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Samfunnsutfordringer eller folkehelseproblematikk?
Adferdsproblemer som delvis kommer av velstand blir større, inkludert overvekt, 
dårlig dietter, inaktivitet, såvel som avhengigheter som alkohol, stoff og gambling. 
Ingen av disse er enkelt adressert med gamle modeller.

Aldrende populasjon trenger nye måter å organisere pensjon på, omsorg, 
gjensidig støtte, bolig, urban planlegging, mobilitet og nye metoder for å 
forebygge isolering. 

Voksende mangfold i land og byer krever innovative måter å organisere skole, 
språktrening og bolig, for å unngå risiko for konflikt og gjensidig misnøye. 

Vanskelig overgang fra ung til voksen - hvordan hjelpe tenåringer med å finne 
veien inn i mer stabile karrierer, forhold og livsstiler.

Utfordringer rundt klimaendringer - hvordan omorganisere byer, boliger og  
transportsystemer for å redusere C02-utslipp, og hvordan tilpasse oss 
klimaendringer som kanskje allerede er irreversible.

Kilde: Mulgan (2005) Page 10, http://youngfoundation.org/publications/social-silicon-valleys/

http://youngfoundation.org/publications/social-silicon-valleys/


Sosial innovasjon er nye ideer som møter  
presserende behov som enda ikke er møtt  
eller ikke er møtt godt nok, og som følge 
av dette forbedrer folks liv.

Sosial innovasjon er måten samfunnet fornyer  
seg selv på gjennom sosiale bevegelser,  
offentlig sektor, bedrifter og foreninger.

Sosial innovasjon



En sosial entreprenør – på en måte

Sosial innovasjons-prosjekter: Vi lærer om målgrupper, kommer opp med ideer som tar tak i felles behov, 
gjennomfører piloter og foreslår videre hva som bør gjøres for kundene våre. Eller så gjør vi det bare selv.

Vi arrangerer camper i sosial innovasjon. 

Vi bruker digital historiefortelling til å la målgrupper fortelle om seg selv i videoformat så deres stemmer blir 
hørt, også (hvis målgruppen ønsker det) viser vi videoene til interessenter og beslutningstakere rundt dem.





Tverrsektorielt samarbeid

AKAN 
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Oslo

World Wide Narrative
Akademika

Oslo kommune



57 søkere

4 studenter

3 måneder med blogging

272 blogginnlegg

51 videoer

5000 treff på bloggen i uka

15 mediesaker

1 uoffisiell blogger



7 ting vi lærte av heltene våre



1. 
Finn superheltene/rollemodellene.

Innovators

2,5% 13,5% 34% 34%1 6%

Early adopters

Laggards

Early Majority Late Majority



2. 
Det må være kult.

Usexy tema. Gjøre det om til superhelt-tema.

Ikke bruk fingern.

Hva skal jeg gjøre istedenfor? hva gjør en superhelt istedenfor?



3.  
Skap møteplasser.

En camp i byen om sosialt drikkepress.  
Hit kom det mange superhelter.

Historier fra målgruppen.

Hva gjør vi for å ha det gøy?



Nattens helter: unnskyldning for å ha en avholdsperiode.

Vi trenger en forklaring eller en unnskyldning for å ikke drikke.

4.  
Hvorfor skal jeg være avholds?



Superhelt i mellom pilotene. Hva lærte vi? 
Hvordan gjør vi neste pilot basert på det?

Bevis? Vanskelig å bevise endring uten å  
ha forskere med på laget.

5. 
En pilot, flere piloter.



Vi må lokalisere superheltene.

Drikkekulturansvaret: Samfunn, nærmiljø, 
organisasjon, lokale drikkekulturer.

Ingen mot. Ingen for.

6. 
Hvem har ansvaret for drikkekultur?



7.  
Sosialt drikkepress er overalt.

Lokal drikkekultur

Samfunnsdrikkekultur

Organisasjonsdrikkekultur



2012: Pilot 1.

2013: Masterstudenter i folkehelse skrev oppgave om Nattens Helter.

2014: Jobbet med å gjøre om blogg til bok.

2015: Pilot 2?

2016 _> Vi vil gi alle en unnskyldning for å ta en avholdsperiode: Nattens Helter, en blogg for alle?

Hva skjer videre med Nattens Helter?



Vi hadde aldri kommet så langt med dette hvis det ikke 
hadde vært for superheltene i organisasjonene som har 
hjulpet og støttet oss eller bidratt økonomisk til at dette 
kunne gjennomføres.

Vi må tørre å prøve sammen.
Når vi gjør det så kommer superhelten i oss alle frem.

Takk for oss!


