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Agenda 

• Hvem er vi 

• Hva er sosialt entreprenørskap 

• Hva ser vi etter 

• Hvordan gjør vi det 

• Hvem gjør vi det med 

• Hva oppnår vi 

• Trussel eller mulighet? 



Et privateid norsk industri- og finansselskap 

 

Public Nordic 

equities  

 

 

Hedge funds 

 

Commercial and 

residential real 

estate 

Investments, 

development and 

management 

Capital Eiendom 
Special 

investments 
Invest Hedgefunds 

Sosiale  

Entreprenører 

 

Primarily hedge 

funds bought in the 

secondary market 

 

Elopak  

Swix Sport 

Aibel  

TeleComputing 

Interwell 

Mestergruppen 

Venture 

investments, 

primarily in ICT  

Ferd 

 

Forskerfabrikken 

Gatemagasinet ASFALT 

Ungt Entreprenørskap 

UNICUS 

Forandringsfabrikken 

Trivselsleder 

Aball1 

KjørForLivet 

Pøbelprosjektet 

Intempo 

lyk-z & døtre 



Visjon og verdigrunnlag 

VISJON 

Vi skal skape varige verdier  

og sette tydelige spor 

POSISJON 

En eier og partner som går nye veier for å 

gjøre gode idéer til god butikk 

Instrumentelle verdier: 

 

• Kapital 

• Kompetanse 

• Nettverk 

Emosjonelle verdier: 

 

• Troverdighet 

• Eventyrlyst 

• Lagspill 

• Langsiktighet 
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Sosiale entreprenører 

• Nyskapende løsninger på samfunnets utfordringer 

• Drives av å skape sosiale resultater 

• Bygger en økonomisk levedyktig bedrift 

 

Inntekter i stedet for utgifter for det offentlige 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/303179/


Et nytt fenomen? 

• Gustave Moynier & Henri Dunant 

 

 

• Robert Baden-Powell 

 

 

• Eglantyne Jebb & Dorothy Buxton  

 

 

• Maria Montessorri 

 

 

• Gisle Johnson 

 

 

• Fredrikke Marie Qvam  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Fmqvam.jpg
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/WikiProject_Scouting_fleur-de-lis_dark.svg/220px-WikiProject_Scouting_fleur-de-lis_dark.svg.png&imgrefurl=http://no.wikipedia.org/wiki/Speiderbevegelsen&usg=__oIIuFs1CDVkv8eIO1BPgAnd13E4=&h=234&w=220&sz=18&hl=no&start=9&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=K8Z8eQZu0HGAoM:&tbnh=109&tbnw=102&prev=/images?q=speiderbevegelsen&um=1&hl=no&tbs=isch:1
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.caplex.no/media/magasinbilder/rodekors/rode1.jpg&imgrefurl=http://www.caplex.no/web/Magazine.aspx?id=rodekors&usg=__NK_mQs8Z7kDmYOwRhUBDjXnbLeo=&h=257&w=260&sz=19&hl=no&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=M20wB18kfy8iYM:&tbnh=111&tbnw=112&prev=/images?q=r%C3%B8de+kors&um=1&hl=no&tbs=isch:1
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.sanitetskvinnene.no/filestore/logo_200.jpg?size=200x201&imgrefurl=http://www.sanitetskvinnene.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=74&usg=__aslYN9VgajqpRAsNmdnZpb8N8Uo=&h=201&w=200&sz=46&hl=no&start=13&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=QgDEhyh7nlAxrM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=norske+kvinners+sanitetsforening&um=1&hl=no&tbs=isch:1
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.press.no/press/bilder/logo-reddbarna.gif&imgrefurl=http://www.press.no/&usg=__11QKJsMCa2HMj-B6v6RLQsYhWCo=&h=33&w=103&sz=2&hl=no&start=17&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=gNgOw59AUQ9BVM:&tbnh=27&tbnw=83&prev=/images?q=redd+barna+logo&um=1&hl=no&tbs=isch:1
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://kjellemann.files.wordpress.com/2009/12/skboroed_1.jpg&imgrefurl=http://kjellemann.wordpress.com/2009/12/09/rom-for-alle-kirkens-bymisjon/&usg=__7MNUHRNkJS-Zb_i_6VhjEp27ARE=&h=281&w=154&sz=11&hl=no&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=u41vIblgn2_zoM:&tbnh=114&tbnw=62&prev=/images?q=kirkens+bymisjon&um=1&hl=no&tbs=isch:1
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gisle_Johnson.png
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Våre kriterier 

• Nyskapende idé 

• Sosial drivkraft 

• Økonomisk bærekraftig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Barn og unge 

• Norge 

• Målbare resultater 

• Skalerbar 
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De ulike stegene 

Ferd Sosial Entreprenør Alumni 

3 års avtale 
• Styreplass 
• Observatør 
• VelFERDskolen 
• Profesjonalisering 

• mennesker 
• systemer 

•Nettverk 
•Måling sosiale resultater 

• Bevise konsept 
• Forretningsplan/ 

Strategi 
• Vise bærekraft 

• Nettverk 
• Resultatmåling 

Grunn-
trinn 
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Ferds sosiale entreprenører 

Aktive investeringer 

Alumni 

http://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=239;568&articleid=2569
http://www.ferd.no/sosiale_entreprenorer/portefolje/seema_as
../Videos/Monsterbedriften.mp4


Andre sosiale entreprenører – med Ferd bidrag 
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http://www.wildx.no/
http://www.retretten.no/
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Målingsmodell - RAKKE 
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Mål 

Ressurser Aktivitet Kvantitet Kvalitet Effekt 

De gode historiene 



Noen resultater så langt 

Å løfte en ungdom tilbake i arbeid gir 11,6 
mill. nåverdi (35 år i jobb) 

– 10 år i jobb på 80% gir 3,4 mill. 

 

• 17 ansatte i Unicus 
– Lønn, egen bolig, mm. 

 

• Gjennom Pøbelprosjektet kom 385 ungdom 
tilbake til jobb, skole eller lære i 2013 
 

 

• Barnevernsloven ble endret på bakgrunn av 
arbeidet til Forandringsfabrikken 

 

• Mer enn 1000 skoler har Trivselsledere i 
Skandinavia 

 

• 10.000 barn gikk på kurs eller sommerskole 
hos Forskerfabrikken 2013 
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Sosialt Entreprenørskap – Trussel eller  Mulighet 

• Prioriter det viktigste resultatet din enhet skal skape – der ute,  
- og tør å utfordre regler og rammer… 

 

• Vær åpen og positiv til nye ideer og løsninger  
– alle kan ikke finne opp hjulet, men vi kan la være å knuse det! 

 

• Spør nyskaperne hvilke resultater de ønsker å skape, og hva de trenger 
for å nå målet sitt – så kan du se om du eller arbeidsplassen din har noe 
å bidra med. 

 

• Se mangfoldet rundt deg, og ta et nytt skritt for å bli kjent med det. 

 

• Mange av entreprenørene har selv følt det de jobber med på kroppen – 
et godt utgangspunkt for å komme andre til nytte 

 

• Intraprenør eller entreprenør? 

 

 



Bruk av sosiale entreprenører 

• Etterspør varige effekter, ikke kun aktivitet 

• Samarbeid med andre for «dyre» løsninger 

• Kjør gjerne piloter, men spre lærdommen 

• Beste praksis må skaléres 
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16.10.2014 

@Ferd_SE 

Ferd Sosiale Entreprenører 

www.ferd.no/fse 

http://nb-no.facebook.com/pages/Ferd-Sosiale-Entreprenorer/139580542750441
http://www.twitter.com/ferd_se

