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Kjære støttespiller

I Norge Unlimited jobber vi med å støtte lokale ildsjeler 
på veien til å bli sosiale entreprenører, og på den måten 
bidra til at hvert nabolag utvikles til et sted hvor det er 
godt å bo. I en nabolagsinkubator finner lokalbefolk-
ningen støttespillere som deg, som er nysgjerrige, viser 
respekt og tilbyr kunnskap. Alt med mål om at folk som 
vil skal lykkes med å skape den samfunnsendringen de 
ønsker å oppnå, og delta i et felleskap som til sammen 
har merverdi for de som er med, og for nabolaget.  
Denne boken skal være en støtte til deg i akkurat det 
arbeidet.

Støttespiller-rollen er en unik 
blanding av det menneskelige og det 
faglige. Vi vil skape gode menneske-
møter, og gi god faglig veiledning 
innen sosialt entreprenørskap. 
Denne rollen overlapper med flere 
andre roller i samfunnet, derfor er vi 
innom mange tema og fagfelt. Det er 
ikke meningen at du skal lese hånd-
boken fra perm til perm, eller kunne 

alt som står her på rams. Bruk den 
heller som et oppslagsverk som du 
kan ha nytte av når du vil lære 
noe nytt, sjekke noe, eller hente 
inspirasjon. 

Det arbeidet som en unlimiter og 
en støttespiller gjør har nære bånd 
til flere fagfelt, både nasjonalt og 
internasjonalt. Vi har inkludert mange 

fagtermer i denne håndboken, som 
gir deg muligheten til å åpne døren 
inn til de miljøene,  og utforske vide-
re, hvis du vil. 

Takk for at du bryr deg om 
nabolaget ditt, og at du støtter  
andre på den måten bare du kan! 

Varme hilsner fra 
Norge Unlimited-teamet
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Hvordan du kan bruke 
håndboken

Hva er håndboken?

Kunnskapen og verktøyene i denne boken er beskrevet med tanke på 
hvordan du som støttespiller kan jobbe med ideelle entreprenører i tidlig 
fase. Støtten skal henvende seg både til det indre og ytre potensialet til 
unlimiteren, slik at hver person som kommer til inkubatoren får påfyll som 
bidrar til at hen kan skape mest mulig verdi for målgruppen sin, og for andre 
via fellesskapet.

Oppslagsverket er delt i to:

Det menneskelige - en samling tilnærminger som handler om indre 
utvikling og det menneskelige møtet mellom støttespiller og unlimiter. 
Dette er aspekter som er grunnleggende viktig for å jobbe på nye måter 
og bidra til ønsket effekt.

Verktøy, kunnskap og støttespillertips - en samling av verktøy og 
tilnærminger som kan tas i bruk for å spisse fokus og utvikle sosiale 
virksomheter, slik at de kan skape merverdi og vare over tid. Vi har beskrevet 
verktøyene overordnet, og har fokusert på å gi deg tips til hva som er spesi-
elt viktig for ideelle sosiale entreprenører innenfor de enkelte.

Hvordan du kan bruke håndboken

Forslag til bruk av boken inkluderer: 

• Bruk den som oppslagsverk når du trenger inspirasjon, tips og vink før 
eller under et møte med en unlimiter.

• Velg et tema i ”Det menneskelige” og gå inn i et møte med mål å være 
ekstra bevisst på det. Sett av fem minutter til refleksjon etterpå. Hvordan 
føltes det?

• Finn et verktøy som du vil prøve sammen med en unlimiter. Skriv ned 
tips til bruk ut fra dine erfaringer - de kan inkluderes i neste versjon av 
håndboken. 

• Ta opp et tema under et kaffemøte med en annen støttespiller. Hva 
synes dere? Hvilke eksempler husker du hvor akkurat dette teamet var 
relevant? 

• Inviter en ekspert med lang erfaring på ett av temaene til å holde en 
faglig introduksjon etterfulgt av en åpen diskusjon. Du kan invitere:    
støttespillere knyttet til nabolagsinkubatoren, medlemmene i nabolags- 
inkubatoren og/eller aktører i nabolaget og eksterne partnere.

• Del hele boken med en aktør du har lyst til å ha som partner. Inviter dem 
til faglig diskusjon om metodikken. Sørg for at de er inneforstått med 
metodikken slik at man går inn i partnerskap med like forventninger.

• Velg en “anbefalt lesning” og inviter andre til en lesesirkel.        
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Hva er ideelt sosialt entreprenørskap?

En sosial entreprenør skaper nye løsninger på sosiale utfordringer. De driver 
virksomheter som først og fremst av styres av den samfunnseffekten de 
søker å oppnå, men har også en forretningsmodell som kan gjøre virksom-
heten levedyktig og bærekraftig. En sosial entreprenør samarbeider ofte på 
tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited støtter lokale sosiale entreprenører 
som driver ideelle sosiale virksomheter. De bruker kunnskap og metodikk fra 
sosialt entreprenørskap, har en økonomisk bærekraftig modell og 
reinvesterer eventuell profitt i virksomheten for å oppnå enda mer positiv 
samfunnseffekt.

I Norge Unlimited tror vi at ideelt sosialt entreprenørskap (social enterprise) 
er en god måte å skape positive samfunnsendringer. Både fordi modellen 
i seg selv kan bidra til gode løsninger for fellesskapet, og like mye fordi å 
starte en ideell sosial virksomhet kan skape muligheter for de som 
etablerer dem og menneskene rundt dem - etablererne har mulighet til å 
vise og bevise hvem de er og hva de kan – og alle ringvirkningene som 
vokser ut fra dette. 

Les mer om social enterprise her: https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-soci-

al-economy/social-economy-eu/social-enterprises_en (Den europeiske union)

Klargjøring av begreper 
før vi begynner

Hva er Unlimited og nabolagsinkubatorene?

Norge Unlimited er en nettverk av inkubatorer etablert i nabolag rundt om i 
Norge. De drives med mål om å støtte folk i sine nabolag på veien fra ildsjel 
til sosial entreprenør, og videre. De er drevet etter felles mål, verdi og 
metodikk, men med variasjon når det gjelder økonomiske og organisatoriske 
løsninger. Fellestrekkene inkluderer et fysisk sted for samlinger og 
co-working, fokus på individer (heller enn ideen), et fellesskap av ideelle 
entreprenører, en støttestruktur av pakker (Prøv Det!, Gjør Det!, Bygg Det!) 
og kontakt med en støttespiller. 

Les mer om nabolagsinkubator og hvordan å etablere en her: håndbok

Les mer om historien bak etablering av Tøyen Unlimited og følg lenker til rapporter, filmer 
om metodikken her: https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/

toyen-unlimited (Veiviseren, 2019)

Hvem er en unlimiter?

En unlimiter er en som har sett en samfunnsutfordring og tenkt ”dette har 
jeg erfaring med og meninger om, dette vil jeg faktisk gjøre noe med”! Med 
det engasjementet har personen henvendt seg til en lokal nabolags-
inkubator i Norge Unlimited og fått støtte knyttet til å jobbe videre med sin 
ide. En unlimiter er på en reise fra ildsjel til ideell sosial entreprenør, koblet 
til støtte og fellesskap i en Unlimited-inkubator.
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Hva kjennetegner en støttespiller?

Mest av alt skal en støttespiller se, høre og tro på individer og det de  
brenner for, for så å støtte dem videre slik at de blir styrket til å få til mer  
av det de vil endre i samfunnet. For å få dette til kan en støttespiller: 

• hente fram metodikk og verktøy knyttet til det relasjonelle og til ideelt 
entreprenørskap, alt etter hva som er nyttig der og da.

• ta i bruk ulike tilnærmingsmåter, som gjør det mulig å forstå hva som skjer   
når mennesker møter hverandre og hvordan man bygger videre på det i 
1:1 møter, i samlinger og i nabolaget. 

• være nysgjerrig i lokale og universelle kontekster, slik at de kan koble 
fragmenterte elementer til en helhet som kan skape endring.

• bruke egnet språk og praksis til å skape et trygt sted for individet og 
fellesskapet, basert på likeverd, empati og solidaritet.

• støtte noen som de er heller enn å oppføre seg som mentor eller ta en  
“hjelper-funksjon”. 

• være fasilitator av framvoksende (”emergent”) prosesser heller enn å  
forhåndsbestemme en retning.
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En støttespiller er en som ser en unlimiter sine sterke  
og svake sider og bidrar i kraft av sin person til å hjelpe 
unlimiteren til å finne fram til sine egne løsninger på 
sine egne premisser. »

- Erlend Wahl og Emilia Navallas, Nabolagsyoga

«
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Ledende prinsipper og verdier 
som vi alltid har med oss
Nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited følger noen 
grunnleggende prinsipper. Disse har vi med oss både 
i arbeidet med unlimitere og andre partnere, og hjelper 
oss med å styre i riktig retning når vi er i tvil.

Prinsipp I praksis betyr det at:

Norge Unlimited støtter lokale innbyggere, hver for seg og sammen, med mål å skape bærekraftige bidrag til bedre livskvalitet i hvert 
nabolag. Det starter med å sørge for at de vi støtter bor lokalt, at virksomhetene deres har en styringsform som sikrer lokal verdi-
skaping og at ressurser som hentes inn også er lokale så langt det er mulig. Det fortsetter med å medvirke i, og påvirke, politikk og 
allmenn bevissthet rundt betydningen av å satse geografisk og å ta i bruk solidariske tilnærminger til økonomi, miljø og samfunn.

Relasjonen mellom unlimitere og støttespillerne bygger på likeverd i både verdigrunnlag og praksis. Det starter med å være bevisst 
om hvordan man skaper gode møter med andre, sørge for enkle søknadsprosesser og tilby fleksibel støtte etter behov, ikke etter 
en forhåndsbestemt plan. Det fortsetter med å alliere seg med alle som jobber i feltet og synliggjøre og bekjempe diskriminering og 
urettferdighet på liten og stor skala.

Vårt arbeid er basert på å aktivt lytte til andre og tro på deres synspunkter og at ideene deres kan fungere. Det starter med å bry seg 
om hvordan andre har det, og føle seg frem til en velegnet støtte-metodikk. Det handler om å ta den tiden som trengs til å la individer 
og ideene deres blomstre, og å bygge kultur i nabolagsinkubatoren for gjensidig respekt og solidaritet. Det fortsetter med å jobbe 
også utenfor inkubatoren for at ikke-typiske stemmer blir tatt på alvor på lik linje med etablerte institusjoner og individer.

Nabolaget er 
kjernen

Likeverd

Empati og 
solidaritet
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Prinsipp I praksis betyr det at:

Vi ser at få klarer å skape samfunnsendring alene og at nettverk og koblinger bidrar til en større helhet. Det starter ved å samle 
enkeltstående sosiale entreprenører for å vise at de er en del av et fellesskap, og så å koble eksterne aktører til disse. Det innebærer 
også muligheten til å føle seg trygg på at det går an å tenke på samfunnseffekt og økonomisk effekt samtidig, og ikke bli usikker av 
sterke stemmer som har rene kommersielle eller frivillige tilnærminger. Det fortsetter ved å fasilitere allianser for kollektiv effekt, samt 
å se etter trender og muligheter i stor og liten skala samtidig.

Mye av verdien som skapes gjennom nabolagsinkubatorene er usynlig, men av stor betydning for unlimiterne og nabolaget. Det 
begynner med opplevelsen av å være betydningsfull, erfaringen av å skape noe av verdi, og at man sikrer den verdien med en 
ideell juridisk form for sosiale virksomheter. Man kan få en stolthet og tilhørighet til andre som jobber på samme måte. Det fortsetter 
med å drive påvirkningsarbeid for at beslutningstagere og de som er ansvarlige for anskaffelser også skal ta hensyn til  dette.

Å jobbe med nok tid gjør at tankene får synke inn, og lar kroppen og hjernen reagere på en mer reflektert måte. Dette begynner med 
å skape rom i hvert enkelt møte slik at alle får uttrykke seg, og sette av tid til forberedelse av milepæler og leveranser. Det fortsetter 
med obs på tidspress og å skape rom til å reflektere før beslutninger tas som kan påvirke arbeidet vårt.

Vi samler mye data, tegner kart og gjør fortolkninger. Bakenfor dette ligger inspirerende og meningsfulle historier som kan endre 
tankesett til andre i økosystemet. Disse skal dokumenteres og lyttes til slik at de kan deles muntlig, i SoMe eller på andre 
kommunikasjonskanaler.

Helhetlig og  
i felleskap

Nye former 
for verdi

Tid og rom 
for refleksjon

Historie-
fortelling
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Det menneskelige

Fellesskapet  
i inkubatoren

Det første 
møtet

Likeverd Økosystem

Fasilitering

Community 
psykologi

Lytting

Mentor, coach 
eller støttespiller

Støttespillertimer
Makt

Menneskeverd 
som verktøy

Styrkebasert        
tilnærming Trygghet

Eksempler

Å skape  
god 

kontakt

Lederskap
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Menneskeverd som verktøy

Denne delen av håndboken handler om det 
menneskelige. Det tar for seg møtet mellom en 
støttespiller og en unlimiter, både en-til-en og 
i samlinger. I rollen som støttespiller er det viktig å 
kunne skape samtaler som er med på å utløse 
potensialet både i mennesket og deres virksomhet.  

Empathy and kindness … that”s what 
can drive social change.” …. ”the-
se are not just sentiments, they are 
tools. Kindness in the face of isola-
tionism, protectionism, racism— the 
simple concept of looking outwardly 
and beyond ourselves, of kindness 
and collectivism, might just be as 
good a starting point as any.

-  Jacinda Arden, statsminister i 
New Zealand (2017)

«

«

Vi bruker aller mest intuisjonen vår 
i møte med andre, og det kan være 
vanskelig å beskrive akkurat hva som 
er utløsende for at et møte går bra 
eller ikke. Det er viktig at vi som 
støttespillere ikke kun bruker 
intuisjon, men er nysgjerrig på vår 
egen praksis og utforsker den med 
mål om å utvikle oss.

I denne delen av håndboken har vi 
forsøkt å sette ord på hva som 
kjennetegner de gode menneske-
møtene, og knytte det til relevant 

fagkunnskap. Ut fra denne oversikten 
kan du som støttespiller reflektere 
over din egen praksis og bevisst 
utforske ulike metoder, fordype deg 
og utvikle dine ferdigheter videre. 
Da kan vi sørge for at vi møter alle 
unlimitere på en god måte, og at vi 
har flere strenger å spille på i møte 
med dem og andre.

Hvis vi kan beskrive hva vi gjør, kan 
vi også dele den kunnskapen med 
andre.
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Ikke være forutinntatt

Det som krever mer av oss er å ikke være låst i stereotypier om dem vi  
møter og hva de kan. Det må vi øve på hele tiden. Det er viktig å være klar 
over hvordan vi reagerer på andre mennesker og reflektere aktivt over det. 

Les mer om implisitt bias her:  
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1891-1781-2020-01-04 
Fjørtoft, K. (2020)

Det første møtet

Hva gjør du som støttespiller når noen kommer til deg for første gang? 
De har hørt om Unlimited og kommer fordi de har noe som de tror kan 
være relevant å dele. Hvordan møter du ildsjelen? 

Først og fremst kan du tenke på støttespillerens mantra: – vi ser deg, 
du er viktig, vi verdsetter deg og vi stoler på det du sier. Det er en 
motvekt til det mange opplever i sin hverdag: at andre er avvisende 
eller ikke interessert i den kapasiteten og kunnskapen som finnes 
i hvert enkelt individ.

Ønske velkommen med hele deg

Det gode møtet handler ofte om enkle ting, som å se andre i øynene, smi-
le, og være ordentlig vennlig. Det å føle fra første øyeblikk at man blir sett, 
trodd og hørt på er ekstremt verdifullt for de alle fleste. Når du signaliserer 
med både kropp og ord at du er glad for å se noen og interessert i dem, så 
øker sjansene dine for å ha en god opplevelse i møte med et nytt mennes-
ke. Det blir også enklere for den du møter å by på seg selv og gjøre et godt 
førsteinntrykk.
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Legge grunnlaget for ekte kontakt 

Når du tar et steg videre, kan du være mer bevisst på det menneskelige 
møtet og hvordan du kan skape en ektefølt og tosidig kontakt med en god 
”kontakt-overflate”. Målet er å skape møter som virker utløsende for det som 
bor i den potensielle entreprenøren. 

Etter hvert blir det også viktig å legge til rette for at du og  
unlimiteren utveksler kunnskap, for å skape ekte verdi: 

Vi ser deg, du er viktig, 
vi verdsetter deg, og vi stoler 
på det du sier.

-  (utvidet fra: ”I see you, you are important 
to me and I value you”)  
Sawubona, African saying

«

«
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Du kan tenke på hvordan denne gode kontakten skapes ved å se for deg en 
overflate mellom to individer, og tenke på hva som skjer med denne over-
flaten. Den oppstår når to individer treffes og er unik og avhengig av egen-
skapene på begge sider. Det er nettopp ved denne overflaten at relasjoner 
skapes – og det er her at alt av personlig drivkraft, kreativitet og lidenskap 
kan utløses, eller ikke.

Anerkjennelse og betydningsfullhet (mattering)

De som har lyst til å bidra på en eller annen måte, må bli anerkjent og få 
erfare at de har en verdi i seg selv – et menneskeverd. Alle trenger å erfare 
at de har en verdi også i tillegg til det de kan bidra med av arbeidsinnsats. 

Som støttespiller er rollen din å skape kontakt med de 
som kommer til inkubatoren. Vi er opptatt av at folk 
skal oppleve at de blir sett, hørt og trodd på i møte 
med en støttespiller. Derfor er vi tydelige i å anerkjen-
ne at utfordringen de ser er viktig, og at vi ønsker å 
støtte dem i arbeidet de gjør for å skape 
positiv endring. 

De følgende fire begrepene kan hjelpe oss med å forstå hvolke strenger  
vi spiller på for å få til å skape kontakt med noen: 

Kontakt

Dette oppsummerer hva alle ildsjelene som kommer inn i inkubatoren er  
ute etter: å skape ekte kontakt på det personlige plan. Hvis menneskelig, 
psykologisk kontakt blir skapt, kan det i seg selv være nok til å utløse noe  
av potensialet samtalepartneren har i seg, men også vårt eget potensiale!  
Vi vet at møter i nabolagsinkubatoren uten denne gode kontakten kan bety 
en knust drøm, en frustrasjon mot samfunnet som blir forsterket, og at en 
potensiell sosial entreprenør føler seg avvist. 

Å skape kontakt

Enkeltmennesker
enkel strek

Enkeltmennesker
enkel strek
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Uten å erfare at man har en verdi, er det vanskelig å tenke seg at man vil 
kunne bidra med noe verdifullt. Å bli fortalt at man betyr noe, uten at man 
erfarer at man skaper verdi, har lite effekt. 

“To matter, we must add value—not just feel valued”

Anbefalt lesning: Prilleltensky, I (2021) What it means to matter https://www.psychologyto-
day.com/intl/blog/well-being/202201/what-it-means-matter

“Å gi folk anerkjennelse og erfaringer som viser at de har betydning, bør 
bli et nytt politisk, faglig og vitenskapelig grunnlag for Nav.”

Anbefalt lesning: Krokstad, S. (2021). Hva skal til for å få flere i arbeid?  
https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid

Mulighetstilnærming (capability approach)

Mulighetstilnærming benevnes ofte som Capability Approach og 
brukes ofte i velferds-skaping og sosialt arbeid. Fokuset er på 
menneskelige muligheter, og er basert på hva folk kan gjøre heller 
enn individets rettigheter eller frihet til å gjøre noe. Det har grunnlag 
i at denne tilnærmingen videreutvikler konsepter som likeverd og 
medborgerskap til noe som er universelt inkluderende.

Anbefalt lesning: Nussbaum, Martha C. (2000). Women and human 
development: the capabilities approach. Cambridge: Cambridge 
University Press

Styrkebasert tilnærming (strength based approach)

Å gjøre et individ klar over egne og andres styrker, heller enn svak-
heter, kan ha viktig, indirekte effekt på muligheter og valg i livet deres 
(se egen side om temaet lenger ned). Flere i både offentlige, ideelle 
og private organisasjoner bruker en styrkebasert tilnærming.

Anbefalt lesning: Hauger, B. (2018) Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsear-
beid. https://www.napha.no/content/22319/styrkebasert-tilnarming-i-lokalt-folke-
helsearbeid
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Likeverd

Likeverd er et viktig prinsipp for en støttespiller i møte  
med en unlimiter, og alle andre vi møter gjennom 
nabolagsinkubatoren. Likeverd innebærer en tanke 
om at alle mennesker har like stor verdi uavhengig av 
menneskelig mangfold og variasjon i andre egenskaper. 

Likeverd handler om like utfall, heller 
enn lik inngang: Resultatlikhet er 
sentral i likeverds-tilnærmingen. Det 
innebærer at mennesker behandles 
ulikt slik at de får samme mulighet 
til å nå like langt. Resultatlikhet står i 
kontrast til mulighetslikhet, hvor alle 
får like muligheter, men noen har 
større forutsetninger for å lykkes på 
grunn av miljø, arv, tilfeldigheter osv.

Vi kan oppnå likeverd i praksis 
under støttespilling ved å:

• Fordele tiden vår basert på  
behov - ikke alle trenger like 
mange timer støttespilling

• Tilpasse tilbudet til hver enkelt - 

ikke alle trenger samme kurs og 
struktur under støttespillingen

• Gi alle den tiden og oppmerk-
somheten de trenger for å dele 
sine ideer og tanker

• Ta i bruk visuelle og håndgripelige 
verktøy og metoder

• Være fleksibel i valg og bruk av 
verktøy under utviklingen av hver 
sosiale virksomhet

• Være oppmerksom på ulike  
læringsstiler: visuell, skriftlig, 
muntlig mm.

• Bruke kroppsspråk og blikk: vi 
viser det vi føler, og begeistring 
er best når den synes!

LIKESTILLING

LIKEVERD



Norge Unlimited Håndbok for støttespillere

18

Andre aspekter ved likeverd og 
inkludering som du kanskje vil  
eksperimentere med, reflektere over, 
og være bevisst på under støtte- 
spillingtimene, er:

Sett til side din dømmende stemme. 
Vi opplever av og til at vi ser verden 
ulikt. Det viktigste da er ikke å  
vurdere om du er enig i det samtale-
partner forteller deg. Det som betyr 
noe er at du søker å se situasjonen 
gjennom deres øyne, og at du tror 
på dem.

Få tilgang til din uvitenhet. Still de 
spørsmålene du føler behov for å 
stille. Når samtalen utfolder seg, vær 
oppmerksom på og stol på spørs-
målene som dukker opp. Ikke vær 
redd for å stille enkle spørsmål eller 
spørsmål du tror kan avsløre mangel 
på grunnleggende kunnskap. Denne 
åpenheten bygger også tillit.

Praktiser dyp likeverd.
Når vi forteller andre om arbeidet 
vårt understreker vi likeverdsaspektet, 
og at det er folket selv som støttes 
til å drive egne initiativer heller enn 
å inviteres inn som brukerinnsikt for 
andres løsninger - det mener vi at 
bidrar til likeverd i praksis. 

Vi henter inspirasjon fra organisa- 
sjoner og mennesker som har  
jobbet med ”dyp likeverd” (deep 
equity) i flere årtier. Vi anbefaler å 
kikke litt på det feltet hvis du vil for-
dype deg i disse praksisene og gode 
eksempler. Vi oppdager hele tiden 
noe vi kan gjøre det bedre, og det er 
viktig at vi ikke gir oss ut for å være 
flinkere enn vi er.

Anbefalt lesning: https://changeelemental.
org/wp-content/uploads/2020/07/Sys-
temsChangeEquity_Petty_Leach_July2020.

pdf
Petty S., Leach M. (2020) 
Systems change & Deep Equity; Pathways 
Towards Sustainable Impact, Beyond “Eure-
ka”!, Unawareness and Unwitting Harm

Viktig om ord og holdninger vi 
kommuniserer i nabolags- 
inkubatorene:

• Vi sier ikke ”våre” unlimitere. De 

er ikke våre, og arbeidet de gjør 
er deres egen fortjeneste.

• Vi sier ”støtte” heller enn å ”hjel-
pe”, fordi vi deler kompetanse i 
en likeverdig relasjon.

• Vi streber etter å møte alle med 
likeverd: unlimitere, støttespillere, 
ansatte, og folk i nettverkene 
våre både i og utenfor nabolaget.

Noen eksempler av bredere inklu-
dering i praksis som er bygd inn i 
Unlimiteds metodikk er:

• Minimal søknadsskriving for å 
søke om å bli unlimiter og  
minimale rapporteringskrav.

• Alltid tilbud om gratis arbeids-
plass i inkubatoren, utenom når 
det ikke er mulig med noen  
former for arbeidsplasser.

• Likeverdig pakkestørrelse til alle, 
uavhengig av om de har behov 
eller ikke
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Mentor, coach eller 
støttespiller

En støttespiller støtter. Disse ordene er valgt med 
omhu. Som støttespiller er du verken en mentor, 
en coach eller en som skal gi hjelp. Å differensiere 
nyansene mellom disse er viktig både for  
fageksperter og oss i Unlimited. 

Forskjellen ligger i hvordan du utøver 
rollen din i møte med andre: Du kan 
være interessert: du stiller spørsmål, 
lytter aktivt for å lære om din sam-
talepartner, ofte med mål å gi dem 
selvinnsikt gjennom sine egne svar), 
eller du kan være interessant: du vil 
dele det du kan om relevant kompe-
tanse og verktøy med tro på at det 
kommer til å hjelpe.

• En mentor gir råd – de bidrar 
aktivt med ideer og meninger 
om hva bør settes i gang for å gå 
videre. 

• En coach stiller indirekte ledende 
spørsmål for å gi et individ innsikt 
i seg selv gjennom svarene de 
gir.

• Los – er et ord som blir brukt i 
økende grad (for eksempel DNB 
oppstartslos). Losen “hjelper 
fra drøm og ide til oppstart og 
vekst”. Fokus er på hjelpe ved 
å høre og så fortelle om mulige 
løsninger.

• Sparringspartner – et ord som 
unlimitere fra Tøyen har brukt når 
de beskriver hva en støttespiller 

er fra sitt ståsted. De vil løfte 
utfordringer og generere klarhet 
gjennom dialog. 

• En støttespiller ser etter mulige 
måter å støtte den som de  
kommer i kontakt med – en 
blanding av coaching og kobling, 
los og mentor. En støttespiller er 
interessert i det de hører og  
bruker det for å åpne nye  
konkrete muligheter som støtter 
individet gjennom kobling og  
kompetanse. En støttespiller er 
også interessert i å lære for sin 

egen del, og for å kunne ta med 
mer verdi inn i nabolagsinkuba-
toren og videre i andre møter.

Det er også viktig at du som støtte-
spiller oppmuntrer og viser hvordan  
unlimiteren kan være med å bygge 
fellesskapet i en inkubator og tar sin 
rolle i å samskape et inkluderende 
og støttende miljø. På den måten 
inntar unlimiterne også en viss  
støttespiller-rolle for hverandre.

STØTTE

 rådgir spør

føler 
seg frem

MENTORING       COACHING

MENTORING       COACHING
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Støttespiller er sparringspartner, en som hjelper til med 
å utvikle og som kan se utfordringer objektivt sammen 
med en selv og en som heier. En som kan se det en 
utvikler utenfra og som gir råd og veiledning. »

- Suad Abdi, Minoritetenes Interesseorganisasjon (MIO)

«
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Støttespillertimer

Støttespillertimer foregår ofte en-til-en og er 
avtalte møter mellom støttespiller og unlimiter. 
De første ukene kan de inneholde introduksjon til 
nettverket, verktøyene og tilnærminger. Etter det kan 
man finne frem til neste steg sammen. 

Er det noe spesielt unlimiteren jobber med og ønsker støtte til? Kan dere 
løse en konkret utfordring sammen, eller kan vi koble på noen fra nettver-
ket med riktig kompetanse? Retningen i støttespillingen utvikler seg også 
underveis, etter hvert som man bygger tillit og blir bedre kjent med både 
unlimiteren og virksomheten.

Noen liker å få oversikt med Social business canvas (se s. 45), eller kanskje 
dere kan se på VisDet! (se s. 76) sammen som en måte å komme i gang og 
bli bedre kjent. (Mer om verktøy i del to av denne håndboken)

Mange unlimitere ønsker å ha en alliert med seg på enkelte møter. De styrer 
innholdet selv, men kan sette pris på å ha en kjent i rommet som støtte.  
Dette kan en støttespiller tilby - både med tilstedeværelse, og med litt  
”pep-talk” før og ”debrief” etterpå.

Tips til deg som er støttespiller:

• Å være en god støttespiller betyr at du kommer til å bli involvert på et 
personlig plan i dem du jobber med. Vi bruker oss selv og våre erfaringer 
og styrker i møte med unlimiterne.

• Test ut hvilken kommunikasjonskanal som fungerer for hver enkelt  
unlimiter (telefon, sms, Whatsapp, mail, SoMe, etc.), men målet er det 
samme: å skape trygghet og å vise genuin begeistring. Det fungerer ofte 
bra å bruke telefon, begge veier: ”Så hyggelig å høre fra deg!”

• Som støttespiller kommer du til å treffe unlimitere og andre som er 
koblet til nabolagsinkubator tilfeldigvis ute i nabolaget. Dette er koselig, 
å slå av en prat eller bare vinke begeistret er en del av å bygge det  
trygge, gode nabolaget vi er ute etter.

• Som støttespiller er ikke rollen din å være en venn som er tilgjengelig 24 
timer i døgnet. Du er en ekspert som møter unlimiteren om virksomheten 
deres. Det er en viktig avklaring både for deg og for unlimiteren å være 
tydelig på grenser rundt tilgjengelighet og ansvar– det kan både gjelde 
tid på dagen man kan kontaktes, antall timer og hvilken type støtte. Så 
lenge rammene er avklart så kan man være åpen og tilgjengelig innenfor 
disse.

• Vi bryr oss om hvordan det går med virksomheten, og investerer i den 
på mange måter. Det gjør at vi gleder oss når det går bra, men også at 
det kan føles som et personlig nederlag om det går dårlig. Husk at din 
oppgave er å støtte, ikke drive, virksomheten.

• Når du fremsnakker de andre i inkubatoren kan du inspirere til kontakt og 
samarbeid og bygge tillit og fellesskap.

• Du må selv ta ansvar for å fordele dine støttespillertimer slik at du får 
gitt god støtte til de som trenger det. Noen ber om mye støtte i korte 
eller lange perioder. Vær oppmerksom på å balansere timene dine slik at 
også de som ikke er like fremoverlente får den støtten som de skal ha.
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Unlimiterne rapporterer selv at en av de største verdiene de får av å være 
medlemmer er fellesskapet. Vi jobber aktivt for at dette skal være et sted 
hvor de føler tilhørighet og tillit, med et delt ønske om alle i fellesskapet 
skal lykkes. Dette kan du bidra til ved å skape normer for at alle har et felles 
ansvar for å skape god stemning som også utløser likepersons-støtte (pe-
er-to-peer).

Det er en fordel at alle som er med i inkubatoren allerede har en uskrevet 
felles misjon: å bidra til et bedre nabolag hvor alle trives. Det innebærer at vi 
velger solidaritet over konkurranse i møte med hverandre. 

Relasjonsbygging, tillitsskapende aktiviteter og atferd bidrar til fellesskapet. 
Det krever bevisst innsats over til å skape og opprettholde dette.

”Unlimiter” som identitet er noe som kan gi en form for psykologisk tilhørighet 
og en følelse av fellesskap lokalt, og nasjonalt mellom de ulike inkubatorene.

Her finner du en oversikt over hvor og hvordan de regelmessige fellessam-
lingene foregår i de ulike nabolagsinkubatorene. Ikke alle aktivitetene utføres 
i alle inkubatorene. Enhver nabolagsinkubator må legge opp til det man har 
kapasitet til og ser behov for:

Fellesskapet i inkubatoren 

• Onsdagssamtaler  (bytt dag i navnet etter behov!) Ukentlige samlinger 
uten møteplikt, men ambisjonen er at disse oppleves så verdifulle at 
unlimiterne blir med når de kan. Møtene har en løs struktur som er ut-
viklet ut fra mange års erfaring. Det starter ofte med en runde hvor hver 
unlimiter presenterer seg selv, etterfulgt av: 

 ◦ Formålet med virksomheten: hva skal endres i samfunnet og hvorfor? 

 ◦ Hvordan skal det gjøres: virksomhetens aktiviteter

 ◦ En positiv ting siden sist, en utfordring siden sist, relevante nyhe-
ter fra nabolaget. Deretter kan man velge å plukke opp et tema fra 
innledningen eller noe annet aktuelt, invitere en gjest å koble på 
nettverket, el.

• Månedlig fellessamlinger. En gang i måneden inviteres alle unlimiterne 
og andre medlemmer i inkubatoren til en samling. Det er et uttrykt ønske 
at alle medlemmer bli med hver gang.

• Te med TU. Unlimited tar imot flere henvendelser fra offentlige aktører, 
studenter, og andre interesserte individer. Te med TU er Tøyen Unlimi-
teds åpent hus en gang per måned. Målet er å samle henvendelsene til 
et tidspunkt, og ofte å slå det sammen med faglig innspill og diskusjon.

I hver enkelt nabolagsinkubator har vi en unik mulighet til å 
skape et lokalt innovasjonsnettverk som består av unlimiterne. 
Du som støttespiller kan bidra til et aktivt felleskap ved å koble 
unlimiterne en og en, og i sin helhet.
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Tips til deg som er støttespiller:

• Bruk innsjekkings-spørsmål når det passer for å bli kjent med andre 
sider av hverandre enn når man treffes i en vanlig business-setting.

• Snakk positivt: denne håndboken tar opp flere relevante tilnærminger, 
fra styrkebasert tilnærming til hvor viktig det er å etablere ekte kon-
takt under samtaler.

• Lead by doing: føl deg frem til hva situasjonen krever: del fra egne 
erfaringer når det passer, vær spørrende og nysgjerrig når det passer.

• Koblinger internt: Pass på å alltid se etter mulige koblinger mellom 
unlimiterne - både de som er og ikke er fysisk til stede, husk også på 
unlimiterne i de andre nabolagsinkubatorene, og alumni-medlemmene.

• Koblinger eksternt: Bruk din kunnskap om det bredere nettverket i 
nabolaget til å koble eksterne aktører på felleskapet.

• Verdigrunnlag: Introduser veiledende prinsipper for Norge Unlimited til 
unlimitere, og inviter til samtale om hva disse betyr i praksis i nabolag-
sinkubatoren der du er støttespiller.

• Si det høyt: Si ifra når du ser eller hører at noen ikke følger prinsippene.

• Deleger møteledelse: Inviter en unlimiter til å lede en samling alene 
eller sammen med en annen.

• Fokussamling: inviter en unlimiter til å presentere sin virksomhet og en 
aktuell utfordring, slik at resten av medlemmene kan reflektere, komme 
med idéer og gi innspill til løsninger.
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Styrkebasert tilnærming - Appreciative inquiry - 
Aksjonsforskning

Styrkebasert tilnærming handler om å være opptatt 
av hva folk kan og vil, og ikke være like opptatt av det 
som ikke går an. Det handler om å stille spørsmål som 
fører til nye spørsmål som gir innsikt og selvtillit. 

Tilnærmingen kan brukes bevisst og ubevisst. Flere og flere organisasjoner 
forteller at de jobber ut fra styrkene som finnes i individer.

“Styrkebaserte endringsprosesser tar i bruk ulike deltakende metoder, som 
gjør at grupper av befolkningen, som ellers ikke involveres i arbeid med 
samfunnsutvikling, involveres på en myndiggjørende måte i alle faser av et 
utviklingsarbeid”

Anbefalt lesning: https://www.napha.no/content/22319/styrkebasert-tilnarming-i-lokalt-folke-

helsearbeid

Steffensen, S. E. (2018) Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid

Hva betyr det for deg som støttespiller? 

Å støtte en lokal innbygger til å selv ta styring og ansvar for alle faser av 
drift og verdiskaping i sin sosiale virksomhet er et godt eksempel på styr-
kebasert tilnærming. Når du støtter i forretningsutvikling kan du også se 
styrkene til en person som ressurser (inputs) som skal tas inn i den sosiale 

virksomheten de skal etablere. Styrkene er unike og også helt avgjørende 
for at den nyoppstartede bedriften eller satsingen er både troverdig, målret-
tet og bærekraftig på sikt. Entreprenørens personlige styrker skal synliggjø-
res og heves som en av kjerneverdiene i virksomheten.

Å avdekke styrkene

Det oppleves ofte som svært kraftfullt å kunne støtte unlimitere og andre 
med å identifisere deres styrker direkte. Det kan enkelt gjøres ved å lytte 
aktivt til historier de forteller, og så benevne styrkene du hører at vedkom-
mende bruker. Et fint hjelpemiddel er “styrkekort”. På hvert kort står en 
styrke sammen med en utdyping som gjør det enkelt å være treffsikker og 
troverdig i tilbakemeldingen. Samtidig utvider du styrke-vokabularet ditt. Det 
kjennes godt når noen sier høyt hva de opplever som dine styrker -en følel-
se og kunnskap som unlimiteren kan bruke i sitt lederskap og i utviklingen av 
sin virksomhet. 

Bestill styrkekort her: https://unginvest.no/nettbutikk/styrkekort/
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Appreciative inquiry (AI) 
(og positiv psykologi)

Appreciative inquiry er relatert til 
styrkebasert tilnærming. Det  
handler om å se etter alt som  
fungerer allerede og å lære av det 
for å skape mer positiv utvikling 
framover. Det står i kontrast til  
problemorientert tilnærming, som 
har som mål å identifisere strukturer 
og adferd som ikke fungerer, for 
å fikse dem. En problemorientert 
tilnærming er langsommere enn en 
AI-tilnærming i de fleste tilfeller.

Aksjonsforskning

Denne type forskning, basert på  
appreciative inquiry, går ut på at å 
stille positive spørsmål kan føre til 
konstruktive endringer og generere 
ny kapasitet i deltageren. Det  
fungerer når det er et tett forhold 
mellom en som vil få innsikt og en 
som vil delta for å forbedre sin  
situasjon – som kan oppstå i en  
støttespiller/unlimiter situasjon 
etter hvert.

Aksjonsforskning med problemtilnærming Aksjonsforskning med AI-tilnærming

Hva er problemet? Hva er årsaken til at 
problemet har oppstått?

Vi får kunnskap om feil og mangler.

Gjøre handlinger for å minimere feil  
og mangler.

Kontrollere at feil og mangler ikke  
oppstår på nytt. Avviksrapportering.

Organisasjoner er problemer som  
må løses.

Hva ønsker vi å oppnå, hvilke drøm-
mer har vi? Hvilke suksesshistorier 
har vi?

Vi får kunnskap om de beste erfarin-
gene og styrkene våre, og potensialer 
vi ønsker å utløse.

Finne måter å ta i bruk styrkene våre, 
og utløse potensialer.

Innovasjon, nyskaping, kreativitet. 
Lete etter positive avvik.

Organisasjoner er mysterier som kan 
omfavnes.

Spørsmål 
som stilles

Kunnskap 
som utvikles

Handlinger 
som  
iverksettes

Tanker om 
fremtiden

Under- 
liggende 
metafor
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Community psykologi

“Community psykologi” er fagområdet i psykologi 
som hovedsakelig studerer individer i konteksten 
av sosiale fellesskap og lokalsamfunn, og forholdet 
mellom dem. 

”En hovedoppgave for norsk CP 
(community psykologi) i dag er å 
holde fram hvor nødvendig solidaritet, 
omsorgs- og fellesskapsverdier er 
for å videreutvikle et samfunn med 
god velferd for oss alle”.

Anbefalt lesning: Hilde Eileen Nafstad og 
Rolv Mikkel Blakar: «Community-psykologi: 
Lokalt og global». 
Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol. 
50, nr. 5, 2013, s. 419–425

Som støttespiller med medansvar for 
fellesskapet i nabolagsinkubatoren 
og hvordan dette kobles opp til det 
bredere nabolaget, vil det å kunne 

litt om community psykologi kunne 
være nyttig.

Forskning har dokumentert at over 
en periode på 30 år har det vært en 
nedgang i bruk av ord som solidari-
tet og fellesskap, en dreining fra bor-
ger til bruker, og økning i jeg/meg og 
uttrykk for individualisme og instru-
mentelle ord som nettverk. Dette 
har bidratt til en dreining i relasjons-
byggingen til et mer transaksjonelt 
forhold. En medborger er medlem av 
et bredere lokalsamfunn, med felles-
skapet som bakteppe. Når fokuset 
er på individer som “brukere” kan 

man havne i en rolle som fokuserer 
på “vi hjelper deg som bruker”, heller 
enn “vi bygger samfunnet sammen, 
hvordan kan jeg støtte deg som en 
del av det?”. Fokus på likeverd og 
samskaping blir dermed ekstra viktig.

Anbefalt lesning: https://psykologtidsskriftet.
no/fagartikkel/2013/05/community-psykolo-
gi-lokalt-og-global?redirected=1
Nafstad, H. E., Blakar, R. M. (2013). 
Community-psykologi: Lokalt og global, 
Psykologitidsskriftet 2013

“Forholdet mellom individualisme 
og fellesskapsverdier med sine 
systempraksiser påvirker og avgjør 
innholdet av Community psykologi”.
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Psykologisk trygghet

Det viser seg at en nabolagsinkubator 
og de ulike støttespillermøtene er 
trygge rom hvor mye kan deles.  
Dette er noe du som støttespiller 
skal være stolt over. Vi skal ikke  
undervurdere hvor viktig det er.

Psykologisk trygghet handler om å 
vite at andre vil deg vel heller enn 
at de er ute etter deg eller i konkur-
ranse med deg. Det handler om å 
kunne diskutere når ting går feil på 
en åpen måte, om relasjoner og 
hvordan vi snakker med hverandre, 
og om kulturen i inkubatoren og ver-
diene som uttrykkes der.

Som støttespiller kan du gjøre tre 
ting for å skape et psykologisk trygt 
sted: 

- Forklar at nabolagsinkubatoren er 
et sted hvor alle lærer, men at ingen 
vet hva fremtiden bringer og dermed 
hva vi kommer til å lære. 

- Et godt nabolag er avhengig av 
alle - alle må derfor dele sine  
erfaringer på godt og vondt. Dette 
gir rasjonalet for å være åpen.

- Vis at heller ikke du kan alt: si ”jeg 
hørte ikke, jeg forstod ikke, jeg tok 
feil”. Dette gir trygghet for at det er 
ok å ta feil eller ikke kunne. 

- Vær nysgjerrig - hvis du er nysgjer-
rig og interessert i andre, kan den 
nysgjerrigheten smitte, og skape et 
ønske om å høre de andres stemmer.

Anbefalt film: https://www.youtube.com/
watch?v=LhoLuui9gX8

(TEDx Talks, 2014)

Alle har ulik adferd i ulike grupper. 
Det har med “kontaktoverflaten” 
nevnt tidligere - der vi skaper kon-
takt med andre og hvor relasjoner 
skapes. I tillegg er det en slags 
stemning (feltet) som ligger rundt 
alle disse overflatene. Husk at alt er 
flytende og dynamisk i 

Trygghet

relasjoner til hverandre - det endres 
over korte og lange tidslinjer. La oss 
passe godt på den stemningen, 
kjære støttespiller!

Økonomisk trygghet

Psykologisk trygghet kan også 
komme fra å vite at du er økonomisk 
trygg. 

Unlimiteds modell er å støtte med 
10.000 NOK under første ”Prøv 
det” trinn. For noen kan dette være 
avgjørende for å komme i gang. Det 
kan betale for en datamaskin eller 
materialer som trengs for å lande det 
første salget. 

Evalueringer av støtten som UnLtd 
UK gir til tidlig fase sosiale 
entreprenører viser om og om igjen 
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at det er støttespilling, nettverk og 
kompetanse som er viktigst. 
Finansiering er viktig men det kan 
man få tilgang til fra andre kilder. 
Kompetansen du som støttespiller 
har og gir er verdt veldig mye mer.

Juridisk trygghet

Som støttespiller kan det hende at 
du hører noe som er i grenseland av 
hva som er klokt eller lovlig. Det kan 
gjelde rapporteringskrav eller 
antall fridager på dagpengeordning. 
Utover det etiske, som vi alltid skal 
kunne stå inne for, kan det oppstå 
litt balansekunst: på den ene siden 
ønsker du å skape et trygt sted hvor 
alt kan deles, mens på den andre bør 
man ta tak i det om man får vite om 
gråsoneaktiviteter. 

Du som støttespiller er ikke ansvarlig 
for lovbrudd utført av en du støtter, 
men det er viktig å være tydelig og 
ikke godkjenne eller gi råd som ikke 
kan forsvares.

Hvis en slik situasjon oppstår kan et 
godt råd være å invitere en tredje-
person inn i diskusjonen, med mål 
om å finne en god løsning. Det kan 
være en annen støttespiller eller et 
styremedlem. Hvis du bestemmer 
at du vil diskutere saken med andre 
er det viktig å først være helt åpen 
med unlimiteren om hvem du ønsker 
å snakke med. En misforståelse kan 
fort føre til mistillit fra en unlimiters 
side. Vær tydelig når det gjelder 
lojalitet og ikke inviter inn andre 
dersom unlimiteren ikke ønsker det.

Psychological safety is 
a belief that one will not 
be punished or humiliated 
for speaking up with  
ideas, questions, 
concerns or mistakes.

-  Amy Edmondson,  
professor ved Harvard Business School

«

«
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Fasilitering 

Fasilitering: nøkkelkompetanse for endring 

Ofte er fasilitering koblet med det å lede et møte, men det kan utvides til å 
bety det å lede prosesser over tid, med formål om å endre samfunnsstruktu-
rer eller å utvikle en organisasjon.

Formålet med fasilitering har blitt definert som: ”å fjerne hindringer til frem-
vekst som står i veien for at folk bidrar og kobler seg sammen, likeverdig og 
rettferdig, som er frigjørende måte å gjøre fremskritt på”. 

Dette er svært relevant for en støttespiller. Det kan være nyttig å identifisere 
seg nettopp som en fasilitator og bruke ordet i samtale med andre for å  
forklare hva du driver med. Som skrevet i den anbefalte lesningen:

“facilitative capacity: having the capacity and space to design and hold 
the processes that can bring about radical changes in our ways of living.”

Anbefalt lesning: Birney, A. (2018). Facilitation as an essential systems practice. https://
medium.com/school-of-system-change/facilitation-an-essential-systemic-practice-a178a-

9e71a41 

Flere fasilitator-ferdigheter ligner de som er presentert i denne hånd- 
boken. Det handler om det menneskelige, det å lytte, føle seg frem, koble 
folk sammen og å vise empati like mye som logistikk. 

Å bli flink på fasilitering handler blant annet om: 

• Personlige dimensjoner: 1) personlig refleksjon og utvikling, 2) hvordan 
du kan støtte andre i personlig bevissthet og nye tilnærminger til  
relasjonsbygging og dermed bidra til at de kan skape endring. 

• Legg merke til hva som skjer i rommet mens du fasiliterer - finnes det 
gjentagende mønster, hva vokser frem underveis, hvilken stemning er 
det? Kanskje du oppdager noe som kan artikuleres og deles med alle?

• Å kjenne etter hva som mangler og bruke din erfaring med verktøy og 
kunnskap til å utfylle og drive prosessen videre.

• Å oppsummere - å kunne fange det som er blitt sagt og gjort og dele en 
kort oversikt med de andre i rommet er en kritisk ferdighet for en fasilita-
tor.

• Å synliggjøre. Si det høyt hvis du er vitne til diskriminering, ekskludering 
eller ubalanse i makt og likeverd. 
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Visuell fasilitering. Alle kan!

Alle tenker i bilder, noen mer enn andre, men alle gjør det. Å visualisere kan 
være en nyttig bro mellom språk, kultur, kunnskap og erfaring. Tør å tegne! 
Det ligger mye makt og mulighet til formidling i å kunne uttrykke seg visuelt. 
Ikke vær kritisk mot din egne tegneferdigheter - ikke tro at bare design-
byråene kan tegne - tenk heller på hvordan du kan symbolisere begreper 
gjennom ulike ikoner og figurer. Ved å sette dem sammen, så kan du forklare 
og formidle budskapet ditt.

Mange søknadsprosesser og forretningsplaner er avhengig av skriftlig språk 
på høyt nivå. Det kan ekskludere mange talenter for lokalt entreprenørskap 
med lokal samfunnseffekt (og andre!). Som støttespiller skal du være  
agnostiker i forhold til hvordan innhold presenteres - det viktigste er at alle  
i rommet er med. Tegning kan føre til en ny forståelse som aldri kommer 
fram i skriftlige dokumenter. Flere åpner for alternative søknadsdokumenter 
- tegning kan være det som skiller en søknad fra en annen, så oppmuntre 
gjerne også de du støtter til å tegne. 

Anbefalt film: Visualiseringskraft - https://vimeo.com/537273775

Forberedelse til fasilitering

Utover det å være profesjonell når du arrangerer møte (sende invitasjon i 
god tid, angi formålet med møtet, sted, forberedelser, osv.), er det noen 
andre tips som kan bidra til å skape en god opplevelse og effekt:

• Husk at selv om du kan være fasilitator alene, er det ofte best å være 
flere. Inviter andre å bli med - gjerne en unlimiter eller andre interessenter. 
Da kan dere ta ulike roller - mens én driver aktivitetene fremover, kan 
den andre observere, høste innspill, eller ta seg av logistikken. 

• Kom forberedt med målet og meningen med møtet eller verkstedet.  
Å forberede dette er ofte viktigere enn å ha forberedt en detaljert agenda. 

• Vær forberedt på hva man må gjennom for å kunne nå målet - hva er 
prosessen og hvordan skal deltagere jobbe sammen for best mulig  
effekt? 

• Tenk på likeverd både i forberedelsene og gjennomføringen av møtet. 
Kan du sørge for at alle får bidra? Kan du tilgjengeliggjøre ved å  
bruke visualiseringer? Kan du korrigere hvis du merker diskriminering 
eller makt-ubalanse? 

• Bygg inn tillitsbyggende aktiviteter som at alle skal ”sjekke inn” og ”sjekke 
ut”: Hva gjorde deg glad sist? Hva er den viktigste innsikten fra dagen i 
dag? 

• Planlegg å måle, eller få tilbakemelding på det du har utført. Kan du 
bruke en felles metodikk slik at du kan skape kollektiv effekt med andre 
aktiviteter?
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Lytting

Å være en støttespiller - eller en god sjef, leder eller 
venn – innebærer at man har gode lytteferdigheter. 
Lytting kan foregå i ulike former, med ulike intensjoner. 
Noen av disse er oppsummerte under og verdt å 
sammenlignes både i teori og praksis.

Det kan være interessant og lære-
rikt for deg som støttespiller å aktivt 
velge en type lytting og prøve det 
ut i en samtale - både som øvelse 
med andre støttespillere og i reelle 
støttespillertimer med unlimitere.

I støttespillerrollen er aktiv/dyp/ 
empatisk lytting ikke nødvendigvis 
nok i seg selv: rollen er å ta det du 
hører videre og koble inn ny kunn-
skap, kompetanse eller nettverk slik 
at samfunnsverdi skapes.

Støttespillerlytting

Under har vi samlet et knippe lytte-
stiler som er aktuelle å bruke i rollen 
som støttespiller. Hent fram den 
som passer til ditt behov, og bruk 
den aktivt gjennom en hel samtale. 
Vær nysgjerrig på hva som skjer og 
reflekter gjerne rundt dette sammen 
med noen. Du kan også blande stilene 
i en og samme samtale, så lenge du 
er bevisst.

Aktiv lytting: fokusert lytting til 
muntlige og andre tegn. Svar med 

å parafrasere på en nøyaktig måte. 
Man bør følge nøye med, forstå og 
huske både det som er sagt og det 
som er vist gjennom kroppsspråk. 

Reflektiv lytting: fokusert lytting til 
muntlig og kroppsspråk. Reagere 
bare ved å gjenspeile fraser tilbake 
for å få klarhet selv eller hjelper den 
som snakke selv å forstå sine egne 
ord.

Empatisk lytting: handler om å gi 
mennesker rom for å dele sine  
følelser, og så være mer åpen om 

sine egne erfaringer. Det kan føre 
til mer åpenhet for å godta andres 
erfaringer og perspektiver rundt 
vanskelige emner som kan føre til 
følelsesmessig lidelse.

Dyp lytting: går dypere med 
kontemplasjon enn aktiv lytting. Man 
lytter fra et sted preget av omsorg, 
gavmildhet, tillit, empati, nøyaktighet 
og støtte. Det er en pågående praksis 
med å suspendere selvorientert, 
reaktiv tenkning og åpne ens 
bevissthet for det ukjente og 
uventede. Dette krever en høy 
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grad av selvbevissthet. 
“Tillit her innebærer ikke enighet, 
men tilliten til at det andre sier, 
uansett hvor godt eller dårlig det er 
sagt, kommer fra noe sant i deres 
erfaring”.[1]

Appreciative lytting: den som lytter 
leter etter informasjon som de setter 
pris på. Det er følelsen man sitter 
igjen med heller en innhold som er 
i fokus. Forståelsen av hva som sies 
preges av presentasjon, oppfatning, 
og tidligere erfaring. 

Generative lytting: handler om å 
snu ord til handling og la tankene bli 
til realitet. Til syvende og sist dreier 
det seg om å sette til side sine egne 
forforståelser og være fullt 
forberedt på å omfavne andres 
tenkning og synspunkter for å oppnå 
et felles mål. Her kan støttespillere 

blomstre, det handler om å ha fokus 
på best mulig fremtid for en 
unlimiter og at det kan oppnås. 
Dette kan også beskrives som 
”å lytte fra framtiden” – der fokuset 
er på beste mulige utfall og mulig-
heter.

Non-violent communication: også 
kjent som compassionate eller 
collaborativ kommunikasjon har som 
mål å øke empati og forbedre livs-
kvaliteten til de som bruker metoden 
og menneskene rundt dem. Det 
baseres på å avvise tvangsformer 
for diskurs, innhente fakta gjennom 
å observere uten å vurdere, genu-
int og konkret uttrykke følelser og 
behov, og formulere effektive og 
empatiske forespørsler.

David Roam (2010) Deep listening,  https://
www.mindful.org/deep-listening/

Lytting å unngå!

Narcissisme i samtale (conversational 
narcissism) – er når den som 
lytter snur samtalen til å handle om 
dem – enten egen kunnskap eller 
egen erfaring – og antar at det er 
av interesse for samtalepartneren. 
Dette er også kjent som ”skift-
respons” og er det motsatte av en 
”støtte-respons”. I det sistnevnte gir 
man oppmerksomhetsgivende 
respons og en samarbeidsinnsats 
for å fokusere oppmerksomheten på 
den andre personen. I stedet for å 
være meg-orientert som skift-
respons, er det vi-orientert.
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Lederskap

Hvordan kan du som støttespiller vise og dele kunnskap om lederskap som har 
relevans for sosiale entreprenører? Vi har samlet noen aktuelle lederskaps- 
begreper som er relevante for dagens samfunnsutfordringer, sosiale virksomheter 
og deg i din lederrolle som støttespiller i inkubatoren og med enkeltindivider. 
Du kan ta dem opp som diskusjonstema internt i teamet og med unlimiterne.

Endringsledelse (change 
leadership)

Individer som leder samfunnsendring 
kan være av ulike typer: de visjonære, 
de som implementerer nye 
innovasjoner først, entreprenører og 
organisasjonsledere. 

Å lede samfunnsendring krever tre 
nøkkelkompetanser:
• Samstemthet (“alignment”) - 

sørger for at alle interessenter og 
ansatte er enig i formålet koblet 
til en verden hvor alle trives.

• Samhandling: å lede samfunn-
sendring kreve åpenhet og sam-
arbeid med andre.

• Systemisk: for å få til bærekraftig 
endring, må man på sikt jobbe 
for endring i hele økosystemet.

Veving (Weaving)

“Weaving is the practice of inter-
connecting people, projects and 
places in synergistic and purpose-
ful ways.” 

En som vever identifiserer andre 
endringsledere og setter i gang med 
å etablere tillitsbaserte relasjoner 
slik at de kan samarbeide om 
initiativer med kollektiv effekt. Det 
står i kontrast til hierarki eller leder-

skap som kun fokuserer på suksess 
av egen organisasjon.

“Weavers focus on co-creating 
thriving networks and communities 
that enhance the wellbeing of self, 
society and nature. They cultivate 
spaces and projects for learning, 
connection and innovation that 
develop meaningful relationships 
between people, ideas, teams, 
projects, organizations, networks, 
places and nature.” 

https://weavinglab.org/

Selvledelse

Selvledelse handler mye om å ta 
vare på seg selv. Alt for mange 
sosiale entreprenører møter 
veggen og gir opp etter en fase med 
utbrenthet. Det er noe vi som 
støttespillere bør være oppmers-
komme på i møte med unlimiterne. 
Du kan finne gode ressurser desig-
net av og for changemakers på ”The 
Wellbeing Project”. Du kan bruke 
disse aktivt i støttespillerrollen.

Anbefalte online ressuser: The Wellbeing 
Project https://wellbeing-project.org/
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• Transformasjon eller endrings-
orientert lederskap: Tradisjonelt 
sett er dette en «Jeg har en 
drøm»-ledelse. Slike ledere  
påvirker medarbeidere til å tenke 
annerledes om jobben, få  
inspirasjon og en opplevd  
mening med jobben. Dette er 
noe som sosiale entreprenører 
har godt utgangspunkt for å ta 
i bruk. Det er økende forståelse 
for at transformasjon kommer 
fra å jobbe i nettverk med felles 
formål. (se Endringslederskap til 
venstre) 

• Myndiggjørende ledelse:  
Lederen delegerer ansvar, gir 
medarbeiderne mulighet til å  
bestemme mye selv og opp- 
muntrer til selvstendighet. Ved  
å utfordre og fokusere på  
unlimiternes sterke sider, kan 
du som støttespiller oppmuntre 
dem til å være selvstendige og 
vellykkede ledere av sine egne 
initiativer.

Lederskap i næringslivs- 
litteratur og i offentlig sektor

Andre typer lederskap som man finner 
i næringslivslitteratur og offentlige 
sektor, og som har overlappende 
relevans når vi snakker om lederskap 
er disse:

• Tillitsbasert lederskap: Store 
deler av offentlig sektor satser 
på tillitsbasert styring og ledelse. 
Det beskrives som ”en samling 
av prinsipper som har som mål 
å redusere unødvendig kontroll 
og formalisme i offentlig finansiert 
virksomhet. Bedre kvalitet på 
tjenestene til innbyggerne skal 
sikres ved å ivareta kompetansen 
og engasjementet til brukerne og 
medarbeiderne som møter  
brukerne”. Et sentralt råd er ””å 
støtte, ikke styre”. Et annet er 
”Oppvurdering og belønning av 
personalet som har bruker- 
kontakt”. Kunnskap om dette 
kan bli gode argumenter når vi 

snakker til disse aktørene om 
samskaping med ideelle sosiale 
entreprenører som er lokal  
forankret og som selv har mye 
tillit til ”brukere”. https://www.fagfor-
bundet.no/a/289225/nb/ska/ukebrev/
arkiv/praktiske-r-d-for-tillitsbasert-le-
delse/Kvaran, T. (2021) Praktiske råd 
for tillitbaserte ledelse 

• Relasjonsledelse: også kalt om-
tankeledelse, er en stil som inne-
bærer at lederen har omtanke 
for medarbeiderne, er vennlig og 
støttende og legger til rette for 
medarbeidernes utvikling. Dette 
kan overføres til støttespiller- 
rollen i hvordan vi legger til rette 
for dem man jobber sammen 
med. Denne typen lederskap 
gjørt at folk oppnår bedre  
resultater, har mer utholdenhet 
i arbeidet sitt over tid, og har 
bedre motivasjon. 

•  
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Makt

Tradisjonelt handler makt om å dominere. Det har sin 
opprinnelse i ulikheter og kan vise seg gjennom overle-
genhet eller hersketeknikker. Men makt kan også vurde-
res som en kraft, en form for energi som har sin opprin-
nelse i relasjoner. Dette kan på sin side skape motivasjon. 
Maktstrukturer er ikke statiske, og kan endres over tid.

Vi kan være med å endre forståelsen og utøvelsen av makt slik at ”makt 
over” blir til ”makt med”, og derfra drive samfunnsendring på en kraftfull 
måte. For å få det til er vi nødt til å skape nye relasjoner. Relasjonene en 
støttespiller etablerer med unlimiter er et godt sted å være obs på dette -  
vi kan være mektige sammen.

I vårt felt er “empowerment” et sentralt begrep. I Norge Unlimited  oversetter 
vi det ofte med “mektiggjøring”. Det handler om en indre prosess: “styrking 
av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser” 
(Medisinsk ordbok), men i nabolagsinkubatoren handler det også om å 
invitere hverandre til å spille ut den kraften vi har i oss på en positiv måte, 
slik at det føles naturlig å ta den plassen også i andre rom.

Tips til deg som er støttespiller: 

• Reflekter sammen med unlimiterne om det å befinne seg i ulike maktfor-
hold - noen er positive mens andre er negative. Vi kan lære å gjenkjenne 
disse og aktivt velge hvordan man kan reagere. I en nabolagsinkubator 
finner vi ofte mye erfaring og kunnskap rundt dette, som kan være nyttig 
å dele.

• Vær åpen for å gå inn i utfordrende samtaler og vær nysgjerrig på hvor-
dan du reagerer. Du kan lære mye av å reflektere rundt dine egne reak-
sjoner.

• Prøv å forstå hvilken posisjon du selv har i samfunnet - er det noen ste-
der hvor du har makt? Hvorfor har du denne makten, hvordan utøver du 
den, kan du dele den med andre, og hvordan? 
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• Vær en god alliert til unlimiterne. Ofte blir Unlimited-ansatte invitert til 
samtaler og som foredragsholdere på ulike arrangementer - bruk  
muligheten til å invitere en unlimiter med og del søkelyset med dem! 

• Husk å alltid dele den kunnskapen og entusiasmen du har for det  
unlimiterne kan og gjør, så ofte som du kan kan!

• Når du inviterer inn aktører med makt til å samarbeide (kanskje de har 
fagekspertise som vi trenger), husk å bringe dem inn i likeverdige  
partnerskap og allianser. Det krever at du (gjerne sammen med andre) 
fasiliter med tydelig verdigrunnlag, transparens og modig  
metodikk som gjør alle bevisste på maktbaserte relasjoner.

Husk at hvis du ser et maktforhold eller ubalanse i rettferdighet lokalt eller i 
liten skala, kan du være sikker på at det skjer andre steder på samme måte, 
og i en større skala.

Anbefalt lesning: https://medium.com/school-of-system-change/power-dynamics-a-syste-
mic-inquiry-c30e2e658d3e

Birney, A. (2021) Power Dynamics; A systemic inquiry

Øvelse: Makt kan være positiv, negativ, over og under. Tenk på en 
situasjon du har vært i hvert segment, beskriv hvordan du følte 
heller enn situasjonen

andre  
hadde makt 
over deg

du hadde 
makt over 
andre

det var en  
positiv  
opplevelse

det var en 
negativ  
opplevelse
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Eksempler som motiverer

Som støttespiller ligger det mye potensiale i å kunne 
referere til eksempler – disse gir inspirasjon og  
motivasjon. Samtidig skal vi være oppmerksomme  
på at eksempler kan være så forførende at de  
begrenser original tenkning eller reduserer  
motivasjonen til å sette i gang.

Støttespillerens rolle er å både vise 
til gode eksempler som inspirasjon 
og samtidig vise at de er ikke skal 
være styrende. Unlimiternes måter å 
løse et problem har ofte vokst frem 
fra selvopplevde erfaringer. Andre 
sine løsninger er som regel ikke 
bedre, men viser bare andre mulige 
innganger basert på andres erfaring 
og kontekst. 

Hva er et godt eksempel?

Et godt eksempel resonnerer med 
den du introduserer det til - de kan 
se seg selv på en lignende reise 
og ser den andre som forbilde eller 
inspirasjon. Det betyr at selv om en 
sosial virksomhet er vellykket, er den 
ikke nødvendigvis et godt eksempel 
for alle. Den kan være etablert av 
folk med en annen sosioøkonomisk 
eller kulturell bakgrunn, og det kan 
være mer effektivt å vise til en min-

dre kjent virksomhet som er etablert 
av individer med gjenkjennbar bak-
grunn og/eller geografisk område. Å 
lære fra andre er viktig, men vi har 
også sett hvor ødeleggende det kan 
være å invitere feil gjesteforedrags-
holder. Alle deler sine erfaringer med 
de beste intensjoner, men likevel 
ender noen opp med å skape en 
følelse av at det å lykkes er forbe-
holdt dem som kommer fra en annen 
bakgrunn, utdanning eller nettverk 
enn de som hører på.

Hvilke eksempler?

Det finnes flere gode eksempler på 
ideelle sosiale virksomheter i Nor-
ge. Samtidig er Norge et lite land 
med relativt kort erfaring med ideelt 
sosialt entreprenørskap. Ikke vær 
redd for å se til utlandet og land 
av lik størrelse, eller med kultur og 
mangfold som kan overføres til norsk 
kontekst. Let gjerne i Nederland og 
Skottland etter inspirasjon - det er 
to land med godt støtteapparat for 
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ideelt sosialt entreprenørskap. Husk 
at ideelt sosial entreprenørskap er 
lik “social enterprise” på engelsk, og 
tilhører  “the social and solidarity 
economy” i Europa. Du finner mer av 
overførbart relevans i disse fagområde 
enn “social entrepreneurship”.

Det lønner seg også å vær nysgjerrig 
på det som skjer i feltet generelt, fra 
politiske utvikling til oppmerksomhet 
og økt bevissthet i media og allmenn-
heten. Du kan samle på eksempler 
som resonnerer med deg som 
støttespiller, og som har relevans for 
de du støtter. 

Her er noen kilder som du kan la 
deg inspirere av (listen kunne vært 
mye lenger!) 

• Ashoka Nordic har laget et kart 
over sosial entreprenører i Norge 
(både ideelle og kommersielle). 

 ◦ Last ned resultater og se 
kartene her: https://www.ashoka.
org/en-nrd/norwegian-changema-
ker-map

• Ferd Sosiale Entreprenører, 
Social Impact Hub, Impact Start-
up, Socenteriet med flere har 
eksempler av sosiale entrepre-
nørere - både kommersielle og 
ideelle.

• Pioneers Post og Sociale Entre-
prenører i Danmark på SoMe

• UnLtd i UK pionerte modellen 
som inspirerte Unlimited Norges 
støtte ”pakker”. UnLtd har flere 
forsknings- og oversiktsrappor-
ter på nettsiden sin.

• Social Shifters og Social Enter-
prise Institute har gode ressurser 
for yngre sosial entreprenører. 

• Medium og Stanford Social Inno-
vation Review publiserer lettleste 
artikler med relevans til både det 
relasjonelle og det faglige aspek-
tet rundt støttespilling og sosialt 
entreprenørskap.

• Ottar Ness, professor ved NTNU 
og VID er verdt å følge på SoMe 
for å få med deg relevante tips 
om samskaping av velferd og det 
relasjonelle.
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Økosystem

Økosystem som begrep

Et økosystem er definert fra biologi som et samfunn av organismer som 
lever sammen, samt de livløse delene av miljøet de lever i. Et økosystem for 
mennesker dermed et lokalmiljø med alle folkene som lever i nærheten av 
hverandre, samt bygninger, veier, luften, parkene, mm.

Økosystemer for innovasjon støtter nytenkning, etablering og igangsetting  
av nye initiativer. I samfunnsinnovasjon har disse initiativene positiv effekt 
for samfunnet, lokalt og nasjonalt. Dette økosystemet består av aktører fra 
ulike sektorer som tar med seg ulike juridiske og kulturelle normer, samt ulike 
støtteapparater og fysiske infrastrukturer.

Som støttespiller kan det være nyttig å tenke på det økosystemet vi  
opererer i og hvilke økosystemer som finnes rundt oss, både i nabolags- 
inkubatoren og i nabolaget, samt på by- og nasjonalt nivå.

Nabolag som et økosystem

Et nabolag kan sees på som et økosystem for samfunnsinnovasjon. Det 
inneholder alle menneskene som bor der, pluss den fysiske infrastruktu-
ren. Nabolaget som økosystem kan tenkes som et enhet for initiativer med 
kollektiv effekt, både enkeltvis og som flere mindre prosjekter som veves 
sammen. Et nabolagsinkubator er et slik økosystem for kollektiv effekt. For å 
fungere effektivt, bør man jobbe etter de fem prinsippene for kollektiv effekt 
(se egen side).

Det er med tanke på økosystem at det er så viktig at unlimiterne bor i  
nabolaget, eller har nær tilknytning til det. Når beboere etablerer sine egne 
virksomheter lokalt, og gjennom juridisk form sikrer at verdiene reinvesteres i 
lokalsamfunnet (se egen side), skapes det solidaritet, fellesskap og økono-
misk gevinst i nabolaget. Ringvirkningene som skapes gjennom disse nabo-
ene bør også verdsettes - de kan inspirere andre og bidra til å veve sammen 
flere aktører og fysiske infrastrukturer i nye økosystem.

Økosystem for sosialt entreprenørskap - nasjonalt

Norges økosystem for sosialt entreprenørskap består av ulike aktører og 
møteplasser. Økosystemet har ikke noe samlende eller sekretariat-type 
funksjon og gjenstår som fragmentert så lenge. Eksempler av mer etablerte 
økosystemer for SE fins i land som Sverige, UK, Australia og Frankrike for å 
nevne noe. EU kartlegge SE økosystemer i ulike land hver 2-4 år. Norge var 
med i 2020 for første gang. 

Les mer om SE økosystemer i Europeiske land, inkludert egen publikasjon om Norge, her: 
https://www.euricse.eu/social-enterprises-and-their-ecosystems-in-europe-mapping-study/

Les mer her: Regjerings oversikt over SE samarbeid i Norge(2018):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samarbeid-om-sosialt-entreprenorskap/
id2585672/

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2018)
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I Norge består det nasjonale økosystem av:

• Aktører som bidrar med midler: stiftelser, offentlige aktører og noen 
private (f.eks. Kronprinsparets fond, Ferd Sosiale Entreprenører, Gjensidi-
gestiftelsen, Anthonstiftelsen, NAV, Sparebankstiftelsen, m.fl.)

• Aktører som bidrar med kompetanseheving for sosiale entreprenører 
(Samfunnsentralen, Norge Unlimited, Impact Start-up)

• Kunnskapsaktører - universiteter og høyskoler (USN ved SESAM, HVL, BI 
m.fl.)

• Arbeidsfellesskap - betalte arbeidsplasser med tilhørende aktiviteter 
(Impact HUB, SoCentral mf).

• Nasjonale aktører med definisjon- og strategisk makt - departementene 
og etater som har ansvar for utforming av politikk (Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet).

• Økosystem for sosialt entreprenørskap (ØSE) -en gruppe aktører som 
støtter sosiale entreprenører. Et østlandsbasert forum for utveksling av 
kunnskap og oppdatering.

Les mer om SE-økosystemer i Nordiske land, inkludert Norge her: https://www.ashoka.org/
en-nrd/program/nordic-changemaker-map

Økosystem for sosialt  
entreprenørskap - regionalt og lokalt

I tillegg til aktørene som jobber nasjonalt har noen stedsforankrede aktører 
satset på å støtte sosiale entreprenører i et bestemt geografisk område.
 Eksempler inkluderer: Social Impact Hub i Bergen, Sosenteriet på 
Sandefjord, Samfunnssentralen i Stavanger, Romsås delbydel, Vollebekk 
Fabrikker og Norge Unlimited som består av nabolagsinkubatorene på 
Storhaug, Tøyen og Søndre Nordstrand.
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Støttespiller er en motivator, en sparringspartner og en 
som ser, er lyttende, stiller de vanskelige spørsmålene, 
en samarbeidspartner og en nettverksbygger. De kan ta 
en drøm/visjon og vise veien til å virkeliggjøre den. »

- Prasantha Devulapalli, Coral Swans

«
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Verktøy og kunnskap 
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Støttespillerens verktøy og tilnærming

Denne delen av håndboken tar for seg relevante 
verktøy og tips til deg som er støttespiller. De kan du 
bruke i møte med unlimitere når du skal gi støtte som 
går direkte på å utvikle og utløse potensialet i deres 
sosiale virksomhet. Vi har også oppsummert relevant 
kunnskap om feltet sosialt entreprenørskap som kan 
gi deg verdifull kontekst til arbeidet du gjør.

Støttespillerrollen kan sammenlignes med en dansende skjære.
Dansende fordi rollen handler om å ledes og bli ledet, å sanse hvor den 
andre vil og sammen utvikle de riktige trinnene for å komme dit.
En skjære fordi som støttespiller har du samlet flere skinnende verktøy og 
kunnskaps-knagger underveis, og kan hente frem det riktige etter behov. 

Verktøy og tips-håndboken samler de skinnende verktøyene og kunnskaps-
områdene som en støttespiller kan komme til å ha nytte av, og gir tips om 
hvordan de kan brukes i møte med en unlimiter.
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Velg verktøyet som passer 
for deg og for den du støtter

Verktøyene som er presentert i 
håndboken er ikke lagt opp som et 
universalkurs som alle ideelle en-
treprenører må gjennom. De skal 
introduseres når du, i samråd med 
unlimiteren, føler at de passer. 

Alle vi møter på som støttespiller er 
på forskjellige steder i utviklingen 
av sin ide og virksomhet - de kan 
forskjellige ting, liker forskjellige ting, 
og blir motivert av forskjellige ting. 
Det samme gjelder deg som støtte-
spiller. Du føler kanskje at du får det 
til bedre med noen verktøy enn med 
andre - at du klarer å presentere 
dem med energi og motivasjon som 
smitter over på unlimiteren. Alt dette 
skal tas i betraktning når dere staker 
ut en vei for støttespillingen.

Husk også at du kan koble på andre 
folk hvis du ser at andre kan gi bedre 

støtte enn deg på noen områder. 
Det gir en mulighet til å lage nye 
koblinger og nettverk både for 
unlimiteren og nabolagsinkubatoren. 
Målet for støttepillingen er at 
unlimiteren skal får relevant støtte 
som styrker deres mulighet til å 
lykkes med å skape positiv 
samfunnseffekt - veien til målet 
bestemmer dere sammen.

Bruk språk etter skjønn

De utvalgte verktøyene er de som er 
vanlig å anvende i internasjonale  
og nasjonale miljøer for sosialt  
entreprenørskap. De presenteres her  
med norske navn, men de engelske  
er inkludert der det er relevant. 
Disse begrepene er en refleksjon av 
faglitteraturen som finnes, og er delt 
med deg som støttespiller for å åpne 
dører til ekspertise i bredere fag- 
områder. Det er opp til deg å  
kjenne etter om de samme ordene 
bør brukes i møte med en unlimiter 

eller om det er andre ord som gir 
bedre effekt. 

Man kan selvsagt bruke mer  
hverdags- og tilgjengelig språk til å 
starte med, for så å åpne fagspråket  
for de som er interesserte etter 
hvert.

Tipsene gir verdifull innsikt

Tipsene delt i håndboken er basert 
på innsikter som støttespillere i  
nabolagsinkubatorene i Norge  
Unlimited har samlet etter utallige 
møter med unlimitere og øko- 
systemet de er en del av. Tipsene 
inneholder verdifull erfaring som kan 
bety forskjellen på møter som vekker 
eller kveler motivasjon og potensielle 
effekter. De bør leses med  
nysgjerrighet og åpenhet for læring 
om nyansene som kan være  
nøkkelen til suksess. Vi vil gjerne at 
du også videreutvikler denne  
ressursen sammen med oss, med 
dine erfaringer som støttespiller.

Kunnskap til refleksjon og 
deling

I håndboken kan du også finne noe 
kunnskapsgrunnlag om sosialt  
entreprenørskap i Norge og  
hvordan det forholder seg til Europa. 
Du kan ha dette som et bakteppe i 
det direkte arbeidet med unlimiterne, 
diskutere det med dem, og bruke 
denne kunnskapen i samtale med 
andre for å invitere til utveksling om 
hvor vi er som felt i dag, og hvor vi 
er på vei.
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Social business canvas

Hvorfor? 

Et social business canvas (SBC) 
brukes istedenfor en skriftlig  
forretningsplan (med mindre en 
investor har bedt om en skriftlig 
plan). Den er et rammeverk som 
gir god oversikt og er en oversikt 
man kan gå tilbake til og endre  
underveis. Den hjelper med å  
etablere en helhetlig og  
sammenhengende historie og 
plan.

Hva? 
 

SBC er en ”havn”, eller ”hjemmet”  
til diskusjonene deres om virk-
somheten, hvor alt samles på ett 
sted. Vi anbefaler å skrive ut i stort 
format og fylle delene med post-
its slik at de kan endres.  
Du kan ta frem plakaten og bruke 
den som grunnlag for møter  
mellom støttespiller og ildsjel.  
Du kan bruke andre verktøy for å  
utvide og utdype de ulike delene 
(se tips under). Dette bildet  
kommer til å være i konstant  
bevegelse etterhvert som  
virksomheten utvikler seg.

Når?  

Bruk dette verktøyet tidlig i  
kontakt med en potensiell  
ideelt entreprenør, og gjennom 
hele perioden når du er  
støttespiller for en unlimiter.
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VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013
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VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013

Tips til deg som er støttespiller:

Å dele kunnskapen i SBC i møte med en unlimiter er en fin måte å 
beskrive de viktige særegenskapene til en ideell sosial virksomhet.
 
De gule boksene i figuren er unik for en social business canvas og finnes 
ikke på en kommersielt rettet business canvas. En sosial entreprenør som 
vet dette er i stand til å kjenne en ”ikke-sosial” canvas og forskjellene det 
innebærer.

Her beskriver vi kanvas-delene ut fra et støttespiller/unlimiter-perspektiv, 
med fokus på de særegne nøkkelegenskapene man må være oppmerksom på:

• Visjonen er hele meningen med en sosial virksomhet (misjon, north-
star, hvorfor). Det er denne setningen som bør repeteres på en  
konsekvent måte ved alle anledninger. 

• Målgruppe og Kunder er en og samme i et tradisjonelt selskap - den 
betalende kunden en den som bruker varen/tjenesten. I en sosial  
virksomhet er bildet ofte mer komplekst. For eksempel kan det  
offentlige betale for en tjeneste, og en utsatt målgruppe motta  
tjenesten. Da er den betalende kunden en annen enn målgruppen, 
som er mottaker av tjenesten og samfunnseffekten.

• Effektmåling er et område på kanvas som bare er på en SBC. Den skal 
vise eksplisitt til utfall og effekt av en sosial virksomhet, siden det er 
samfunnseffekten som er målet med virksomheten.

• Overskudd er en måte å synliggjøre at dette ikke er et selskap hvor 
profitten deles ut til aksjeeiere, men heller reinvesteres i ideelt formål. 
Denne delen er unik til SBC og finnes ikke på en kommersiell business 
canvas.

• Gode historier er en viktig del av å vise endring og er ekstra viktig å  
fortelle når man har bidratt til noe som er vanskelig å måle i kroner og 
øre, både på personlig og systemisk plan.
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Social business canvas - 
delene
Under hver delbeskrivelse finner du: 

1. Tilnærming og veiledende spørsmål. 

2. Andre verktøy du kan ta i bruk for å utvikle  
    innholdet videre. 
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Dette er entreprenørens sitt formål (mission eller “north star” 
i noen gründermiljø) (se s. 64). Dette er en setning som skal 
være tydelig, og vekke interesse hos andre og som brukes 
hyppig og konsekvent. Det er viktig å bruke nok tid på å for-
mulere visjonen, og øve på å si den høyt så ofte som mulig, for  
eksempel ved onsdagssamtalene (se s. 22) eller fellessamlin-
gene, og i alle mulige møter med omverden.

1. Hvordan ser verden/samfunnet/nabolaget/målgruppen ut 
når utfordringen unlimiteren fokuserer på er løst? Start med en 
uformell visjon.

2. En rask måte å strukturere en beskrivelse av formålet er å 
bruke verktøyet formålsformulering (se s. 65). Det er lurt å 
bruke tid på en dypere analyse med verktøyet problemtreet 
(se s. 67), og derfra utforme en “rikere” visjon som definerer 
tall, målgruppe og omfang.

Visjon

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013
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1. Dette er en liste over alt virksomheten driver med –  
workshops, seminarer, salg av produkter, tjenester, osv. 

2. Foreslå bruk av endringsteori (se s. 72) for å evaluere om 
disse er de riktige aktivitetene å satse på for å nå visjonen, 
eller om noen skal byttes ut med andre som kan føre til økt 
effekt. En tilnærming gjennom prototyping (se s. 82) kan også 
hjelpe i denne sammenheng. 

 Aktiviteter

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Partnere er både de som det samarbeides med, eller som 
entreprenøren har lyst til å samarbeide med. Ha fokus på at 
samfunnsendring oftest skjer når flere jobber sammen. Listen 
bør være både realistisk og verdibasert for å bygge støttende 
allianser (feks. andre ideelle entreprenører), men også ambisi-
øs. Vurder gjerne om det finnes mulige partnere å samarbeide 
med for å få inspirasjon – dvs. ikke bare økonomisk relaterte 
partnerskap, men for å lære om hvordan andre har fått til en 
sosial virksomhet i samme eller et annet felt. Er det mulig å 
hente inn ekspert- eller mentorstøtte fra en utenlandsk sosial 
virksomhet/støtteorganisasjon? 

2. Det er nyttig å bruke interessentkartlegging (stakeholder 
mapping) (se s. 86) for å identifisere nye partnere og hvordan 
de kan inviteres inn på best mulig vis. Tenk vinn-vinn relasjo-
ner: Hva kan en unlimiter tilby for å åpne for en ny form for 
partnerskap med andre?

 Partnere

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Dette er listen over alt som bidrar til at en virksomhet blir 
en suksess. Dette inkluderer både midler, lokaler, ansatte og 
frivillige i form av mennesker samt gratis tid donert av andre 
selskap. Fordi vi driver med ideelle selskapsform er det mulig 
å tenke bredt rundt ressurser også ut over penger. Husk at 
ildsjelens styrker også er en ressurs.

2. Bruk styrkekort (se s. 24) og kanskje empatikartlegging (se 
s. 84) for å dykke dypere i disse, og før så inn styrkene tydelig 
som ressurser. Ellers kan du bruke nettverk og kreativiteten din 
til å identifisere eksterne ressurser, spesielt i form av part-
nerskap. Tilknytning til en Unlimited nabolagsinkubator er en 
ressurs i seg selv som bør understrekes av en unlimiter i møte 
med andre eksterne.

 Ressurser

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Hvordan skal unlimiteren nå ut til kunder og målgruppe? 
nettside? LinkedIn? Facebook? noe annet? Eller blir det bedre 
med direkte henvendelse, telefon, whatsapp, papirhefter eller 
fysiske møter med pizzaservering? Kanaler bør testes ut før 
det brukes mye penger, det viser seg ofte at man må prøve og 
feile noen ganger før man knekker koden. Vær obs på  
markedsførings- metoder med kommersielle tankesett.  
Markedsføringen må føles genuin, og vekker mest troverdighet 
når den er tro til den sosiale entreprenørens visjon og metode.

2. Verktøy som empatikartlegging (se s. 84) og tjenestede-
sign (se s. 78) kan hjelpe, men stol også på personlig kunn-
skap og erfaring når det gjelder hva som skal til for å nå ut 
til målgruppen, partnere og kunder (kan være forskjellige). 
Historiefortelling og infographics osv. er ofte nyttig innhold. 
Bruk VisDet!-tilnærming (se s. 76), endringsteori (se s. 72) og 
effektmåling (se s. 47) for å analysere om du satser på rikti-
ge kommunikasjonskanaler. Hvis det er mulig bør den sosiale 
entreprenøren selv ha ansvar for å bygge en enkel webside 
basert på innsikt fra andre samfunnsrettede virksomheter. Det 
er mange fallgruver innen å satse på eksterne løsninger når 
det gjelder pris, vedlikehold og struktur.

 Kanaler

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Her skriver man opp hvem det er som skal ha det bedre på 
grunn av det virksomheten driver med. Er det mulig å tallfeste 
det? I så fall gjør det.

2. Målgruppebeskrivelse er mer autentisk og troverdig hvis den 
er baserte på en strukturert kunnskapsbasis. Disse kan være i 
form av uformelle samtaler og kanskje formelle intervjuer med 
dokumentasjon av det som ble diskutert. Det kan være 1:1 eller 
i fokus gruppe. Har forskere, SSB eller andre aktører innsikt 
som kan være nyttig? 

 Målgruppe

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Hvem betaler for tjenestene og/eller produktene den  
sosiale virksomheten driver med? Husk at dette kan være  
direkte salg eller en form for blandet finansiering (en  
kombinasjon av gaver, tilskudd og salg). (se s. 104)

Hvis man tenker at ”kommunen eller staten skal og bør betale” 
må man tenke nøye gjennom hva dette innebærer. 

2. Interessentkartlegging (se s. 86) av relevante finansiering-
skilder kan være en nyttig øvelse. Gå i detaljer og bygg en da-
tabase eller liste over alle mulige kunder fra alle sektorer. Husk 
at konkurransen er stor og at man må gjøre seg godt kjent 
med dem før en henvendelse. Anskaffelse (se s. 106) fra det 
offentlige er komplekst, men verdt å bli flink på som støttespiller 
slik at den sosiale entreprenøren etter hvert kan stå sikker i 
samtalen med kunder som ofte er litt usikre selv. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet ga ut et hefte som kan være 
nyttig – både kunnskap om prosessen og ekte eksempler. 

Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere 
i offentlig sektor – eksempler og idéer. https://www.ks.no/contentas-
sets/6712bb382d6449aa93b78486b9f39a20/veier-til-samarbeid.pdf

Som støttespiller er det her din kunnskap om offentlig tilskudd, 
stiftelsers mandater og frister, samt nettverk i privat sektor 
kommer til nytte. Har du en oversikt klar?

 Kunder

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Start med å be unlimiteren om å sette opp absolutt alle  
kostnadene som følge av å drive den sosiale virksomheten. 
Ikke glem å øremerke midler for å lønne den som leder – dette 
er ideell business, ikke frivillighet. Selv om alle kostnader ikke 
kan dekkes med det første må alt skrives inn for å ha et  
realistisk bilde på fremtidens økonomiske bærekraft. Hvis det 
ser umulig ut allerede nå er det tankevekkende i seg selv og 
viser hvorfor det ikke kan realiseres i det formatet. 

2. Gradvis må dette bli mer nøyaktig – og koblet til full  
økonomisk oversikt. Dette er beskrevet mer i kapittelet om 
regnskap og budsjettering (se s. 103).

 Kostnader

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Anslå hvor mye inntekt som kan skaffes fra ulike kilder:  
blandede finansieringsmodeller (se s. 104) er vanlig hos sosi-
ale entreprenører, så denne delen av kanvaset kan med fordel 
deles opp i i) gaver, ii) tilskudd og iii) inntekt fra salg av  
tjenester og/eller produkter. 

2. Tenk nøye på hva som kan gi en forutsigbar inntekt – her 
kan det være viktig å huske at hele rasjonale bak en sosial  
virksomhet er at de har fordelen av å styre egen framtid  
uavhengig av andres tilskuddsmandater. I tillegg er en ofte stilt 
påstand om at det er vanskeligere å tjene profitt/overskudd  
fra produkter og arrangementer sammenlignet med tjenester 
med lave utgifter. Sosiale entreprenører er flinke til å bygge 
tjenester inn og ved siden av kjernevirksomheten: å holde 
foredrag og kurs er viktig inntekt for flere.

 Inntekter

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Dette er en viktig del som støttespiller for en sosial  
entreprenør. Det skiller seg fra et kommersielt kanvas, fordi  
de kan dele ut profitten til eiere og aksjonærer. En ideell  
virksomhet tjener gjerne profitt eller overskudd, og etter  
driftskostnader, brukes disse på en ”regenerativ” måte. Det vil  
si at pengene brukes på å skape mer sosial effekt, enten i 
samme virksomhet eller et annet sted med frivillige eller  
sosiale formål. Dermed bør denne delen av SBC koble dette  
til valg av juridisk form (se s.98) – ”asset-locked” – og det bør 
skrives hva som skjer med eventuelt overskudd/profitt.

2. Bruk gjerne støttespillertimer til å diskutere tema som:

• Begrepet “overskudd” er et vanlig ord i frivillig sektor, ofte 
knyttet til donasjoner og medlemskap som forretnings- 
modell. Sosiale entreprenører selger tjenester og produkter 
og kan generere overskudd på mer forretningsmessig vis. 
Det kalles profitt.

• Begrepet “profitt” er vanlig i kommersielle selskaper, men 
oppleves ofte litt ubehagelig i noen ideelle fora. For ideelle 
sosiale entreprenører er det ikke stor profitt i seg selv som 
er “problemet”, men hva man gjøre med den.  

• Velferdsprofitører - diskusjon mulig om profittdrevne  
virksomheter vs. ideelle virksomheter. 

 Profitt/overskudd

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Hva er det unike som virksomheten/ideen leverer som skal 
bidra til at målgruppen har det bedre? Dette er viktig å ha 
sikret hos den sosiale entreprenøren slik at de bruker det i 
eksterne og interne samtaler. Det brukes i heispitch (se s. 93) 
og andre former for kommunikasjon. 

2. Se nøyere på VisDet! (se s. 76), endringsteori (se s. 72) og 
muligens empatikartlegging (se s. 84) for å analysere om det 
sosiale verdiforslaget treffer målgruppen som forventet. 

 Sosialt verdiforslag

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:
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1. Hva er det som får kunden til å like og sette pris på  
tjenestene/produktene som selges? Er det kvalitet, pris, eller 
samfunnsgevinst? Hvis det siste, er det godt mulig det bør  
uttrykkes på en annen måte enn i “sosialt verdiforslag”  
(se over) for å pakke det inn til ulike kunder. 

2. Bruk et empatikart (se s. 84) for kunder. Intervju en kunde 
for å få økt forståelse av om de ville ha kjøpt eller støttet det 
som virksomheten tilbyr, og hvorfor.

 Verdi for kunden

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013
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1. Hvordan skal du vise at aktivitetene du gjennomfører leder til 
samfunnsendringen som er målet du har satt for virksomheten 
din? 

2. Bruk VisDet! (se s. 76) som verktøy for å planlegge hvilke 
data du vil samle inn og hvordan, slik at du kan vise til effekten 
av arbeidet ditt.

 Effektmåling

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013
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1. Har ildsjelen en god historie som fikk dem til å brenne for 
formålet bak etablering av virksomheten? Bruk den! 

2. Samle gode historier underveis. Flere er bedre: en interes-
sent som har “investert” i virksomheten, en fra målgruppen, 
en som er beslutningstager, osv. Bruk gjerne teknikker fra 
“historiefortelling” for å utvikle historiene (se s. 95). Et tips er å 
bruke endringsteori (se s. 72) og impact story canvas (se  
s. 96) som rammeverk for endringshistorier. Disse fungerer bra 
fordi historien blir helhetlig heller enn et øyeblikksbilde som er 
frakoblet mål, ressurser, aktiviteter og utfall.

 Historiene

VISJON:

Social Business Model Canvas

PARTNERE
Hvem hjelper deg?

AKTIVITETER
Hvilke aktiviteter gjennomfører du?

SOSIALT VERDIFORSLAG
Hvilken forskjell skaper du? Hva må skje for at problemet 
du vil løse ikke lenger finnes?

KANALER
Hvordan når du ut til dine brukere og kunder?
Hva skal gjøre dem oppmerksomme på at du finnes, få 
dem til å kjøpe, hvordan skal du levere til dem, hvordan 
evaluere og følge opp?

MÅLGRUPPE
Hvem drar nytte av aktivitetene dine?

RESSURSER
Hva trenger du for å gjennomføre aktivitetene dine? 
Fysiske, menneskelige, eller intellektuelle (merkevare, 
data, etc.)

EFFEKTMÅLING
Hva vil du måle for å vise effekten av arbeidet ditt? 

KUNDER
Hvem betaler for produktet/tjenestene dine?

VERDI FOR KUNDEN
Hva er verdien for dem som skal betale?

OVERSKUDD
Hva gjør du med overskuddet etter at alle kostnader er 
dekket?

KOSTNADER
Faste og variable kostnader for å levere produkst/tjeneste og sikre ressurser

INNTEKTER
Salg, tilskudd, gaver, lån

GODE HISTORIER:

VIRKSOMHETSNAVN: 

DATO:

Inspirert av Business Model Canvas, Social Innovation Lab / 2013
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En støttespiller for meg….tror på meg, ser og lytter,  
utfordrer meg med gode spørsmål fram til jeg kommer til 
konkrete mål, gir ros og ris, møter meg med åpent hjerte 
uten å dømme, heller med respekt. » 

- Sara Melak Abeje, Voice of Lalibela

«
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Formål

Sosiale virksomheter eksisterer for å skape rom for  
endring. De som driver dem må kunne svare til alle  
tider: hva er det du vil at skal endre seg i samfunnet? 
Eller med andre ord: hva er ditt formål? Som fører til 
påstanden at sosiale virksomheter er formålsdrevne  
virksomheter.

Svaret på spørsmålet “hva er formålet” 
av virksomheten må være tydelig og 
bør ikke endres for ofte uten god 
grunn eller dypere innsikt eller mer 
kunnskap. Formålet bør ikke endres 
for å tilpasse seg bidragsytere. 

Et tydelig formål kan samle kunder, 
interessenter og målgruppen rundt 
en felles visjon.

For å utvikle velformulerte setninger 
om hvorfor virksomheten eksisterer, 
kan vi bruke ulike verktøy. Disse har 
som mål å spisse fokuset og forenkle 
utfordringen som adresseres, slik 

at den sosiale entreprenøren kan 
snakke med selvtillit om både formål 
og de underliggende strukturelle 
årsakene og synlige konsekvensene 
av problemet de adresserer. To verk-
tøy som kan hjelpe i formulering av 
formålet er:

1. En enkel formulering av formålet 
(se s. 65) (mission statement) kan 
konstrueres ut fra byggeklosser i en 
mal hvor man kan plukker ut ulike 
formål, målgrupper og ønsket effekt.

2. Problemtreet (se s. 67) gir dypere 
innsikt samtidig som det viser veien 

til klare formulerte konsekvenser av 
problemet. Hvis du bruker dette på 
en strategisk måte kan formulerin-
gene brukes i kommunikasjon med 
eksterne interessenter. Du kan også 
få hjelp til å identifisere de under-
liggende årsakene til problemet ved 
bruk av “problemtreet”. Det er nyttig 
både for innholdet i en sosial virk-
somhets kommunikasjonsstrategi, og 
for et skifte til en mer systemisk type 
entreprenørskap.  
Det er en naturlig utvikling for sosia-
le entreprenører som vil skape  
langvarig effekt.
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En formulering av formålet uttrykker 
svaret på virksomhetens “hvorfor?”. 
Det er selve grunnen til at virksom-
heten eksisterer. Det bør komme på 
plass tidlig i virksomhetens utforming, 
og endres bare om gründeren selv 
vil – ikke på grunn av andres  
finansieringskrav. 

Formulering av formål er satt sammen 
av to eller flere av disse bestanddelene 
(andre ord kan legges til):

Sak – ord som beskriver det over-
ordnede prinsippet, målet eller ideen 
som du støtter eller jobber for. 

Målgruppe – ord som beskriver de 
menneskene eller gruppene som vil 
nyte godt av innsatsen.

Strategier – ord som beskriver de 
tingene du vil endre.

Effekter – ord som beskriver 
endringene du vil oppnå på lang sikt 
med arbeidet ditt.

Formålsformulering - byggeklosser for nybegynnere

Sak

Hjemløshet

Ulikhet

Fattigdom

Sykdom

Urettferdighet

Klimaendringer

Forurensing

Sult

Målgruppe

Barn

Kvinner

Folk med  
funksjonshemning

Lavinntekstsfamilier

Grupper med  
minoritetsbakgrunn

Foreldre

Eldre

Dyreliv

Strategier

Nettverking

Rådgivning

Støtte

Opplæring

Finansiering

Hjelp

Omsorg

Beslutnings- 
påvirkning

Effekter 
Trygge hjem

Gode jobber

Levelønn

Ren luft

Tilgang til mat

Kvalitetsutdanning

God helse

Rettferdighet

Eksempel: 
Å skape varige løsninger (strategi) på fattigdom og urettferdighet (sak) med fokus på å forbedre liv og sørge for 
overholdelse av rettighetene (effekt) til kvinner og jenter (målgruppe).
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Problemtre og formulering  
av visjon
Hvorfor? En sosial virksomhet blir 
til fordi det finnes et problem som 
må løses. Å jobbe med å formulere 
hva det problemet egentlig er kan 
gi en felles forståelse for omfang, 
beliggenhet og type utfordring. 
Problemet kan deretter “snus på 
hodet” og brukes til å formulere en 
tydelig visjon/formål. Det lønner seg 
for en sosial entreprenør å kunne 
formulere begge deler på en tydelig 
måte både innad i virksomheten og 
til andre. 

Hvordan? Bruk god tid på dette med 
ildsjelen/sosial entreprenøren før 
dere snakker i dybden om løsninger. 
Flere etablerte sosiale  
entreprenører har endret strategi 
etter å ha gravd seg dypt nok i  
problemforståelsen. Dere kan  
begynne med en rask gjennomgang, 
og vil raskt få en forståelse av hva 
som kan sies med sikkerhet, og hva 
unlimiteren trenger mer kunnskap 
om. Stol på prosessen og spørsmålene 
i guiden på de neste sidene. 

Når? Det kan være lurt å gjøre dette 
tidlig i møte med unlimiteren for å få 
forståelse av problemets omfang og 
natur, for å sette problemet i  
perspektiv, og forstå årsaker og  
konsekvenser.

Tips til deg som er støttespiller: 
Har unlimiteren mest fokus på å finne 
måter å minske negative personlige 
erfaringer i hverdagen? Det er typisk 
at i en tidlig fase sosial virksomhet 
jobber mest med å adressere disse 
”konsekvensene”, forankret i 
personlige erfaringer og dermed 
både autentisk og forankret i ekte 
erfarte situasjoner. En slik tilnærming 
svarer ofte godt til finansierings- 
rammeverk brukt av stiftelser, private 
kunder og offentlig tilskudd. 

Jobber gründeren også med å  
endre rotårsakene og de strukturelle 
årsakene som holder dem på plass? 
Denne type arbeid er vanskelig å  
finne en økonomisk bærekraftig 

modell for, men er viktig hvis man 
har mål om at problemet skal for-
svinne på sikt. System-entreprenører 
inkluderer Forandringsfabrikken og 
Nedefra.

«A problem defined is a problem 
half solved» 
Anbefalt podcast: Your Undivided Attenti-
on, Tristen Harris and  
Daniel Schmachtenberger, 
 https://cdn.simplecast.com/audio/
1beb2301-b954-4718-ac31-006197b9bf1b/
episodes/2ef3ba00-adbe-4c30-8b-
d0-cd1c27e7a870/audio/502873b7-1e84-
4345-becf-8e4afbe5f06f/default_tc.mp3
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Problemtre – metodikk
Metodikken* er skrevet som om en unlimiter skal utføre 
oppgaven, etterfulgt av tips til deg som støttespiller.  

Skriv ned en påstand, 1-2 setninger, som svarer på de veiledende 
spørsmålene under. Sørg for å bruke data for å understøtte  
problemstillingen. 

• Hvorfor gjør du det du gjør?

• Hvilket stort problem eller urettferdighet motiverer deg  
og teamet ditt til å handle i utgangspunktet?

Tips til deg som støttespiller: 

Sørg for at problemsetningen er:

• formulert som en negativ setning 

• geografisk definert

• har en definert målgruppe

• tallfester omfanget av problemet hvis mulig. Hvis ikke, hent fra 
forskning eller påpek at det finnes behov for forskning

1 Start med stammen og definer problemet du 
adresserer.

* Instruksjonene bygger på innhold fra Ashoka sitt interne kurs om 

systemendring. Referanse er ikke tilgjengelig. 
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Skriv ned 3-4 utsagn som svarer på veiledende spørsmål under i 
1-2 setninger. Bruk data for å støtte uttalelsene dine.

• Hvorfor bryr du deg i det hele tatt om det store problemet?

• Hva skjer hvis det store problemet ikke løses i form av sosiale, 
økonomiske, politiske konsekvenser?

• Hvorfor skal andre interessenter være bekymret eller bry seg 
om det? 

Tips til deg som støttespiller: 

Dette kan være en god anledning til å ta språket og mandatene til 
bidragsytere og beslutningstakere i bruk slik at det blir lett å selge 
ideen til dem. Velg konsekvenser som de brenner for. Bruk tall og 
omfang hvis mulig.

 

2 Fortsett til kronen på treet hvor du skriver 
konsekvensene av det store problemet.
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Først skriver du ned 3-4 uttalelser som svarer på det første  
veiledende spørsmålet under. Vend så tilbake til hver av disse 
uttalelsene og svar på veiledende spørsmål nr. 2. Prøv å formulere 
navnet på et system som ligger bak hver uttalelse. For den  
endelige formuleringen, anbefaler vi å bruke en fast setnings-
struktur slik at uttalelsen fra rotårsakene inneholder navnet på det 
systemet som har ansvar.

• Hvorfor finnes dette problemet? Hva er det som forårsaker 
problemet?

• Hvilket system er ansvarlig for at å opprette og vedlikeholde 
grunnårsaken du har identifisert? 

Tips til deg som støttespiller:
 
Bruk sjekklisten på neste side for å kvalitetssikre både formulering 
og, mest av alt, forståelse av problemet. 

3 Fortsett til røttene til treet hvor du skriver  
rotårsakene til problemet.
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Hvis du vil jobbe videre med å endre rotårsakene - dvs. være en 
system-entreprenør - er det nyttig å velge å fokusere på kun ett av 
de mange systemene som er oppført i røttene til treet ditt.

Tips til deg som støttespiller: 

Ikke alle ildsjeler har ambisjoner å jobbe videre med rotårsakene 
gjennom systemendring. Det kan likevel være en fordel å ha tenkt 
på og identifiserte disse på en konkret måte. Dette gir ekspertise i 
feltet og profesjonalitet under pitching og samtaler med eksterne. 
Noen få ildsjeler er bare interessert i jobbe med systemene som 
opprettholder problemet på plass. Disse kan støttes på en annen 
måte enn de som vil etablere en sosial virksomhet.

Anbefalt online kurs i systemendring: https://www.ashoka.org/en-us/program/

systems-change-crash-course

4 Jobbe videre med å endre rotårsakene
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Problemtre – sjekkliste
En støttespiller bør bruke denne sjekklisten i møte med 
en unlimiter for å sørge for problemtreet har blitt brukt på 
mest konstruktiv måte.

Problem (se s. 67):

• Er problemet formulert som et negativt utsagn?

• Klarte du å unngå å beskrive løsninger? Se etter ord som  
”behov”, ”burde” ol.

• Har du fanget det geografiske omfanget av det store  
problemet?

• Inneholder problemformuleringen din statistiske data som  
støtter utsagnet ditt?

• Føler du at den problemformuleringen du valgte er den som 
beveger deg mest?

• Kan problemstillingen din lett gjøres om til en visjon ved å  
bruke en positiv formulering, og høres det riktig ut for deg?

Konsekvenser (se s. 68):

• Har du vurdert forskjellige typer konsekvenser - sosiale,  
politiske, økonomiske osv.?

• Ville disse konsekvensene virke overbevisende på viktige  
interessenter som er i stand til å påvirke det store problemet?

• Inkluderer uttalelsene dine statistiske data?

Grunnleggende årsaker (se s. 69):

• Er det sammenheng mellom systemet og årsakene du har  
identifisert?

• Har du også vurdert noen systemer som ikke er like åpenbare?

• Inkluderer uttalelsene dine om årsaker geografisk omfang?

• Har du støttet opp uttalelsene om årsaker med statistiske data?

• Har du merket deg en rot-årsak og system som du vil fokusere 
på, og gir det gjenklang hos deg?
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Endringsteori og logikkmodell

Endringsteori (theory of change) og logikkmodell (logic mo-
del) er visuelle oversikter som lar deg vise og teste om det 
du driver med faktisk fungerer. Gjennom modellene kan man 
tenke gjennom og fortelle en historie om hvordan aktivitetene 
man gjennomfører skal føre til den endringen man ønsker.

Innbakt i endringshistorien finner man både rom for prototyping (se s. 82) 
av både produkter og tjenester, organisering og kommunikasjon.

Endringsteori-strukturen ligger bak de fleste metoder for effektmåling og 
dokumentasjon. Det er samtidig viktig å erkjenne at forholdet mellom hand-
ling og utfall aldri er så enkelt i virkeligheten: sosial endring skjer takket være 
flere ting samtidig.

Endringsteori-modeller er lagt opp på en måte som fortelle en historie, og 
kan brukes både i strategiarbeid og kommunikasjon.

Tips til deg som er støttespiller:

• Det er nyttig å vite at endringsterori er teorien bak www.visdet.no. Dette 
verktøyet er et resultat av å tilgjengeliggjøre modellen til sosiale  
entreprenører i tidlig fase.

• Endringsteori, logikkmodell og IOOI brukes flytting i internasjonale  
sammenhenger innenfor debatten om samfunnsendring - både i positiv 
og kritisk kontekst. Hvis man skal diskutere endring og effektmåling (se 
s. 47 og 61), som VisDet!, (se s. 76) i eksterne fora er det OK å kunne 
koble det til endringsteori. Det er ikke nødvendig å bruke språket i møte 
med unlimitere.  

• Verktøyet kan være med å utvikle en måte å tenke på: å ha fokus på 
endringen man kan oppnå, heller enn tall og resultater uten den sammen 
tilknytningen til effekt. Det kan være en slags “Test at det du driver med 
fører til endringen du påstår”-verktøy. Eller et “Snakker du om antall uten 
å nevne om det fungerte?”-verktøy. 

• En endringsteori er rotete: det er mange faktorer som påvirker hva som 
skjer. Det er komplekst og i konstant bevegelse. Ingen kan planlegge 
et enkel prosjekt eller virksomhet som løser et problem alene. Samtidig 
er det mange som påstår at de faktisk klarer det – “mine tjenester løser 
det!”.
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• Det er mulig å zoome inn og vise bare det som virksomheten driver med 
– for å vise logikken bak det du har satt i gang. Denne modellen heter 
logikkmodell (logic framework) og er den som er vanlig å ta i bruk som 
verktøy, selv om frasen endringsteori (theory of change) er brukt likt. 

• Som rammeverk er det en forenklet og altfor lineær måte å se ting på. 
Det er likevel en nyttig øvelse for å teste logikken og utfall-fokus av alt 
en virksomhet driver med. 

Hvis endringsteori blir brukt uten sensitivitet for alt annet som skjer i verden 
eller nabolag (zombie-måling, lineært tankesett mm) kan den lett kritiseres. 
Men uten å kunne forsvare hvordan aktivitetene bidrar til ønsket endring, er 
den sosiale virksomhet på tynn is.  IKEA referer til sin endringsteori som sitt 
rammeverk for arbeidet med sosiale entreprenører over hele verden. De er 
ikke alene – dette er et universelt, internasjonalt verktøy og tankesett.

Endringsteori
Gir oversikt over helheten og alle mulige veier til endring - rotete og komplekst

Logikkmodell
Viser kun veien til endring sett ut fra ditt program - ryddig og oversiktlig
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Modellen over er en slags veiviser til 
hva som kan føres inn i hver del av 
logikkmodellen: bruk støtteteksten  
i hver kolonne for å finne ut hva som 
er mest nyttig for unlimiteren å for-
dype seg i først. 

Det er nyttig å bruke tid på å beskrive 
situasjon, prioriteringer, antagelser og 
eksterne påvirkninger også - de er 
veldig  

viktige deler av en endringsteori.
Start med langsiktig effekt, ytterst til  
høyre – som er samme som visjonen 
til virksomheten – og så hopp til 
venstre siden, for så å fylle inn fra 
venstre til høyre.

Det kan fungere bra hvis støttespiller 
klarer å tolke det som er sagt av en 
ildsjel i en ustrukturert samtale, til et 
endringsteoriformat: hør nøye på det 

Endringsteori 

- metodikken

de forteller og skriv det opp på en 
whiteboard eller papirark mens de 
snakker. Selve modellen kan forklares 
i mer detaljer etterpå - for eksempel 
du kan ta opp mangelen av kobling 
mellom en aktivitet og påstått  
endring, eller spør etter å se  
dokumentasjonen som kobles effekt 
til resultater, eller har det vist seg 
at det er ikke nok ressursser til å 
drive planlagt *aktivitet, eller  

at det blir vanskelig å vise til endring 
uten at man måler noen indikatorer  
- muligheter å avsløre interessante  
relasjoner og koblinger er mange!

Veivisermodellen i figuren viser  
rammeverket for endring - situasjonen 
(kontekst), prioriteringer,  
antagelser mm - i tillegg til logikk-
modellen. Disse er viktig innramming 
og bør huskes under diskusjoner. 

Ressurser

Antagelser Ekstern påvirkninger

Evaluering: datainnsamling, analyse, tolkning, rapportering

Aktiviteter Resultater Endringer
kortsiktig

Situasjon

Behov
Ressurser
Symptomer vs
   problemer
Interessenter
   engasjement

Prioritering

Vurder:
Mission
Visjon
Verdier
Mandat
Ressurser
Dynamikk
Lokalet
Samarbeid
Konkurranser
Ønsket formål

Det som 
investerers

Ansatte
Frivillige
Tid
Penger
Forskning
Utstyr
Tech
Partnere

Det som 
utøves

Verksted
Produkter
Rapporter
Tjenester
Undervisning
Rådgiving
Vurdering
Evaluering
Media
Parnerskap

Mål antall

Deltagelse  
+ fornøyelse

Deltagelse
Kunder
Organisasjoner
Beslutningstagere

Mål antall

Læring
0-6 mnd

Kunnskap
Meninger
Holdninger
Ferdigheter
Ambisjoner
Motivasjoner

Mål økning/ 
endring

Handling
1-2 år

Adferd
Praksis
Beslutninger
Politikk
Samfunns- 
engasjement

Mål økning/ 
endring

Rammeverk
3, 5, 10 år

Sosial 
Økonomisk
Sivilsamfunn
Miljø

Dokumenter eller 
mål endring

Endringer
mellomsiktig

Effekt
langsiktig



Norge Unlimited Håndbok for støttespillere

75

Tips til deg som er støttespiller:

Ressurser (Inputs): det som investeres i virksomheten, for eksempel:  
mennesker, midler og partnere. Husk: en sosial entreprenør med erfaring 
i problemet de driver med har egne styrker som en ressurs. Å gjøre dette 
eksplisitt kan gi selvtillit og innsikt. 

Aktiviteter er alt virksomheten driver med. Hvis det ikke er notert i kolonnen 
blir det lett glemt. Er det mulig å samle ulike aktiviteter i programmer? Alt 
som handler om barn og unge, alt som handler om drift og markedsføring, 
osv. 

Resultatene (outputs/results) er hva som faktisk leveres som resultat av 
disse. Resultatene er lett å måle og er tall. Flere sosiale entreprenører har 
ikke tenkt på å telle og dokumentere hvem som kommer på aktivitetene eller 
engasjere seg på andre måter. Å begynne med dette er et viktig skritt i riktig 
retning. 

Endringer (outcomes) er endringene som skjer på grunn av resultatene. De 
beskrives som ”økning av”, ”reduksjon av” o.l. og er av type ”læring, handling 
eller en ny politikk”, ofte avhengig av tidshorisont (se rosa kolonner) Utfall 
kan måles med god planlegging. 

Effekt (impact) er den langsiktige endringen som skapes i samfunnet, del-
vis på grunn av det sosial virksomheten har drevet med – hold fokus på å 
vise hva virksomheten selv har bidratt med. Historiene og sitater er viktige 
i tillegg til måling – de aller fleste har utrolig gode historier men glemmer å 
samle dem systematisk.  

Bruk Visdet! (se s. 76) hvis mulig, det forenkler mye av endringsteorien til 
noe som er både forståelig og forankret i omfattende databaser. 
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Måling av samfunnseffekt

Kartlegg det!

Undersøk det!

Fortell det!

På www.visdet.no finner du Norge Unlimiteds 
verktøy for sosiale entreprenører som vil vise 
endringene de skaper gjennom arbeidet sitt. 
VisDet! er, som de alle fleste verktøy med 
samme mål, basert på endringsteori (se s. 72) 
og koblingen mellom aktivitetene som  
gjennomføres og effekten det skaper.

For å være en “vellykket” sosial virksomhet 
må man kunne vise til at man oppnår positiv 
effekt knyttet til den visjonen man har sagt at 
man ønsker å nå. Det er selvsagt i tillegg til 
det økonomiske.
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Tips til deg som er støttespiller:

• Skap en positiv stemning: dette kan være morsomt! Flere sosiale 
entreprenører kommer aldri i gang med effektmåling fordi det er 
“for vanskelig” og ”for krevende”. For dem som får det til er det 
utrolig morsomt og givende å kunne vise til effekten man har 
bidratt til å skape. En skikkelig mestringsopplevelse. 

• Ikke prøv å måle for mange ting. Velg maks tre indikatorer selv om 
det er mulig å kjenne seg igjen i flere effektområder. 

• Husk at andre har vært her før, og at det finnes databaser over 
både hva er gode indikatorer, gjennomtenkte maler for hvordan 
man kan samle inn dataene som trengs, og inspirasjon om hvor-
dan å presentere det utad. Dette er innebygd i VisDet!, noe som 
er uvanlig og kult! 

• Still spørsmålet ”hvordan ser det ut” flere ganger... Endring kan 
vise seg på mange måter, for eksempel økt antall smil, likes, klem-
mer eller økt antall timer med tilstedeværelse, eller fravær. 

• Undersøkelser og digitale spørreskjemaer kan være veldig  
nyttige, eller være et lite tilfredsstillende verktøy. De er ofte brukt 
som en standard metode for å samle inn data, men kan noen 
ganger gi lite data tilbake. Hvis Unlimiteren har et godt nettverk 
og høy grad tillit, kan en undersøkelse fungere bra. 

• Start fra dag én. Hvis man skal vise til endring så må man ha noe 
å sammenligne med fra før endringen skjedde. 

• Vær klar over hva du ikke måler, og hvorfor - dette kan være f.eks. 
systemendring og ringvirkninger.
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Tjenestedesign (human centred design)

“Bruker i sentrum” har blitt et viktig mantra i store deler 
av kommunenorge og i privat sektor. Det handler om å 
åpne for innspill fra de som det skal lages produkter og 
tjenester for. Løsningene skal designes med empati for 
brukerne, med en helhetlig og samskapende metode.

Tjenestedesign er den delen av det 
brukersentrerte feltet som har fokus 
på tjenesteutvikling og innovasjon. 
Det tar for seg fem prinsipper:

• Mennesker i sentrum: Ta ut-
gangspunkt i menneskers behov 
og adferd for å skape menings-
fulle tjenester.

• Samskaping: Involver alle berørte 
parter i tjenestedesignprosessen 
for å gi eierskap.

• Helhetlig tilnærming: Ta hele  
tjenesten i betraktning for å skape 
en god og sammenhengende  
opplevelse for alle berørte parter.

• Visualisering: Visualiser infor-
masjon og idéer for å forenkle 
kompleksitet og skape felles 
forståelse.

• Test tidlig og ofte: Lag utkast 
til ulike elementer av tjenesten 
gjennom hele prosessen for å 
utprøve, validere og videreutvikle 
ideer. 

Les mer her: https://www.ks.no/fagomra-
der/innovasjon/innovasjonsledelse/vei-

kart-for-tjenesteinnovasjon/ 

“Double diamond”-tilnærmingen er 
en kompetanse som flere ansatte 
(og konsulenter) bruker når de skal 
forbedre en tjeneste med utgangs-

punkt i brukerreisen. Metodikken 
handler om fire faser spredt over  
to sykluser med divergente og  
konvergente prosesser: 

• Forstå/utforske: samle kunn-
skap, definer problemet og hent 
innsikt 

• Definere: analysere innsikt,  
utvikle flere ideer, planlegg  
prosjektet

• Utvikle: design prototyper, test, 
få tilbakemeldinger, kartlegg plan 
for implementering

• Levere: Ferdigstille tjenester, 
sørg for tilbakemeldinger, del 
med organisasjon

Modellen (brukes av Stavanger 
Smartby) er et rammeverk for  
designtenkning som kombinerer  
tjenestedesign, dobbel diamond  
tilnærmingen og kan ha overlappende 
elementer med endringsteori (se s. 
72), Lean (se s. 80) og prototyping 
(se s. 82).
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Tips til deg som er støttespiller:

• Bruker som innsikt og bruker som løsning - økning i bruk av  
tjenestedesign har ført til en mer helhetlig tilnærming til målgruppen for 
en tjeneste, spesielt når det gjelder økt innsikt ut fra et brukerperspektiv. 
Metodikken har dermed bidratt til økt relevans og kvalitet av tjenester. 
Veiled gjerne unlimitere i hvordan de kan ta i bruk tjenestedesign- 
prinsipper i utviklingen av sin sosiale virksomhet.

• Mange Unlimitere viser oss veien forbi tjenestedesign og bruker- 
involvering ved at “brukeren”/den som seIv står i en utfordring, eller nær 
den, (f.eks. en person som står utenfor jobbmarkedet) selv skaper  
løsningen. De kan skape og levere en tjeneste selv, med mulighet for at 
det offentlige støtter løsningen. Unlimterer har mye å bidra med, både 
i rollen som “bruker med innsikt” og i rollen “bruker som leverandør” av 
en ny løsning. En entreprenør har fokus på det siste, men de er verdifulle 
også i det første og kan kanskje selge relaterte tjenester - og dermed 
spille begge roller samtidig.

Kilde: Erik Lerhdahl

Kreativitet og reorientering

Kartlegging 
& innsikt

Idé & 
konsept

Prototyping 
& testing LØ

S
N

IN
G

Implementering - rammer - kompetanse

Tjenesteinnovasjon

Triple Diamond sandwich-modell
Modellen beskriver en innovasjonsprosess som består av tre hovedfaser: 
1) Kartlegging- og innsikt, 2) Idé og konsept og 3) Prototyping og test-
ing. 

I kartleggings- og innsiktfasen skal man finne innsikter og avdekke  
mulighetsområder. 

I idé- og konseptfasen er målet å utvikle ideer basert på avdekket innsikt 
og mulighetsområder. 

Til sist har man en prototype- og testfase der man foredler, utvikler 
prototyper og tester konsepter frem til ferdige løsninger.

Hver fase har en åpne og lukke-delfase og har derfor formen som en 
diamant, lik som dobbel diamant-modellen til det britiske designrådet. 
Fasene er iterative (repeterende), noe som vises med piler frem og 
tilbake. Et team vil for eksempel ofte se behovet for å utføre mer kart-
leggingsarbeid når de har utviklet nye konsepter. For å få fremdrift 
og retning i arbeidet, der det er tidsfrister og budsjett, vil det like fullt 
være nyttig å lukke en fase før man arbeider med neste, slik at man 
har navigeringspunkter i det videre arbeidet. 

Kilde: https://www.ledernytt.no/hvor-klar-er-du-og-ditt-team-til-aa-tenke-

nytt.6484658-355436.html

Se en mer detaljert beskrivelse av modellen i boken Kreativ næring, 
Anne-Britt Gran og Bjørn Eirik Olsen (red.)
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LEAN impact

Den populære modellen for forretningsutvikling LEAN 
startup er nå godkjent i Norge. Essensen handler om å 
utvikle en MVP (minimum viable product), lage prototype 
og få rask tilbakemelding fra kunder, for så å justere og 
repetere denne prosessen helt til man har fått til en god 
match mellom produkt og markedet (product market fit).

I denne metoden jobber man  
markedsrettet for å kunne oppnå 
vekst og skalering. To kjerne- 
hypoteser står i sentrum; den ene 
om verdi den andre om vekst. Ofte 
brukes en business canvas for å  
visualisere den helhetlige  
forretningsplanen. Målet er å teste 
og validere at en idé er økonomisk 
bærekraftig før man satser for fullt.

Hvordan kan LEAN brukes i 
en ideell sosial virksomhet?

Hvis du som støttespiller vil bruke 
LEAN med tidlig fase sosiale entre-
prenører bør du foreta noen  

justeringer slik at det ideelle  
aspektet blir ivaretatt:

• For de fleste Unlimitere vil  
filantropiske og offentlige til-
skudd være viktig både som 
oppstartskapital og disse  
aktørene vil også for flere være 
de viktigste kundene over tid. 

• Samfunnseffekt er like viktig som 
økonomisk bærekraft, og vekst 
betyr først og fremst å kunne 
spre sin samfunneffekt heller enn 
å bli større og selge mer. 

Du kan supplere de tre kjerne- 
hypotesene i LEAN med disse  
perspektivene:

Verdi (value hypothesis): I sosiale 
virksomheter har man to typer  
kunder: målgruppen og betalende 
aktører. På grunn av at man arbeider  
mot ofte sårbare målgrupper må 
man ha en dyp forståelse for  
målgruppen fra innsiden fra start  
- utprøvingen av ulike versjoner av 
et produkt eller tjeneste må ta  
hensyn til dette.

Det finnes flere muligheter til å søke 
midler fra filantropiske og offentlige 
kilder. De vil ha omfattende prosjekt-
beskrivelser på plass før de bevilger 
penger, i større grad enn kommersielle 
investorer i et fritt marked.

Vekst (growth hypothesis): Å skalere 
samfunnseffekt er ikke det samme 
som å skalere et selskap til å bli en 
stor bedrift med mange ansatte og 
høy omsetning. Sosiale virksomheter 
skalerer oftest gjennom replikasjon 
og i samspill med andre, for eksempel 
med det offentlige, slik at ideene 
deres kan spres.

Samfunnseffekt (impact hypot-
hesis): Å skape samfunnseffekt er 
grunnen til at en sosial virksomhet 
eksisterer. Et tilbud skal ikke bare 
fenge målgruppen, men bidra til 
endringene man er ute etter. Derfor 
er det viktig å dokumentere  
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eventuelle endringer og effekt - det 
gir det som LEAN kaller en ”customer 
feedback loop” når det gjelder  
samfunnseffekt. Som støttespiller 
kan du oppmuntre til bruk av  
VisDet! (se s. 76) for å hente innsikt 
om hvorvidt produktet/tjenesten 
leverer samfunnseffekt i tillegg til en  
økonomisk inntekt. 

Anbefalt film: https://www.youtube.com/
watch?v=YqKMStWb3dw

(Lean Startup. Co., 2018)

Tips til deg som er støttespiller:

• Bli kjent med tilpasninger som 
trengs for å ta en Lean start-up 
model inn i en inkubator med 
fokus på ideelt sosial entrepre-
nørskap. Se på den anbefalte 
filmen med andre i teamet ditt 
og diskuter likheter og ulikheter 
mellom Lean impact og Lean 
start-up.

• En fordel med en sosial  
LEAN-tilnærming er at den kan  
gi en struktur til en rekke  
aktiviteter (ide - MVP - protoype  
- test - innsikt fra tilbakemeldinger 
- justere). Det kan være nyttig for 

å motivere en unlimiter til å teste 
sin idé i minst mulig skala, for så 
å få innsikt om sannsynlighet for 
samfunnsmessig og økonomisk 
suksess på sikt. 

• Det er en god del overlapp 
mellom LEAN- og endringste-
ori-modellen. (se s. 73). Begge 
fokuserer på å teste ulike aktivi-
teter og de ser nøye på antagel-
sene som er innebygd i idéen. 
Bruk det som du føler passer for 
den du støtter, men være klar 
over viktigheten av å ha det so-
siale formålet som retning. Unngå 
det som kalles “mission drift” som 
kan skje hvis man bruker model-
ler som hovedsakelig er designet 
for å skape vekst og økonomisk 
gevinst.

 ◦ En social LEAN tilnærming 
har fokus på produkt- 
marked-økonomi match 

 ◦ En endringsteori har fokus 
på produkt-market-effekt 
match.

 ◦ En sosial virksomhet er av-
hengig av begge

• Social business canvas (se s. 
45) er verktøyet som tar opp 

mange av delene inkluderte i Lean 
modellen. Den har blitt justert for 
en sosial virksomhet som har mål 
å skape samfunnseffekt og øko-
nomisk gevinst. Sammenlign det-
te med kanvasene brukt i Lean 
startup miljøer slik at du er trygg 
på de unike delene av SBC.  
 

Hvis du vil lære mer: https://leanstartup.
co/social-good/
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Prototyping

Prototyping er et viktig steg i både kommersielle 
start-up akseleratorer, Lean (se s. 80) start-up  
metodikk og som en del av tjenestedesign (se s. 78)
med bruker i sentrum. 

Det er også viktig i sosial innovasjon 
og oppstart av en sosial virksomhet: 
målet er å se om noe man selger, 
enten det er produkter eller tjenes-
ter eller en annen form for aktivitet 
som workshop/seminar, har “et mar-
ked” som er interessert i det. 

I kommersielle start-up miljøer har 
prototyping mål å teste om noen 
vil kjøpe det som er introdusert i et 
marked. I sosial og ideelt start-up 
miljøer har prototyping mål å teste:

   i) om noen vil finansiere eller kjøpe 
      et produkt eller tjeneste

   ii) om noen vil delta i en aktivitet 
      rettet mot målgruppen 

   ii) om aktiviteter eller produkter 
      har ønsket effekt

Minste brukbare produkt (minimal 
viable product - MVP) er et enkelt 
verktøy for prototyping for å  
komme i gang. Det handler om å 
koke ned ditt produkt til det som 
er helt essensielt. Det kan være en 
prøverunde på en tjeneste, eller en 
enkel modell av det produktet du 
ønsker å utvikle. Målet er å kunne 
teste det med kundene/målgruppen 
din.

Du kan lese mer om verktøyet her: https://
prosperastiftelsen.no/slik-lager-man-en-m-

vp/

Dette er ikke et minste brukbare produkt

Dette er et minste brukbare produkt
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Tips til deg som er støttespiller:

Den første fasen av etableringen av 
en virksomhet er en god tid for å  
eksperimentere og prøve ut ulike 
ideer som kan føre til endring.

• Å justere underveis er viktig. 
Som støttespiller kan du vise 
at det er normalt at ikke alt går 
etter planen i begynnelsen, og 
være nysgjerrig med unlimiteren 
både på hva som går bra og ikke 
bra, og hvorfor, slik at hen kan 
justere sitt innhold etter disse 
tilbakemeldingene. 

• Hvordan evaluere

 ◦ Resultater (outputs) er antall 
workshops, arrangementer, 
kurs eller ting solgte. Kom 
noen? Var de fornøyd? Kjøp-
te noen? Hvor mange? Hvis 
svaret er nei, eller få, bør 
man vurdere en justering av 
tilbudet og en ny versjon – 
en ny prototyp – testet.

 ◦ Endringer og effekt (outco-
mes and impact) – se på den  
sosiale endringen som 
skjedde. Hvis 100 mennesker 
deltok på en aktivitet, men 
bare 10 rapporterte at de 
ble positivt påvirket, så må 
man lure på om aktiviteten 
bør justeres og en ny proto-
typ-aktivitet introduseres. 

• Involver målgruppen. Å invitere 
inn potensielle kunder/deltakere 
til å teste, evaluere og komme 
med ideer til videre utvikling kan 
bidra til at produktet/tjenestes-
ten blir mer aktuelt for dem. De 
kan også bli lojale kunder/bru-
kere fordi de føler eierskap og 
tillit. Det gir også større trover-
dighet utad at målgruppen har 
vært med på å involvert å utvikle 
produktet/tjenesten.
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Det har blitt vanlig i flere fag og sektorer å ta i bruk 
verktøy som hjelper med å sette seg inn i andres 
situasjon – å utvikle en empatisk forståelse for  
hvordan de erfarer noe. Innsikten brukes for å  
designe en tjeneste eller et produkt.  
Empatikartlegging - og forståelse av innsikten den  
gir - er viktig.

Personas er et lignende verktøy – der det tegnes og tilegnes en fiktiv  
representant ulike egenskaper som representerer en gruppe som produktet 
eller ideen skal “designes for”. I lokalt forankret og erfarings-basert sosialt 
entreprenørskap, skjer det ofte at grunderen selv tilhører målgruppen. Da 
kan empatikartet begynne med å gjøre om “de” (som i “Hva hører de?”) til 
“jeg” (som i “Hva hører jeg?”). 

Både empatikart og personas kan i lokalt og selverfarte tilfeller brukes på to 
måter: 
• som et verktøy for å dokumentere skriftlig hva som var drivkraften bak å 

starte en sosial virksomhet. Det kan gi en mindre personlig beskrivelse 
som kan være enklere å bruke som innspill i strategimøter mm.  

• for å bygge broer mellom fagfelt: å vise hva ildsjelen selv erfarer, på et 
fagspråk som åpner for ny forståelse av hvorfor ideen bak den sosiale 
virksomheten oppstod.

Empatikartlegging
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Tips til deg som er støttespiller

• “De” (i bildet av empatikartet) kan 
være ”du” eller ”jeg” når selv-erfarte 
utfordringer er i fokus. 

• Empati-kartlegging er en fin måte 
å hente sitater, bilder,  
eksempler og fortellinger fra folk.  
Disse kan brukes og beskrivelser (i 
problemtreet, se s. 67) av hva som 
skjer når det finnes strukturelle 
samfunnsproblemer.

• Et empatikart viser en  
representant fra en gruppe. For  
å få et mer utfyllende bilde kan 
du veilede Unlimitere til å lage 
flere kart for ulike mennesker i 
den samme gruppen, og slik vise 
variasjonen innen en gruppe.

• Du kan også lage empati-kart 
for ulike interessentgrupper, og 
sammenligne forskjeller og likheter 
mellom dem.

• Bruk ekte mennesker og inter-
vju dem for å få autentisk innsikt. 
Bruk sitater fra disse intervjuene i 
rapportering og historiefortelling 
(se s. 95).

SMERTER
Hva er de redde, 
engstelige og 
frustrerte over?

GEVINSTER
Hva er det de 
ønsker, trenger, 
håper på og 
drømmer om?

1. HVEM har vi empati med?
Hvem er personen vi ønsker å forstå?
Hvilken situasjon er personen i?
Hvilken rolle spiller personen i situasjonen?

Empati canvas

5. Hva GJØR de?
Hva gjør de i dag?
Hvilken oppførsel har vi observert?
Hva kan vi forestille oss at de gjør?

6. Hva HØRER de?
Hva hører de at andre sier?
Hva hører de fra venner?
Hva hører de fra kolleger?
Hva hører de i annen hånd?

4. Hva SIER de?
Hva har vi hørt at de har sagt?
Hva kan vi forestille oss at de sier?

3. Hva SER de?
Hva ser de i markedet?
Hva ser de i deres umiddelbare nærhet?
Hva ser de at andre ser og gjør?
Hva er det de ser på og leser?

2. Hva må de GJØRE?
Hva må de gjøre annerledes?Hvilken jobb må 
de får gjort? Hvilke beslutninger må de ta? 
Hvordan kan vi vite om  
 de lykkes?

7. Hva TENKER og FØLER de?

Hvilke andre tanker og følelser 
kan påvirke oppførselen deres?

Kilde: David Grey: 
Updated Empathy Map Canvas ©2017 David Grey, Gamestorming, Empathy Map Canvas, http://gamestorming.com/
wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-006-PNG.png
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Interessentkartlegging

En sosial entreprenør har ofte nytte av å kartlegge andre 
som har interesse for samme tema som dem, og å forstå 
mer om dem og hvilken rolle de kan spille i fremtiden.

Det er vanskelig å skape endring 
uten at alle er enige om et felles mål.

“Det handler om relasjonsbygging 
og om å bli kjent med tjenestene 
og tilbud” - sitat fra interessent NAV 
til Norge Unlimited.

Her er to verktøy for kartlegging og 
analyse av interessenter: 

Visuelt kart og analyse: Skriv  
visjonen i sentrum (eller delmål),  
relevante interessenter rundt den, 
med hver sitt eget mål på utsiden. 
Bruk symboler for å vise om de  
støtter eller har motstand til det  
unlimiteren driver med. 

Skriftlig: Lag en liste over  
individer inkludert navn og kontakt-
informasjon. Skriv inn kompetansen 
de har nå, og hva det er trolig at de 
kan utvikle i fremtiden. Legg til andre 
strategiske partnere selv om de ikke 
er direkte interessenter, i tillegg til 
en liste over de som kommer til å ha 
motstand.

Tips til deg som er støttespiller:

• Det kan føles litt selvsagt hvem 
man vil samarbeide med, men 
å bruke tid på disse verktøyene 
kan avsløre både individer og 
organisasjoner som kan være 
viktige å ha med i utviklingen av 
den sosiale virksomheten. 

• Det kan være nyttig å definere 
ulike klynger av interessenter for 

ulike delmål. Lag et kart og  
analyse for hver klynge. 

• Ta direkte kontakt med de som 
viser interesse og som kan ta 
avgjørelsene som trengs. Følg 
opp bare de med positiv energi 
og interesse.

Felles
mål, mission, visjon, 
formal, north star Aktør
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Aktør
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Navn   Organisasjon  Kompetanse og rolle nå Kompetanse og rolle i framtid

Andre strategiske partnere

De vi er avhengige av, men som kommer til å ha motstand

Klynge delmål
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Partnerskap

Ulike former for partnerskap er helt nødvendig. Ingen 
kan skape samfunnsendring alene. Utfordringene vi 
jobber med er komplekse, og har dype røtter. Mest 
sannsynlig finnes det flere aktører mot samme mål, 
men med ulike virkemidler.

Partnerskap betyr delt ansvar, økte 
ressurser, økt kompetanse, økt 
innsikt, nettverk, midler mm. Det 
er mange som prøver å bygge sin 
virksomhet og løsning på egenhånd 
eller innenfor et team. For eksempel 
har konkurransepregede startup-mil-
jøer ofte strenge “non-disclosure” 
avtaler. Samfunnsinnovasjon er 
per definisjon sosial i både mål og 
prosess. Det siste betyr at man bør 
involvere andre underveis -ofte i 
ulike former for partnerskap.

Vi kan beskrive ulike partnerskap 
som transaksjonelle eller transfor-
mative. I transaksjonelle partnerskap 
står en virksomhet i sentrum -målet 

med å jobbe med andre er å styr-
ke virksomheten. I transformative 
partnerskap står visjonen i sentrum - 
målet er at flere aktører med samme 
formål jobber sammen for å skape 
endring.

De fleste i offentlig og private sekto-
rene er vant med, og søker seg inn i, 
dobbeltsidige transaksjonelle part-
nerskap. Det kan være nyttig, men 
det kan være spennende og innova-
tivt å tenke mer strategisk samarbeid 
for en felles visjon. Det krever fler-
sidige partnerskapsformer og/eller 
samskapingsavtaler.

Tips til deg som er støttespiller: 
Introduser ulike partnerskaps- 
konsepter til unlimiterne og beskriv 
forskjellen mellom transaksjonelle og 
transformative partnerskap. Hva  
passer best i nåværende fase? 
Diskuter maktbalanse og likeverd, 
og hold fast ved prinsippene våre: 
nabolag, likeverd, fange lokal verdi 
mm. Du kan oppmuntre unlimiteren 
til å stille krav som gagner deres 
virksomhet, og være obs på å ikke  
gi bort for mye av merverdien til den 
andre.

Det er nyttig å lære om partnerskap 
med offentlig sektor. Det finnes gode 
så vel som utfordrende eksempler  
i ulike kommuner. Spør gjerne  

andre sosiale entreprenører om de 
vil dele informasjon om partnerskap 
de er i. I Oslo kommune finnes det 
for eksempel interesse for ideelle 
anskaffelser mens de kommersielle 
fases ut. Det går an å vinne oppdrag 
på anbud, men det finnes sam- 
arbeidsmodeller som FoU-partner-
skap og samskapingsavtaler.  
Interesse for innovasjon kan tolkes 
som interesse for nye type partner-
skap - inviter til åpen drøfting om 
hva kan testes og prøves?

Godt å vite om: https://www.ks.no/con-
tentassets/1df199aa2dcf4690a61be-
606fa9a66a6/hefte-sosiale-entrepreno-
rer-partnerskap-for-nye-losninger.pdf

VisjonVirksomhet
Virksomhet

Virksomhet i sentrum - egner seg 
til 1:1 partnerskapsavtaler som 
er transaksjonelle og har mål å 
bygge virksomheten større og 
sterkere. 

Visjon i sentrum - egner seg til 
nettverksbaserte partnerskap 
som kan føre til transforma-
tiv endring rettet mot en felles 
visjon. 
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En støttespiller kommer på banen for å hjelpe, 
motivere, gi gode råd og veiledning. »

- Rachida Aghbal, Kvinner i bevegelse

«
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Fra medvirkning til samskaping

Medvirkning handler om retten til å bli hørt i saker 
og prosesser som påvirker en selv. I mange tilfeller 
er dette en lovfestet rett (bl.a. i barnevernsloven, lov 
om pasient- og brukerrettigheter, og plan- og  
bygningsloven). Medvirkning kan skje på grunn av 
krav ovenfra, men i økende grad handler det også 
om innbyggere som krever å bli hørt.

Flere innbyggere ønsker å gi mer 
enn gode råd: de ønsker å delta 
aktivt gjennom for eksempel å levere 
tjenester som de utvikler i sine egne 
sosiale virksomheter. At de skaper 
sine egne tilbud og deltar i utviklingen 
av tilbud i sine lokalsamfunn kan vi 
forstå det som en form for demokra-
tisering av samfunnsinnovasjonen.

Sosiale entreprenører er også ofte 
klare til å skape tilbud sammen med 

andre på likeverdig basis, også kalt 
samskaping. I disse situasjonene er 
det viktig å verne om likeverdet  
mellom partene, slik at samskapingen 
blir reell i praksis.

Det viktig å være bevisst på graden 
av involvering: hva slags medvirkning 
eller samskaping er ønsket, og hva 
blir praktisert? Inviter gjerne til  
refleksjon rundt dette når unlimitere 
 skal gå inn i samtaler, kontrakter, 

relasjonsbygging eller tilby innsikter 
og kunnskap - på betalt eller frivillig 
basis.
 
Anbefalt lesning: Forankring fryder(2021) 
https://www.universitetsforlaget.no/inklude-

rende-by-og-stedsutvikling-1 og Demokra-
tiske byrom (2021) https://www.universitets-
forlaget.no/demokratiske-byrom
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Tips til deg som er støttespiller:

• Grunnivå: Arnsteins medvirkningsstige (Arnstein 1969) 

• Videregående nivå: I boken ”Ung medvirkning” (tilgjengelig gratis 
online og forfattet av styremedlem i Unlimited) finnes det mye  
relevante innhold om medvirkning og sosial entreprenørskap i 
tråd med Unlimited tilnærmingen. (https://press.nordicopenaccess.no/

index.php/noasp/catalog/book/150) 

• Ta ordene “medvirkning” og “samskaping” inn i et felles diskusjon 
med de du støtter. Hva betyr de for dem som sosial entreprenører? 
Hvilke erfaringer har de og hvordan føles det å engasjere seg på 
ulike trinn på stigen? 

Borgerkontroll

Delegert makt

Partnerskap

Reel deltakelse - borgermakt

Symbolsk deltakelse

Ikke deltakelse

Representasjon

Konsultasjon

Informasjon

Terapi

Manipulasjon

Figur: Pyramide for sosiale virksomheters deltakelse.

Bli  
selvstendig  

og være mentor

Etablere ideell sosial 
virksomhet

Teste og utvikle konsept

Motta støttetjenester og stipend

Presentere for interessenter

Identifisere prioriterte behov for lokal endring

Danne kunn-
skapsgrunnlag

Selvinnsikt Innsikt i  
lokalsamfunn

Skape ideer
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Kollektiveffekt

Kollektiveffekt (collective effect) er summen av at 
flere aktører jobber mot samme mål samtidig. Det 
står i motsetning til at virksomheter jobber for å nå 
et mål med sin egen løsning alene, i konkurranse 
med andre som deler det samme målet.

Et initiativ for kollektiveffekt kan en-
ten foregå gjennom formelle part-
nerskap eller gjennom et mer ufor-
melt nettverk. Man kan for eksempel 
sette sammen en gruppe relevante 
aktører med felles mål etter å ha 
gjort en interessentkartlegging (se 
s. 86)

Kollektiv effekt er i økende grad 
forstått som et nyttig tankesett for å 
takle sammensatte samfunns- 
utfordringer med mål om å få til 
langvarig endring. For eksempel kan 
Tøyen Unlimited tenkes som et  
initiativ for kollektiv effekt sammen 

med Områdeløft Tøyen og Grønland. 
Jo mer obs man er på slike  
strukturer, jo enklere er det å styre 
for å utløse maks effekt.

Tett samskaping og samarbeid kan 
skje på veien til å oppnå kollektiv 
effekt, men er ikke strengt tatt 
nødvendig. Det skiller seg dermed 
fra samskaping. Det er koordinering, 
kobling og bruk av noe felles  
metodikk mellom noen effekt- 
skapende aktører som er nøkkelen  
i initiativer som har som mål å oppnå 
en kollektiv effekt.

Fem prinsipper for å oppnå kollektiv- 
effekt:

1. Sett felles agenda og konkrete mål 
(formål, se s. 64).

2. Bruk felles målemetoder  
(f.eks. VisDet!, se s. 76).

3. Avtal forpliktende aktiviteter  
(f.eks. onsdagssamtaler (se s. 22) 
eller bruk av VisDet!).

4. Ha hyppig og åpen kommunika-
sjon (WhatsApp gruppe, SoMe)

5. Ha et felles sekretariat (Unli-
mited-inkubator, områdeløft eller 
andre)

Du som støttespiller har en rolle i å 
fasilitere og koordinere for den  
kollektive effekten som kan skapes 
i en nabolagsinkubator. Følg de 
fem prinsippene for å få det til. Du 
kan også vise hvordan hver enkelte 
unlimitere kan fasilitere sine egne 
initiativer for kollektiv effekt ved å 
gjennomføre det i inkubatoren.
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Tips til deg som er støttespiller:

• Minn unlimiterne på at initiativet deres bare er en liten del av det som 
påvirker en målgruppe. Det er godt mulig, særlig ved starten, at man 
kun oppnår kortsiktige endringer som skjer på grunn av at det er en ny 
virksomhet.  

• Flere organisasjoner med felles mål kan til sammen lage større gevinst, 
som på sikt kan føre til mer omfattende endring. Oppmuntre de du  
støtter til å satse på partnerskap med utvalgte interessenter, og at de 
bør være ambisiøse. Du kan kanskje hjelpe fram med å identifisere hvem 
som kan bidra med hva. 

• Se nøye på de fem prinsippene for kollektiv effekt når det gjelder  
nabolagsinkubatoren, områdeløft eller andre formålsdrevne initiativer.  
Er det rom for forbedring? 

Les mer om temaet her:
https://www.collectiveimpactforum.org/what-collective-impact

https://www.wearecocreative.com/who-we-are

RESSURSER RESULTATER
KORTSIKTIGE
ENDRINGER

MELLOMSIKTIG
ENDRING

LANGTIDS
EFFEKT

Org. 1

Org. 2

Org. 3

Org. 4

Org. 5

Enkel 

organisasjon

Flerpartner

samarbeid

Nabolag
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Kommunikasjon

Pitching er et felles verktøy i flere start-up miljøer. 
Pitching handler om å gi en overbevisende  
forklaring av et initiativ i møte med en investor  
eller potensiell kunde eller partner. Det kan skje i  
konkurranse med andre gründere foran en jury,  
eller alene i møte med den du vil samarbeide med.

I en god pitch, og ellers, er det av-
gjørende å vise både profesjonalitet 
og ekte kjennskap til problemet som 
adresseres. En unlimiter har ofte en 
fordel i å kunne fortelle autentiske 
historier for å engasjere publikum.  
En vanlig utfordring er å forklare 
hvordan virksomheten skal skape 
både sosial og økonomisk gevinst i 
så kort tid som en vanlig pitch  
(3-5 min.).

Tips til deg som støttespiller 
• Noen liker å pitche i en  

konkurransesetting, mens  
andre liker det ikke. Det er  

uansett viktig å kunne fortelle 
kort og konsist om ideen sin. 

• De fleste må bruke tid på å finne 
riktig innhold og form på pitchen 
sin. Tilby gjerne støtte slik at  
unlimiteren føler seg komfortabel 
og kan presentere seg med selv-
tillit til potensielle samarbeids-
partnere, investorer eller kunder.

• Skap gjerne muligheter til å  
pitche i trygge rammer ved å 
invitere relevante aktører til  
nabolagsinkubatoren, heller enn 
å dra til der den potensielle  
investoren holder til.

Heispitch:

Jeg heter...Deg

1. Hva er problemet, 
konsekvensene og 
rotårsaken/de syste-
miske driverne?

2. Hva skal du gjøre?

3. Kombiner 
setningene fra 
- 1. (problemet) og 
- 2. (hva du skal gjøre    
       med det) 
til en setning.
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Innhold: 
• Hold fokus på den dokumenter-

bare sosiale effekten og mission/
formål.  

• Minn unlimiteren på at deres 
egne styrker er en viktig ressurs 
og en unik form for menneskelig 
og kulturell kapital som de kan 
fortelle om.

• Tips om at det er nyttig å  
inkludere hva slags sosial  
entreprenør man er. (ideelt AS, 
forening el.)

• Hvis det er relevant kan man 
gjerne fortelle om hva slags 
endring man driver med: om det 
er å lette konsekvensene av et 
problem eller endre rotårsaker 
og systemer.

• Hva er unlimiteren ute etter:  
oppmuntre unlimiteren til å 
fortelle tydelig hva de ønsker fra 
den som hører på: er det sam- 
arbeid, finansiering, rådgivning, 
el.?

Hvem er i publikum? 
• Private investorer har ulike mål: 

noen vil ha avkastning, andre 
ikke. Finn ut på forhånd hvem du 
snakker til.

• Hvis publikum består av offentlig 
ansatte er det som regel en  
fordel å presentere en løsning 
som det offentlige selv kommer  
til å ha vedlikeholdsansvar for. 
Hvis du kan presentere en  
løsning som innebærer å inngå 
partnerskap hvor andre tar seg 
av drift og vedlikehold, er de ofte 
mer interessert.

• Kan den sosiale entreprenøren 
foreslå i pitchen at de kan kobles 
opp til allerede eksisterende 
tiltak og tilbud fra det offentlige? 
Ikke som ansatt, men som  
samskapende partner?
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Historiefortelling med 
mål og mening

Å fortelle historier er en god måte å invitere noen 
inn i arbeidet ditt på en engasjerende og levende 
måte. En nær fortelling med rød tråd kan gi  
publikum en mulighet til å forstå arbeidet til en  
unlimiter på en mer virkelighetsnær måte, og  
skape engasjement og støtte. Unlimitere kan bruke 
historiefortelling som verktøy i møter, og gjennom 
film til bruk i markedsføring, søknader og i direkte 
henvendelser til ulike målgrupper. 

Som støttespiller kan det være nyttig 
å kunne litt om historiefortelling, 
og oppmuntre unlimitere til å bruke 
dette potensielt kraftfulle verktøyet. 
Mye kan gjøres på egenhånd med 
telefon, og enda mer med litt enkelt 
utstyr. Hvis man velger å leie noen 
inn har vi erfart at det er viktig at 
det er noen som forstår hvor viktig 

effekten som en sosial entreprenør 
skaper er. Mange reklame- eller  
markedsføringsbyråer har ikke  
erfaring med sosiale entreprenører, 
og koster mye.

Anbefalt ressurs: https://www.digitalstory-
tellers.com.au/

oppfordring  
til handling
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Tips til deg som er støttespiller: 

• Unlimitere kan koble historien de vil fortelle til innholdet de har utviklet  
i verktøy som VisDet! (se s. 76) og endringsteori (se s. 72). De er ofte 
historier i seg selv: de starter med visjonen, og fyller inn med aktiviteter 
og resultater, før de ender med tall for effekt. Problemtreet (se s. 67) gir 
god oversikt over årsakene og konsekvensene. Empatikartlegging (se  
s. 84) kan gi autentiske sitater og kobling til ekte mennesker. Tjeneste-
design (se s. 78) kan også inneholde historier fra innsiktsarbeid, testing 
og implementering. 

• Unngå å fortelle historiene som handler bare om et individ eller om  
resultater uten å koble disse til samfunnseffekt. Disse er ikke impact  
historier selv om de kan virke emosjonelt sterke eller viser imponerende 
tall. 

• En historie-canvas med mål og mening (Impact story canvas) kan være 
et nyttig verktøy. Den over er tilgjengelig på https://www.digitalstorytellers.com.

au/. Nettsiden har tilleggsressurser for å guide en nybegynner gjennom 
både historiefortelling og filming av seg selv. 

• Du kan råde tidligfase entreprenører uten solide økonomisk grunnlag til 
å finne lokal hjelp til å lage film, heller enn å betale eksterne byråer. Du 
kan koble dem med en ungdomsredaksjon i nabolaget (f.eks. Ildfluene 
på Tøyen), noen i Norge Unlimited sine nettverk, eller andre i nabolaget 
som kjenner til virksomheten eller personen og samt betydningen av å 
forbedre livskvalitet blant målgruppen. 

• Verkstedet “Storytelling for Changemakers” ble holdt på Tøyen i 2020. 
Be Tøyen Unlimited om deling av innhold hvis du er interessert i å holde 
noe lignende i din nabolagsinkubator.
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Selskapsform

En sosial virksomhet, eller ideell bedrift (social  
enterprise), er i denne håndboken definert som  
en bedrift med samfunnsnyttig formål og ideell  
juridisk form.

Vi har valgt å bruke begrepet “ideelt sosialt entreprenørskap” for å tydelig- 
gjøre at de sosiale virksomhetene i nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited 
er en del av den sosiale økonomien. De kan samles under samme paraply 
som frivillige og ideelle organisasjoner, og kan, og bør, velge andre juridiske 
former enn de som er skapt for markeds- og profittdrevne selskaper. Dette 
er diskutert i håndboken i overordnet perspektiv.

Det følgende er en kortfattet oppsummering av det praktiske du som støt-
tespiller bør ha kunnskap om for å støtte en ildsjel i etableringsfasen på en 
god måte når det gjelder valg av selskapsform: 

Valg av selskapsform: 
• Enkeltpersonforetak. Enkelt og billig å etablere. Ingen forsikring hvis ting 

går galt i bedriften eller ved sykdom. Ikke å anbefales på sikt, men kan 
være nyttig i de første månedene hvis man for eksempel trenger organi-
sasjonsnummer raskt.

• Forening. Gratis og enkelt å etablere hvis to eller flere er med. Vanligvis 
koblet med en betalende medlemsbase, men det er fullt mulig å sette  
kontingenten til 0 kr.

• Ideelt AS. Enkelt og rask å etablere. Gründere må ha 30.000 NOK på 
konto for å etablere (som “Gjør det!”-pakken kan gjøre mulig).  
Registreres som et vanlig aksjeselskap med klausuler i vedtektene om i) 
begrensning på aksjeutbytte ii) eierskap ved slutt av virksomhet  
overføres til en organisasjon i samme sektor. Fordel med formen er i) det 
viser at man er en bedrift og ikke frivillig organisasjon, ii) forsikring i  
tilfelle sykdom eller konkurs. Se registrering (les mer side 101) for mer 
detaljer. 

• Samvirke. De fleste sosiale entreprenørene i Frankrike og Italia har 
kooperativer, arbeider-eide virksomheter. I Spania er Mondragon  
Corporation en av verdens største sosiale virksomheter. I Norge er 
Aurora Verksted et inspirerende eksempel på hvordan samvirkeformen 
kan gi nyttig eierskap og ansvar til alle som er tilknyttet organisasjonen. 

• Stiftelse. Mer papirarbeid under etablering og innrapportering. Det 
finnes to typer stiftelser: de med kommersielle aktiviteter og de uten. 
Günderen må ha 100.000 kr under etablering. Eierskapet ligger hos  
styret, ikke gründeren. Dette er noe å vurdere hvis det blir uenighet  
senere i virksomhetens vekst. 

• Andre muligheter finnes, som for eksempel Golden Share-modellen.
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Tips til deg som er støttespiller:

• Du kan forklare unlimitere at å ha en ideell juridisk form kan ha flere for-
deler. Noen av disse er: 

 ◦ Man kan registrere seg i frivillighetsregisteret og dermed kvalifisere 
seg til å kunne søke midler på samme vilkår som frivillige  
organisasjoner – for eksempel fra stiftelsene og offentlig sektor.

 ◦ Det er mulig å forklare til mennesker som kunne tenke seg å bidra til 
virksomhetens utvikling på frivillig basis, at ingen profitt/underskudd 
blir delt ut til aksjeeiere eller noen få eiere. 

• Spørsmålet om juridisk form knytter seg også til en europeisk forståelse 
av feltet:

 ◦ Det er en økende forståelse i Europa og andre land for at ideelt  
entreprenørskap (social enterprise) er en del av den sosiale  
solidaritetsøkonomien og at denne sektoren trenger tilpasset støtte 
og rammeverk for å vise hvor viktig det er å bygge en verden hvor 
alle trives. I Storbritannia har man definert en CVSE-sektor (charity, 
volunteer and social enterprise).

 ◦ Det finnes et økende antall “social finance”-investorer som vil  
støtte bedrifter som hører til ideell sektor. Disse skiller seg fra  
“impact investors” som satser på profitt-drevne selskaper som  
også leverer sosiale- og miljøeffekter. 

 ◦ Å være en ideell bedrift åpner for en blanding av inntjening fra 
salg av produkter og tjenester, sammen med inntekt fra til-
skudd og gaver (blandet finansieringsmodell, se s. 104).

 ◦ Fortell gjerne om selskapsformen som er etablert i Storbritan-
nia for ideelle bedrifter: Community Interest Company (CIC) - 
noen er interesserte i å reflektere over om det er behov for noe 
lignende i Norge.

En oversikt over selskapsform finnes i: Håndbok i sosialt entreprenørskap. Fra idé til 
levebrød, Sandvik, Arvesen, Hasselknippe (2021), https://www.sosentboka.no/
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Ulike typer entreprenørskap

Det kan tenkes at tydeligere  
definisjoner trengs for å skille  
mellom ulike bedrifter som vil skape 
positiv effekter. For eksempel: 

• Impact-selskap har som mål å 
være både økonomisk bærekraf-
tig og skape samfunnsgevinst og 
har AS som juridisk form. 

• Ideelle sosiale virksomheter 

(social enterprise) (fet skrift) 
starter som ideelt sosialt entre-

prenørskap og har juridiske for-
mer som kan registreres i frivillig-
hetsregisteret. Disse selskapene  
nærmer seg en regenerativ 
forretningsmodell – i kontrast til 
en ekstraktiv modell som tar ut 
ressurser enten som økonomi 
eller materialer.

Den europeiske kommisjonen viser 
til styringskomponenten av en sosial 
virksomhet som like viktig som den 

samfunnsrettede- og entreprenørielle- 
dimensjonen (se figur til høyre). Sty-
ringsdimensjonen og den ideelle  
selskapsformen uten aksjeutbytte 
- er to kriterier som er inkludert 
i Europa for å definere en sosial 
virksomhet (se listen til venstre) - er 
ikke med i noen norske definisjoner 
per i dag. Det finnes heller ikke noe 
sertifisering av sosial virksomheter 
i Norge for å sikre at alle punktene 
man skal sørge for er tatt hensyn til 

er med.
Når ideelle gründere kommuniserer  
i offentlig rom er det viktig at de  
definerer sin form for sosialt  
entreprenørskap for å sørge for full 
forståelse for hvordan de driver virk-
somhetene sine. I Norge i dag kan 
hvem som helst definere seg som 
sosial entreprenør så det er viktig 
å presisere hva slags selskap man 
driver.
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Tips til deg som er støttespiller: 

• Bruk figurene på denne siden for 
å vise at definisjonen av “social 
enterprise” er lik ideelle orga-
nisasjoner i Norge når det gjel-
der f.eks. styringsdimensjonen. 
Dermed passer ideelt entrepre-
nørskap som beskrivelse av det 
Unlimited driver med. 

• Bli godt kjent med EU-definisjonen 
slik at ideelle entreprenører føler 
seg sikre i møte med andre i 
Norge som er mindre kjent med 
formen.

Dette er EU sin definisjon av “social 
enterprise”, som henger sammen 
med Norge Unlimited sin definisjon 
av “ideelt sosialt entreprenørskap”:

• The organisation must engage 
in economic activity: this means 
that it must engage in a  
continuous activity of production 
and/or exchange of goods and/
or services. 

• It must pursue an explicit and 
primary social aim: a social aim is 
one that benefits society. 

• It must have limits on distribution 
of profits and/or assets: the  
purpose of such limits is to  
prioritise the social aim over 
profit making. 

• It must be independent i.e. 
organisational autonomy from 
the State and other traditional 
for-profit organisations. 

• It must have inclusive governance  
i.e. characterised by participatory 
and/or democratic decision-ma-
king processes.  

Sosial dimensjon
Et uttalt og overordnet 
sosialt formål (ideelle 
organisasjoner)

Entreprenøriell  
dimensjon
Vedvarende økonomisk 
aktivitet (tradisjonelle 
bedrifter)

Styrings-dimensjon
Begrenser utdeling av 
utbytte og/eller  
eiendeler
Autonom organisasjon
Inkluderende styresett
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Registrering i Brønnøysund- 
registrene + Ideelt AS

Altinn 
Altinn har en god oversikt over  
hvordan man registrerer en  
virksomhet i Brønnøysundregistrene. 
De dekker alle de vanlige juridiske 
formene inkludert enkeltperson-
foretak, forening, samvirkeforetak, 
stiftelse og AS. De har også gode 
hjelpetjenester man kan benytte  
seg av. 

Les mer på Altinn: https://www.altinn.no/
starte-og-drive/starte/registrering/

Ideelt AS
Et område hvor Altinn har mindre 
kunnskap er ideelt AS. Det finnes en 
Wikipedia-side som oppsummerer 
(under) og hvis disse vilkår skrives 
inn i vedtektene kan man godkjennes 
som Ideelt AS og dermed i frivillig-
hetsregisteret.

“Ideelle aksjeselskap er juridisk sett 
ikke en egen organisasjonsform 
og er i likhet med vanlige aksjesel-
skap underlagt aksjeloven. Innenfor 
sosialt entreprenørskap er ideelt 
aksjeselskap en organisasjonsform 
som ofte blir brukt. Selskapsformen 
nevnes som et alternativ til stiftelse 
i forslag til ny stiftelseslov.
Aksjelovens minstekrav til ved-
tektene forutsetter indirekte at 
et aksjeselskap i vedtektene kan 
bestemme at selskapets overskudd 
skal gå til andre enn aksjeeierne.  
Et aksjeselskap behøver derfor ikke 
å ha til formål å skaffe aksjeeierne 
økonomisk utbytte. Det er også 
praksis for at overskuddet i slike 
aksjeselskaper unntas beskatning, 
på samme måte som tilsvarende 
stiftelser.” https://no.wikipedia.org/wiki/

Ideelt_aksjeselskap

En oversikt over selskapsformer  
inkludert fordeler/ulemper blir  
diskutert i boken “Håndbok for 
sosialt entreprenørskap. Fra Idé til 
Levebrød”. Her anbefaler de Ideelt 
AS for sosiale entreprenører, og 
skiller mellom ideelt og ordinært AS 
på tre måter: 

• Det er bestemt i vedtektene at 
selskapet har et sosialt formål i 
stedet for et formål om å gi ak-
sjonærene økonomisk utbytte. 

• Det er bestemt i vedtektene at 
det ikke skal tas utbytte fra over-
skuddet.

• Det er bestemt i vedtektene at 
alle verdier i virksomheten skal 
tilfalle en organisasjon/virk-
somhet med tilsvarende formål 
dersom selskapet oppløses.

Les mer i Håndbok for Sosialt  
Entreprenørskap (sider 76-80): https://
www.sosentboka.no/start
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Tips til deg som er støttespiller:

• Noen entreprenører i tidlig fase er usikre på registrering og trenger 
støtte for å oppdage at det er fullt mulig for dem å klare registrering selv, 
uten å betale noen for videre hjelp. 

• Bruk Altinn – de har god oversikt over alle former med unntak av ideelt 
AS. 
 

• Bruk støttespillenettverket ditt for å bli kjent med den ideelle formen - 
flere støttespillere og unlimiterer har god erfaring og kan skaffe  
eksempler av vedtekter som har inkludert setningene som trengs for å  
bli godkjent som ideelt AS. 
 

• Den endelige avgjørelsen om selskapsform skal selvfølgelig unlimiteren 
ta. Du kan dele informasjon om fordeler og ulemper.  
Nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited støtter ideelle aktører. Hvis en 
unlimiter etablerer ordinært AS kan vi støtte dem ved å finne et nytt 
arbeidsfellesskap med kommersielle støttefunksjoner.
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Økonomi, regnskap og merverdiavgift

Mye av det å drive den økonomiske delen av en virksomhet er dekket i 
andre kilder og av andre støtteorganisasjoner. Noen gode eksempler er: 

• Batteriet. En ressurs for alle som vil starte en frivillig organisasjon, også 
for ideelle sosiale entreprenører. De har kontorer i Bodø, Trondheim, 
Oslo, Bergen og Kristiansand. De tilbyr kurs og veiledning for folk som vil 
starte eller drive en frivillig organisasjon eller ideell virksomhet https://www.

batteriet.no/hva-tilbyr-vi/

• Håndbok i sosialt entreprenørskap. Fra ide til levebrød dekker overord-
net hva man bør vurdere når det gjelder økonomi, inntjening, regnskap 
mva, og mer. https://www.sosentboka.no/start

• Social Impact Lab (i Bergen) har samlet flere online ressurser, blant an-
net et nettkurs «Økonomi: sunne regnskapsrutiner og hva investorer ser 
etter» https://www.socialimpactlab.no/nettkurs

• Skatteetaten har regelmessige kurs: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-or-
ganisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/

• Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner er en omfattende og 
tydelig oversikt over hvordan man kan holder oversikt over økonomi og 
rappoteringskrav. Den ble publisert i 2006 men mye er fremdles rele-
vant: https://www.fordelingsutvalget.no/element_db/236_oekonomihand-
bok.pdf

• Ungt entreprenørskap har gode digital verktøy med flere maler som kan 
være nyttig å laste ned og ta i bruk. https://www.ungdomsbedrift.no/UEUB/Utvik-
ling-drift/Regnskap

Merverdiavgift (MVA)

Mva til en verdi av 25% må inkluderes på de fleste fakturaene, men under-
visning og noen andre form for tjenester er unntatt mva og dermed faktu-
reres med 0%.Du kan lese mer om dette på  https://www.skatteetaten.no/
bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-mva/

Tips til deg som er støttespiller:

Minn alle de en nyetablerte entreprenører du støtter: 

• Å behold bilag og kvitteringer. Det er alt for ofte et problem når det 
kommer til rapportering. 

• Ikke gå over en eneste tidsfrist - det koster veldig mye

• Du som støttespiller holdes ikke ansvarlig for at andre rekker sine leve-
ranser. Gjør dette tydelig tidlig: Det er alltid virksomhetsansvarligs ansvar 
å forholde seg til gjeldene regler innen økonomi og regnskap.

• Henvis gjerne til kurs, veiledning og online ressurser som kan supplere 
det som du som støttespiller har tid, kapasitet og ansvar for å hjelpe 
med.
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Blandet finansieringsmodell

Når man blander tilskudd og salgsinntekt heter  
det blandet eller hybrid finansiering. Dette er  
vanlig språk i investeringsmiljøer og i økende  
grad i bistandsbransjen.

Sosiale virksomheter selger tjenester 
og produkter. Det kan være van-
skelig å skape en samfunnsgevinst 
samtidig som man konkurrerer om 
kunder med kommersielle, profitt-
drevne selskaper. Derfor er det, 
spesielt i virksomheter som er i tidlig 
fase, vanlig å søke midler i form av 
tilskudd og gaver mens man bygger 
opp salgskanaler og inntekt.

Noen sosiale virksomheter klarer 
etterhvert å selge nok til å være 
uavhengig av tilskudd. Andre kom-
mer aldri til å tjene nok fra salg til å 
dekke kostnadene sine. De satser på 
blandet finansiering som langsiktig 
modell.

Profitt = inntekter - kostnader

Ideelle virksomheter med nullpunktomsetning

Finansierings-
behov

Fremtidig profitt

Eur-NOK

Inntekter

Kostnader

Tid

Nullpunktomsetnings- 

periode

Tilbakebetalings- 

periode

Ideelle virksomheter uten nullpunktsomsetning

         Aldri lønnsom med alle aktiviteter

Kostnader
 

Inntekter

Tid

Eur-NOK
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Seed-, venture- og impact-investeringer er en måte å hente inn midler for 
selskaper som har tro på at det blir profitt enten nå eller i framtiden. Sosiale 
virksomheter uten kostnadsdekkende salgsinntekter tar sjelden kontakt med 
slike investorer - de vender heller mot filantropiske- og offentlige tilskudd. 
Det er likevel mulig å være et interessant investeringsobjekt, selv uten profitt 
(se figur under). Det kan til og med oppfattes som kreativt og ambisiøst å 
presentere en blandet modell til investorer. Noen kan se det som en måte å 
bidra til positiv samfunnseffekt. Denne modellen ser slik ut:

Det kan være en idé å dele inn inntektskilder etter hva de skal brukes for i 
virksomheten, delt etter profitt-genererende aktiviteter og de som går med 
underskudd (se eksempel fra Discovering Hands: https://www.discovering-hands.

de/international/page-international)

Bildene er hentet fra https://fa-se.de/en/. Her kan du også finne mer  
informasjon for sosiale entreprenører som er klare til å skalere i Europa.
 
For mer ambisiøse sosiale virksomheter som er ute etter investering kan 
peke dem i retning av “Social Finance Toolkit”. Dette er et omfattende nett-
kurs utviklet av Ashoka. I løpet av åtte moduler lærer man alt fra å definere 
sosialt formål (social mission), til hvordan man tar kontakt med investorer, og 
hva de er interessert i. Det er skrevet (på engelsk) fra et internasjonalt syns-
punkt men kan tilpasses Norge. Les mer her: https://socialinvestmenttoolkit.com/

…mezzanine-midler for å 
finansiere investeringer 
i en bærekraftig forret-
ningsmodell

Gaver

Offentlige 
støtte- 
midler

$-NOK

Kostnader
 

Inntekter

Tid

Tilskudd/
gaver

Finansiering 
med tilbake-
betaling

Intelligent 
kombinasjon 

for  
innflytelse

Impact- 
investering

…for å finansiere utviklingen av 
modellen, den vitenskapelige 
bekreftelsen og faglitteraturen

 …opplæring av 
spesialisert hel-
sepersonell som 
offentlig rehabili-
teringsprogramAldri lønnsom = kun tilskudd = potensiell blandet finansiering
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Offentlige anskaffelser

Innovativ anskaffelse

Offentlige anskaffelser er et verk-
tøy med enorm makt og muligheter. 
Hvert år blir milliarder av kroner 
brukt til å kjøpe produkter og tje-
nester for det felles gode. For noen 
år siden satset det som nå er DFØ 
(Direktoratet for forvaltning og øko-
nomistyring) på å fornye anskaffel-
ses-prosessene slik at de var bedre 
egnet til å styre innovasjon i en bæ-
rekraftig og brukertilpasset retning. 
Du kan finne flere gode eksempler 
og mye kunnskap anskaffelse.no, en 
dedikert fagside for offentlige an-
skaffelser. Her finnes også god støtte 
og veiledning som du kan henvise 
unlimitere til.

Andre land har satt spesielt fokus på 
hvordan man kan bruke anskaffelse 
for å øke samfunnsverdi i et offentlig 
anbud. Queensland, Australia samt 
Skottland er ledende innenfor feltet.

Les mer her: https://anskaffelser.no/

Les mer her: Adding social value when 
buying for goverment (2020) https://
www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0020/3980/socialprocurementguide.pdf

Kjøpe tjenester fra sosiale 
entreprenører - veileder

Selv om det er fullt mulig for det 
offentlige å samarbeide med sosiale 
entreprenører for å utvikle og kjø-
pe nye tjenester for innbyggerne, 
forteller både offentlige oppdrags-
givere og sosiale entreprenører ofte 
at prosessene blir vanskelige fordi 
anskaffelsesregelverket oppleves 
som en hindring.

I 2019 ble det utviklet en interaktiv 
veileder for offentlig ansatte som 
vil kjøpe fra sosiale entreprenører. 
Målet med veilederen er beskrevet 
som “å skape bedre forhold for sam-

arbeid mellom offentlige oppdrags-
givere og sosiale entreprenører, og 
å bidra til avmystifisering, rettslig 
trygghet og økt samfunnsinnova-
sjon”. Det ligger mye kunnskap inne-
bygget i veilederen. Som støttespil-
ler kan du gjerne informere offentlig 
ansatte i en bydel, for eksempel, om 
denne ressursen. Unlimitere har også 
nytte av å vite om dette - både til 

egen bruk og for å dele med de de 
ønsker som offentlige kunder. 

Les mer og bruk veilederen: 
https://anskaffelser.no/nyhetsarkiv/2019/03/
ny-veileder-kjop-av-tjenester-fra-sosia-

le-entreprenorer

(DFØ, 2019)
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Tips til deg som er støttespiller:

Du trenger ikke å være ekspert på offentlige anskaffelser, men du kan vite 
om ressursene som finnes om både innovative anskaffelser og veilederen for 
kjøp fra sosial entreprenører. Det er mulig at de offentlige kundene som *un-
limitere pitcher til ikke er kjent med dem. Det kan være konstruktiv å teste ut 
veilederen sammen for å se på muligheter. 

Vær oppmerksom på at tilbakemeldinger fra offentlige etater er at tidligfa-
se sosiale entreprenører ikke er kjent for å være alltid like profesjonelle og 
ryddige i måten de driver sine virksomheter når det gjelder leveranse og 
anskaffelse. 

Anbefalt film: “The power of governments to change our lives, with  
procurement”:  https://www.youtube.com/watch?v=8rnfEwPGZ9Q

(TEDx Talks, 2014)

Støttespillerdilemma

Som støttespiller er du kanskje ansatt i offentlig sektor selv, ofte i en stilling 
koblet til en områdesatsing eller annen relevant offentlig styrt initiativ, som 
for eksempel Smartby. Dette gir deg innsikt i prosesser og informasjon som 
ikke er offentlig tilgjengelig. Fordelen er at du med kunnskap fra innsiden har 
mulighet til å kunne bygge broer mellom mennesker og kunnskap, og åpne 
for samskaping.

Ulempen er at man kan føle at man blir inhabil. Det er en naturlig reaksjon. 
Samtidig bør man sjekke hvor grensen faktisk går: det kan være rom for å 
være innovativ og nytenkende med hensyn til å engasjere lokale ideelle 
entreprenører. Prøv å være utforskende før man eventuelt stenger døren for 
en mulighet. 
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En støttespiller er en person som er alltid tilgjengelig for 
å hjelpe unlimitere med rådgivning, veiledning og 
informasjon. En person kan ikke være unlimiter uten 
støttespiller. » 

- Amira Zantouti, Spør Meg

«
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NAV

Dagpenger under  
etablering
I de tilfellene når en ildsjel allerede 
har blitt innvilget dagpenger og vil 
etablere en egen sosial virksomhet, 
er ordningen “dagpenger under 
etablering” relevant. For å søke må 
man først innhente en “næringsfaglig 
vurdering” fra et eksternt godkjent 
selskap. Dette innebærer å skrive 
en forretningsplan og gjennomfø-
re et kort intervju, samt betale et 
gebyr som ikke dekkes av NAV. Disse 
oppgavene kan du som støttespiller 
bidra til, og en Unlimited-pakke kan 
eventuelt brukes til å betale gebyret.
 

Hvis søknaden blir godkjent har man 
rett til dagpenger i ett år uten at man 
må søke andre stillinger. Man har 
også lov til å tjene penger fra salg 
av tjenester og produkter i tillegg til 
å motta dagpenger. Ordningen kan 
sammenlignes med borgerlønn - 
den gir både økonomisk stabilitet i 
bunn og frihet til å pilotere kreative 
idéer.

Les mer her: https://www.nav.no/arbeid/
no/dagpenger#onsker-du-a-etable-
re-egen-virksomhet

Tilskudd som støtte til  
ansatte
Som ideell sosial entreprenør vil 

man drive en virksomhet som leverer 
både samfunnsmessig og økonomisk 
gevinst. Formålet kan for eksempel 
være å inkludere flere i jobb. I disse 
tilfellene kan NAV sin ordning for 
lønnstilskudd kan være relevant: 

Lønnstilskuddet gis til arbeidsgi-
vere som ansetter personer som 
har problemer med å komme inn 
på arbeidsmarkedet på ordinære 
lønns- og arbeidsvilkår. Det skal 
kompensere for å ansette individer 
med lavere produktivitet. Midlertidig 
lønnstilskudd kan vare i inntil ett år, 
og i inntil to år hvis ansatte har ned-
satt arbeidsevne. Det dekker 40% 
av lønn de første seks månedene, 

deretter 30%. Nav utbetaler tilskud-
det etterskuddsvis på bakgrunn av 
refusjonskrav fra arbeidsgiveren. 
Man kan søke om inkluderingstil-
skudd for å kompensere for kostna-
der knyttet til personer som trenger 
tilrettelegging av arbeids- eller 
tiltaksplassen (med en maksgrense 
på 136.000kr. i 2022).

Les mer her: https://www.nav.no/no/person/
arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-kom-
me-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/til-
skudd-til-lonnsutgifter/tidsbegrenset-lonns-
tilskudd

(NAV, 2021)

NAV kan være en relevant aktør for unlimitere på ulike 
måter. Noen har kontakt med NAV på egne vegne, men 
NAV kan også være relevant for å finne ansatte i en  
sosial virksomhet, eller få samarbeid med.
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Tilskudd til sosiale  
entreprenører og sosialt 
entreprenørskap
Nav er også aktør i det bredere øko-
system for sosial entreprenørskap 
i Norge - både som direkte kunder 
av tjenester og produkter, og som et 
sted å søke økonomisk tilskudd.

Det er mulig å søke tilskudd fra NAV 
hvert år. Budsjettrammen er på rundt 
17 millioner kroner årlig. Formålet er 
å stimulere til utvikling av sosialt en-
treprenørskap rettet mot bekjempel-
se av fattigdom og sosial eksklusjon i 
Norge. Det står eksplisitt at:
“Ordningen skal stimulere til at egen-
organiserte som har erfart fattigdom, 
sosial og økonomisk eksklusjon, 
bidrar til utvikling av sosialt entre-
prenørskap med erfaringsbasert 
kompetanse og kunnskap. Det er 
vedtektsfestet at det ikke skal tas ut 
utbytte.” 

Kriteriene er på linje med Unlimiteds 
prinsipper og metodikk, og ordnin-
gen bør derfor være av relevans for 
flere i nabolagsinkubatoren. Vær obs 
på at søknaden er omfattende og de 
som blir bevilget midler blir prioritert 
i de neste rundene. Derfor kan det 

være lurt å vente til virksomheten 
kan vise til god samfunnseffekt og 
kan vise til en tydelig økonomisk 
plan før man bruke tid på å søke.

Les mer her: https://www.nav.no/no/nav-og-
samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/
nyheter/tilskudd-til-sosiale-entrepreno-
rer-og-sosialt-entreprenorskap-for-2016

(NAV, 2021)

Nav som kunder
Flere sosiale entreprenører vil ha 
NAV som kunder. Det er få som har 
klart å få langsiktige og forpliktende 
samarbeidsavtaler med det offent-
lige generelt og NAV spesifikt, men 
vi ser at interessen på begge sider 
øker. Det er nyttig for deg som støt-
tespiller og knytte kontakt med noen 
på ditt lokale NAV-kontor slik at du 
kan støtte med koblinger inn for 
Unlimitere om de ønsker NAV som 
kunde.
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En økonomi for mennesker 
og planeten?

Å drive et ideelt selskap mot et samfunnsmål har  
like egenskaper som det å drive en hel økonomi mot  
samfunns- og økologiske formål, og for å unngå  
dypere kriser enn de vi allerede står i.

Vi skriver dette i en tid hvor det skjer 
betydningsfulle endringer i oppfat-
ningen av hvilke økonomiske mo-
deller som er egnet til å adressere 
dagens store utfordringer - enten 
de er miljø- eller samfunnsrelaterte. 
Noen eksempler, både i visjonært og 
praktisk perspektiv, er: 

• Bærekraftsmålene er godt kjent 
og brukt i alle sektorene. Viser til 
kollektive mål for en bærekraftig 
verden, hvor de som vil kan koble 
seg på for å bidra til av vi opp-
når disse (kollektiv effekt). Noen 
aktører bruker derimot målene 
som “branding” uten å vise til 
en helhetlig tilnærming eller en 
fokus på effekt over utnyttelse.

• Smultring-økonomi (Doughnut 
Economics og Action Lab) ble 
introdusert med mål om å gi en 
helhetlig måte å vurdere lokale 
og globale tålegrensene for både 
planet og samfunn. Les mer på: 
https://doughnuteconomics.org/

• Formålsdrevet økonomi (mission 
driven economics). EU har defi-
nert fem utfordringer og etablert 
støttestrukturer rundt dem. I Nor-
ge ser vi slike tilnærminger hos 
Innovasjon Norge og Forsknings-
rådet, blant andre. Andre land 
har gått videre med etablering av 
formålsdrevne investeringsban-
ker (mission-driven investment 
banks). Anbefalt lesning: https://www.

ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publi-
cations/2021/jan/green-giant-new-in-
dustrial-strategy-norway 
Mazzucato, M., Kattel, R., Algers, J. and 
Mikheeva, O. (2021). The Green Giant: 
New Industrial Strategy for Norway. 
UCL Institute for Innovation and Public 
Purpose.

• Wellbeing Economy Alliance. 
Weall er en allianse av nasjoner, 
bevegelser og organisasjoner 
som vil jobbe sammen for en ny 
økonomi styrt av å trives i ba-
lanse med naturen. De bruker en 
systemendrings-tilnærming for å 
transformere økonomisk teori. Les 
mer her: https://weall.org/about

• B-Corps: en sertifiseringsord-
ning som et selskap kan søke 

på for å vise sine gjennomgåen-
de forpliktelser rettet mot drift 
som tjener planeten og fostrer 
rettferdighet. De har også le-
delsesstrukturer som innebærer 
at de tar fullt ansvar for disse 
aspektene i tillegg til økonomis-
ke resultater. B-Corps passer 
kommersielle selskap med sterke 
verdier og en tydelig miljø- eller 
samfunnsrettet visjon. Les mer her: 
https://www.bcorporation.net/en-us/
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”The Social and Solidarity Econ-
omy (SSE) can be defined as “a 
concept that refers to enterprises 
and organizations, in particular 
cooperatives, mutual benefit socie-
ties, associations, foundations and 
social enterprises, which specifi-
cally produce goods, services and 
knowledge while pursuing econo-
mic and social aims and fostering 
solidarity” (ILO, 2011).

Anbefalt lesning: ILO (2017) Social and 
solidarity economy and the future of work. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/
publication/wcms_573160.pdf

Solidaritetsøkonomi i  
Europa

Europa er godt i gang med å for-
bedre rammeverkene for det som 
kalles “the social and solidarity eco-
nomy”. En “Action Plan for the Social 
Economy” ble lansert i desember 
2021 etter flere års deltagende 
innspill og strategiutvikling. Den har 
ambisiøse mål for å inkludere  

ideelle virksomheter i samskapin-
gen av Europas industrielle fremtid. 
Oppfølgingsarbeidet inkluderer økt 
tilgang til midler, synliggjøring av 
hvor viktig denne økonomien er, 
bedre tilgang til informasjon og et 
nytt senter for sosial innovasjon. 

Les mer: https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1537&langId=en

Behov for å avklare  
tilhørighet for sosiale  
entreprenører i Norge

Norske organisasjoner som inklude-
res i “sosial- og solidaritetsøkono-
mien” er typiske frivillige og ideelle 
foreninger, samvirker og stiftelser. 
Det er bare i de siste fem-ti årene 
at sosiale virksomheter med ideell 
juridisk form har vokst fram som nye 
aktører. Ofte blir disse sett i sam-
menheng med kommersielle selska-
per med såkalt “dobbel bunnlinje” 
(økonomi og samfunnseffekt), heller 
enn med de ideelle. Dette fører ofte 
til forvirring både internt i Norge -for 
eksempel i anskaffelser og utdeling 

av tilskudd- og i utveksling av kunn-
skap med våre europeiske naboer. 
Tilgjengelige EU-midler blir oversett 
og partnerskap uteblir. Dette kan 
forbedres med økt bevisstgjøring 
rundt nyansene innenfor sosialt en-
treprenørskap, impact start-ups og 
ideelle sosiale virksomheter.

Anbefalt lesing: ”Norway Analysis Report: 
Results”: https://www.ashoka.org/en-nrd/
norwegian-changemaker-map
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Takk!

Vi står på skuldrene til store og små fagfelt med ildsjeler som har drevet frem kunnskap, forskning og 
refleksjoner som vi nyter godt av i nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited. I denne håndboken har vi 
forsøkt å samle de viktigste inspirasjonen slik at du som støttespiller skal ha tilgang på gode kilder til 
kunnskap og videreutvikling.

En spesiell takk til Integrerings- og mangfoldsdirektoraret (IMDi) som har gitt oss støtte til å skrive 
denne boken gjennom prosjektet “Støttespiller Lab”.
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Komplekse utfordringer - lokale løsninger


