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Komplexa samhällsproblem påverkar och påverkas ofta
av flera olika sektorer. Deras lösningar uppstår därför
även ofta i samverkan mellan aktörer i olika sektorer.
Ofta består bristerna i nuvarande lösningar av brist på
samverkan mellan olika sektorer men även pga stuprör
inom enskilda sektorer. Därför är det viktigt när man tar
fram nya lösningar att man gör det genom dialog, samverkan och samarbete över de olika sektorsgränserna.

Samhället går att dela upp i olika sektorer. Tripple helix
är ett väl etablerat begrepp kopplat till det traditionella innovationsbegreppet. Förenklat innebär det att de
tre sektorerna Offentlig sektor, Privat sektor och
Akademin ingår i innovationsprocessen. I Penta Helix
ingår ytterligare två sektorer, alltså totalt fem. De som
tillkommer är lite olika i olika versioner. Men ett vanligt
alternativ är att man lägger till Ideell sektor och Invånare. Se figur.

Penta Helix modellen kan användas som ett stöd i arbetet med att identifiera relevanta individer och aktörer
att involvera i sociala innovationsprocesser. Dels som
en påminnelse för att tänka brett och få med alla olika
sektorer, och dels som ett stöd när man strukturerar
upp intressenter i t.ex. en intressentkarta.

Penta Helix kopplar till fälten Samarbetspartners, Kunder & finansiärer och Målgrupper i Sopact BMC samt
Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.
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Enligt Sopacts definition av sociala innovatörer kan de
finnas i samtliga av dessa sektorer. De kan finnas som
invånare som tar på sig rollen som samhällsentreprenör och som när de väl byggt upp en verksamhet kan
bedriva den i form av ett företag som en del av privat
sektor eller som en ideell organisation som en del av
ideell sektor. Eller inte helt ovanligt som en hybrid mellan företag och ideell förening. Men en social innovatör
kan även vara en forskare som agerar utifrån sin roll
som en del av akademin, eller som en social intraprenör som utifrån sin roll i privat, idéburen eller offentlig organisation påbörjar en social innovationsprocess
inom sin egen organisation. Ofta i samverkan med andra organisationer.

