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Är ett projekt som arbetar för att skapa 
gränsöverskridande lärande om mekanismerna 
bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av 
samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och 
Västernorrland 

RESENS 



• RESENS delfinansieras av EU-medel via Interreg 
Sverige-Norge programmet som är en del av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden 

• 50% medfinansiering 

• Svensk total budget: ca 11 100 000 SEK 

• Norsk total budget: ca 5 524 200 NOK 

• Projektet pågår till 31/12 2018 

Finansiering 



Projektägare: Mittuniversitetet och Nord universitet 
 
Forskargrupp: Yvonne von Friedrichs, Cecilia Dalborg, Emelie Säterberg, 
Britt Paula Mørkved, Gjermund Wolland, Geir Olov Knappe 
 
Inkubations-/rådgivningsgrupp: Coompanion Jämtland (svensk medsökande), 
Coompanion Västernorrland (svensk medsökande), Åkroken Business Incubator, 
Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, 
Innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Nasjonalparken Næringshage 
 
Företag: Flyndra AS, Norsk revy, 20 Svenska och 15 Norska företag 
 
Kommuner/regioner: Høylandet, Oppdal, Rennebu, Rissa, Örnsköldsvik, 
Östersund, Fosen Regionråd, Nord-Tröndelag fylkeskommune  
 
 
 

Deltagare och roller 



Mittuniversitetet 

Styrgrupp och projektledare 
Styrgrupp (träffas 2 ggr/år): 
Anders Söderholm (Mittuniversitetet) 
Hannele Johannsson (Östersund kommun) 
Joar Nyborg (Nord universitet) 
Dagfinn Bjørgen (KBT) 

Projektledare:  
Yvonne von Friedrichs, övergripande Sverige  
Britt Paula Mørkved, övergripande Norge 

Referensgrupp (träffas 1 ggr/år): 

Under tillsättande 



1.  Studier av samhällsentreprenörskapet i regionen  
•  Identifiera omfattning, villkor, regelverk, förutsättningar och utmaningar 
•  Identifiera deltagare till aktiviteter 
•  Design av aktiviteter utifrån olika gruppers behov  

2. Genomföra verksamhets- och organisationsutvecklingsprogram 
•  Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte över landsgränserna 
•  Utveckla rådgivning och inkubation för sociala innovationer  
•  Utveckla experimentella seminarier, workshops och konferenser  
•  Engagera studenter i samverkan med projektdeltagarnas praktik  
•  Utveckla gemensam kurs för studenter och praktiker 

3. Resultat 
•  Verktyg och modeller för kartläggning, stöd och rådgivning. 
•  Kompetensförmedling: förmedla forskningsresultat och rapporter, genomföra 

seminarier och konferenser, distribuera utbildningsmaterial och kurs  för olika 
målgrupper.  

Genomförande enligt ansökan 



Aktivitetsplan (prel. våren 2016) 
 
 

2016 
• Stormöte 1, Kick-off Åre 26/1-27/1 
• Aktiviteter våren- 1) kartläggning av företagsstödsystem i projektområdet, 2) 
undersökning av hinder och möjligheter för samhällsentreprenörer i projektområdet, 3) 
Utseende av fallföretag i projektet, 4) kartläggning av rådgivare/inkubatorers 
stödprocessmodeller 
• Stormöte 2,  16/8-18/8, Stokkøya, projektdeltagare 
• Workshops - med samhällsentreprenörer 
• Seminarier - kommuner och beslutstagare 
• Seminarier - Rådgivning-/Inkubationsaktörer 
2017 
• Stormöte 3- februari med projektdeltagare 
• Workshops – med samhällsentreprenörer 
• Seminarier – kommuner och beslutningstakare 
• Seminarier - Rådgivning-/Inkubationsaktörer 
• Inspirationsresa RESENS-projektdeltagare 
• Kurs, nätbaserad/fysiska träffar – hösten 
2018 
• Verktyg och modellutveckling i samverkan mellan projektpartners 
• Kompetensutveckling och lärande genom workshops, seminarier, kurs, rapporter, 
övrigt tryckt material, best practice mm. 
• Stormöte 4 – Slutkonferens oktober 
 



Samhällsentreprenörskap 

Samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap är 
överlappande begrepp som beskriver entreprenörer vars 
verksamheter har ett socialt syfte som grund för sin 
verksamhet och som har samhällsnytta som en väsentlig 
del av sin verksamhet. Detta till skillnad från en 
kommersiell entreprenör vars verksamhet har ett 
vinstmaximerande syfte som grund för sin verksamhet 
och där egennytta är verksamhetens fokus. 

Samhällsentreprenörskap är all entreprenöriell 
verksamhet i samhället som inte drivs av personlig vinst, 
utan en verksamhet som avser att tillfredsställa olika 
samhällsbehov. 

Samhällsentreprenörskapet är inte begränsat till någon 
särskild organisationstyp, sektor eller enskild bransch och 
finns på global, internationell, nationell, regional och lokal 
nivå. 


