Henric

Rhedin

Göteborgs Universitet

Göteborg

Hugo

Mörse

Leksell

Stockholm

Ingegerd

Green

GreenPSA

Göteborg

Inger

Danilda

Quadruplehelix

Stockholm

Jenny

Jakobsson

Jönköping University

Jönköping

Jens

Lundström

Arctic Business Incubator

Luleå

Jesper

Kjellerås

Impact Hub Stockholm

Stockholm

Jesper

Vasell

KTH

Nairobi
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Johanna

Edborg

SNITTS

Stockholm

Jonas

Almeling

Ericsson

Stockholm

Jonas

Norrman

IMCG

Göteborg

Josefin

Borg

CSR Västsverige

Göteborg

Judit

Wefer

Vinnova

Stockholm

Kajsa
Kalle

Hedberg

SISP

Stockholm

Blohm

Kalmar Science Park

Kalmar

Karin

Ackerholm

Linköpings universitet

Linköping

Karl-Oskar

Olming

SEB

Stockholm

Kristian
Lena

Wirsén

Nova

Jönköping

Blomberg

Ochstra

Floda

Magnus

Lundin

Next 47 Siemens

Stockholm

Malin

Lindberg

Luleå universitet

Luleå

Marcus

Nordanstad

Connect Väst

Göteborg

Maria

Cederholm

Stockholm

Mariah

ben Salem

Näringsdepartementet
Drivhuset

Markus

Hökfelt

Almi Invest

Stockholm

Martin

Lackeus

LoopMe

Göteborg

Mats

Rydehell

Högskolan i Skövde

Skövde

Mats

Lundqvist

Chalmers

Göteborg

Matts

Nyman

Bizmaker

Sundsvall

Michael

Mandahl

Stockholm

Mullika

Sungsanit

Nicklas

Wallberg

NorthCap
Suranaree University of
Technology
ReachForChange

Nils-Olof

Forsgren

Uminova Innovation

Umeå

Nina

Strandberg

Sida

Stockholm

Patrik

Hambreus

Berghs Kommunikation

Stockholm

Sandra

Ruuda

Företagsfabriken I Kronoberg

Växjö

Sara

Wallin

Almi

Göteborg

Sofia

Ström

GU Ventures

Göteborg

Sofia

Ganslandt

Johanneberg Science Park

Göteborg

Sophia

Litsne

Västra Götalandsregionen

Göteborg

Stefan

Kaiser

Progress Capital Sweden

Stockholm

Tobias

Fredberg

Chalmers

Göteborg

Tove

Larsson

Norrsken Foundation

Stockholm

Åsa

Minoz

Viable Cities

Stockholm

Åsa
Åse

Allard

Örebro universitet

Örebro

Bye

PowerCell

Göteborg
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BILAGA B. INTERVJUER MED KARIN ACKERHOLM, JESPER VASELL OCH
MATS LUNDQVIST
KARIN ACKERHOLM, LIU
Vad är en Impact Entrepreneur ur ditt perspektiv och vilka kompetenser behöver hen
ha?
En Impact Entrepreneur är någon som driver sitt arbete med att utveckla en hållbar affär
utifrån fokus på samhällseffekt. Dvs den positiva förändringen är kärnan i affärsidén snarare
än något som tillkommer som ett tillägg när grundaffären bär sig eller en slumpmässig
lyckträff. De stora effekter som behöver nås globalt, regionalt och lokalt kräver samarbete
mellan olika parter och utbyte med användare, kunder och finansiärer så öppenhet,
nyfikenhet och samarbetsförmåga är avgörande. Utmaningarna finns på flera nivåer och med
komplexa samband, så en förmåga att omvandla insikter till konkreta förslag och en vilja att
utvärdera och skapa om utifrån nya insikter är också nödvändiga för framgång.
Varför är det viktigt med att utveckla Impact Entrepreneurs? Vad missar vi och världen
om vi inte gör det?
Det finns redan ett starkt, delvis outforskat engagemang hos individer inom näringsliv,
akademi, offentlig och ideell sektor. Att öka förmågan att driva satsningar mot större och mer
avgörande effekter bör vara ett riktmärke för hela innovationssystemet. Våra resurser bör
göra nytta där det behövs och till verklig nytta. Riskerna med att fortsätta ’som vi alltid har
gjort’ är uppenbara och möjligheterna enorma om vi ser till att driva på det engagemang och
använda de kompetenser och resurser som annars förblir outforskade. Det handlar om att få
ut så mycket som möjligt av det vi har, och att fokusera insatserna till det som har avgörande
och verifierad potential att lösa våra utmaningar.
Hur jobbar ni med att utveckla Impact Entrepreneurship Competence?
Vi har sedan tidigare ett utvecklat program för att accelerera impactentreprenörer som vi nu
bygger vidare på bl.a. genom att koppla innovationssystemets aktörer närmare initiativen
redan tidigt, engagera kompletterande profiler för att stärka idéns utveckling och att börja i ett
samskapande och utforskande av problemet med behovsägare. Det nyskapande kring
insatserna sker i ett Vinnova-finansierat projekt, Right Agenda Acceleratro, som vi driver
tillsammans med Civil Rights Defenders. Insikterna och arbetssätten vi sedan tidigare arbetat
fram ingår alltmer som en del i stödet till alla entreprenörer och innovatörer vi stöttar, inte
bara de som redan från början driver sin satsning utifrån Impact.
Vilka har framgångsfaktorerna varit för ert arbete?
Att skapa en plats där olika personers initiativ inspireras av varandra och får kontakter och
möjligheter de kan ha nytta av i nästa steg. Att satsningarna får olika inspel för att driva på
dem - gemensamt eller för det enskilda projektet - så att de kan undvika problem och landa i
en stabil affärslogik på ett enklare sätt. Att bygga in samverkan och utbyte med alla delar av
kedjan i processen för att möjliggöra långsiktig effekt (impact).
Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?
Särskilt i första generationen av vårt tidigare program var det tydligt att systemet i övrigt inte
var redo att ta emot dessa idéer på samma sätt som andra satsningar, bl.a. för att det var en
mismatch i hur entreprenörer och innovatörer kommunicerade jämfört med stödsystemet.
Detta har utvecklats de senaste åren och nu är det snarast så att pendeln svängt till att
Impact Entreprenörer ses som ”vanliga entreprenörer med hjärta”. Där ser jag istället risken
att vi underskattar komplexiteten i att skapa resultatgivande initiativ utan öppnar för
opportunism och naiva idéer, om vi inte syr in logik kring att utvärdera och beskriva
mervärdet med dessa satsningar så att de går att väga mot andra alternativ.
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Vad skulle du rekommendera för åtgärder för att globalt få många många fler Impact
Entrepreneurs?
Att fokusera entreprenörsbegreppet kring de som faktiskt gör verkan, inte kring den som
gillar affärslivet. Det kan vara helt andra sammanhang och personer som ger upphov till
relevanta satsningar och såväl akademisk som praktisk kunskap kring utmaningarna som
adresseras är avgörande för att skapa nytta. Skjuta från höften och vara bra på att snacka
kan funka i andra sammanhang men blir väldigt tomt och tveksamt när målet är att nå reell
effekt på i en avgörande samhällsfråga.
Vad ser du mest fram emot vad gäller förstudien?
Möjligheten att få en genomlysning och jämförelse mellan olika typer av initiativ och att ärva
insikter till att utveckla våra arbetssätt. Ensam är inte stark, det gäller såväl de innovatörer
och entreprenörer vi stöttar som vår verksamhet. Det finns mycket att vinna på att samla och
utveckla best practices för bättre rådgivning och arbetssätt med stöd i verkliga resultat.
JESPER VASELL, KTH
Vad är en Impact Entrepreneur ur ditt perspektiv och vilka kompetenser behöver hen
ha?
En impact Entrepreneur skiljer egentligen inte så väldigt mycket från en traditionell
entreprenör. I min erfarenhet är alla entreprenörer Impact Entrepreneurs i så måtto att de
drivs av att göra skillnad. Skillnaden ligger mest i hur omgivning ser på dem. För en Impact
Entrepreneur är det mer uttalat att drivkraften är att "göra skillnad för någon”. Traditionellt så
uppfattas entreprenörer som någon som drivs av att göra affärer och bygga företag (vilket
enlogt min erfarenhet inte stämmer). Jag är helt övertygad om att Impact Entrepreneurship
kommer att bli den gängse betydelsen av entreprenörskap, dvs. fokus på
värdeskapande och inte affärsskapande. Affärskapande blir ett medel för impact och inte
nödvändigtvis definitionen av impact.
Varför är det viktigt med att utveckla Impact Entrepreneurs? Vad missar vi och världen
om vi inte gör det?
Det vi missar är en möjlighet att få betydligt fler att se sig själva som entreprenörer.
Framförallt alla de som inte ser sig som drivna av affärer och företag och som därför inte
själva associerar sig med fenomenet entreprenörskap. Min erfarenhet är att det har stor
betydelse för att skapa mångfald, särskilt när det gäller att få kvinnor intresserade av
entreprenörskap. Det finns många intressanta erfarenheter från Afrika i den här frågan.
Hur jobbar ni med att utveckla Impact Entrepreneurship Competence?
Vi gör det genom att utveckla utmaningsdriven utbildning som bl.a. har som ett av lärmålen
att skapa innovationskompetens, som enligt vår definition är kompetens att skapa förändring
i samhället.
Vilka har framgångsfaktorerna varit för ert arbete?
De är många: systematiska metoder, en bred syn på vad samhällsutmaningar är,
systematisk utbildning av lärare, Dessutom noggrant utvecklade utbildningskoncept för
lärare.
Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?
De har framförallt att göra med att vi opererar i Afrika och det innebär att det finns särskilda
utmaningar, som t.ex. en generellt bristande kapacitet att driva och organisera
förändringsarbete i akademiska miljöer.
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Vad skulle du rekommendera för åtgärder för att globalt få många många fler Impact
Entrepreneurs?
Ställ om utbildningssystemet mot att bli kompetens (och inte enbart kunskaputvecklande)
och gör utbildning som leder till innovationskompetens till ett generellt inslag, t.ex. genom att
introducera utmaningsdriven utbildning.
Vad ser du mest fram emot vad gäller förstudien?
Jag vet för lite om den ännu, men att samverka med andra som har ett intresse att utveckla
Impact Entrepreneurship är utan tvekan intressant.
MATS LUNDQVIST, CHALMERS
Vad är en Impact Entrepreneur ur ditt perspektiv och vilka kompetenser behöver hen
ha?
För mig är en Impact Entrepreneur en människa som vill göra skillnad, som inte har som mål
att bli rik utan möjligen ser det som ett medel. Någon som har positiv samhällsutveckling som
utgångspunkt. För att lyckas med det är det viktigt att ha en reflektiv kompetens och vara
tränad i att ställa varför-frågor som till exempel ”Är detta något jag själv väljer att göra?” En
annan viktig kompetens är att våga och kunna ge sig in och skapa värde för andra, inte bara
sitta på sin kammare. Det måste finnas någon som tycker det jag erbjuder är värdefullt, så att
man tillsammans kan loopa fram en lösning. Man måste också kunna hantera att ta fram
något helt nytt med allt det betyder med att positionera, kommunicera och skydda. Detta
kräver samverkan vilket är ytterligare en viktig kompetens.
Varför är det viktigt med att utveckla Impact Entrepreneurs? Vad missar vi och världen
om vi inte gör det?
Om vi hittar sätt att hjälpa många personer att reflektera över hur de kan göra skillnad, så
kommer de att se på vad de gör på annat sätt. De kommer att se att de själva har ansvar för
att det blir bra. Vi kan skapa en massrörelse, där Impact entrepreneurs har mycket
erfarenhet att dela med mig av, samt har mycket ”skin in the game”. Det här är ett
paradigmskifte och ett nytt förhållningssätt som vi behöver.
Hur jobbar ni med att utveckla Impact Entrepreneurship Competence?
Vi pratar om detta från Dag 1 i Chalmers School of Entrepreneurship. Vi inleder med att visa
på att samhället har stora behov och ställer frågan till studenterna om de tycker det är viktigt
att adressera det, om de vill spela en roll som gör skillnad. Det vill de. Då kommer frågan om
de vill lära sig att bli mer entreprenöriell. Vi hjälper dem att ta steg framåt och bli bekväma
med att vara entreprenöriella och bygga relationer till andra så man inte står ensam. Där
erbjuder vi både uppkopplingar till andra personer och verktyg.
Vilka har framgångsfaktorerna varit för ert arbete?
Vi märkte för över 10 år sedan att något började hända med både samhället och våra
studenter. Tidigare var det mycket fokus på vad som hände i Silicon Valley, men då började
annat komma i fokus. Våra studenter ville engagera sig mer i socialt orienterade projekt. VI
har varit försiktiga med att trycka på förändringar utan mer agerat utifrån vad studenter velat
göra. Här fick vi möjlighet att successivt bygga en kultur och ett sammanhang. En annan
framgångsfaktor har varit att vi tidigt gjorde ett val att låta studenterna bygga sin
entreprenöriella förmåga kopplat till tekniska innovationer i form av konkreta lösningar som
man tittar på utifrån samhällsnytta. Genom att det är konkret och handgripligt blir insteget lite
lättare. Det lägger också grunden till ett nätverkande, där man jobbar med att hitta andra
personer som man kan samskapa med istället för att köra själv och fokusera på att enbart
skydda sin idé. Vi tror det är viktigt att ha ett teambaserat perspektiv och det har vi fått fram
genom att låta studenterna jobba med idégivare.
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Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?
Jag upplever att vi befinner oss i en brytningstid mellan industriell kultur och
entreprenörskap. Chalmers har tidigare präglats mycket av en industriell inramning och logik,
där det entreprenöriella perspektivet inte alltid har passat in. Nu finns det dock nya och mer
entreprenöriella attityder hos yngre personer inom industrin, varför jag ser en förändring
komma.
Vad skulle du rekommendera för åtgärder för att globalt få många många fler Impact
Entrepreneurs?
Jag tycker det är viktigt att uppmuntra lärosäten men också och utbildningar på ännu tidigare
stadier, att skapa mer projektkurser där studenterna får konkret jobba med att ta en lösning
framåt. Det behöver inte vara en utbildning på två år som vårt program. På samma sätt kan
man tänka kring storföretaget där man kan uppmuntra medarbetare att engagera sig i något.
Vi jobbar just nu med konceptet ”Entrepreneurial employee” där tanken är att bemyndiga och
uppmuntra människor. Alla organisationer kan förnya sig genom ett sådan engagemang
vilket skapar pigga och vitala verksamheter som samtidigt skapar impact.
Vad ser du mest fram emot vad gäller förstudien?
En del av studien som jag ser mycket fram emot är den workshop vi ska köra på den
internationella konferensen 3E i maj. Kanske kan vi från den utveckla ett index som blir ett
stöd för många utbildningar att utvecklas mot ett större fokus på Impact Entrepreneurship.
Eftersom det är många deltagare och från olika länder, så kan det ge åtskilliga ringar på
vattnet. Just nu är jag inne i en reflektionsfas så förstudien passar väl in i arbetet med att
fundera över framtida steg, både inom forskning och utbildning.
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BILAGA C. ENKÄT TILL WORKSHOPDELTAGARE 3E
(skickades ut som en länk till ett Google Docs formulär)
In order to fulfil the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), innovation and
entrepreneurship is key. We need an enormous increase in the number of successful
entrepreneurs and intrapreneurs taking on the task of both addressing the SDGs and at the
same time creating economically sustainable businesses. Entrepreneurship educators can
play an important role in this development.
Based on previous research and practical experience we have developed the hypothesis that
we need to find ways to develop “impact entrepreneurship competence” by combining these
learning objectives in an integrated way:
a. Impact – knowledge about the SDGs and how entrepreneurship and innovation can
contribute to reaching them, how to combine doing good and making money.
b. Self-awareness and the know-why of entrepreneurship – understanding of your own
drivers for becoming an entrepreneur and your own competences, to help you find a suitable
way forward and find people to work together with.
c. Network – knowledge of what kinds of resources are needed, where to find them, how to
interact with them and how to profile yourself in relation to them.
d. Entrepreneurship – knowledge about how you can become successful at creating value to
customers through data-driven development, design thinking, interaction etcetera.
For each of these learning objectives, please fill in to what extent you presently address
them.
This is not an exact science and estimates will do fine! Also, feel free to comment, or present
best practice and present ideas for the future. All in order to learn from each other.
Thank you for your contribution!
Mats Lundqvist, Chalmers and Lena Holmberg, IMCG
To what extent does your program include activities aiming at developing Impact
competence?
We don’t address this at all in our program
We include some of this in our programme but in a rather unstructured way
We include activities targeting this as a distinct part of our program
Including this in both theory and practice is a central feature in our programme and
we develop it continuously by evaluating the outcomes
To what extent does your program include activities aiming at developing SelfAwareness competence?
We don’t address this at all in our program
We include some of this in our programme but in a rather unstructured way
We include activities targeting this as a distinct part of our program
Including this in both theory and practice is a central feature in our programme and
we develop it continuously by evaluating the outcomes
To what extent does your program include activities aiming at developing Networking
competence?
We don’t address this at all in our program
We include some of this in our programme but in a rather unstructured way
We include activities targeting this as a distinct part of our program
Including this in both theory and practice is a central feature in our programme and
we develop it continuously by evaluating the outcomes
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To what extent does your program include activities aiming at developing
Entrepreneurship competence?
We don’t address this at all in our program
We include some of this in our programme but in a rather unstructured way
We include activities targeting this as a distinct part of our program
Including this in both theory and practice is a central feature in our programme and
we develop it continuously by evaluating the outcomes
Comments, ideas, experiences, plans for the future, appeal for support?
………………………………………………………………………………………………

BILAGA D. ENKÄT TILL INNOVATIONSFRÄMJARE
(skickades ut via Judit Wefer, Vinnova)
I förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development” utforskar vi frågor kring hur vi
snabbt kan väldigt många fler duktiga intra/entreprenörer som vill bygga upp och utveckla
långsiktiga verksamheter som adresserar hållbarhetsmålen, så kallade ”Impact
Entrepreneurs”? Hur går vi från ett system som är inriktat mot att sålla ut ett litet antal
entreprenörer med egna, unika tekniska idéer som kan bli stora kommersiella framgångar till
ett som är mer inriktat mot att stötta väldigt många att utveckla och omsätta entreprenöriell
kompetens i egna eller andras verksamheter med inriktning mot att skapa stor positiv
påverkan på den hållbara utvecklingen?
Givetvis är de initiativ som fått projektmedel från VInnova för att stötta sociala företag oerhört
viktiga källor till erfarenhet och idéer. Du har säkert tankar kring systemiska förändringar som
kan behövas och vilka aktörer som kan ta ett större eller annorlunda ansvar. Om du har tid
och möjlighet att svara på följande frågor skulle jag vara väldigt tacksam! Du kan maila svar
eller be mig ringa upp så intervjuar jag dig.
Med vänlig hälsning och hopp om svar innan Påsk,
Lena Holmberg
1. Vilka framgångsfaktorer ligger bakom att ni kommit så långt med just ert initiativ?
2. Vilka är de största utmaningar har ni träffat på under vägen och hur hanterade ni
dem?
3. Vad skulle krävas för att ni skulle kunna skala upp ert initiativ?
4. Hur jobbar ni med att skapa möjlighet för dem som har en drivkraft att bidra till
hållbarhet men inte har en egen idé?
5. Vi tror att det är viktigt att ge ”Impact Entrepreneurs” möjlighet att på ett integrerat sätt
utvecklar kompetens inom inte bara entreprenörskap/innovation och hållbarhet, utan
även inom hur de kan skapa och använda nätverk, samt i självreflektion. Hur jobbar
ni med detta?
6. Har du något annat du vill dela med dig som du tror är viktigt att vi får med i
undersökningen, från egen erfarenhet eller tips om andras framgångar?
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BILAGA E. ENKÄT TILL VINNOVAS SOCIAL INNOVATIONSPROJEKT
(skickades ut av IMCG efter att ha fått kontaktuppgifter av Judit Wefer, Vinnova)
Hej!
Du har fått detta mail eftersom du leder ett projekt finansierat av Vinnovas program för social
innovation. Jag gör en förstudie finansierad av Vinnova som just tittar på vad man kan göra
mer för att stötta initiativ som ditt. Eftersom jag tycker det är viktigt att lyssna på dem som har
konkreta erfarenheter hoppas jag att du har tid att svara på två centrala frågor innan 1
september:
1. Stöd – Det är inte alltid lätt att vara banbrytande varför man kan behöva olika typer av stöd
från olika aktörer. Vilket stöd har betytt mest för ditt initiativ och vad har det bestått av?
2. Hinder – Finns det något som du upplever som ett stort hinder för att ditt initiativ ska kunna
lyckas och växa (utöver finansiering)? Saknas exempelvis kunskap, kompetens, data, lagar,
regler, teknik, metoder etc?
Jag kommer att sammanställa svaren på ett sätt som gör att enskilda svar inte går att spåra.
De kommer ingå som en del i rapporten från förstudien. Ifall du har några frågor kring
förstudien (”Impact Entrepreneurship Competence Development”) får du gärna kontakta mig!
Stort tack på förhand för ditt bidrag!
Hälsar Lena Holmberg, IMCG

BILAGA F. BLOGGINLÄGG PÅ IMCG.SE
Se https://imcg.se/project/forstudie-impact-entrepreneurship/
Fåtal enhörningar eller många arbetshästar – behöver vi välja?
Stora möjligheter för företag med hållbar riktning
Får samhällsentreprenörer för mycket pengar?
Är inkubatorcoacher barberare?
Utbildning på gång för inkubatorcoacher
Sveriges framtid finns i Afrika
Lärosäten satsar på samverkan med Afrika
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