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•  http://www.youtube.com/watch?
v=T6MhAwQ64c0&feature=related 



Fredag 8.2:    

•  Kl 10.15-11.00:  Grupper diskuterer og presenterer 
    artikler 

•  Kl 11.15-12.00  Forretningsmodell (forelesning) 
•  Kl 12.00-13.00  Lunsj 
•  Kl 13.00-13.45  Grupper: Forskerfabrikken, Pøbel,TL, 

     Unicus 
•  Kl 14.00-14.45  Presenterer  



“I have never known much good done by 
those who affected trade for the public good. 
It is an affection, indeed, not very common 
among merchants, and very few words need 
to be employed in dissuading them from it”  

Adam Smith 1776 



Sosialt entreprenørskap:  

Sosialt entreprenørskap innebærer etablering 
av virksomheter som har som mål å løse 
sosiale eller samfunnsmessige behov, som 
gjør det på en ny (innovativ) måte og bruker 
metoder og verktøy fra forretningsverdenen 
for å nå disse målene.  

 
Hovedmålet er å skape sosial verdi eller sosial 

endring (det økonomiske er middel for å 
oppnå hovedmålet) 

 
 
 
 



Fellestrekk:   

•  Sosialt fokus; hovedhensikten er å løse utfordringer og 
problemer i samfunnet 

•  Entreprenørskap; etablering av nye virksomheter eller 
aktiviteter 

•  Innovasjon; bruke av nye metoder og nye løsninger for å løse 
sosiale problemer 

•  Økonomisk bærekraft; fokus på marked, salg og 
inntjeningsstrategier 

•  Involvering; målgruppene som ofte er marginaliserte 
involveres i stor grad 

•  Agenter for endring; de er frontløpere for sosial forandring i 
samfunnet 



Offentlig, sivil og privat sektor 

Sosiale entreprenører beveger seg i spenningsfeltet: 
• Offentlig fordi de ofte skaper nye velferdsløsninger 
• Sivil fordi de har en sosial misjon og er verdibaserte, 
ofte kollektive løsninger 
• Privat fordi de i mange tilfeller tjener penger 

Også omtalt som: 
4.Sektors virskomheter, nonprofits for profit, double or 
triple bottom line business, social purpose ventures, 
social enterprises….  
 



Forretningsmodell 

•  En beskrivelse av virksomhetens verdiskaping 
•  Hva tilbyr eller leverer vi, til hvem?  
•  Hvordan gjør vi det, hva slags ressurser og 

kompetanse trenger vi og hvordan ser 
pengestrømmene ut ?  

Et rammeverket for hvordan man bedre skal formulere, 
forstå og analysere det bedriften driver med, slik at 
man får en felles forståelse for det man holder på 
med.  



Elementer i forretningsmodellen  

1.  Verdien – hvilken verdi oppnår kundene/brukerne som følge 
av tjenesten, produktet eller?  

2.  Markedssegment – hvem er målgruppen for tjenesten eller 
produktet?  

3.  Verdikjeden – hvordan skal man produsere og distribuere 
produktet?  

4.  Finansielt perspektiv – hvor kommer inntektene fra og hvordan 
er kostnadsstrukturen?  

5.  Verdinettverk – hvordan er posisjonen til virksomheten linket 
opp mot produsenter og kunder, komplementære 
virksomheter/produkter og konkurrenter?  

6.  Konkurransestrategien?  



•  Hvilke aktiviteter (prosesser) er involvert? 
•  Kunderelasjoner: Hvordan når vi ut til målgruppen?   
•  Partnere: Hvilke eksterne ressurser er involvert ? Trenger vì? 



•  For – profit form, men regulerer profitt og utbytte i 
stiftelsesdokumenter og vedtekter 

•  Nonprofit i form, loven begrenser distribusjon av 
profitt (men kan ha samme mål og drift) 

•  http://skollworldforum.org/editor-pick/should-your-business-be-
nonprofit-or-for-profit/ 

Valg av forretningsmodell og struktur 



Forretningsmodeller for sosialt entreprenørskap: 

1.  “Nonprofit ventures” 
–  100 % ekstern finansiering gjennom donasjoner, 

sponsorer og offentlig støtte 
 

2.  “Hybride ventures” 
–  Miks av ekstern finansiering + egen inntjening fra f.eks 

salg av egne produkter, egne ytelser 
 

3.  “Sosiale business ventures, sosiale entrepriser” 
–  100% egen inntjening for selv å kunne dekke alle 

kostnader + evt generere et overskudd 



1. Nonprofit ventures 

Livsglede for eldre 
•  Bedre hverdagen for eldre 

gjennom tilrettelegging av 
aktivitetstilbud 

•  Organisert som stiftelse med 
lokalforeninger 

•  Økonomiske bidrag fra 
næringslivet, prosjektmidler 
over statsbusjettet 

•    



2. Hybride non-profits 
Pøbelprosjektet AS: 
Hjelpe ungdom som har falt 

ut av videregående 
skole tilbake i skole, 
jobb eller annen 
utdanning 

 
Finansieringskilder: 

–  NAV, offentlig støtte 
–  Sponsorstøte fra næringslivet 
–  Gaver fra enkeltpersoner og 

privatpersoner  
–  Selger kurs, foredrag, pedagogiske 

verktøy mm 

 



3. Sosiale virksomheter 

Unicus:  
•  Norsk IT-konsulentselskap 
•  De ansatte har asperger syndrom 
•  Inspirert av og samarbeider med Specialisterne Danmark 

  “Via våre medarbeideres særlige evner kan vi konkurrere på 
markedsmessige vilkår. Profit er ikke et mål i sig selv,men 
et middel til å utvikle konseptet og skape enda flere 
arbeidsplasser.” 

 



Finansieringsformer	  for	  	  
sosialt	  entreprenørskap	  

Frivillighet,	  
ak.visme	  

Corporate	  social	  
innova.on,	  
samfunnsansvar	  Not-‐for-‐profit:	  

Miks	  av	  donasjoner	  
og	  egen	  inntjening	  

Not-‐for-‐profit:	  
Donasjoner	  

Social	  enterprise:	  
100%	  egen	  
inntjening	  

From	  Dees,	  1998b,	  Alter	  2002	  



Oppgave grupper 

•  Forskerfabrikken  
•  Pøbelprosjektet  
•  Trivselsleder  

•  Hva prøver de å oppnå? Hvilket problem? 
•  Hvordan gjør de det? 
•  Hva slags forretningsmodell? Selskapsstruktur? Finansiering? 

Inntekter?  
•  Ressurser?  
•  Viktige aktører, samarbeidspartnere?  
•  Hva skaper de? Hvilke resultater? 
•  Utfordringer?  



Finansiering 

•  Inntekter?  



Inntekter:  
•  Selge til NAV, barnevern, politi, fengsel, skoler, foreldre, vanlige 

folk osv  
•  Utviklingsmidler… 
•  Samarbeid med næringslivet 
•  Tegne fadderskap   
•  Motta gaver fra organisasjoner og privatpersoner 
•  Selge ulike produkter; kurs, foredrag, pedagogisk redskap (eks 

Pøbelspillet), show/forestillinger, bøker og cd 
•  Økonomisk støtte fra det offentlige, statsbudsjettet, 

kommunebudsjettet, NAV midler 
•  Få ting gratis 
•  Og stiftelser, venture filantropi, investorer (hvilke stiftelser har 

vi?)  



Ferd sosiale entreprenører:    

“Kjerneaktiviteten må være selvfinansierende”  

–  Hva menes med det?  

–  http://www.ferd.no/lang/no/show.do?
page=248;585 



Fordeler med forprofit: 

•  Fremmer innovasjon og effektiv utnyttelse av 
ressursene 

•  Bruke mulighetene som er, dirigere offentlige 
og filantropiske midler dit de trengs mest 
(ikke finnes markedsmekanismer) 

•  Raskere respons på endringer i markedet, 
evne til omstilling 

•  Tilgang på kvalifisert personale 



Utfordringer med sosiale og 
økonomiske mål 
•  Forskjeller i måling og parametre påvirker beslutningstaking og 

ekstern kredibilitet 
–  Hvordan ta beslutning basert på sosiale og økonomiske resultater 

når du ikke kan måle eller påvise de sosiale?  
•  Utfordrende å bygge en integrert organisasjon, kultur, identitet. 

Hvem ansetter du?  
•  Markedskrefters press på sosiale resultater 

–  Hva slags investorer?  3.parts betalere 
•  Sosialt og politisk press på det finansielle 

–  Begrense profitt, gjøre mest mulig ”godt” selv om 
forretningsmessige prinsipper sier nei? Vanskelig å si ”nok” 

–  Det er ikke greit å tjene penger på å gjøre bra ting? Eller?  



Hvordan overkomme utfordringene? 

•  Vær helt tydelig på hva du skal gjøre, mission, verdier, kultur.  
•  Forretningsmodell  

–  Social impact theory, tydelig endringsteori 
•  Betjene neglisjerte markeder, hvor profit er mulig å oppnå 
•  Tiltrekk deg kunder som verdsetter de sosiale resultatene / 

endringene du søker å oppnå 
•  Mål resultatene og test antakelsene dine  
•  Behold kontrollen i “sympatiske” hender, (tenk på eierskap, 

investeringer og kontroll (få med noen som deler ditt syn) 
•  Bruk tid på å bygge et engasjert og dedikert team 
•  Regn med motstand og lag en strategi for å møte den (dele 

åpent)  
•  Brand-  som står for kvalitet og leveranser 



Hva starter man når formålet er ideelt?  

•  Aksjeselskap 
•  Ideellt aksjeselskap  
•  Stiftelse 
•  Frivillig organisasjon (forening)  

–  Ideelle organisasjoner  
–  Interesseorg  



Selskapsformer 
AS:  
•  Ganske uvanlig å starte et AS som ikke har vinningsformål 
•  Forholder seg til aksjeloven 
•  Det er aksjeeierne som vil ha styringen og kontrollen med 

organisasjonen  
•  Eksempel: Forskerfabrikken, Trivselsleder 

Ideelt AS: 
•  Gjennom stiftelsesprotokoll, vedtekter og etablerende organer 

kan man ivareta et ideelt formål  
•  Eksempel: Pøbelprosjektet 

 



Stiftelse 
•  En formuesverdi som ved testament, gave eller 

annen rettslig disposisjon er stilt til rådighet for et 
bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial 
art 

•  Ingen eiere, den er selveiende, har heller ikke 
medlemmer med organisatoriske rettigheter  

•  Kan være alminnelig eller næringsdrivende 
•  Grunnkapital alminnelig:100 000, næringsdrivende: 

200 000 
•  Styret, vedtekter. Kontrollenhet: stiftelsestilsynet 
•  Eksempler?  



Frivillig organisasjon:  
•  Interesse organisasjoner: eks politiske, de som 
“mæler sin egen kake”  

•  Idelle organisasjoner: har hovedsaklig et annet mål 
enn å tjene penger 

•  Finansiering: som regel en blanding av private 
donasjoner og offentlige bevilgninger 

•  Kan også skape inntekt gjennom egne kommersielle 
aktiviteter, men omfanget av slike aktiviteter og 
bruken av slike midler kan være begrenset på visse 
måter (bla midlertidig)  

•  Hvem bestemmer?  



Eksempel: Barnevakten  

•  Ideell organisasjon som gir råd om barn og medier. 3 
ansatte 

•  Finansieres gjennom tilskudd fra eierorganisasjonen, 
prosjektmidler fra myndighetene og næringslivet og 
gaver 

•  Ryggraden er betalende medlemmer (3000 stk)   



Non-profit i Norge:  

•  Høyere terskel for arbeidsgiveravgift og 
moms, høyere nedre grense for inntekter (og 
noen holdes utenfor) 

•  MEN: lite å tjene på dette dersom man skal 
drive kommersielt  

•  Moms: slipper å betale moms på inntektene, 
men må betale på det de kjøper inn. Kan ikke 
føre momsregnskap og trekke fra.  



Kriterier for å tilfredsstille “The Mark” 
for social enterprises (UK): 
•  Your company has social and/or environmental aims? 
•  Your company has its own constitution and governing body? 
•  At least 50% of the company profits are spent on socially 

beneficial purposes? 
•  The company earns at least 50% of its income from trading? 
•  Your company can demonstrate that social/environmental aims 

are being achieved? 
•  If your company ceased trading, remaining assets would be 

distributed for social/environmental purposes? 



Social business,  
slik Muhammad Yunus ser det: 
The 7 Principles of Social Business are the principles that a business 
must follow to qualify as a social business. 
1. The business objective will be to overcome poverty, or one or more 
problems (such as education, health, technology access, and 
environment) which threaten people and society; not profit maximization; 
2. Financial and economic sustainability; 
3. Investors get back their money amount only.  No dividend is given 
beyond the investment; 
4. When investment amount is paid back, company profit stays with the 
company for expansion and improvement; 
5. Environmentally conscious; 
6. Workforce gets market wage with better working conditions; 
7. ...do it with joy. 



Social enterprise: 
“Businesses with primarily social objectives whose 

surpluses are principally reinvested for that purpose 
in the business or in the community, rather than 
being driven by the need to maximise profit for 
shareholders and owners.” 
      UK Government  



Theory of change – endringsteori  

•  En måte å strukturere arbeidet slik at du får 
en sammenheng mellom de endringene du 
ønsker å skape og de aktivitetene du skal 
gjøre  

•  Eksempel: 
–   Hvis tidligere rusmisbrukere får erfaring og 

kunnskap om entreprenørskap er 
sannsynligheten større for at de klarer seg bedre 
senere i livet   



The	  largest	  associa5on	  of	  social	  
entrepreneurs	  in	  the	  world	  

•  Founded	  by	  Bill	  Drayton	  
in	  1980	  

•  First	  Ashoka	  Fellow	  
elected	  in	  India	  in	  1981	  

•  Today	  over	  2000	  fellows	  
in	  60	  countries	  	  

•  A	  global	  nonprofit	  
organizaMon	  devoted	  to	  
developing	  the	  profession	  
of	  social	  
entrepreneurship	  	  



Selec5on	  Criteria	  

•  The	  knockout	  test:	  a	  
new	  idea	  

•  CreaMvity	  
•  Entrepreneurial	  quality	  
•  Social	  impact	  of	  the	  
idea	  

•  Ethical	  fiber	  



SE,	  likevekt	  og	  systemendring:	  	  
1.  IdenMfisere	  en	  stabil,	  men	  ureTerdig	  likevekt	  som	  

forårsaker	  ekskludering,	  marginalisering	  eller	  lidelse	  for	  
en	  bestemt	  målgruppe	  

2.  IdenMfisere	  en	  mulighet	  i	  denne	  likevekten,	  utvikle	  en	  
sosial	  value	  proposiMon	  	  

3.  Skape	  en	  ny	  stabil	  likevekt,	  som	  er	  mer	  reTerdig,	  som	  
minsker	  lidelsen	  Ml	  målgruppen.	  Skape	  et	  stabilt	  system	  
rundt	  den	  nye	  likevekten.	  	  

SYSTEMENDRING 



Muhammad	  Yunus,	  Grameen	  Bank	  
1.   Stable,	  but	  unfortunate	  equilibrium:	  

	  Poor	  Bangladeshis´limited	  op3ons	  for	  securing	  even	  the	  
3niest	  amounts	  of	  credit	  	  

	  
2.   Iden5fying	  an	  opportunity:	  

	  Poor	  women	  were	  extremely	  good	  credit	  risks.	  Could	  li>	  	  
	  themselves	  and	  their	  families	  up	  from	  poverty	  with	  even	  3ny	  	  
	  amounts	  of	  capital.	  	  

	  
3.   Forging	  a	  new	  stable	  equilibrium:	  

	  Microcredit	  has	  been	  established	  as	  a	  worldwide	  industry.	  
This	  IS	  the	  system!	  

	   	  	  
	  
	  
	  

	  	  


