KONFERENSDAGAR DEN 7–8 OKTOBER 2014 I ÖSTERSUND
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TEMA: DET NYA ENTREPRENÖRSKAPE
VÄLFÄRDSSAMHÄLLETS UTMANINGAR

Mittuniversitetet bjuder in till en konferens kring socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Temat är ”Det nya entreprenörskapet och välfärdssamhällets
utmaningar”, ett tema som ställer frågor om hur en breddad syn på entreprenörskap
kan bidra till nya modeller för utveckling av välfärd i samhället.
Ett välfärdssamhälle är ett samhälle där alla ska ha samma tillgång till samhällets välfärd. Det innebär
en önskan om att alla människor ska ha tillgång till bl.a. sysselsättning, social trygghet, utbildning,
sjukvård och omsorg utifrån samma villkor oberoende av var de bor. Trots denna önskan ser vi
stora orättvisor runt om i världen och en ojämn fördelning av resurser. Konferensens tema lyfter
fram några av de utmaningar som finns i samhället på vägen till utveckling eller bibehållande av ett
välfärdssamhälle och hur entreprenörskapet kan bidra densamma.
Kom och inspireras av spännande entreprenörer, kreativa organisationer och framträdande
internationella och nationella forskare som diskuterar, delar med sig av idéer och ger sin syn på
framväxten av ett bredare entreprenörskap.
Under dagarna kommer priset Årets Sociala entreprenör 2014 delas ut. Konferensen ger dig även
möjlighet till fördjupning inom speciella områden genom workshops.Vi hälsar dig varmt välkommen
till två spännande och kreativa dagar på Mittuniversitetet i Östersund.
Varmt välkommen!
Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA)

DAG 1, TISDAG 7 OKTOBER 2014 (SVENSKA)
09.30–10.00
Registrering och kaffe, hus G foajén
		
10.00–10.45
Invigning, sal F214
		
Anders Lundström, Professor emeritus och moderator för konferensen
		
Anders Söderholm, Rektor Mittuniversitet
		
Jöran Hägglund, Landshövding i Jämtlands län
		
Peter Gullander, VD Inlandsinnovation
		
10.50–11.00
Det nya entreprenörskapet och välfärdssamhällets utmaningar, sal F214
		
– Yvonne von Friedrichs, Professor Mittuniversitetet
		
Yvonne är professor i entreprenörskap och har även varit projektledare
		
inom det just avslutade mångvetenskapliga projektet SESPA vid Mittuniversitetet.
		
Hon kommer att tala om vikten av att utvidga entreprenörskapsbegreppet
		
till att omfatta människors, företags och organisationers möte med förändringar
		i välfärdssamhället.
		
11.00–12.00
Ung omsorg – Welfare 2.0, sal F214
		
– Arvid Morin, grundare och Benjamin Kainz, grundare
Vi startade Ung Omsorg för 7 år sedan utifrån tanken att förbättra samhället
med företagandet som redskap. Vårt syfte är att ge våra äldre som bor på
äldreboenden lite guldkant på tillvaron genom att organisera grupper av
ungdomar som kommer på besök på helgerna och gör sociala aktiviteter i
syfte att bygga broar mellan generationerna. Ungdomarna får i sin tur också
ett första meningsfullt extrajobb, och förhoppningsvis blir de även inspirerade
att söka sig vidare inom omsorgsyrket då sektorn står inför stora rekryteringsutmaningar. Vi tror välfärdssektorn behöver fler nya idéer, vilket vi kallar
Welfare 2.0. Vi kommer på plats berätta mer om vår resa och våra tankar
inför framtiden.
		
12.00–13.00
Lunch, Campus restaurangen, G-huset
		
13.00–13.45
Macken, sal F214
		
– Fredrik Bergman, grundare
För 10 år sedan var Fredrik med och startade kooperativet Macken, där
han numera arbetar som verksamhetsutvecklare. Macken, som en gång
startade runt soptippen i Växjö, genomgår nu social franchising och sprids
till fler orter. Han kommer prata om Mackens företagscenter i Växjö och
om arbetet med att bygga upp en företagsinkubator för människor som har
yrkeskunskaper och goda idéer men som lever på ekonomiskt bistånd, saknar affärskontakter, saknar kunskaper om företagande i Sverige och oftast
har svårt med språket. Han kommer även prata om hur man minimerar
riskerna i företagandet, för denna utsatta grupp.
		
13.45–14.15
Skapandet av ett socialt regionalt innovationssystem, sal F214
		
– Bengt Johannisson, Professor Linnéuniversitetet
Bengt är seniorprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Han
kommer prata om etableringen av samhällsentreprenörskap/socialt företagande som ett särskilt verksamhets- och forskningsområde. Det innebär att
koppling måste ske till andra företeelser som företagsstrategier och lokal/
regional utveckling. I det syftet har projektet SORIS – SOcial Regionalt Inno-

vationsSystem - lanserats för att dels hjälpa sociala företag att utveckla en
strategi som gör att de kan hantera det konstanta trycket på att diversifiera
sin verksamhet, dels komplettera befintliga modeller för regionala innovationssystem med en social dimension. Eftersom SORIS vill länka forskning
och praktik tillämpar projektet en interaktiv forsknings- och arbetsmetod.
Detta innebär att ett underifrånperspektiv praktiseras genom att universitetets huvudaktörer, studenterna, tillsammans med regionens sociala företag
mobiliserats i konkreta utvecklingsprojekt med ambitionen att bidra till en
reformering av marknaden och den offentliga sektorn.
		
14.15–14.40
Coompanion & Hälsorum Offerdal - Kooperativa lösningar inom
		
välfärden, sal F214
		
– Pelle Persson, Coompanion,
		
Robert Björngard och Lenita Norberg, Hälsorum
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. De erbjuder personlig rådgivning – även online och finns på 25 platser
i hela landet. Inledningsvis kommer Pelle Persson att visa den kunskap som
finns i landet när det gäller utvecklingen av kooperativ inom vård- utbildning,
omsorg och arbetsintegrerande sociala företag. Kooperativet Hälsorum kommer därefter att berätta hur deras idé om en kooperativt driven hälsocentral
utvecklades till en social innovation.
Hälsorum drivs som ett medborgarekooperativ i Offerdals socken i
Krokoms kommun. Det unika med vårt kooperativ är att medborgarna
själva driver företaget för att bevara välfärd och service i glesbygd. Värden
som tillgänglighet, bemötande och trygghet är starkt förankrade i personalstyrkan som arbetar i nära samverkan med bygdens befolkning. I samband
med nedläggningshot 1991 övertog personalen driften och så småningom
ägandet av hälsocentralen från landstinget. Hälsocentralen drevs som personalkooperativ fram till det fria vårdvalet 2010. Sedan omvandlades Offerdals
hälsocentral till ett medborgarekooperativ med idag ca 700 medlemmar.
Hälsorum driver idag både hälsocentral och företagshälsovård och har
under de senaste åren fått utmärkelser för sitt innovativa tänkande och sin
förmåga att utvecklas.
14.40–15.00
		
		

Gårdsnära – Sveriges största söktjänst för att hitta närproducerad
mat och dryck, sal F214
– Lisa och Erik Östling, grundare
Syftet med Gårdsnära är att göra det enklare för konsumenter att finna närproducerade alternativ samt att hjälpa till att stärka banden mellan producent och konsument. Gårdsnära är en modern webbtjänst som är framtagen
för att fungera lika bra i så väl dator som på smartphone eller pekplatta.
Med stöd för GPS gör Gårdsnära det lätt för konsumenter att hitta producenter var de än befinner sig i Sverige. Gårdsnärasdatabas innehåller 2167
producenter fördelade över landet och besöks varje månad av ca 22289
unika användare.
		
15.05–16.05
Parallella workshops inklusive kaffe
		1. Nordisk modell för socialt entreprenörskap – finns det?, sal G1350
		Ledare: Deltagare i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp kring socialt
		entreprenörskap.
		

		2. Så skulle en ny skola kunna byggas om den inte fanns, sal G1351
		Ledare: Ulrika Danielsson, Anders Olofsson och Anders Lundström –
		Mittuniversitetet
		3. Nya modeller för framtidens omsorg, sal G1352
		Ledare: Pelle Persson, Coompanion, Robert Björngard och Lenita
		
Norberg, Hälsorum, Arvid Morin och Benjamin Kainz, Ungomsorg
		4. Resurser för det nya entreprenörskapet, sal G1353
		Ledare: Fredrik Bergman, Macken och Bengt Johannisson,
		Linnéuniversitetet
		
16.10–16.30
Studentpresentationer
		
16.30–17.00
Hur mycket samhällsentreprenörskap får man för 20 miljoner kronor?,
		sal F214
		
– Eva Johansson, Tillväxtverket
		
Insatser och resultat från tre års arbete med samhällsentreprenörskap
		på Tillväxtverket.
		
19.00		
Middag på campus Östersund, G-huset

DAY 2, WEDNESDAY 8 OCTOBER 2014 (SWEDISH/ENGLISH)
9.00–9.45
		

From uncertainty to welfare, room F214
– René Mauer, Assistant Professor, Aachen University, Germany
René Mauer is both a researcher and practitioner in the field of entrepreneurship. He is an assistant professor at RWTH Aachen University and has
worked for 3M, start-ups and in consulting before. He co-owns a family business and is involved in other entrepreneurial projects. René is interested in
techniques for dealing with uncertainty as a cornerstone of the entrepreneurial
process. As partner of the international Effectuation Intelligence network he
transfers such knowledge on entrepreneurial processes into practice. Insights
from his practice work point to a lack of language and communication on
the notion of uncertainty in entrepreneurial projects. On the flipside, he sees
a lot of value in growing uncertainty expertise in people who want to learn
about entrepreneurship.
		
9.45–10.15
Presentation från vinnaren 2014 och prisceremoni/Presentation from
		
the winner of this year Social Entrepreneur and price ceremony,
		sal/room F214
		
10.15–10.35
Coffee
		
10.35–11.35
Socialt utanförskap, hemlöshet och missbruk, (in Swedish),
		sal F214
		– Anders Öfvergård
Anders Öfvergård känner vi igen som ’Arga snickaren på TV’. Han ligger
även bakom programmen ”Nybyggarna” och ’Arga restaurangen’. I sitt
arbete med programmen har han mött utsatta människor och försökt att
hjälpa dem tillbaka från socialt utanförskap, hemlöshet och missbruk.

11.35–12.20
From street children to citizens, room F214
		– Wanjiku Kaime-Atterhög, PhD, Uppsala University
Wanjiku is a researcher and social entrepreneur at Uppsala University. She
has a particular focus on addressing vulnerability among children and youth
by supporting culturally-driven social interventions, capacity building and
empowerment. She is the founder of House of Plenty (HOPE) rehabilitation
group home and HOPE- Vocational Training Institute (HOPE-VTI) for vulnerable
children and youth in Kenya. Through the House of Plenty, poor children and
youth have started businesses, become gainfully employed or pursued higher
education at local universities – in other words become citizens.
		
12.20–13.20
Lunch, Campus restaurant, G-house
		
13.20–13.50
Reach for change, room F214
		
– Alex Budak, Country Manager, Sweden
At Reach for Change, Alex runs an incubator for 12 of Sweden’s top social
entrepreneurs, helping them scale their organizations and their impact.
Before joining Reach for Change in late 2013, he co-founded, co-managed
and now advises the crowd funding site StartSomeGood.com, which has
supported the launch of over 300 new social ventures. An internationally
recognized entrepreneur, he’s spoken to groups about social entrepreneurship around the world and has written on social innovation for The Guardian
and US News.
Prior to StartSomeGood, he hosted a podcast for Ashoka and conducted
research on the intersection of new media and politics.
		
13.50–14.20
Will Democratizing Access to Innovation Increase Entrepreneurship?,
		room F214
		
– Howard Aldrich, Professor, The University North Carolina at Chapel
		Hill, US
In garages, workshops, renovated industrial buildings and warehouses,
“makers” are using cutting-edge technologies that allow them to design
and produce products not just for their own use but that also have commercial potential. The growth of the maker movement is thus facilitating user
driven innovation and the emergence of bottom-up entrepreneurship. These
technological and institutional changes in the past decade have substantially
lowered the threshold for entrepreneurs wishing to start their own businesses, across a variety of industries.
		
14.25–15.25
Parallel sessions including coffee
		1. Gender equal entrepreneurship, room G1350
		Chair: Cecilia Dalborg and Yvonne von Friedrichs, Mid Sweden University,
		
Ana Cabrera-Fernández, University Jaen, Spain and Barbro Widerstedt,
		
Swedish Agency for Growth Policy Analysis
		2. Bringing the youth in from the margins: working methodologies and
		lessons learned, room G1351
		Chair: Wanjiku Kaime Atterhög, Uppsala University and Charlotte Persson,
		
Mid Sweden University
		3. Makerspace, room G1352
		Chair: Eric Stålhammar, Makerspace Östersund and Howard Aldrich,
		
The University North Carolina at Chapel Hill , US

15.30–16.00
Report from all workshops and how do we continue?,
		room F214
		
– Anders Lundström, moderator
		
16.00		
End of conference

Anmälan till konferensen sker via: www.miun.se/sespa
Årets entreprenörskapskonferens är gratis, men om man uteblir och inte avanmält innan
första konferensdagen kommer en avgift på 500 kr att faktureras.
Vid frågor vänligen kontakta Carin Nordström, carin.nordstrom@miun.se
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