
 
 
 
Bjussiga lärpass med goda exempel 
 
I lärpassen delade medlemmar och partner med sig av erfarenhet och kunskap. Här är några 
exempel. 
 
Tre scenarier för industrin 
Tillväxtverket berättade om tre framtidsscenarier för att analysera konsekvenser för olika 
platser när industrin ställer om. Vad betyder omställningen för landsbygd, mindre städer och 
för storstadsområdena och vilka vägval innebär det nu? De tre scenarierna är det cirkulära, 
det automatiserade och det rationaliserade. 

– Det är viktigt att vara förberedd på att industrin kan komma att ta olika 
utvecklingsvägar, och att detta kan innebära olika saker för olika platser och deras 
förmåga att attrahera industrietableringar och behålla befintlig industri, sa Olof 
Billebo från Tillväxtverket. 

 
Scenarierna finns beskrivna i rapporten: Platsens betydelse för industrin och en utlysning 
planeras inom detta område. 
 
Fler sociala innovationer 
Det behövs även sociala innovationer i en omställning och om detta talade bland andra Lars 
Berglund från WSP och Annika Olsson från Region Stockholm. Maria Kullberg från Sopact 
deltog digitalt. Fler affärsuppgörelser mellan offentlig sektor och sociala entreprenörer är 
målet för ett projekt i Region Stockholm.  

– Vi undersöker behoven både hos entreprenörerna och i systemet. Policyförändringar 
är ett utvecklingsområde, sa Annika Olsson. 

 
Rapporten är inte färdig ännu men resultaten tyder på att det saknas helhetsgrepp från den 
politiska nivån, en tydlighet kring vad socialt entreprenörskap handlar om och hur det kan 
kopplas till praktik. 

– Det behövs policystöd och incitament till samverkan över sektorer, men även en 
större förståelse för att affärslogiken är annorlunda, sa Annika Olsson. 

 
Kan socialt entreprenörskap ersätta ett nedmonterat välfärdssystem?  

– De sociala entreprenörerna är duktiga på att ha kontaktytan mot målgrupperna och 
att se luckor i systemet. Men de som hittar luckorna kanske inte är de enda som ska 
fylla dem? Om alla tar till sig mer av tankesättet i socialt entreprenörskap så får vi 
omställning. 

 
Även Region Skåne har gjort en kartläggning av vad som gynnar och missgynnar socialt 
entreprenörskap. 

– Logiken är olika, inte bara produkten eller tjänsten utan även finansieringen och 
organisationen. Upphandlingar är ett hinder och vi har öppnat dem för lokala 
matleverantörer, sa Maria Kullberg. 

 
 
 



 
 
 
Utvärdering och resultat 
I lärpasset om hur utvärderingar kan vässa regional utveckling berättade Emelie Johansson 
från Tillväxtverket och Jonas Linden från ESF-rådet om utmaningen att utvärdera kluster av 
projekt och aggregera kunskap: att ta tillvara resultaten, inte att kontrollera mer. 

– Om vi ser projekten som portföljer är det lättare att generera projekt som är 
strategiskt relevanta och att ta tillvara på resultaten på en realistisk nivå, sa Jonas 
Linden.  

– Vi behöver vi bättre på att utvärdera det vi gör mot våra regionala prioriteringar. 
Detta är ett verktyg för det, sa Maria Berglund, Region Jämtland Härjedalen. 

 
Utmaningarna för att genomföra den nya modellen för utvärdering är att identifiera 
relevanta områden, och att ta hand om resultaten och involvera mottagarna för att styra 
kunskapen till rätt plats. 

– Det ställer också krav på utlysningarna, projekten kanske hänger ihop i början men 
inte i slutet. Varje projekt tänker givetvis mer på sina behov, än på att de ingår i ett 
kluster av projekt, sa Emelie Johansson. 

 
Deltagare från regioner bekräftade att det är bra om Tillväxtverket och ESF skapar ett 
verktyg som gör det lättare för dem att hantera utmaningar, att se helheten, inte bara 
enskilda projekt. 

– Bra. Vi ska tillgängliggöra våra resultat på olika sätt, inte bara i rapportform utan 
anpassat till regioner där vi gärna deltar i lokala möten och event, sa Jonas Linden. 

 
Du hittar samtliga lärpass och de flesta presentationerna här: 
http://www.reglab.se/aktiviteter/larpass-2/ 
 


