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Välkommen!

Entreprenörskapsdagarna genomförs i ett samarbete mellan SESPA (www.miun.se/sespa), 
RESENS (www.miun.se/resens), GRENI (www.miun.se/greni) och EU genom Interreg 
Sverige-Norge programmet (http://www.interreg-sverige-norge.com).

Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA) är en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar 
utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer. Inom ramen för SESPA 
bedrivs flertalet projekt med fokus på samhällsentreprenörskap och socialt företagande 
som gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling. SESPA- miljön vid 
Mittuniversitetet driver flera forskningsprojekt, bl.a. RESENS och GRENI, i nära samarbete 
med aktörer inom regioner, kommuner, företag, ideella organisationer och företagsfrämjande 
organisationer.

Projekten RESENS och GRENI är projekt inom Interreg Sverige-Norge programmet 
och är samarbeten mellan Mittuniversitetet, Nord universitet, regioner, kommuner, 
företagsfrämjande organisationer och företag i Norge och Sverige. RESENS undersöker 
drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation 
med mål att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional 
förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland 
och Västernorrland. GRENI har målsättningen att utveckla och stärka de gröna 
innovationsmiljöerna i mitt-Norden och syftar till att utveckla mer kunskap om vad som 
driver och utvecklar gröna innovationer både genom innovationssystem i omgivningen samt 
hos entreprenören på individnivå. 

Anmälan till konferensen sker via: www.miun.se/entreprenorskapsdagarna



Dag 1, Tisdag 18 oktober 2016 

Anders Lundström, Professor emeritus är moderator för konferensen.

09.30–10.00 Registrering och kaffe, hus G foajén 
 

10.00–10.20   Invigning, sal F214
  Anders Söderholm, Mittuniversitets rektor
  Jöran Hägglund, Landshövding i Jämtlands län 
  

10.20–10.40 Entreprenörskap i ett integrerande hållbart samhälle             
  på lika villkor, sal F214
  – Yvonne von Friedrichs, Professor Mittuniversitetet 
  Yvonne är professor i entreprenörskap och projektledare    
  för det mångvetenskapliga projektet RESENS – Regional   
  utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige.   
  www.miun.se/resens
 

10.40–11.30 From the margins of society to citizens: Integration Journeys  
  of young people in Kenya, Uganda, Thailand and Sweden,  
  sal F214 (in english/på engelska)

– Wanjiku Kaime Atterhög, PhD, Uppsala University
Wanjiku 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. HOPE is a 
non-governmental organisation based in Nakuru, Kenya. It all 
started in 1997 when Wanjiku conducted her field research for her 
doctoral studies on street children and their caregivers in Kenya and 
established a rehabilitation group home together with the children 
involved in her research. In 2012, the House of Plenty expanded 
to include a vocational training institute and in 2014, a second 
vocational institute started in Uganda. Both institutes are sponsored 
by DGC, a Swedish internet service provider. 
http://www.houseofplenty.se



11.30–12.00 Ett långsiktigt tänkande skapar hållbarhet! sal F214
– Pål Dufva, Woolpower
Pål arbetar som säljchef på företaget. ”Woolpower tillverkar sina 
plagg från garn till färdig produkt. Allt i samma hus, under samma 
tak i Östersund, Jämtland. Det har vi gjort sedan 1969 när företaget 
grundades. Vi håller kontinuerlig kontakt med våra underleverantörer 
och ser till så att fåren i den argentinska delen av Patagonien och 
Uruguay har det bra. Vi är måna om att både djur och människor ska 
må bra, både före och efter ett Woolpower-underställ är sytt.
http://woolpower.se

 

12.00–13.00 Lunch, Campus restaurangen F-huset. 
  

13.00–13.45 Kreativ integration – Hej främling!, sal F214
– Anne Lundberg, Hej främling! 
Anne arbetar som verksamhetskoordinator i organisationen Hej 
främling! Sedan hösten 2013 har Hej främling! funnits på plats på 
flyktinganläggningen i Grytan för att sysselsätta de boende med roliga 
aktiviteter och upplevelser. Redan från början var tanken att använda 
länets fantastiska natur som ett välkomnande och neutralt verktyg för 
integration. Hej främling! arbetar med att främja fysisk och mental 
hälsa genom friskvårdsaktiviteter där möten mellan främlingar sker 
naturligt. Idag finns Hej främling! på flera platser både i och utanför 
länet och arbetar för fullt med att etablera sig på fler platser runt om i 
landet. www.hejframling.se

13.45–14.15 Hållbar utveckling och socialt entreprenörskap, sal F214
– Kristina Persson, strategisk rådgivare i frågor om hållbar 
utveckling. F.d. minister för strategi och framtidsfrågor samt 
nordiskt samarbete i Stefan Löfvens regering, ledamot av 
Europaparlamentet samt landshövding i Jämtlands län.

14.15–14.45 Årets sociala entreprenör i Sverige, sal F214
Vem är vinnare 2016? Prisutdelare: Kristina Persson, strategisk 
rådgivare i frågor om hållbar utveckling. 
Prisceremoni och presentation av vinnaren. 

 

  



14.45–15.20  Ungt Entreprenörskap i Nordens Gröna Bälte, sal F214
– Kjersti Schjelvaag Lian, Thora Storm Vidaregående i 
Trondheim, Thomas Hjälm, Ekonomiprogrammet Jämtlands 
Gymnasium! samt Ulrika Danielsson, universitetslektor, 
Mittuniversitetet
Ekonomiprogrammet på Jämtlands Gymnasium! och Thora 
Storm VG i Trondheim har under ett antal år samarbetat kring 
entreprenörskap i gymnasieskolan.  Syftet med projektet är 
att stimulera entreprenörskap, att få flera gymnasieungdomar 
ska våga och vilja starta företag eller vilja fortsätta mot högre 
studier. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan skola, 
näringsliv, universitet och kommun vill projektet skapa de bästa 
förstutsättningarna för en ekonomisk stark region med en attraktiv 
livsmiljö.
 Under föreläsningen kommer deltagare inom projektet berätta 
om olika insatser de genomfört som är särskilt inriktade till 
entreprenörskap och innovationsinitiativ. 

  
15.20–16.30 Parallella workshops inklusive kaffe 
 

1. Så skapas ett framgångsrikt integrationsarbete, sal G 1350
Moderator: Johan Lilja, Docent, Mittuniversitetet
Sustainable Cleveland 2019: Att i praktiken förflytta en hel stad och 
region mot blomstrande hållbarhet.En workshop som fokuserar på 
”Appreciative Inquiry Summits” som arbetssätt för att accelerera 
entreprenörskap och samskapandet av ett integrerande hållbart 
samhälle i stor skala. Under passet introducerar vi lärdomar och 
testar på framgångsrik praktik från initiativet Sustainable Cleveland 
2019. Ett initiativ som engagerar hundratals människor, från alla 
samhällsgrupper, i att kreativt mötas och tillsammans skapa visioner 
för, designa och utveckla en blomstrande och hållbar stad och region 
www.sustainablecleveland.org. 

2. The House of Plenty Social Innovation Model, sal G1353
Moderator: Wanjiku Kaime Atterhög, Dr, Uppsala University.
With the very good results being realised by the House of Plenty 
methods and the difficult situation of vulnerable children and youth 
in many countries including the Nordic countries, scaling up the 
House of Plenty model would be one of the solutions in reaching 
and equipping these vulnerable groups of children and youth 
with relevant skills that would move them from vulnerability to 
purpose. During the workshop the participants will explore current 
challenges faced by the Nordic countries particulrly in relation to 
integration. Participants will pursue possible organisational models, 
like HOPE, and what the potential pathways are to sustainability 
for social innovation ventures. 



3. Ungt entreprenörskap i skolan, sal G3355 
Moderator: Projektansvariga från Thora Storm 
Vidaregående i Trondheim och Ekonomiprogrammet 
Jämtlands Gymnasium! samt Ulrika Danielsson, 
universitetslektor vid Mittuniversitetet. 
Med utgångspunkt i Interreg-projektet Ungt entreprenörskap 
i Nordens gröna bälte (UEiNGB) får du möjlighet att ta del av 
några av deltagarnas erfarenheter. En praktisk workshop där 
kreativitet, entreprenörskap och samarbete sätts på prov! 

  

16.30–17.00 Paneldebatt – Vad kan vi lära oss om kreativt    
  integrationsarbete och betydelsen av fler 
  sociala innovationer?, sal F214  
  Moderator: Anders Lundström 
  

19.00  Middag på campus Östersund, P-huset, Ljushallen 
  Underhållning av kören Decibel, meriterade i både    
  nationella och internationella tävlingar, under ledning av   
  Roger Rådström. http://blog.korendecibel.com/
 

  



Dag 2, Onsdag 19 oktober 2016

9.00–09.30 Mikrofond Z - Mikrofinansiering för sociala företag, sal F214 
Anna Frestadius, rådgivare, Coompanion i Jämtland.  
Mikrofonden Z startades 2013 av Coompanion Jämtlands län, 
Hela Sverige ska leva Jämtlands län och Social Ekonomi Mellersta 
Norrland. Mikrofonden Z förmedlar kapital och kompetens 
genom kreditgarantier och erbjuder garantier och finansiering till 
föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag, 
utvecklingsgrupper och entreprenörer på landsbygden i Jämtlands län. 
http://www.mikrofondenz.org

09.30–10.00 En strategi för samhällsentreprenörskap i Norske kommuner  
  – exemplet Steinkjer, sal F214 

– Grete Waaseth, Steinkjer kommune.
Grete är FoU-koordinator i Steinkjer kommun och kommer att berätta 
om kommunens strategi och system för hur praktiskt samarbete med 
andra samhällsaktörer kan utformas kring samhällsentreprenörskap 
som en väg mot ett mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
bärkraftigt samhälle samt hur forskning och praktik kan gå hand i 
hand för att ökad kunskapsutveckling. Hon kommer att visa konkreta 
exempel på hur samarbete och partnerskap bidrar till goda lösningar 
i en kommun. http://www.steinkjer.kommune.no/forskning-og-
utvikling-fou.360157.no.html

 

10.00–10.30 En strategi för samhällsentreprenörskap i Svenska kommuner  
  – exemplet Östersund?, sal F214 

– Hannele Lanner Johansson, Östersunds kommun. 
Hannele arbetar som utvecklingsstrateg, område Tillväxt. Östersunds 
kommuns vision är ”ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund” Östersunds kommun ser ett stort 
värde i att främja arbetsintegrerande sociala företag utifrån den 
viktiga roll de spelar för en inkluderande arbetsmarknad och beslutade 
därför i september 2016 om en Policy för att främja arbetsintegrerande 
sociala företag som framförallt har bärighet på den sociala 
hållbarhetsdimensionen. http://www.ostersund.se

  
10.30–11.00 Kaffe 
 



11.00–12.00 Hvordan jobber vi i SoCentral - Nordisk Inkubator for   
  samfunnsinnovasjon?, sal F214 

– Stina Låstad, inkubatorleder i SoCentral. 
SoCentral samler mennesker som jobber med nye løsninger innen 
områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd og 
utdanning. Medlemmene av inkubatoren er både etablerte og 
nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og 
frivillig sektor. Alle er opptatt av hvordan vi gjennom nye samarbeid 
kan bidra til å løfte verden fremover. Hvordan hjelper vi prosjektene 
og gründerne til å lykkes med å utvikle nye løsninger? Hvordan 
legger vi til rette for nye samarbeid? Hva har vi lært så langt? Hva 
er utfordrende og hva får vi til bra? https://socentral.no 

  

12.00–13.00 Lunch, Campus restaurangen G-huset 
  

13.00–13.30 Innovativt mikromejeri i Jämtland, sal F214
– Bob Jonasson och Sven Olofsson, Kossans i Berg AB. 
I spåren av en allt tuffare ekonomisk verklighet för mjölkbönder 
frodas kreativiteten. I Hoverberg, Jämtland har två mjölkgårdar 
gått samman och startat ett mikromejeri. Via en dygnetruntöppen 
mjölkautomat kan kunder handla lokalproducerad och pastöriserad 
mjölk på glasflaska. Där det tidigare var ett vattenverk finns inte 
bara mikromejeriet utan även ett café där det bland annat serveras 
glass gjord på gårdarnas mjölk. https://www.facebook.com/
kossanab/

 

13.30–14.15 Reach for change, sal F214 (in english/på engelska)
– Nina Miller 
Nina Miller is the Program Manager for Reach for Change for their 
Swedish incubator, where she has worked for two years. She helps 
support social entrepreneurs  with measuring social impact, scaling, 
system change, financial sustainability and developing as leaders. 
She graduated from Uppsala University with a Masters in Social 
Anthropology, with a focus on women's access to anti-retroviral 
medication in Burkina Faso and uses what she learned in structural 
challenges to push social entrepreneurs towards the catalyst needed 
to change society.  http://sweden.reachforchange.org/sv/



14.15–15.15 Parallella workshops inklusive kaffe

1. Innovationskraft inom de gröna näringarna – 
Förutsättningar och hinder för att skapa en attraktiv  
framtid, sal G1350 
Moderatorer: Cecilia Dalborg, universitetslektor, Anne 
Pierre, doktorand, Anna Sörensson, universitetslektor, 
Mittuniversitetet
Gröna näringar ses som en bransch där tillväxtpotentialen är 
stor. Det finns dock stora skillnader i arbetslivet för företagare 
inom de gröna näringar jämfört med andra typer av företagare. Till 
exempel så är många entreprenörer inom de gröna näringarna s.k. 
kombinatörer vilket innebär att de kombinerar en anställning med 
sitt företag. Hur ser förutsättningarna ut för företagare inom de 
gröna näringarna och vad krävs för att näringen ska kunna bli den 
källa till innovationskraft och tillväxtpotential som eftersträvas? 
https://www.miun.se/greni

2. Hälsorum i Jämtland – kooperativ hälsocentral och 
företagshälsovård. Modell för integrerad välfärd i Sverige, 
sal G1353
Moderatorer: Robert Björngard, verksamhetschef för 
Hälsorum, och Lenita Norberg Arbetsmiljökonsult 
Hälsorum Offerdal, (http://www.halsorumz.se) och Pelle 
Persson, verksamhetsansvarig Coompanion i Jämtland                    
(http://jamtland.coompanion.se)
– Det omöjliga blev möjligt – Tack vare att civilsamhället tog 
över driften av företaget 2010 skapades en möjlighet att bibehålla 
och utveckla en hälsocentral i glesbygd. Hälsorum Offerdals har 
med sin värdegrund funnit en plattform för att med kunskap 
och engagemang bidra till friska och hållbara organisationer. 
Arbetssättet kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt med 
fokus på det friska och främjande.

3. Hur kan företagare med utländsk bakgrund medverka i 
integrationsprocessen?, sal G3351
Moderator: Anders Lundström och Sven Brückmann,          
IFS-rådgivare, Almi Företagspartner Mitt AB
I Sverige finns många framgångsrika entreprenörer med utländsk 
bakgrund. Bland annat utser IFS årligen de mest framgångsrika 
företagen som är relativt nystartade samt de som varit verksamma 
minst i fem år (www.ifs.se). Dessa företagare som gått igenom en 
integrationsprocess och etablerat sig på den svenska marknaden. 
Hur kan de medverka i den nuvarande integrationsprocessen och 
vilket intresse har de att på olika sätt bidra i detta arbete? 



4. Hur kan man jobba med integrationsfrågor i offentlig 
sektor – Östersunds kommun?, sal G3355
Moderator: Annika Hermansson, utvecklingsstrateg område 
integration, Östersunds kommun.
Östersunds kommun har under senare år haft fullt fokus på att ställa 
om sin verksamhet för att klara av det utökade antalet asylsökande 
och nyanlända som fått uppehållstillstånd och som kommit till 
kommunen. För att mottagandet och integrationen ska fungera på 
längre sikt är det viktigt att kommunen jobbar med mer långsiktiga 
mål. Med utgångspunkt i den integrationsstrategi som antagits i 
Östersunds kommun diskuteras följande frågor under workshopen: 
Hur gör kommuner det attraktivt för de som har kommit hit för att 
stanna? Hur tar kommuner till vara på den kompetens som finns? 
Hur kan kommuner bli bättre som arbetsgivare och servicegivare för 
alla medborgargrupper? Hur skapar kommuner förutsättningar för 
nyanlända barn, unga och vuxna att komma i kontakt med andra 
barn, unga och vuxna i kommunen? http://www.ostersund.se

 

15.15-16.00 Avslutande session - Så kan vi öka integrationen,    
  hållbarheten och det sociala och samhälleliga 
  entreprenörskapet, sal F214
  – Anders Lundström och Yvonne von Friedrichs
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Anmälan till konferensen sker via: 
www.miun.se/entreprenorskapsdagarna




