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Inledning  

I denna rapport lämnas en sammanfattning av det forskningsstöd som Högskolan i Halmstad bidragit 
med till Coompanion Hallands utvecklingsprojekt kallat Sociala Innovationer i Halland. Detta 
utvecklingsprojekt har haft finansiellt stöd från Region Halland och i projektbeskrivningen beskrivs 
syftet med projektet enligt följande:  

Vi har mött ett ökat intresse och en efterfrågan kring möjligheterna att arbeta med och 
stödja initiativ kring sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. För att stärka 
denna arenan ser vi dels ett behov av att fylla på med ny kunskap i systemet av 
företagsstödjande verksamheter för att kunna bidra med ett breddat och effektivare 
utförande, men också att hitta nya samarbetsformer. Vi ser också ett behov att hitta, 
pröva och utvärdera nya metoder och angreppssätt inom rådgivning och 
verksamhetsutveckling för att på ett bättre sätt kunna stödja framväxten av sociala 
innovationer och samhällsentreprenörskap (ur Projektansökan Region Halland, 
Diarienummer RS160128). 

I projektansökan anger Coompanion Halland att avsikten med projektet också är att koppla samman 
kunskapsutveckling och forskning genom samarbete med Högskolan i Halmstad. En dialog kring 
detta samarbete mellan Högskolan och Coompanion inleddes under tidig höst 2016 och resulterade i 
ett gemensamt avtal där arbetet fokuserades kring tre delar: 

1. En intervjustudie med regionala aktörer i Halland rörande förutsättningar för arbete med 
sociala innovationer i länet,  

2. Arbete med att utveckla modell för effektmätning av sociala innovationer samt  
3. Arbete med att utveckla en modell för följeforskning som lärande utvärdering.  

Högskolan i Halmstad har också, vilket inte reglerats i avtalet, varit aktivt involverad (tre forskare har 
bidragit med idéer och textunderlag) i att utveckla en projektansökan inom Vinnovas utlysning kallad 
Leda och organisera för ökad innovationsförmåga. Denna projektansökan kan ses som en fortsättning på det 
befintliga utvecklingsprojektet Sociala innovationer i Halland.  

I det följande ges dels en principiellt hållen diskussion rörande de forskningsmässiga utgångspunkter 
som motiverat Högskolans deltagande i projektet (avsnitt 2 nedan), dels en summering av de insatser 
som Högskolan har bidragit med (avsnitt 3), och dels görs en avslutande värdering av samarbetet och 
dess framtida utvecklingsmöjligheter (avsnitt 4). 

2. Forskningsmässiga utgångspunkter 

Den grundläggande utgångspunkten för Högskolan bottnar i profileringen som det 
innovationsdrivande lärosätet och särskilt till utvecklingsarbete inom det som på Högskolan benämns 
som Tema Hälsoinnovation. Tema Hälsoinnovation är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och 
forskningstema som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande 
forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer. Temat karaktäriseras av tre styrande 
principer. Innovationerna ska... 

− vara behovsrelaterade och ge samhällsnytta 

− vara hållbara och omsättas i implementering 

− utvecklas i samarbete med slutanvändare och företag 

Samarbetet med Coompanion och dess ambitioner kring att utveckla en arena för sociala 
innovationer i Halland passar väl in i dessa principer. En viktig drivkraft för Högskolan i detta 
projekt har varit att ta sig an, genom forskning och lärande samverkan med samhällsaktörer, ett antal 
grundläggande samhälleliga utmaningar som har stor betydelse för människors hälsa och 
välbefinnande. Utgångspunkten är att de befintliga samhällssystemen inte fungerar tillräckligt bra för 
att vi ska kunna tala om en hållbar samhällsutveckling. Syftet kan i detta sammanhang sägas vara att 
ta fram innovativa idéer och metoder för att lösa sociala problem i samhället på nya sätt. Exempel på 
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initiativ där sociala innovationer skulle kunna utgöra en viktig strategi för att möta dessa utmaningar 
är frågor om integration, socialt integrerat företagande och landsbygdsutveckling.  

Begreppet social innovation är till viss del omtvistat bland innovationsforskare men en övergripande 
bestämning är: innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som möter samhällsutmaningar på nya sätt. 
Kännetecknande för processer för att utveckla sociala innovationer brukar i forskningslitteraturen 
betona betydelsen av att utveckla nya samarbetsmönster och nätverkskonstellationer mellan aktörer 
från olika samhällssektorer, ofta i gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet (eller i miljöer 
där olika typer av organisationsintressen möts). Betydelsefullt i forskningen om sociala innovationer 
är också ofta att få till stånd attitydförändringar, dvs. att kunna påverka samhällsaktörernas 
värderingar, perspektiv och politiska uppfattningar. Ofta utgår innovationsprocessen från ett starkt 
föränderligt och komplext samhälle och syftet är inställt på att inledningsvis i processerna bedriva 
utvecklingsarbete genom försöksordningar och med hjälp av prototyper. Sociala innovationer utgår, 
som ligger i namnet, från behov ur ett socialt eller brukarorienterat perspektiv. De sociala in-
novationerna avser att åstadkomma förändringar som ger mervärden för de involverade. I forsk-
ningen har stor uppmärksamhet ägnats åt att få fram effektmätningskriterier för att kunna fastställa 
såväl finansiell som samhällsnyttig effektivitet.  

Kännetecknande för forskningen om sociala innovationer är att de samhällsutmaningar som är i 
behov av nya metoder är både komplexa och föränderliga. Dagens samhällsliv kännetecknas 
exempelvis av ansträngda offentliga finanser, snabba socioekonomiska och demografiska 
förändringar, socialt utanförskap, klimatförändringar, migration, samhällsrisker. Behovet av sociala 
innovationer förknippas med stora behov av nya utvecklingsmodeller samtidigt som de problem som 
ska lösas ofta är ytterst komplexa. I Coompanions projektansökan uttrycks detta på följande sätt: 

Samhällsutmaningar är många gånger komplexa, det är svårt att definiera problemens 
orsaker och att hitta lösningar med enkla medel och även svårt att identifiera vem/vilka 
aktörer som "äger" de problem som uppstår. Vi vill genom detta projekt bidra till att 
hitta nya metoder för att möta samhällsutmaningar, som på sikt kan leda till 
demokratiutveckling, utveckling av nya delar av näringslivet och ett inkluderande 
samhällsklimat. Vi vill även påbörja en dialog kring hur vi kan jobba med effektmätning 
av insatser som görs på området. För att koppla kunskapsutveckling och forskning av 
våra arbetsprocesser vill vi, inom detta projekt, skapa ett akademisamarbete med 
Högskolan i Halmstad (ur Projektansökan Region Halland, Diarienummer RS160128). 

Det har i samhällsforskningen talats om en samhällsutveckling där de allra mest avgörande 
framtidsfrågorna representerar så kallade wicked problems, dvs. politiska frågor som är synnerligen 
svårlösta då de innefattar en sammansatt problembild och där förutsättningarna att hitta 
framkomstvägar ständigt förändras. Exempel utgörs av hur man ska komma åt social segregering och 
hälsa i olika bostadsområden, att tillgodose vårdbehov för äldre med krympande budgetunderlag, 
integrationspolitik, avfolkning av landsbygder, åtgärder för minskad klimatpåverkan osv. Av dessa 
skäl är förmågan att utveckla sociala innovationer beroende av åtminstone följande tre delar:  

(1) Samverkan mellan en mångfald av aktörer (t.ex. offentlig sektor, vetenskap, folkbildning, närings-
liv, ideell sektor). Grundläggande är att bygga nätverk på regional basis med ett brett delta-
gande från olika samhällsaktörer. En grundläggande uppgift i Coompanions utvecklingspro-
jekt är att undersöka förutsättningarna och attityder till sociala innovationer bland centrala 
aktörer i Halland (kommuner, myndigheter, näringsliv, organisationer). 
 

(2) Lärande angreppssätt, dvs. att i kontinuerliga processer mellan gjorda erfarenheter och teoretisk 
reflektion utöka förståelse och färdigheter för frågornas komplexitet. En utvecklad arena för 
sociala innovationer i Halland kräver därför kontinuerlig interaktion med berörda ut-
vecklingsaktörer och i återkommande hållplatser för lärande tillföra erfarenheter från 
forskare med teoretisk vägledning. Ett exempel på sådana lärandeaspekter som utgör fokus 
för Coompanions projekt är att hitta kriterier för effektmätningar av de sociala 
innovationernas betydelse i den lokala och regionala ekonomin.   
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(3) Sammansatt kunskap, dvs. kompetens från olika kunskapsområden (samhällsvetenskap, huma-
niora, naturvetenskap, teknologi). I arbetet med Coompanions utvecklingsprojekt är det av 
centralt värde att olika kompetenser erbjuds möjlighet att bidra till kompetensförsörjningen. 
Ambitionen bör vara att integrera forskning som omfattar samhällsvetenskap, humaniora, 
arkitektur, informations- och kommunikationsteknologi. Det är också väsentligt att ta tillvara 
kunskap som utvecklas i andra sammanhang än bara det som sker vid Högskolan i Halmstad, 
exempelvis att knyta kontakter med folkbildningsorganisationer i Halland. En central uppgift 
ambition med Högskolans medverkan har varit att utveckla modeller och metoder för 
lärande utvärdering, dvs. att kontinuerligt koppla samman olika kunskapsområden med det 
konkreta utvecklingsarbetet.  

Ovanstående utgångspunkter har varit vägledande för Högskolans aktiviteter inom ramen för 
Coompanions projekt. Vi har behövt kunskap om de allmänna förutsättningar för att driva 
utvecklingsarbete inom området, vi har behövt mer kunskap kring effektmätningsfrågor och vi har 
haft en ambition att utveckla en modell för att bedriva lärande utvärdering som grund för ett 
systematiskt utvecklingsarbete för sociala innovationer i Halland. I nästa delavsnitt ges en summering 
av de aktiviteter som genomförts av Högskolan. 

3. Summering av forskningsstöd 

Inledningsvis, i denna rapport, noterades att Högskolans bidragit till Coompanions projekt i fyra 
huvuddelar.  

1. En analys hur regionala aktörer i Halland betraktar förutsättningarna för att utveckla insatser 
och en arena för sociala innovationer. 

2. Modell för effektmätning av socialt företagande 
3. Modell för lärande utvärdering samt 
4. Stöd för att utveckla projektansökan till Vinnova.  

I det följande lämnas en övergripande summering av dessa delar. Det bör sägas att projektet i 
skrivandets stund (dvs. i juni 2017) inte kommit att slutföras gällande både effektmätningsmodellen 
och en skiss på en följeforskningsmodell (lärande utvärdering). En workshop kommer att hållas i 
augusti/september för att behandla de förslag som lämnas av forskarna i dessa delar.  

Utbytet mellan Högskolan och Coompanion i denna fråga initierades under våren 2016 då 
Coompanion Halland (Kajsa Vik) tog kontakt med Högskolan rörande ett tänkbart samarbete 
kopplat till ett planerat projekt om sociala innovationer. Från Högskolans sida deltog Gerry 
Andersson (Tema Hälsoinnovation) och Håkan Cajander (RUC vid LHS) i dessa initierande samtal. 
Från Högskolans sida fanns en positiv inställning till att stödja Coompanions projektansökan genom 
att hålla dörren öppen för ett framtida samarbete inom projektets ram.  

I september 2016 (den 27/9) hölls ett första möte mellan Coompanion och Högskolan efter det att 
Coompanion hade fått medel för sin projektansökan från Region Halland. Vid detta möte deltog från 
Högskolans sida Jörgen Johansson (LHS), Ingela Skärsäter (Tema Hälsoinnovation) och Gerry 
Andersson (Tema Hälsoinnovation) och från Coompanion deltog Josefina Andersson och Kajsa Vik. 
På detta möte presenterade Coompanion sin genomförandeplan för projektet. Vid mötet enades man 
om att fördjupa samarbetet och Coompanion åtog sig att inom projektets ram finansiera Högskolans 
kommande engagemang i projektet. I det fortsatta utbytet (möten och mailkontakter mellan i 
huvudsak Jörgen Johansson och Josefina Andersson) konkretiserades så småningom samarbetet till 
att omfatta tre huvudsakliga områden; (1) omvärldsanalys om hur regionala aktörer betraktar 
förutsättningar för utvecklingsarbete kring sociala innovationer, (2) effektmätning av socialt 
företagande samt (3) utveckling av metoder för att utvärdera projekt inom området.  

En startpunkt för projektsamarbetet utgjordes av en konferens på Gits Gård i Falkenberg den 18 
november som blev till en samling av regionens viktigaste intressenter i frågan. Högskolan deltog 
med fyra personer på konferensen och bidrog bland annat med kommentarer till föredragshållarna 
och som deltagare i konferensens avslutande paneldebatt. Efter konferensen initierades den nämnda 
omvärldsanalysen och projektsamarbetet mellan Coompanion och Högskolan gick därmed in i en fas 



 

 

  Sida 4(8) 
 

av konkret samarbete. I detta arbete har huvudsakligen tre forskare från Högskolan varit involverade: 
Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap (sammanhållande för Högskolans arbete), Mats Holm-
quist, fil.dr i Arbetsvetenskap samt Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi. 

Regionala förutsättningar för utvecklingsarbete kring sociala innovationer 

Högskolan anlitade en f.d. statsvetarstudent, fil.kand Stefan Pålsson, att skriva en rapport som hade 
syftet att ge en lägesbild av hur befintliga aktörer inom Hallands län dels arbetar med frågor som är 
kopplade till social innovation samt dels hur dessa aktörer ser på möjligheter och utmaningar i 
fortsatt arbete för att främja social innovation i Halland. I rapporten besvaras följande fem 
frågeställningar: 

1. Hur tolkar aktörerna i Halland i begreppen ”samhällsentreprenörskap”, ”social innovation” 
och ”social hållbarhet”? 

2. Hur arbetar aktörerna i Halland med social hållbarhet i sina verksamheter? 
3. Var ser aktörerna i Halland att det finns för utmaningar i samhället där det finns ett behov av 

innovativa lösningar? 
4. Vilka hinder och möjligheter ser aktörerna i Halland att det finns för sociala innovationers 

framväxt i Halland? 
5. Vilka framtida aktiviteter ser aktörerna i Halland att det finns ett behov av för att 

vidareutveckla möjligheterna för social innovation i Halland? 

Rapporten bygger på djupintervjuer (semistrukturerade) med 14 personer som representerar ett urval 
av organisationer i Halland från privat, offentlig och ideell sektor (bl.a. kommuner, regionen, 
Samordningsförbundet i Halland, LRF, ALMI företagspartner, Nyföretagarcentrum, 
Länsförsäkringar Halland, Röda korset, Hela Sverige ska leva). Några slutsatser ur rapporten är bland 
annat följande: 

− Begreppen social innovation och samhällsentreprenörskap befinner sig på en mycket hög 
abstraktionsnivå. Få organisationer har en specifikt ansvarig för sociala hållbarhetsfrågor. 
Frågorna får därför ingen hemvist i någon viss organisation eller hos någon viss anställd 
inom organisationerna.  
 

− Hallands län ligger efter andra läns utveckling i frågan om satsningar på sociala innovationer 
och samhällsentreprenörskap. I rapporten dras dock slutsatsen att detta inte enbart behöver 
vara en nackdel. Eftersom arbetet i andra län har kommit längre så finns det goda 
möjligheter att ta del av de erfarenheter som gjorts för att bättre kunna skapa en specifik 
modell för Hallands län som anpassas efter regionens särskilda förutsättningar och villkor. 
 

− I rapporten konstateras (på grundval av utsagor i intervjumaterialet) att det finns behov av 
att ”tratta ner” antalet samhällsproblem som man väljer att initialt fokusera mot inom de 
offentliga institutionerna. Det går inte att greppa över allt – det behövs en avgränsning under 
de inledande åren för utvecklingsarbetet inom detta område. Utöver detta noteras också ett 
behov av en förbättrad utåtriktad kommunikation av vilka stödformer det finns att tillgå från 
de offentliga aktörerna för samhällsentreprenörer. 
 

− De företagsrådgivande organisationerna bör genom samverkan arbeta upp rutiner för hur 
man ska möta samhällsentreprenörer. Det behövs rutiner kring vad det är man avser med en 
samhällsentreprenör, vem som ansvarar för att ha en större kunskap om sådant företagande 
och hur man hanterar sådana ärenden mellan organisationerna.  
 

− Rapporten visar på att det existerar ett stort behov av samverkan och nätverkande mellan 
flera andra organisationer. Upplevelsen bland de intervjuade är att det är sparsamt med 
resurser avsatta för att investera i social innovation. Det behövs mer av samverkan mellan de 
få aktörer som är verksamma inom området. 
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Avslutningsvis noterar Pålsson i sin rapport att det på sikt är angeläget att nå fler och fördjupa antalet 
områden som handlar om social innovation i Halland. Det framkommer en viss frustration bland de 
intervjuade att arbetet med idéburna offentliga partnerskap, s.k. IOP:er och upphandling med sociala 
hänsyn inte har tagit fart i Halland.  

Pålssons rapport diskuterades med Coompanion Halland på ett särskilt möte den 9/3 där Stefan 
Pålsson, Jörgen Johansson, Josefina Andersson och Kajsa Vik deltog. I flera delar konstaterades att 
rapporten kan utgöra ett värdefullt informationsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet med 
sociala innovationer i Halland.  

Modell för effektmätning 

En viktig del i forskningsstödet för utvecklingsarbete med sociala innovationer och socialt 
företagande handlar om hur man kan mäta effekter av utvecklingsprojekt, företagspiloter och så 
småningom av mer etablerade sociala företag. I Coompanions projekt har ambitionen hela tiden varit 
att utveckla metoder för att i rådgivningsverksamheten kunna verka för att få fram innovativa idéer 
inom områden som handlar om samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. I detta arbete har 
projektet innefattat metodutveckling med hjälp av tre s.k. piloter. Denna metodutveckling har i 
projektet bedrivits av konsultföretaget Radicle och Högskolan i Halmstad har inte haft utrymme att 
medverka i just detta utvecklingsarbete. Avsikten har varit att ta fram ett koncept för rådgivning och 
coachning av samhällsentreprenörer genom försöksartat arbete med tre case. I skrivanders stund 
(mitten av juni 2017) har inte detta arbete slutrapporterats till oss på Högskolan men tanken är att 
detta arbete ska kunna utnyttjas i arbetet med att problematisera och utveckla effektmätning av 
socialt företagande.  

Effektmätning av socialt företagande har under de senaste två årtiondena fått växande betydelse i 
internationell entreprenörskapsforskning. Några av de grundproblem som behandlas i denna 
forskning tar fasta på frågor om det sociala företagandets mångfald och handlar exempelvis om 
relationer mellan affärsmässighet och sociala behov, om privat och offentlig finansiering, om 
lärandeaspekter, om företagandets legitimitet i förhållande olika externa aktörer, företagens 
överlevnadssannolikhet, konstruktioner av vad som avses med det sociala osv.   

Den helt dominerande frågan i forskningen om samhällsentreprenörskap har kommit att handla om 
hur entreprenörskapet kan förmås att överleva på längre sikt (utöver perioden då det finns t.ex. 
projektpengar) och hur man kan mäta effekter (inte bara kortsiktiga resultat) av dessa satsningar. 
Effektmätning utgår ofta från standardiserade modeller – med namn som Social Return on 
Investment (SROI) eller Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) – som är tänkta att 
kunna äga generell tillämpning inom de flesta samhällsområden. I forskningen har dock denna typ av 
modeller ifrågasatts på grund av att samhällsentreprenörskap ofta befinner sig i specifika kontexter 
och med hög grad av komplexitet både för målgrupp och för det samhällsfält som företagandet ska 
utvecklas inom.  

Den effektmätningsmodell som skisseras för detta projekt är baserat på forskning och diskussioner 
har förts med Coompanion i samband med två möten under våren 2017. En workshop är planerad 
att hållas i augusti/september för att ytterligare utveckla grundmodellen. Det bör därför betonas att 
detta arbete pågår och att den modell som tagits fram är provisorisk och kan bäst beskrivas som en 
idémässig grundstruktur för vidare diskussion och utvecklingsarbete. Ansatsen är i grunden prövande 
och sökande. Tanken är också att koppla modellutvecklingen för mätning av effekter till en modell 
för lärande utvärdering (se nedan). En grundläggande drivkraft i projektsamarbetet med Coompanion 
Halland har varit att i framtiden skapa en samlad stödstruktur för utveckling av sociala innovationer 
och social företagssamhet i Halland. En del i en sådan stödstruktur innefattar dels en modell för 
effektmätning och dels en modell för lärande utvärdering. I ett utvecklingsarbete av sådana 
stödstrukturer kommer det, i vart fall initialt, att behövas modeller för följande och lärande 
utvärdering av konkreta projekt för att skapa nya sociala företag. En effektmätningsmodell blir en 
viktig del, om än inte den enda, i att utveckla kriterier för lärande utvärdering inom detta område.   

Den modell för effektmätning som skisserats så långt utgår från indikatorer som fördelar sig på tre 
dimensioner;  
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(1) Hållbarhet - ekologisk, social, ekonomisk. 

(2) Tid - kortsiktigt och långsiktigt.   

(3) Nivå - individ, organisation, samhällsnivå. 

Det är för tidigt att fördjupa beskrivningen av modellen (dess teoretiska dimensioner osv.) men 
antydningsvis ska en övergripande riktgivare ges. Den viktiga utgångspunkten tas i 
hållbarhetsbegreppet. Detta är ett begrepp som är omtvistat i forskningen men har likväl kommit att 
användas ofta, inte minst kopplat till näringslivspolitik och i olika insatser för företagsutveckling. 
Hållbarhet definieras i tre delar; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (även dessa definitioner 
är omtvistade).  

Hållbarhet bör i en effektmätningsmodell relateras till både en tidsdimension och till en specifik 
kontext. Vad som är hållbart är alltså beroende av vilket tidsperspektiv som anläggs och i vilka 
kontexter eller rum som hållbarhet ska bedömas. Hållbarhet på kort sikt behöver inte överensstämma 
med hållbara förhållanden på längre sikt och det som är hållbart i ett globalt sammanhang behöver 
inte vara det i lokalsamhället. I modellen för effektmätning av socialt företagande är det alltså 
avgörande att kunna arbeta med både en tidsdimension och kontextuella aspekter. 
Kontextaspekterna kan tänkas behandlas på tre nivåer; samhällsnivå (=generella förhållanden i 
samhället), organisationsnivå (=effekter för enskilda organisationer) samt effekter för enskilda 
individer.   

Utformningen av indikatorer för socialt företagande är en komplex verksamhet och ska utöver 
tidsmässiga och rumsliga förhållanden även leda till att man genom kvantifieringar kan göra 
jämförelser mellan olika företag/projekt och dessutom ska indikatorerna befrämja kommunikativa 
aspekter i förhållande till olika avnämare, intressenter och stödstrukturer i exempelvis ett 
innovationssystem. Utifrån indikatorerna, som är både kvantitativa och kvalitativa, prövas effekter av 
aktiviteter som genomförs i enskilda projekt som har syftet att utveckla socialt företagande inom 
olika områden. Några exempel: Indikatorer på kort sikt för ekologisk hållbarhet på 
organisationsnivån handlar om i vilken omfattning piloten åstadkommit energibesparing, återvinning 
samt giftfri miljö. Indikatorer på lång sikt inom social hållbarhet på samhällsnivån fokuseras sådant 
som har med företagets potential att bidra exempelvis till livskvalitet i det studerade området. I de 
förberedande diskussioner som förts om modellen har ett 30-tal enskilda indikatorer diskuterats. I 
nuläget återstår ytterligare arbete för att utveckla modellen vidare. 

Modell för lärande utvärdering 

Högskolan i Halmstad har i flera olika utvecklingsprojekt tillämpat modeller för lärande utvärdering. 
Ansatsen är att bedriva följeforskning som bygger på interaktiv samverkan mellan forskning och 
omgivningsaktörer och syftar till att åstadkomma ett hållbart utvecklingsarbete inom de fält där 
metoden tillämpas. Den lärande utvärderingen fokuserar därmed inte enbart på kontroll och mätning 
i efterhand som många tidigare former för utvärdering använder sig av. Istället är fokus riktat mot 
kontinuerligt lärande (i komplexa samhällsfrågor) för att skapa underlag för handling i verksamheter 
där det krävs gemensam kunskapsbildning och integration av olika kompetenser. Huvudsyftet är att 
bidra till att ny kunskap lyfts upp till olika aktörer inom en organisation och inom ett 
utvecklingsområde. Stefan Pålssons analys av de halländska aktörernas synsätt på förutsättningarna 
för att utveckla sociala innovationer och socialt företagande präglas av både innehållsliga, 
organisatoriska och politiska osäkerheter. Med en modell för lärande utvärdering finns 
förutsättningar att utveckla förståelse och kunskaper som idag saknas och som kan bidra till att 
minska den osäkerhet många upplever inför att satsa på social företagssamhet.  

Lärande utvärdering har också ett syfte att åstadkomma långsiktigt hållbara utvecklingsprocesser. 
Modellen innefattar komponenter som betonar betydelsen av att utvecklingsarbetets erfarenheter 
sprids och genereras för framtida utvecklingsarbete. Den lärande utvärderingen har därmed ett mer 
vittfamnande uppdrag än att enbart konstatera projekts eller programs måluppfyllelsegrad. Det finns 
idag alltför många utvärderingar som landar i slutsatsen att ett utvecklingsprojekt inte haft bärkraft 
efter det att projekttiden avslutats. I skissartad form – modellen behöver justeras och anpassas till det 
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aktuella utvecklingsområdet – kan en lärande utvärderingsmodell prövas i konkreta fallstudier. 
Utvärderingen bedrivs iterativt i återkommande lärloopar enligt följande modell (hämtad ur ansökan 
till Vinnova): 

A. Förberedelsefas (6 månader). Kunskapssammanställning tas fram om sociala innovationer och 
samhällsentreprenörskap. Kunskapssammanställningen utgör underlag för att utveckla en analysram 
för projektets fallstudieundersökningar samt skapa underlag för diskussion vid ett kommande 
analysseminarium.  

B. Lärloop 1 (4 månader). Den första lärloopen inleds med att fokusgruppintervjuer görs i samtliga 
piloter var för sig. Fokusgruppintervjuer görs med aktiva i projektarbetet och med projektägare. 
Resultat av gjorda fokusgruppintervjuer (tillsammans med kunskapssammanställningen) utgör ett 
samlat material för ett första analysseminarium med deltagare för samtliga piloter.  

C. Analys och skrivande (4 månader). Resultat av fokusgruppintervjuer och slutsatser som 
framkommit vid analysseminarium sammanställs och kommuniceras till deltagare i fokusgrupper och 
analysseminarier.  

D. Lärloop 2 (4 månader). En ny omgång med fokusgrupper och efterföljande analysseminarium 
genomförs. Fokusgruppintervjuerna utvecklas nu i förhållande till de slutsatser som framkommit i 
under den första lärloopen.  

E. Analys och skrivande samt spridningsaktiviteter (6 månader). Projektets samlade resultat 
publiceras och sprids. 

Projektansökan Vinnova 

Högskolan tog aktiv del i Coompanions arbetet med att göra en ansökan till Vinnova inom 
utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga. Högskolan bidrog med granskning av 
textunderlag från projektledaren hos Coompanion (Josefina Andersson) och i betydande delar av 
ansökningstexten tog Högskolans forskare (Jörgen Johansson, Mats Holmquist och Jonas 
Gabrielsson) fram textmässiga underlag. I ansökan anges, och som egentligen fångar in hela det 
forskningsstöd som Högskolan bistått med till Coompanion, två huvudområden för Högskolans 
bidrag till Vinnova-projektet, nämligen både effektmätningsaspekter och en modell för lärande 
utvärdering. Från Högskolans sida hoppas vi på fortsatt utbyte utifrån att ansökan erhåller stöd från 
Vinnova.    

4. Värdering och framtida utvecklingsmöjligheter 

Utbytet med Coompanion Halland kring projektet Sociala innovationer i Halland bör, ur Högskolans 
synvinkel, bedömas som konstruktivt och produktivt. Bemötandet från Coompanions sida har 
präglats av ett stort intresse för att knyta vetenskaplig kunskap till projektet och det har genomgående 
funnits en lyhördhet och öppenhet för idéer och slutsatser som tagits fram av Högskolan (inte minst 
gällande Stefan Pålssons rapport). Det hade varit önskvärt att aktiviteterna kunnat vara mer 
omfattande, men det faktiska tidsutrymmet som Högskolans forskare kunnat ägna projektet har varit 
begränsat (detta bottnar i den tjänstgöringsplanering som finns på Högskolan som försvårare mer 
omfattande engagemang om man exempelvis initierar aktiviteter en bit in i ett pågående läsår). Det 
bör tilläggas att Coompanion Halland bedrivit ett systematiskt genomfört projekt och att 
projektledaren (Josefina Andersson) har varit drivande och en positiv kraftkälla för projektet. 

De forskare som varit involverade i utbytet med Coompanion ser en stor potential för att i framtiden 
utveckla en regional arena för kunskapsbildning, lärande, forskning, rådgivning och annat 
utvecklingsarbete för sociala innovationer i Halland. För att detta ska lyckas krävs dock att de ledande 
regionala aktörerna (Region Halland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, 
Kommunerna) gör en kraftsamling runt detta område. Bland dessa aktörer bör även Högskolan i 
Halmstad räknas. Utbytet mellan Coompanion och Högskolan i detta projekt har drivits av enskilda 
forskare och där det även i skrivandets stund (dvs. i juni 2017) är oklart om man inom Högskolans 
profilsatsning kring Tema hälsoinnovation kommer att inbegripa sociala innovationer som ett 
kommande "core" i verksamheten. Det är ingen tvekan om att denna typ av utvecklingsarbete, 
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principiellt sett, hör hemma i ett innovationsdrivande lärosäte, men det är inte givet att detta innebär 
att sociala innovationer görs till ett område för forskningsmässig kraftsamling vid Högskolan. 
Återigen, vi som varit involverade forskare i utbytet med Coompanion Halland, vill dock markera att 
det här är ett område som bör bli föremål för en betydande satsning från Högskolans och andra 
regionala aktörers sida.  
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