Verktyg

Sopacts verktygslåda
Sedan Sopact startades 2014 har vi använt flera olika verktyg samt
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upp sociala innovationer och företag. Här går vi igenom de 16 verktyg
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innovatörer och företag i vår läroprocess.
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01. Design Thinking Process
Varför

Hur

Allt för ofta tas nya produkter och tjänster fram utan att
behoven, kontexten och de tänkta kunderna och användarna förstås och undersöks. Det är också vanligt
att de nya lösningarna börjar implementeras i stor skala
innan man hunnit testa, utvärdera och utveckla dem ordentligt. En Design Thinking-process lyfter därför fram
de delarna av innovationsprocessen.

När man designar och går igenom en innovationsprocess, eller som i vårt fall en process för att stötta ett
antal sociala innovatörer i sin innovationsprocess, är
Design Thinking-processen ett bra stöd. Det är viktigt
att tänka på att ge varje fas av Design Thinking-processen utrymme i innovationsprocessen, annars riskerar
resultatet att bli en lösning som inte är relevant utifrån
problemet och målgruppernas behov, och/eller inte har
behovsägare som är redo att köpa/finansiera implementeringen av lösningen. Samtidigt är det viktigt att
inte bli kvar för länge i de första faserna eftersom det
aldrig kommer leda till positiva effekter för samhället.

Vad
Tom Brown (2008) beskriver Design Thinking-processen som ett system av överlappande rum som inte alltid genomförs i en bestämd följd. Men han väljer av
pedagogiska skäl att beskriva och visualisera den som
tre faser:
Inspiration: I denna fas identifierar, observerar och
förstår man problemet man vill hitta en lösning på.
Ideation: Här genererar, utvecklar, väljer och testar
man idéer och prototyper som kan leda till lösningar
på problemet.
Implementering: Här planerar man för en implementering av lösningen. I det ingår även att ta fram
en fungerande affärsmodell och att kommunicera ut
lösningens potential till dess intressenter.
Även om dessa faser har en logisk tidsföljd överlappar
de som sagt varandra och genom hela processen itererar man ständigt fram och tillbaka mellan dem.

Verktyg

Inspirationsfasen
Den största insikten utifrån Sopacts tidigare acceleratorprogram och nu lärprocessen är att första fasen,
Inspiration, är viktig och tidskrävande. Under Sopacts
tidigare acceleratorprogram, utgick vi i Sopact från att
de deltagande sociala entreprenörerna redan hade bra
problemförståelse och välutvecklade idéer för hur potentiella lösningar ska vara utformade. Fokuset i acceleratorprogrammen låg därför på att förpacka och sälja
in den lösningen till finansiärer och kunder. Vi har dock
insett att de sociala innovatörerna som söker sig till Sopact ofta behöver arbeta mer med problemförståelsen
och förankringen hos intressenter. I läroprocessen har
vi därför lagt in tid i processen för Inspirations-fasen,
med andra ord tid för att förstå och analysera problemet man vill lösa samt att förstå målgruppernas och
potentiella kunder och finansiärers situation och behov.

De verktyg vi har arbetat med som är tydligast kopplade till denna fas är: The Golden Circle (för att sätta
fokus på sitt syfte), Problemträd (för att analysera problem som ska lösas), Intressentkarta (för att kartlägga
viktiga intressenter), Penta Helix (vägleda till sektorsövergripande samverkan), Empathy Map Canvas (förstå
målgrupperna) och delar av Value Proposition Canvas
(förstå potentiella kunders behov).

Inspiration

Ideation
Implementering
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01. Design Thinking Process
Hur (forts.)
Ideationfasen
Även Ideationfasen fick mer utrymme i lärprocessen än
vad den har haft i acceleratorprogrammen. Här handlar
det om att ta sig tid att utifrån all problem- och behovsanalys i Inspirationsfasen utveckla de mest innovativa
och effektiva lösningarna. De verktyg som vi arbetat
med som kopplar tydligast till denna fas är Sopact BMC
(för att få en överblick över affärsmodellen), Idékartan
(för att generera och kartlägga idéer), andra delen av
Value Proposition Canvas (för att utforma ett värdeerbjduande), Theory of Change Canvas (för att utveckla
värdeerbjudandet och förstå och beskriva hur det leder
till samhällseffekt), SWOT-analys (för att systematiskt
analysera en idé/innovation/affärsmodell), Globala målen för hållbar utveckling (för att koppla innovationen till
globala hållbarhetsmål) och Helsingborgs Livskvalitetsprogram (för att koppla innovationen till lokala hållbarhetsmål).

Implementeringsfasen
I den här fasen har vi under lärprocessen främst arbetat med Sopact Storytelling Circles för att hjälpa innovatörerna bygga upp sin storytelling. För de av innovatörerna i lärprocessen som har befunnit sig mer i denna
fasen, de som har koncept som de implementerar i
form av verksamheter eller sålda tjänster, har mycket
av arbetet bestått av att iterera tillbaka till det de gjort
i de första faserna. De har behövt balansera mellan att
fortsätta sälja in och implementera dessa och att befinna sig i Inspirationsfasen, för att få djupare förståelse
av problemet de vill lösa, samt i Ideationfasen, för att
utveckla nya koncept och/eller vidareutveckla befintliga. I och med covid-19-krisen fick en del dessutom
helt tänka om kring vissa koncept och börja om utvecklingsprocessen med en digital lösning.
Innovatörerna har ständigt itererat fram och tillbaka
mellan Inspirationfasen, Ideationfasen och de som
kommit längre även Implementeringsfasen.

Brown, T. 2008, Juni. Design Thinking. Harvard Business Review , 84-92.
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02. Sopact Business Model Canvas
Varför

Vad

Hur

När man bygger upp eller utvecklar en verksamhet eller
innovationer är det viktigt att få en systematisk överblick
för hur verksamheten är tänkt att fungera, verksamhetens affärsmodell. Man vill förstå hur de olika delarna i
affärsmodellen hänger ihop och tillsammans blir välfungerande. Man behöver förstå hur verksamheten ska
fungera ut mot omvärlden och hur den ska organiseras
internt, samt vilka kostnader och inkomster den genererar. Är det ett socialt företag eller en social innovation,
ska dessutom de sociala aspekterna integreras. I processen med att bygga upp en verksamhet behöver man
snabbt och iterativt kunna testa olika affärsmodeller för
att avgöra vilken som fungerar bäst, och så fort man
testat den och inser brister och förbättringspotential,
snabbt kunna gå tillbaka och skissa på bättre alternativ.

Business Model Canvas (BMC) är ett populärt verktyg för att visualisera ett företags affärsmodell, alltså
logiken för hur en verksamhets olika delar fungerar ihop
och tillsammans skapar en hållbar verksamhet. Verktyget kan användas för att skissa på nya affärsmodeller
för helt nya tjänster och varor, eller för att utveckla existerande affärsmodeller, och tydliggöra huvudkomponenter i en visuell och lättförståelig mall. Inspirerat av BMC
har Sopact skapat en nytt verktyg, Sopact Business Model Canvas (Sopact BMC), och lagt till vissa fält som är
relevanta för skapandet av sociala företag.

Sopact Business Model Canvas (Sopact BMC) har de
flesta av fälten från den ursprungliga BMC, men tilläggsfälten Positiv samhällseffekt, Negativ samhällseffekt,
Syfte och uppdelningen av Kundsegment i Målgrupper
och Kunder/finansiärer är fält som vi på Sopact tidigare
har saknat när vi använt BMC i arbetet med sociala entreprenörer under tidigare acceleratorprogram. Fälten
Positiv samhällseffekt och Syfte är mycket centrala för
sociala innovatörer och sociala företag.
Syfte är extra relevant för sociala företag och sociala
innovatörer eftersom problemet som företaget/innovatören vill lösa står i fokus och för att tydligt visa att
kärnvärdena inte är kopplade till ekonomisk vinstproduktion. Fältet är ibland kopplat till en inre motivation som kan komma från den sociala företagarens/
innovatörens egna erfarenheter eller problem i hens
specifika kontext som skapat ett djupare engagemang
för frågan.
Värdeerbjudande är det mest centrala fältet i BMC
och något vi valt att behålla som det är i Sopact BMC.
Här ska man besvara vilken vara/tjänst man vill erbjuda
sina kunder och målgrupper.

Osterwalder, A. (2009). Business Models Beyond Profit - Social Entrepreneurship Lecture. Tillgänglig via: http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-models-beyond-profit-social- entrepreneurship-lecture-wise-etienne-eichenberger-iqbal-quadir-grameen-bank- grameen-phone
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02. Sopact Business Model Canvas
Hur (forts.)
Målgrupper är ett tillägg vi gjort i Sopact BMC då
många, men inte alla, sociala företag och social innovationer har slutanvändare som inte själva betalar för
värdeerbjudandet.
Kunder & finansiärer är ett fält där man beskriver de
olika betalande kunderna/finansiärerna ett socialt företag eller en social innovatör har. Om de som betalar för
produkten/insatsen endast är slutanvändaren kan detta
fält med fördel slås ihop med fältet Målgrupper.
Relationer & kanaler till målgruppen och Relationer &
kanaler till kunder & finansiärer är två nya fält i Sopact
BMC till följd av att vi delat upp Kundsegment i Målgrupper och Kunder & finansiärer. Här beskriver man
hur man når och bygger relationer med sina målgrupper
respektive kunder och finansiärer.
Alexander Ostarwelder som tog fram BMC föreslog senare att bidrag till och belastning av miljömässiga och
sociala värden kan läggas till som två egna fält som
läggs underst i BMCn för de som tycker det är relevant (Osterwalder 2009). Vi har dock valt att lägga dem
överst i BMCn.

Positiv samhällseffekt visar effekten som en verksamhet eller insats skapar för att lösa samhällsproblemet. Det är den delen av verksamheten som sociala
företag och sociala innovatörer behöver mäta för att
motivera sina verksamheters existens för målgrupper,
kunder och finansiärer.
Negativ samhällseffekt är ett viktigt tillägg eftersom
komplexiteten i samhällsutvecklande arbete innebär att
en lösning av ett samhällsproblem kan ge upphov till
eller bidra till andra problem.
I Resurser och Aktiviteter beskrivs de resurser och
aktiviteter som är centrala för verksamhetens affärsmodell. Här är det viktigt att även tänka på resurser och
aktiviteter som inte syns utåt men som är viktiga för att
verksamheten ska fungera internt.

Samarbetspartners är viktigt för alla företag men
fyller ofta en ännu viktigare roll för sociala företag och
innovatörer. Genom att samarbeta med olika aktörer
kan man få tillgång till resurser och aktiviteter kostnadsfritt och på så sätt kunna lägga mer resurser på
att nå ut med sitt värderbjudande. Här kan även förekomma viktiga underleverantörer med tjänster eller
varor man köper in.
Vi har valt att introducera Sopact BMC redan i början
av lärprocessen då vissa fält går att fylla i redan under
Inspirationsfasen i Design Thinking-processen, men
de flesta fält börjar fyllas i först under Ideationfasen
och utvecklas sedan vidare under Implementeringsfasen,

I fältet Inkomster beskrivs de inkomstflöden som verksamheten genererar från kunder och finansiärer och i
Kostnader de kostnader som uppkommer genom de
genomförda aktiviteterna och förbrukade resurserna.

Osterwalder, A. (2009). Business Models Beyond Profit - Social Entrepreneurship Lecture. Tillgänglig via: http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-models-beyond-profit-social- entrepreneurship-lecture-wise-etienne-eichenberger-iqbal-quadir-grameen-bank- grameen-phone
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03. Andetaget
Varför

Vad

Den kreativa processen är inte enkel. Den är ofta kaotisk och frustrerande. Tim Brown (2009) menar att Design Thinking-processen ofta känns mer positiv i början
när gruppen är ny och optimistiskt är ute och samlar in
input. Den blir dock frustrerande en bit in i processen,
under syntesprocessen, och sedan till slut givande när
nya konkreta koncept börjar ta form. Genom att visualisera detta och att den kreativa processen innehåller
olika delar som kräver olika sätt att agera kan det bli
lättare att acceptera dess svårigheter, genomföra varje
fas ordentligt utan att stanna i varje fas för länge. När
man ska vara kreativ och komma på nya idéer är det
t.ex. inte bra att vara allt för kritisk. Då kan det vara
bra att brainstorma fritt och komma på både realistiska
och mindre realistiska koncept, först därefter börjar se
kopplingar mellan koncepten och tillsist, kritiskt och effektivt, välja ut de bästa koncepten. Visualiseringen kan
även öka förståelsen för att olika individer i ett team är
bättre på olika delar av den kreativa processen, och att
man på så sätt kompletterar varandra.

Kreativa och innovativa processer kan beskrivas som ett
antal ”andetag”. Dessa andetag kan delas upp i tre faser
(Møller m fl, 2012):
Den första fasen, den Divergenta fasen, handlar om att
skapa flera alternativ. T.ex. generera flera olika problem eller orsaker till ett problem, men även t.ex. olika lösningar
på ett problem. Ofta både problem och lösningar parallellt. Det är viktigt att inte stressa igenom, eller hoppa över,
denna fasen om man vill utveckla social innovationer.
I den andra fasen, den Emergenta fasen, existerar alla
de skapade alternativen parallellt. Man vet inte vilket man
ska fokusera på. Vilket problem som är viktigast att lösa,
eller vilken lösning som är bäst. Den här fasen tycker
många därför är frustrerande och den kallas därför ofta
även för ”jämmer zon” (groan zone). Det är denna fas som
Tim Brown (2009) kallar för syntesprocessen. Den här
fasen är väldigt viktigt om man vill skapa nya, innovativa
och bättre lösningar eftersom det ofta är här idéer gifter
sig med varandra och de nya oväntade, banbrytande och
innovativa idéerna uppstår.
I den sista fasen, den Konvergenta fasen, väljer man till
sist ut de problem eller lösningar man vill fokusera på. Det
är viktigt att inte komma till den här fasen för tidigt eftersom man då riskerar att missa viktiga perspektiv. Förståelsen av problem eller bra förslag på lösningar. Samtidigt är
det viktigt att inte stanna i de första faserna allt för länge,
för då gör man inga val, fattar inga beslut och kommer

aldrig framåt. Istället riskerar man då att fastna i idéernas värld eller i värsta fall frustration. Resultatet av den
konvergenta fasen är oftast början på en ny divergent fas.
Har man identifierat ett problem, så är det dags att identifiera de olika orsakerna till problemet. Är det en lösning är
det dags att ta fram olika alternativ för hur lösningen kan
fungera i detalj.
Hela Design Thinking-processen, och varje fas i den, går
att beskriva som andetag och varje fas går i sin tur att dela
upp i mindre andetag.

Hur
Andetaget kan användas som en modell som ger stöd
i designen av innovationsprocesser. Det kan då användas som en påminnelse av att det är viktigt att dela upp
processen i olika steg där man antingen skapar alternativ, processar alternativen eller väljer ut de alternativ
man vill gå vidare med. Detta gäller såväl i problemanalys som i t.ex. idé- och affärsmodellsutveckling.
Andetaget kan även användas som en visualisering
av den kreativa processen för att visa för deltagarna
processens logik, och förklara varför det blir så jobbigt
i mitten, i groan zone, där syntesen sker och förklara
att den delen av processen är viktig för att resultaten
av processen ska bli innovativ och inte bara resultera i
redan existerande lösningar.

Møller, T. P., Monica Nissén, Arthur, M. A., Hagedorn, A. C., Madsen, A., Makihara, Y., et al. 2012. The Art of Hosting: How do we design, host and harvest meaningful conversations?, Kalunborg.
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04. Roadmap
Varför

Hur

Genom att visualisera vad man ska göra framöver blir
det lättare att fokusera på det som är viktigast och kommunicera sin plan internt och med externa intressenter.
Det bidrar även till insikten att man inte måste göra allt
på en gång. Efterhand som man får saker gjorda kan
man bocka av dem vilket skapar tillfredsställelse och
en positiv energi för arbetet framöver. Samtidigt blir det
lättare att hålla reda på vad som inte gjorts som planerat så att man tar tag i det.

Tanken med att göra en Roadmap är inte att man ska
sätta en exakt plan i sten, utan den ska vara flexibel
utifrån de nya insikter och omständigheter som uppstår
längs vägen. Men genom att visualisera den blir det
lättare att få en överblick samt att ha en diskussion
inom teamet och med intressenter.

Vad
Det finns ett stort antal former för hur man kan visualisera planen för utvecklingen av en social innovation/
företag. Vi valde att ta fram en enkel Roadmap där deltagarna i lärprocessen kunde sätta upp tre mål och sedan sedan bryta ner dessa i delmål och/eller aktiviteter
under fyra månaders tid (se figur). Samma mall kan
givetvis även användas för kvartal eller år om man även
vill planera på längre sikt. För mer avancerade processer kan gantt-scheman eller liknande rekommenderas.
Roadmapen är dels ett verktyg för att planera hela eller
olika delar av Design Thinking-processen och utvecklingen av hela affärsmodellen, men kan även användas för att planera aktiviteter i fältet Aktiviteter i Sopact
BMC.

Först börjar man med att bestämma vilken tidshorisont
man ska planera utifrån och därefter dela upp aktivitetsplanen utifrån det. I vårt fall valde vi att planera utifrån de fyra första månaderna i lärprocessen. Men med
en längre tidshorisont kan t.ex. fyra kvartal eller fyra år
vara lämpliga alternativ.
Därefter sätter man upp mål för den utsatta tiden. Målen man sätter upp kan med fördel vara SMARTa, alltså
Specifika (tydliga och konkreta), Mätbara (det ska gå
att avgöra om målen uppnåtts), Accepterade (du/ni vill
arbeta mot att uppnå dem), Realistiska (det ska vara
möjligt att uppnå målen) och Tidssatta (det ska finnas
tidsramar för när målen ska ha uppnåtts).

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Slutligen bryter man ner målen i aktiviteter man planerar att man behöver göra för att nå målen.
Planen kan med fördel utgå ifrån den Sopact BMC man
tagit fram, och den SWOT man gjort för att analysera
sin Sopact BMC. Även Design Thinking-processen och
andetaget är bra att ha sig med in i planeringen så att
man inte missar viktiga steg i processen.

Aktiviteter

Resurser

S

Specifikt

M

Mätbart

A

Accepterat

R

Realistiskt

T

Tidssatt

Positiv samhällseffekt

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Negativ samhällseffekt

Kostnader

Samarbetspartners

Aktiviteter

Inkomster

Resurser

Kostnader

Målgrupper

Kunder &
finansiärer
Positiv
samhällseffekt

Värdeerbjudande

Relationer
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Syfte

Relationer
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Med inspiration från www.grove.com
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05. The Golden Circle
Varför

Vad

Hur

Att definiera sitt syfte, sitt varför, är extra relevant för
sociala innovatörer eftersom de oftast är drivna av viljan
att förbättra någon del av samhället. Det är ofta kopplat
till den inre motivation som kan komma från den sociala innovatörens egna erfarenheter, eller problem i hens
specifika kontext, som skapat ett djupare engagemang
för frågan. Genom att definiera och vara väl medveten
om vad detta syfte är, och bra på att kommunicera det,
blir det lättare att hitta fler team-medlemmar, samarbetspartners, finansiering och kunder. Det blir också
lättare att hitta motivation och drivkraft, inte minst när
man stöter på motgångar. Om teamet inte lyckas komma överens om vad som är sitt gemensamma syfte/
varför kan det bli svårt att hålla ihop genom den tuffa
processen med att ta fram och implementera en social
innovation.

Simon Sinek presenterade The Golden Circle i ett TEDxtalk år 2009 som idag har över 48 miljoner visningar
på ted.com, med andra ord ett av de mest populära
TED-talken någonsin. Den består av tre cirklar (se figur), där Varför, är kärnan och ligger i mitten, den omfamnas av Hur och ytterst Vad.

Vi på Sopact förespråkar att man börjar med att definiera sitt personliga Varför, sitt syfte, kopplat till den
innovation man utvecklar. Därför föreslår vi att alla
medlemmar i teamet ställer sig följande frågor: Varför gör du det du gör? Vad driver dig? Vad tror du på?
Varför kliver du upp på morgonen och jobbar med er
innovation? Vad är din passion? Vad är det för samhällsutmaning som innovationen vill adressera? Varför
är det viktigt för dig att bidra till att lösa den?

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

The Golden Circle visualiserar på så sätt skillnaden
mellan hur mer framgångsrika ledare och företag/organisationer kommunicerar jämfört med mindre framgångsrika. Sinek menar att de flesta börjar utifrån och
först berättar vad de gör, sedan lite om hur de gör det
men oftast ingenting alls om varför det gör det. Framgångsrika ledare och företag/organisationer börjar däremot från kärnan med att kommunicera Varför de gör
det de gör, vad de tror på och vad som driver dem.
Först därefter kommunicerar de Vad de gör och Hur de
gör det.

När alla i teamet gjort detta gäller det att tillsammans
hitta sitt gemensamt Varför/syfte. Det kan vara en svår
process men den är viktig och behöver få ta sin tid.
När man definierat sitt Varför kan man gå vidare med
de andra delarna i Sopact BMC. Processen med att definiera sitt Varför behöver dock upprepas i takt med att
teamet får nya medlemmar och i takt med att innovationen utvecklas.

Fokuset ligger med andra ord på den inre cirkeln Varför
som kopplar till fältet Syfte i Sopact BMC och är mest
relevant under Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Sinek, S. 2009, How great leaders inspire action. Tillgänglig via: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
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Problemträdet

effekter

huvudproblem

orsaker

06. Problemträdet
Varför

Vad

Problemanalys är det första steget i att ta fram en ny
lösning på ett samhällsproblem. För att överhuvudtaget
veta vad som är bästa möjliga insats bör man analysera
vad som är rotorsakerna bakom det sociala problem
man vill lösa, annars riskerar man att lägga allt fokus
på att minimera symptomen utan att ha gjort något
åt det verkliga problemet. Många sociala innovatörer
har en god förståelse för problemet man vill lösa, men
genom att göra en strukturerad problemanalys blir det
ofta lättare att förklara problemet man vill lösa för kunder, finansiärer, samarbetspartners m.m, och på sätt
även bli bättre på att kommunicera sin lösning. Man
kan även inse att det finns dimensioner av problemet
man inte varit medveten om innan, och se andra perspektiv än sina egna.

Problemträd är en enkel metod för att visualisera hur
ett problem uppstår på grund av olika orsaker och leder till olika samhällseffekter. Problemträdet synliggör
kedjor av orsaker och effekter och på så sätt visar sambandet mellan rotorsaker, problem och de långsiktiga
effekterna på samhället. Problemträdet kopplar till fältet Syfte i Sopact BMC och Inspirationsfasen i Design
Thinking-processen.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Hur
Problemträd tas med fördel fram tillsammans med potentiella samarbetspartners, kunder, finansiärer, målgrupper och övriga relevanta intressenter (Örtengren,
2012). Dels för att skapa engagemang i det långsiktiga
arbetet med att lösa problemet och dess orsaker, och
dels för att de alla sitter på kunskap och information
som berör olika delar av det nuvarande problemet och
dess möjliga lösningar. Problemträdet utvecklas med
fördel kontinuerligt i takt med att verksamhetens nätverk och kunskap blir större.
Målgrupperna, de som främst berörs av problemet, får
alltför sällan vara med i arbetet med att definiera och
förstå problemet de berörs av. De får oftast inte heller
inte vara med och ta fram lösningarna. Om de överhuvudtaget är involverade är det nästan alltid senare i
processen som del av en referensgrupp eller liknande.
Detta trots att de med sin erfarenhet har en stor insikt
i problemets orsaker och vad som skulle fungera, och
inte fungera, för att lösa det.

Huvudproblemet
Bara att definiera huvudproblemet kan ta tid och kan
med fördel göras genom en workshop där intressenter får brainstorma fram olika förslag på post it-lappar.
Dessa kan sedan diskuteras, klustras och därefter får
deltagarna välja ut den de tycker är viktigast genom
omröstning, till exempel genom prickröstning där deltagarna får en eller flera prickar som de fäster på en eller
flera av de problem de tycker är viktigast. Problemformuleringen med flest prickar blir sedan det huvudproblem man arbetar vidare med.
Orsakerna
Även här är det smidigt att låta intressenter brainstorma olika orsaker som man sedan tillsammans bygger
upp orsakskedjor av. När väl detta är gjort det är det
bra att låta intressenterna bygga vidare på de kedjor
som redan skapats samt fylla på med nya kedjor som
de saknar.
Effekterna
Effektkedjorna kan med fördel tas fram på samma sätt
som orsakskedjorna.

Örtengren, K. 2012. Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden. Tillgänglig via: https://www.esf.se/Documents/Våra%20program/Socialfonden%2020142020/LFA.pdf
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06. Problemträdet
Hur
Huvudproblemet som ska lösas blir stammen i problemträdet (Örtengren, 2012).

Orsak 1.1: Den strukturella bostadsbristen gör att det
finns för få bostäder.

Orsakerna till problemet blir trädets rötter (Örtengren,
2012). Oftast finns det långa kedjor av orsaker där den
ena orsaken leder till den andra som tillsist resulterar i
huvudproblemet.

Orsak 1.2: Det byggs framförallt bostäder för höginkomsttagare.

Effekterna blir trädets grenar (Örtengren, 2012). Effekterna kan vara allt från personliga effekter för de som
drabbas av huvudproblemet hela vägen upp till effekter
på samhället i stort, t.ex. ökade kostnader för offentlig
sektor, minskade skatteintäkter eller ökad otrygghet i
samhället.
Systemanalys har liknande tillvägagångssätt som problemträd och lämpar sig för komplexa samhällsproblem. Utöver orsaker tittar man i systemanalys även
på positiva krafter och utöver orsakskedjor tittar man
även på loopar av orsak och verkan. Verktygen för detta utvecklas inte vidare i här men vi kan tipsa om arbetsboken System Practice av The Omidyar Group (The
Omidyar Group, 2017).
Följande är ett förenklat exempel på ett problemträd,
med huvudproblemet ”Hög hemlöshet bland personer
med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.” I verkligheten brukar problemträd få betydligt fler orsaker
och effekter.

Verktyg

Orsak 2.1: Missbruksproblematik gör det svårt att få
och behålla en bostad.

1.3 Ökad otrygghet

1.2 Kriminalitet

2.2 Ökade
sjukvårdskostnader

1.1 Missbruk

2.1 Sämre hälsa

Orsak 3.1: Dagens system gör att hemlösa diskvalificeras av en bostadstrappa innan de får eget boende.

effekter

Orsak 3.2: Kortsiktig stuprörslogik hos kommuner gör
att inte de bästa metoderna används för att få ner
hemlösheten bland personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

huvudproblem

orsaker

Effekt 1.1: Lätt att hamna i missbruk när man är
hemlös.
Effekt 1.2: Missbruk leder till kriminalitet.

1.1 Strukturell
bostadsbrist

3.1 Bostadstrappa

Effekt 1.3: Ökad kriminalitet leder till ökad otrygghet.

1.2 Byggs mest
för höginkomsttagare

3.2 Kortsiktig
stuprörslogik

Effekt 2.1: Lidande och sämre hälsa för den som är
hemlös.

2.1 Missbruksproblematik

Effekt 2.2: Ökade kostnader för psykiatri och sjukvård.
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Intressentkarta

Intressenter

07. Intressentkarta
Varför

Vad

Hur

Komplexa samhällsproblem berör många intressenter
och många är ofta inblandade i både orsakerna till problemet och de existerande lösningarna. En del intressenter kanske inte har någon koppling till problemet
idag men kan vara relevanta för en framtida lösning.
Därför är det viktigt att veta vilka alla dessa intressenter
är och få en förståelse för deras roll när man utvecklar nya lösningar. Dessa kan givetvis kartläggas genom
t.ex. en lista, men genom att kartlägga dem visuellt kan
mycket information om dem, och kopplingar mellan
dem, visualiseras. På så sätt blir mer information direkt
tillgänglig för de som tar fram och använder kartläggningen.

Intressentkartan kan utformas på olika sätt. En tankekarta där man delar in de olika intressenterna i olika
kategorier är ett bra sätt. Intressenterna kan t.ex. delas
upp utifrån vilken relation man har eller planerar att
ha med dem, utifrån sin roll i förhållande till problemet, utifrån sektorer eller utifrån geografisk placering.
Intressentkartan kopplar till fälten Samarbetspartners,
Kunder/Finansiärer och Målgrupper i Sopact BMC samt
Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.

Det kan vara smart att påbörja intressentkartan i samband med att man börjar analysera problemet. I takt
med att man inser vilka intressenter som berörs av problemet kan man lägga till dem i intressentkartan, och
i takt med att man involverar fler intressenter får man
större problemförståelse.
Ett sätt att skapa intressentkartan är att börja med att
brainstorma fram olika intressenter och sedan leta efter
lämpliga mönster för hur man kan klustra dem kring
olika kategorier. Sedan kan man lägga till fler intressenter i takt med att man identifierar dem.
Man kan även utgå ifrån ett antal kategorier redan från
början, där kan till exempel Penta Helix vara en bra början på en uppdelning av tankekartan i olika fält.
Genom att färgkoda intressenterna kan man få in en
dimension till. Man kan även fördela intressenterna efter olika egenskaper genom att placera dem på olika
avstånd från centrum av tankekartan.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Verktyg
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Penta Helix

Invånare

Privat
sektor

Offentlig
sektor
Social
innovation

Ideell sektor

Akademin

08. Penta Helix
Varför

Vad

Hur

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.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

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.

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster
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Empathy Map Canvas
1. Vem är målgruppen?
2. Vad behöver de göra?
4. Vad säger de?
Vad gör de?

3. Vad ser de?

?

5. Vad hör de?

6. Vad tänker de?
Vad känner de?
7. Besvär

8. Fördelar

Inspirerad av Gray (2017)

09. Empathy Map Canvas
Varför

Hur

Att förstå och involvera målgrupperna är en central del
i processen med att utveckla en social innovation. Det
är viktigt att förstå målgruppen på djupet och inte bara
utgå ifrån det uppenbara och det vi tror vi vet. Annars
riskerar lösningarna vi tar fram vara helt irrelevanta
utifrån målgruppens verkliga behov och livssituation.
Givetvis kan man dessutom ha olika målgrupper, med
behov som skiljer sig åt. Då är det viktigt att förstå de
olika gruppernas unika behov.

Empathy map canvas kan användas på olika sätt. Dels
kan den användas som ett verktyg för att själv eller som
team strukturerat fundera över och observera målgrupperna, dels kan den användas som en guide när man
intervjuar representanter från målgrupperna för att
bättre förstå dem, och ett tredje sätt är att använda den
som ett underlag för att tillsammans med representanter från målgrupperna förstå målgrupperna. Desto större involvering av målgrupperna desto bättre förståelse
får man. Att enbart som team fundera själv ger troligen
en bristfällig och felaktig bild av verkligheten.

Vad
Empathy Map Canvas är ett verktyg som kan fungera
som ett stöd i processen med att fördjupa förståelsen
för en målgrupp, inte bara utgå ifrån det uppenbara
och det vi tror vi vet. Den kan även användas som ett
underlag för att involvera målguppen i att själva göra
en analys av sina behov och sin livssituation i en mer
samskapande process. Verktyget kopplas därför till fälten Målgrupp, Relationer & kanaler till målgrupper och
Syfte i Sopact BMC. Verktyget kan även appliceras på
att förstå en kund eller finansiär, men för det använder
vi Value Proposition Canvas. Verktyget är relevant för
Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.
Verktyget består av sju fält. Fält 1 och 2 handlar om att
definiera vilken målgruppen är och vad den behöver
göra. Fält 3-6 handlar om att förstå vad målgruppen
ser, säger, gör, hör, tänker och känner. Slutligen är fälten 7 och 8, vilka Besvär (pains) målgruppen upplever
och vilka Fördelar (gains) de efterfrågar. (Gray, 2017)

De olika fälten i Empathy map canvas går förslagsvis
igenom i nummerordning och i varje fält besvaras följande frågor:

4. ”Vad SÄGER de?”: ”Vad har vi hört dem säga?” och
”vad kan vi föreställa oss att de säger?”
5. ”Vad GÖR de?”: ”Vad gör de idag?”, ”vilka beteenden har vi observerat?” och ”vad kan vi föreställa oss
att de gör?”
6. ”Vad HÖR de?”: ”Vad hör de andra säga?”, ”vad hör
de från vänner?”, ”vad hör de från kollegor?” och ”vad
hör de i andra hand?”
7. ” Vad TÄNKER och KÄNNER de?” - SMÄRTOR: ”Vad
är deras rädslor, frustrationer och ångest?”, ”VINSTER”: Vilka är deras behov, önskningar, hopp och
drömmar? - ”ÖVRIGT”: Vilka andra tankar och känslor
kan motivera deras beteende?

1. ”VEM empatiserar vi med?”: ”Vilka är personerna vi
vill förstå?”, ”hur är situationen de befinner sig i?”, ”vad
är deras roll i situationen?”
2. ”Vad behöver de GÖRA?”: ”Vad behöver de göra annorlunda?”, ”vilka sysslor vill de ha gjorda, eller behöver göra?”, ”vilka beslut måste de fatta?” och ”hur vet
vi att de är framgångsrika?”

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

3. ”Vad SER de?”: ”Vad ser de på marknaden/i samhället?” ”vad ser de i sin närmiljö?”, ”vad ser de andra
säga och göra?” och ”vad tittar de på och läser?”
Kostnader

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper
Lorem ipsum

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Gray, D. 2017. Updated Empathy Map Canvas, Tillgänglig via: https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
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Idékarta

Idéer

10. Idékarta
Varför

Vad

När man analyserat problemet man vill lösa, involverat
de intressenter man kartlagt och kartlagt målgruppens
situation är det dags att tillsammans generera olika
lösningsförslag. Oberoende på vilken fas man befinner
sig i genereringen av lösningar och/eller utvecklingen
av dessa brukar det uppstå flera olika möjliga lösningar eller varianter på dessa. För att det ska bli lättare
att hålla reda på dem kan de precis som intressenterna med fördel visualiseras i en tankekarta. På så sätt
blir det lättare att hålla flera olika lösningar i huvudet
samtidigt, det blir helt enkelt en avlastning för hjärnan
som då kan fokusera på att se mönster och kopplingar
mellan idéerna och utveckla dem eller helt nya idéer.
Det underlättar även kommunikationen i ett team och i
dialogen med olika intressenter.

Precis som Intressentkartan kan Idékartan vara utformad på olika sätt. Det kan precis som Intressentkartan
vara en tankekarta där liknande idéer är klustrade, eller
så är idéerna kopplade till orsakerna och rotorsakerna
i Problemträdets rötter. Om idéerna är kopplade till hur
en framtida affärsmodell kan se ut kan det ibland vara
motiverat att skriva in dem direkt i en eller flera Sopact
BMC. Idékartan kan dels koppla till fältet värdeerbjudande i Sopact BMC, men det kan även användas till
samtliga fält i Sopact BMC eller till dess helhet. Verktyget är främst relevant under Ideationfasen i Design
Thinking-processen.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Aktiviteter

Det är svårt att säga exaxt hur man ska ta fram en
Idékarta då det bland annat beror väldigt mycket på
var i innovationsprocessen man befinner sig. Det kan
vara bra att varva mellan att skapa idéer som bygger
direkt på de orsaker och rotorsaker som identifierats i
problemträdet och att skapa idéer fritt genom kreativa
brainstorming-processer.

Positiv samhällseffekt

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Negativ samhällseffekt
Resurser

Kostnader

Syfte

Reaktioner
& kanaler
Samarbetstill partners
kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer
Aktiviteter

Positiv samhällseffekt

Värdeerbjudande

Relationer
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Syfte

Relationer
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Resurser

Kostnader

Verktyg

Hur

Förlagsvis följer man andetagets logik:
1. Först genererar man väldigt många idéer i den Divergenta fasen. Först genom att låta deltagarna generera idéer var och en för sig eller i par/smågrupper och
sedan tillsammans skapar en idékarta med samtliga
idéer.

2. Därefter låter man alla alternativ existera parallellt
i den Emergenta fasen. Genom att ha visualiserat
idéerna i en tankekarta kan man då enkelt gå igenom syntesprocessen, se kopplingar mellan olika
idéer och på så sätt slå ihop dem eller kombinera
dem på sätt som gör att helheten blir mer effektiv
än de enskilda idéerna. I den här fasen kan även nya
idéer uppstå.
3. Tillsist väljer man ut de idéer som man vill fortsätta med i den Konvergenta fasen. Precis som när
man väljer huvudproblemet i Problemträdet kan
prickröstning vara ett smidigt sätt att underlätta utvalet av idéer.
Detta är en iterativ process, som upprepas om och
om igen. Dels för att när man väl gått vidare med
en, eller några idéer, behöver de utvecklas vidare
i detalj. Dels för att ny information och nya intressenter kommer in i processen efterhand. När man
testar en lösning inser man lösningens styrkor och
svagheter och även det gör att nya idéer behöver
utvecklas. SWOT-analys kan vara ett bra verktyg för
att kartlägga detta. Oavsett var i innovationsprocessen man befinner sig hjälper det att visualisera de
olika idéerna för att få en överblick.

Inkomster
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Value Proposition Canvas

Fördelsskapare

Fördelar
Arbete som
ska utföras

Produkter
& tjänster
Besvärsdämpare

Värdeerbjudande
Inspirerad av Strategyzer (2020)

Besvär

Kundsegment

11. Value Proposition Canvas
Varför

Vad

Hur

Utöver att förstå sina målgrupper är det även viktigt att
förstå kunder och finansiärer. Det finns olika typer av
kunder och finansiärer med verksamheter som skiljer
sig åt. Om man t.ex. har en lösning på ett problem som
man vill att en kommun ska finansiera är det viktigt att
förstå på vilket sätt den lösningen måste utformas för
att kommunen ska vara intresserad av att finansiera
den. Det är även viktigt att hitta rätt argument för att de
ska finansiera lösningen utifrån hur deras uppdrag och
behov ser ut. Vill man sälja samma lösning till t.ex ett
fastighetsbolag är det möjligt att de inte är intresserade
av exakt samma utformning av värdeerbjudandet.

Value Proposition Canvas (VPC) är ett verktyg för att
kartlägga kunders behov och utifrån det ta fram och
paketera värdeerbjudanden. VPCn kopplar därför till
fälten Kunder & finansiärer och Värdeerbjudande i Sopact BMC och överlappar Inspiration- och Ideationfaserna i Design Thinking-processen.

Arbetet med VPC börjar med att definiera ett eller fler
kundsegment med liknande kunder. För att göra det kan
man först göra en process liknande Intressentkartan. För
varje viktigt kundsegment skapar man en VPC där man
kartlägger de aktuella kundernas eller finansiärernas behov kopplat till den lösning man arbetar med.

Verktyget består av en cirkel till höger där man kartlägger vad ett Kundsegment har för Besvär (pains), vad de
efterfrågar för Fördelar (gains) och vad de har för Arbete som ska utföras (Job to be done). Till vänster består
verktyget av en kvadrat där man utifrån kundsegmentets behov tar fram ett Värdeerbjudande. Värdeerbjudandet fördelas upp i Besvärsdämpare (pain relievers),
Fördelsskapare (gain creators) och genom vilka Produkter och tjänster de erbjuds. (Strategyzer, 2020)

Kundsegment: Detta gör man genom att besvara frågorna: ”vad vill kunderna åstadkomma med sitt arbete?”, ”vad har kunderna för utmaningar?”, ”vilka fördelar
efterfrågar kunderna?”. Precis som med Empathy Map
Canvas kan detta genomföras med olika grader av involvering av kunderna. Desto mer involverade de är desto
bättre bild av deras behov får man. Det tar dock ofta tid
att bygga den tillit som krävs för att de ska uttrycka sina
behov utförligt, så det kan behövas flera träffar innan
man byggt tilliten och förstått de verkliga behoven.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Aktiviteter

Resurser

Kostnader

Värdeerbjudande: När väl kundsegmentets behov är
kartlagt börjar man ställa sig frågorna: ”hur kan vi lösa
kundens problem?”, ”vilka fördelar kan vi skapa för kunder?”, ”vad kan vi erbjuda kunden för produkter och
tjänster?”

Positiv samhällseffekt

Värdeerbjudande

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Som vanligt blir det en iterativ process att använda VPC.
Förutom att iterera fram och tillbaka mellan kundens behov i cirkeln och värdeerbjudandet i kvadraten, blir det
naturligt att iterera med resten av Sopact BMC och inte
minst med TOC-canvas som delvis överlappar VPC.

Referenser: Strategyzer. [läst 2020-10-12]. Value Proposition Canvas. [webbsida]. Tillgänglig via: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
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Theory of Change
Canvas med social utfallsberäkning

Värdeerbjudande

Inspirerad av Berlinger & Singhal (2018) och Carenco (2019)

Output

Resultat

Samhällseffekt

Värdeskapande

12. Theory of Change Canvas
Varför

Vad

När man väl har förstått problemet man vill lösa på djupet, och generat olika förslag på lösningar är det dags
att utveckla en eller flera lösningar mer på djupet och
förklara hur lösningen bidrar till att lösa en eller flera
av problemets orsaker och i bästa fall rotorsaker. På
sikt vill man även kunna mäta och dokumentera den
effekt lösningen har. Dels är det viktig för att förstå om
lösningen faktiskt har den effekt som förväntas, dels för
att kunna följa upp ändringars påverkan på effekten.
Dels kan det vara ett bra argument för att aktörer ska
investera i verksamheten.

Ett vanligt ramverk för att planera, förklara och mäta
detta är Theory of Change. Theory of Change Canvas
(TOC-canvas) är ett visuellt verktyg som bygger på Theory of Change och som kan användas både vid utvecklingen av en ny form av insats, som ett verktyg för att mäta
samhällseffekt och för att planera implementeringen av
en befintlig form av insats (Berlinger & Singhal, 2018).

När man väl fått grepp om hur lösningen bidrar till att
lösa orsakerna/rotorsakerna kan man börja räkna på
vilka ekonomiska besparingar samhällseffekten leder
till för samhället. Det kan vara ett bra argument för att
aktörer ska investera i verksamheten och för att motivera för offentliga aktörer eller andra potentiella kunder
att betala för verksamhetens värdeerbjudande.

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Processen med att beräkna den ekonomiska besparingen som samhällseffekten leder till kallas ibland för ”social utfallsberäkning” och själva besparingen för samhället
kallas då för ”Värdeskapande” (Carenco, 2019).
innan den hinner bli kriminell och belasta olika samhällsfunktioner så som t.ex. kriminalvården.
TOC-canvas är främst relevant för fälten Värdeerbjudande och Positiv samhällseffekt i Sopact BMC och används huvudsakligen under Ideationfasen i Design Thinking-processen.
TOC-canvas har fem fält som representerar fem olika
faser i förändringsprocessen, därefter kommer ett extra
fält för värdeskapande.

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Input är fältet där allt som går in i tjänsten/varan/insatsen kartläggs, det kan vara allt från finansiering, lokaler
och utrustning till personal och samarbetspartners med
rätt kompetens (Berlinger & Singhal, 2018). Detta fält
överlappar fälten Kostnader och Resurser i Sopact BMC.
Värdeerbjudande är precis som i Sopact BMC de varor/tjänster/insatser som minskar problemet och dess
orsaker, och förbättrar situationen för målgrupperna.
Output är den direkta konsekvensen av värdeerbjudandet. Det kan t.ex. vara antalet utbildade och antal
workshops under en utbildningsinsats eller antal individer ur målgruppen som fått tillgång till en produkt (Berlinger & Singhal, 2018).
Resultat är den direkta förändring som sker hos individerna i målgruppen efter att de tagit del av värdeerbjudandet. Det kan vara t.ex. vara ökad kunskap eller att
individer fått hjälpmedel för att komma ur en utsatt situation. Resultatet ska motverka Problemträdets rötter, orsakerna och i bäst fall rotorsakerna till huvudproblemet.

Inkomster

Berlinger, N. & Singhal R. 2018. Alla pratar om det, men få gör det - en handbok I effektmätning. Mötesplats Social Innovation. http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2018/11/MSI_Handbok_Effektmätning_Digital_181106.pdf
Carenco, Jenny. 2019-06-06. Introduktionsseminarium - Snabbt på banan: Vad är sociala investeringar? Hur fungerar det? Hur gör jag?. [föreläsning] Prosper Impact Consulting AB. Stockholm.
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Samhällseffekt är alla de förändringar som sker som
följd av resultaten (Berlinger & Singhal, 2018). Det kan
t.ex. vara att individer gått från arbetslös till att ha arbete
eller att individer gått från att upplevt ofrivillig ensamhet
till att ha fått vänner att umgås med. Detta leder i sin tur
till bättre livskvalitet, bättre hälsa, bättre situation för anhöriga och mindre belastning på offentliga aktörer som
t.ex. sjukvården. Samhällseffekten innebär att effekterna
av huvudproblemet, grenarna, i problemträdet motverkas. Beroende på komplexiteten i samhällsproblemet
kan det ta många år innan dessa effekter går att identifiera och det är oftast svårt att avgöra om effekterna
beror enbart på ett specifikt värdeerbjudande eller om
andra faktorer har spelat en stor roll.
Värdeskapande är hur stora kostnader ett samhälle
sparar genom att implementera värdeerbjudandet idag
istället för att hantera problemet och dess negativa utveckling och konsekvenser på lång sikt. Som ett exempel
kan vi säga att samhällsproblemet man vill lösa är att
ungdomar hamnar snett i livet och blir kriminella. Värdeskapandet är då vad samhället skulle spara ekonomiskt
på att få in en ungdom på en positiv bana i livet långt
innan den hinner bli kriminell och belasta olika samhällsfunktioner, så som t.ex. kriminalvården.

Sopact Business Model Canvas + Theory of Change Canvas
Negativ effekt på samhället

Positiv effekt på samhället
Output

Samarbetspartners

Aktiviteter

Värdeerbjudande
Värdeerbjudande

Resurser

Syfte
Problem,
orsaker,
rotorsaker

Resultat

Effekt

Värdeskapande

Målgruppers
reaktioner &
kanaler

Målgrupper

Kunders &
finansiärers
reaktioner
& kanaler

Kunder &
finansiärer

Input
Kostnader

Inkomster

Fälten Output, Resultat, Samhällseffekt och Värdeskapande överlappar fältet Positiv samhällseffekt i Sopact
BMC.
Berlinger, N. & Singhal R. 2018. Alla pratar om det, men få gör det - en handbok I effektmätning. Mötesplats Social Innovation. http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2018/11/MSI_Handbok_Effektmätning_Digital_181106.pdf
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Hur
Planering av TOC. Planeringen av faserna sker dock
inte i samma ordning som de uppkommer tidsmässigt
vid genomförandet. Det är lätt hänt att man börjar planera en verksamhet utifrån vad man vill göra och vilka
resurser man har, snarare än utifrån vilka problem och
behov man adresserar. Det är istället att föredra att planeringen sker i följande ordning:

1. Identifiera problemet/orsaken/rotorsaken i problemträdet som ska lösas. Detta steg sker utanför TOC-canvas.
2. Vilket Resultat vill vi skapa med vår verksamhet som
motverkar problemet/orsaken/rotorsaken?
3. Vilken Output krävs för att uppnå önskat resultat?
4. Vilket Värdeerbjudande kan uppnå det önskade resultatet?
5. Input planeras utifrån vad Värdeerbjudantet kräver för
att kunna genomföras med önskat output och resultat.
6. Samhällseffekt blir en konsekvensen av ”Resultat”
och går att identifiera genom att titta på problemträdets
grenar, ”Effekter”.

5. Vilken input krävs för att
kunna leverera
värdeerbjudandet?

4. Vilket värdeerbjudande
kan uppnå det önskade
resultatet?

3. Vilken output krävs
för att uppnå det
önskade resultatet?

2. Vilket resultat vill vi
skapa med vår verksamhet,
som motverkar problemet /
orsaken / rotorsaken?

7. Gör en uppskattning av Värdeskapandet, de ekonomiska besparingarna för samhället, som följd av Resultatet och Samhällseffekterna. Eftersom samhället
består av ett flertal funktioner som berörs av ett samhällsproblem måste man titta på varje aktörs kostnader
var för sig och sedan lägga ihop dem för att få den
totala kostnader för samhället. Detta moment kräver
troligen stöd av en konsult eller forskare och är därför
oftast inte realistiskt att göra i en tidig fas i innovationsprocessen. I vissa fall finns det redan färdiga uträkningar för vad det kostar samhället att en individ befinner
sig i en utsatt situation, i så fall blir det lättare att göra
en prognos för hur mycket en avgränsad insats sparar
samhället. Men man måste då ta med i prognosen att
en individ kan ta sig ut ur en utsatt situation även utan
insatsen.

6. Samhällseffekten
innebär att effekterna,
grenarna i problemträdet,
motverkas.

7. Beräkna de ekonomiska
besparingarna
för samhället pga.
samhällseffekten.

Inspirerad av Berlinger & Singhal (2018) och Carenco (2019)
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Genomförande av effektmätningen.
Hur ambitiös en social innovatör kan vara när den mäter
effekten av en social innovation beror såklart på vilken
fas den befinner sig i sin utvecklingsresa. I början får det
genomföras väldigt begränsat och enkelt, och i takt med
att verksamheten blir större och har mer resurser kan
man kosta på sig att undersöka ”Resultat” och ”Samhällseffekt” mer grundligt. Oavsett hur långt man kommit i utvecklingsprocessen är det dock bra att förstå alla
delar i förändringslogiken för den sociala innovationen.
Genomförandet av effektmätningen görs i samma ordning som fälten i TOC-canvas:
1. Referensmätningar, alltså mätningar på hur stort problemet man vill lösa är innan värdeerbjudandet levereras/genomförs, gör man under Input-fasen. Det är lättast att göra om värdeerbjudandet är för en begränsad
målgrupp som man lätt kan kontakta, då kan man mäta
situationen för de som ska ta del av värdeerbjudandet
innan den genomförs. Men många sociala innovationer
är av bredare och systemförändrande natur, och då
krävs det ofta en större undersökning med ett slumpmässigt urval av individer som kan komma att påverkas.
Ibland kan det vara lämpligt att även göra referensmätningar på en referensgrupp, individer från målgruppen
som inte kommer vara en del av förändringsprocessen,
som jämförelsedata.

2. Mätning av input: Att mäta kostnader, lokaler, utrustning, personal, inköpta tjänster m.m. som krävs för att
genomföra värdeerbjudandet.
3. Mätning av output: Att mäta outputen är givetvis viktig men outputen i sig säger väldigt lite om vilket värde
värdeerbjudandet verkligen skapat.
4. Mätning av Resultatet: Att mäta resultatet är mer krävande än att mäta outputen men ger en mycket bättre
bild av vilket värde som skapats. Man måste även säkerställa att det inte är andra faktorer än värdeerbjudandet som kan bidragit till resultatet. Ett sätt är att under
första steget göra referensmätningar på individer ur
målgruppen som inte tar del av förändringsprocessen
och sedan mäta resultatet utifrån hur mycket mycket
bättre utvecklingen är för de som deltar i processen.

6. Värdeskapandet är inte realistiskt för en enskild social
innovatör att mäta utan det krävs stöd av konsulter eller
forskare. Precis som i planeringsfasen måste man ta in i
beräkningen att det är flertal funktioner i samhället som
berörs av ett samhällsproblem. Man behöver som sagt
även ta hänsyn till att en individ kan ta sig ur en utsatt
situation även utan insatsen. Har man gjort ordentliga
referensmätningar på en referensgrupp, och har koll på
sannolikheten att en person med en problematik tar sig
ut ur en utsatt situation utan insatsen, kan man dock ta
hänsyn till det i beräkningarna.

5. Samhällseffekterna bör man ha en bild av hur de ser
ut men att mäta dem kräver hjälp av konsulter eller forskare. Det är mycket svårt eftersom de flesta effekterna
inträffar långt efter insatsen är genomförd och att det är
svårt att avgöra om effekterna beror enbart på en viss
insats eller om andra faktorer har spelat en stor roll. Till
och med de flesta konsulter och forskare har svårt att
göra så omfattande studier (Bokström, 2020).

Berlinger, N. & Singhal R. 2018. Alla pratar om det, men få gör det - en handbok I effektmätning. Mötesplats Social Innovation. http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2018/11/MSI_Handbok_Effektmätning_Digital_181106.pdf
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Input

1. Referensmätningar

Värdeerbjudande

2. Mätningar
av input

Output

3. Mätningar
av output

Detta bör ni själva mäta

Resultat

4. Mätningar
av resultat

Samhällseffekt

5. Mätningar av
samhällseffekter

Värdeskapande

6. Beräkning av
kostnadsbesparing

Detta bör ni ha en teori om, men kan vara
svårt att mäta (krävs konsult/forskare)

Mätning av TOC. Beroende på komplexiteten i samhällsproblemet kan det ta många år innan dessa effekter och samhällsbesparingar går att mäta och det är
oftast svårt att avgöra om effekterna beror enbart på
en viss insats/produkt/tjänst eller om andra faktorer har
spelat en stor roll.
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Möjligheter
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13. SWOT-analys
Hur

När man tar fram nya idéer, affärsmodeller, sociala innovationer och verksamheter så blir de aldrig perfekta
direkt. Genom att systematiskt analysera t.ex. en affärsmodell kan dess brister och styrkor identifieras och
förbättringsmöjligheter samt helt nya affärsmodeller
upptäckas.

Vad
SWOT-analys är ett etablerat verktyg för att systematiskt analysera t.ex. en affärsmodell utifrån dess styrkor
och svagheter men även utifrån externa möjligheter
och hot.

I övre vänstra hörnet finns Svagheter (weaknesses)
som är de interna negativa faktorerna. Det kan vara
delar av affärsmodellen som är underutvecklade eller
helt enkelt inte fungerar så bra som man önskat. Om
man är i en tidig fas av affärsmodellens utveckling kanske det är delar som man ens inte har kommit på hur
de ska vara utformade ännu.
I nedre högra hörnet finns Möjligheter (opportunities)
som är de externa positiva faktorerna. Det kan vara
möjligheter som redan existerar men som man inte
tagit tillvara på ännu, men även positiva trender och
utvecklingar som man tror sig kunna använda till affärsmodellens fördel i framtiden.
I nedre vänstra hörnet finns Hot (threats) som är externa negativa faktorer. Det kan vara hot som redan existerar men även trender och framtida hot som riskerar
att göra affärsmodellen mindre framgångsrik och/eller
svår att utveckla och skala upp.

I övre högra hörnet finns då Styrkor (strengths) som
är de interna positiva faktorerna. De delar av affärsmodellen som fungerar bra idag. Om man inte har kommit
igång med verksamheten ännu är det de delar man
tror är verksamhetens framtida styrkor och som man
får positiv respons på från intressenter, inte minst målgrupper, kunder och finansiärer.

SWOT-analysen kan användas på hela Sopact BMC,
på Värdeerbjudandet men även på de andra delarna i
Sopact BMC. Verktyget är främst relevant under Ideationfasen i Design Thinking-processen men kan användas även i Inspirationsfasen för att analysera tidigare
existerande lösningar och Implementeringsfasen för
utveckling av lösningar man implementerat.

Till att börja med kan det vara smart att låta deltagarna
titta på affärsmodellen i sin helhet, men sedan gå in och
analysera varje fält i Sopact BMC separat.
När det gäller de externa hoten och möjligheterna kan
PESTEL-analys vara ett bra stöd. Då analyserar man
externa faktorer och trender utifrån Politiska, Ekonomiska, Sociala, Tekniska, Miljömässiga (Environmental) och
Legala aspekter.
Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Relationer
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Relationer
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

Positiva

Negativa

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot

Externa

Den består av fyra fält som vertikalt delas upp i positiva
och negativa, och horisontellt i interna och externa. De
interna är i större utsträckning kopplade till hur affärsmodellen ser ut idag och de externa är i större utsträckning kopplade till hur affärsmodellen kan och behöver
utvecklas framöver.

Förslagsvis börjar man med att låta alla i teamet, och
möjligen även intressenter, var och en för sig eller i mindre grupper brainstorma fram olika Styrkor, Svagheter,
Hot och Möjligheter utifrån en eller flera affärsmodeller.
Därefter får samtliga presentera det de kommit fram till
och skriva in i en gemensam SWOT.

Interna

Varför

Verktyg

Sida 035

14

Globala målen för hållbar utveckling

Bildkälla: UNDP (2020)

14. Globala målen för hållbar utveckling
Varför

Vad

Som socialt företag och social innovatör är det viktigt
att visa hur verksamheten kopplas till strategiska mål
och strategier, både på global, nationell och lokal nivå.
De globala hållbarhetsmålen är de mest etablerade och
heltäckande målen för hållbar utveckling på internationell nivå, och därmed de globala mål man som social
innovatör troligen vill koppla sin verksamhet till. Det är
ofta meningsfullt att förstå hur man bidrar till den globala helheten och att inse att man inte är ensam om tycka
det man arbetar för är viktigt. Samtidigt är det värdefullt
utifrån ett kommunikationsperspektiv att kunna förklara
kopplingen även för andra. De innovatörer som deltagit
i lärprocessen säger att det starkt bidragit till det förtroende de får från sina intressenter, och att det bidragit
till att legitimera deras verksamheter.

2015 antogs Agenda 2030 med de 17 Globala målen
för hållbar utveckling av FN:s generalförsamling. 193
länder har formulerat och antagit målen vars syfte är
att världen fram till 2030 ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sedan dess
har de 17 målen och dess 169 delmål utgjort en plattform för samverkan mellan offentlig, privat och idéburen sektor kring hållbar utveckling (UNDP, 2019). Målen
har även brutits ner i nationella, regionala och lokala
utvecklingsmål.
De 17 Globala målen för hållbar utveckling har alla fått
en unik färg och symbol och
beskrivs kortfattat i figuren på föregående sida.
FN framhåller att dessa mål är integrerade och odelbara, och att deras genomförande varierar beroende på
de specifika ekonomiska och sociala behoven i varje
land, både på lokal och regional nivå (FN, 2015).
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Inkomster

Regeringen ansvarar för genomförandet av de Globala målen i Sverige. Till sin hjälp har de en delegation
bestående av 12 ledamöter som mer breda kunskaper
och erfarenheter om de frågor som ingår (Naturskyddsföreningen, 2019). I sin rapport från maj 2017 ger de
förslag på sex prioriterade områden för Sverige att arbeta med som alla berör samtliga globala mål:
1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
2. Hållbara städer
3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
5. Hållbara och hälsosamma livsmedel
6. Stärkt kunskap och innovation
Sopact har tagit fram Sopact Agenda 2030 Canvas
som ett verktyg för att koppla en social innovations
syfte och positiva samhällseffekter till de 17 Globala
målen för hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen är även bra stöd för att förstå en social innovations
negativa samhällseffekter. De Globala målen kopplar
med andra ord till fälten Positiv samhällseffekt och Negativ Samhällseffekt i Sopact BMC, men även till fältet
Syfte. De är relevanta på olika sätt under hela Design
Thinking-processen men vi har valt att lägga det sent i
lärprocessen då vi ser det som viktigt vid kommunikation av en social innovation.

UNDP. [hämtat 2020-11-05]. Logotyper. [webbsida]. Tillgänglig via: www.globalamalen.se/material/logotyper
FN. 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Tillgänglig via: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
Naturskyddsföreningen. [läst: 2019-07-07]. De livsviktiga globala målen. Tillgänglig via: https://www.naturskyddsforeningen.se/globala-malen
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Sopact Agenda 2030 Canvas
Utvalda mål,
delmål och
indikatorer:

Mål 1:

Mål 2:

Mål 3:

Vad är vårt värdeerbjudande som
leder till målet?

Vilken output och resultat
Vilken effekt har
Hur mäter vi outputen,
har värdeerbjudandet värdeerbjudandet som resultatet och effekten
som leder till delmålet?
leder till delmålet?
som leder till delmålet?

14. Globala målen för hållbar utveckling
Hur
För att koppla ihop en social innovation med de globala utvecklingsmålen kan följande process användas
tillsammans med Sopact Agenda 2030 Canvas:
1. Gå in på globalamalen.se, läs om alla 17 mål och välj
ut de mål som verkar relevant för er verksamhet.
2. Läs alla delmål under de utvalda målen och välj ut de
delmål som är relevanta för verksamheten, skriv in dem
i kolumn A i Sopact Agenda 2030 Canvas.
3. Läs de indikatorer som finns kopplade till delmålen
och välj ut de som är relevanta för er verksamhet (om
det finns några) och skriv in även dem i kolumn A i Sopact Agenda 2030 Canvas.
4. Skriv in det värdeerbjudande som leder till delmålet
i kolumn B.
5. Skriv outputen och resultatet av värdeerbjudandet
kopplat till delmålet i kolumn C.
6. Skriv effekten av värdeerbjudandet kopplat till delmålet i kolumn D.
7. Beskriv hur man ska mäta outputen, resultatet och
effekten av värdeerbjudandet kopplat till delmålet i kolumn E.
Gå tillbaka till Sopact BMC och TOC-canvas och se om
det behöver göras tillägg eller ändringar.

Verktyg

De globala hållbarhetsmålen kan även fungera som
ett stöd i processen med att identifiera verksamhetens
negativa påverkan på samhället. För att göra detta följ
följande process:
1. Fundera över fältet Resurser i Sopact BMC: Vilka resurser som verksamheten använder har en skadlig påverkan på samhället? Fundera på detta med hjälp av
de följande globala hållbarhetsmålen och notera dem i
fältet Negativ samhällseffekt i Sopact BMC:

3. Hitta alternativa resurser och sätt att utföra aktiviteter
som leder till en negativ påverkan på samhället så att
påverkan uteblir eller vänds till positiv. Om det inte finns
ett bättre alternativ bör man fundera över om skadan på
samhället blir så stor att den är större än den positiva
påverkan, och i så fall fundera på en helt annat lösning.
Om den inte är så stor bör man sätta upp en plan för hur
man ska minska den på sikt.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Mål 14 – Hav och marina resurser
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
2. Fundera över fältet Aktiviteter i Sopact BMC: Vilka aktiviter som verksamheten genomför som har en skadlig
påverkan på samhället? Notera dem som identifieras i
fältet Negativ samhällseffekt i Sopact BMC. Ha främst
följande globala hållbarhetsmål i åtanke:
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
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14. Globala målen för hållbar utveckling
Sopact Business Model Canvas + Theory of Change Canvas
+ Globala målen för hållbar utveckling
Negativ effekt
på samhället

Samarbetspartners

Positiv effekt på samhället
Output
Aktiviteter

Värdeerbjudande
Värdeerbjudande

Resurser

Syfte
Problem,
orsaker,
rotorsaker

Resultat

Effekt

Värdeskapande

Målgruppers
reaktioner &
kanaler

Målgrupper

Kunders &
finansiärers
reaktioner
& kanaler

Kunder &
finansiärer

Input
Kostnader

Inkomster

Framtagen i samarbete med Carlos Cordova (2019)

Cordova, C. 2019, Maj. Accelerating Sustainability through Human Development - Managing the complexity of supporting social enterprises toward the implementation of sustainable development. Lunds universitet

Verktyg
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15

Helsingborgs
Livskvalitetsprogram
Vi vill ha ett varmt välkomnande

Vi vill ha allas delaktighet

Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden.
Vi skapar hem för alla.
Vi erbjuder värdefull sysselsättning.

Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap.
Vi skapar jämställdhet i samhället.
Vi ser till barns och ungas perspektiv.

Vi vill ha livslång aktivitet

Vi vill ha kunskap om värdefulla samband

Vi har upplevelser för alla sinnen.
Vi inspirerar till aktivt och hälsosamt liv.
Vi skapar trygghet och säkra miljöer.

Vi ser hela människan.
Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck.
Vi väljer hållbara resor och transporter.

Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande
Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag.
Vi låter ekonomin skapa mervärde.
Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald.

15. Helsingborgs livskvalitetsprogram
Varför

Vad

Hur

Som socialt företag och social innovatör är det som
sagt viktigt att visa hur verksamheten kopplas till globala, nationella och lokala mål och strategier. I Helsingborg där Sopacts lärprocess äger rum är Livskvalitetsprogrammet en av de lokala strategier man som social
innovatör bör koppla sina egna mål och sin verksamhet
till för att bli relevant som samarbetspart och leverantör
till Helsingborgs stad.

Helsingborg stads Livskvalitetsprogram är ett exempel
på hur de Globala målen kan kopplas samman med en
stads lokala verksamheter och utveckling. Programmet
utgör ett bra exempel på lokalt hållbarhetsarbete, med
ambitionen att också öka livskvalitén hos stadens medborgare genom olika typer av samhällsförbättringar.

För att koppla ihop er sociala innovation med Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, eller andra lokala
strategier och hållbarhetsmål, kan följande process användas tillsammans med Sopact Agenda 2030 Canvas:

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Livskvalitetsprogrammet innehåller ett eget tillvägagångssätt för att utveckla staden, där man belyser klyftan
mellan kunskap och handling, och föreslår en mer aktiv
medverkan av stadens medborgare för att uppnå reell
hållbarhet. Staden använder Världshälsoorganisationens,
WHOs, definition av livskvalitet (WHO, 2019): ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som
hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp
som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden
och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.”

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

1. Välj ut de mål som verkar relevant för er verksamhet.
2. Läs alla delmål under de utvalda målen och välj ut de
delmål som är relevanta för verksamheten, skriv in dem
i kolumn A i Sopact Agenda 2030 Canvas.
3. Skriv in det värderbjudande som leder till målet/delmålet i kolumn B.
4. Skriv outputen och resultatet av värdeerbjudandet
kopplat till målet/delmålet i kolumn C.
5. Skriv effekten av värdeerbjudandet kopplat till målet/
delmålet i kolumn D.
6. Beskriv hur man ska mäta outputen, resultatet och
effekten av värdeerbjudandet kopplat till målet/delmålet i kolumn E.
Gå tillbaka till Sopact BMC och TOC-canvas och se om
det behöver göras tillägg eller ändringar i dem.

Livskvalitetsprogrammet är uppdelade i fem viljeinriktningar som alla har vars tre förklaringar på hur staden
ska nå dit (Helsingborgs stad, 2019).
Precis som de Globala målen för hållbar utveckling
kopplar Livskvalitetsprogrammet till fälten Syfte, Positiv samhällseffekt och Negativ samhällseffekt i Sopact
BMC, och de är mest relevanta under Ideationfasen i
Design Thinking-processen.

Helsingborgs stad. [läst 2019-07-07]. Livskvalitetsprogrammet. [webbsida]. Tillgänglig via: https://livskvalitet.helsingborg.se/styrdokument-och-program/om-livskvalitetsprogrammet/
WHO. [läst: 2019-07-07]. WHOQOL: Measuring Quality of Life. [webbsida]. Tillgänglig via: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/

Verktyg
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Sopact Storytelling Circle

Syfte team
Problem
- behov
Lösning
Call to
action

16. Sopact Storytelling Circle
Varför

Vad

Hur

För att få med andra intressenter i processen, få in finansiering för att testa och utveckla lösningen, och för
att nå fram till kunder, är det viktig att tidigt ta fram en
beskrivning av det man gör som kan kommuniceras
på olika sätt. Genom att ha en grund som man alltid
använder blir kommunikationen konsekvent och mer
trovärdig. Detta är extra viktigt om man är flera i teamet
och har flera samarbetspartners, som annars riskerar
att kommunicera olika budskap. Det är också till stor
hjälp om man hamnar i en situation då man kort och
koncist vill berätta om sin lösning för t.ex. en finansiär
eller kund, en så kallad hisspitch. Med en bra sådan
grund når man fram både till mottagarens känslor, så
att de känner i ”magkänslan” att problemet och dess
lösning är viktig, men även till dennes logiska sida så
att den rationellt kan motivera magkänslan.

Sopacts Storytelling Circle (Sopact STC) består av fyra
cirklar som representerar fyra delar av en framgångsrik
storytelling om en social innovation:

Har man gjort sin Sopact BMC, och ännu bättre använt
de kompletterande verktygen, så har man gjort det
förarbete som krävs för att ta fram sin storytelling.

1. I mitten har vi den viktigaste cirkeln som består av
Syfte/Team. Vi menar precis som Simon Sinek att syftet är kärnan i all framgångsrik kommunikation och här
passar det även bra att beskriva varför just du/ni är lämpade för att lösa problemet.
2. Den andra cirkeln som omsluter den första är Problem/Behov. I den delen tar man ett steg från det personliga syftet till att beskriva samhälls-problemet/behovet man adresserar.
3. I den tredje cirkeln, Lösning, beskriver man sin lösning, dess påverkan på samhället och varför den är effektiv och unik.
4. I den sista yttersta cirkeln, Uppmaning till handling
(call to action), beskriver man vilka processer man befinner sig i för tillfället och hur mottagaren kan aktivera
sig för att bli involverad. Den delen anpassas ständigt
efter var i innovationsprocessen man befinner sig och
vem man kommunicerar till.

1. Syfte/Team: Här svarar man på frågan ”Vem är du/
ni och varför arbetar ni med er sociala innovation?”.
Svaret på den här frågan hittar ni i er Sopact BMC
under syfte. Oftast är bra att göra den här delen av
kommunikationen så personlig som möjligt för att nå
fram och skapa en känslomässig koppling mellan dig
och mottagaren. Givetvis ska det kännas rimligt, och
man måste även ta viss hänsyn till kontexten.
2. Problem/Behov: I den här delen går man från sitt
personliga syfte och kopplar till en generell problem-/
behovsanalys. Här får man gärna visa statistik som styrker att problemet berör stora delar av samhället. Har ni
gjort Problemträdet, Empathy Map Canvas, högra delen
av Value Proposition Canvas och Sopact Agenda 2030
Canvas (gärna med en version för lokala utvecklingsmål) så har ni ett ordentligt underlag för den här delen.
3. Lösning: I den här delen beskriver ni er lösning,
vilken påverkan den har på samhället och vad som gör
den effektiv och unik. Här är er framtagna TOC-canvas, Value Proposition Canvas och hela Sopact BMC
väldigt bra underlag.
4. Uppmaning till handling: Tillsist kommunicerar ni
vilka processer ni befinner er i och hur den ni kommunicerar med kan involvera sig i dem. Den här delen är
ständigt föränderlig. Har man en uppdaterad SWOT
och/eller Roadmap finns det kanske behov där som
kan kommuniceras.

Syfte team
Problem
- behov
Lösning
Call to
action
Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Relationer
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Relationer
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Kostnader

Verktyg

Inkomster

Sopact STC kopplar inte till något specifikt fält i Sopact
BMC utan används snarare för att kommunicera hela
affärsmodellen till omvärlden. Verktyget är det enda vi
tar upp i Sopacts Verktygslåda som främst kopplar till
Implementeringsfasen i Design Thinking-processen.
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Kontaktinformation
Jan Abrahamsson - jan.abrahamsson@soch.lu.se
Marcus Knutagård - marcus.knutagard@soch.lu.se
www.sopact.org

