


KRAFT – Kraftfullt ekosystem för socialt företagande i Västra 
Götalandsregionen



Det regionala utvecklingsbehovet:

• Samordning mellan aktörer

• Att vidga både diskussion och arbetsområde till social innovation och hållbart företagande



Prioriteringar

1. Access till offentlig marknad för sociala företag – fokus upphandling 

2. Access till marknaden för ASF – fokus sälj och marknadsföring 

3. Ekosystem för social innovation och socialt företagande 



Syfte:

• Att vidga marknaden för sociala företag (genom upphandlingar) så att de kan bidra till 
utvecklingen av välfärden och arbetsmarknad i Västra Götaland. 

• Att säkerställa utvecklingen av långsiktigt hållbara ASF i Västra Götaland genom ökad 
försäljning. 

• Att utveckla ett ekosystem för social innovation och socialt företagande i Västra Götaland så 
att idéer och sociala företag får ett bättre stöd att utvecklas



Sammanhang

• Period: 21 månader, fram till 31 oktober 2020
• 18 regionala projekt i landet
• Regelbundna träffar och avstämningar via Tillväxtverket



Vem: 

• Västra Götalandsregionen

• Coompanion Göteborgsregionen

• Coompanion Fyrbodal

• Coompanion Skaraborg

• Coompanion Sjuhärad



Lotta Johansson, Navet Science center Borås





3 500 m2  utställningsyta med sju avdelningar
HUbben (öppnar 1 nov), Homos - människan, 
Astronoma -astronomi, Bagdad- matematik, Vatten, 
telekommunikation, teknik-maker space

Under 2019 utbildade Navet
• 5 834 pedagoger
• 27 000 elever  
• 1 300 studenter

25 000 besökare på helger och lov



1996 startades Navet av 
Högskolan Borås

Uppdraget: att väcka intresse
för naturvetenskap och
teknik



1996 startades Navet av 
Högskolan Borås
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Kvinnor över 40 år som inte är
intresserade av teknik och
naturvetenskap





Entreprenörskap



Entreprenörskap

Entreprenöriella kompetenserna
- Initiativtagande
- Ansvarstagande
- Omsätta idé till handling
- Nyfikenhet
- Självtillit
- Kreativitet
- Mod att ta risker
- Fatta beslut
- Kommunicera
- Samarbeta
- Tillvarata möjligheter och förändring
- Utveckla och skapa värden
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PIF process-
utveckling i 
Fokus



TEKNIKTEMA

20 klasser, åk 8, har 
under ca 8 veckor 
arbetat med ett uppdrag

2019 var uppdraget:
att uppfinna eller 
utveckla en AI-lösning 
som de önskar finns om 
5 år.



FRÅN IDE TILL 
HÅLLBAR PRODUKT

Sven Eriksonsgymnasiet
Teknikprogrammet åk 1 
Två veckors arbete

Navet, gymnasieskolan och tre
företag



FORMA 
FRAMTIDEN
för åk 8

Navet, Ericsson, Fristad Plast, 
Viskastrandsgymnasiet, Smart Textiles, 
Västsvenska Handelskammaren, 
Högskolan I Borås, Smarta Fabriker, 
Mastec, Rekotex, ACG Nyström AB, 
ACP Systems, Borås Stad, STEMA



DRÖMSTADEN





SKAPANDE 
SKOLA



Eftermiddagsaktiviteter







Motivation och framtidstro 
– jag, du, vi är samhället
Nu öppnar vi HUbben!



Utställning 500kvm, ”kulisser”

Hållbar konsumtion
Innovation 
De entreprenörskap
Analog och digital maker space
Hemester
Kunskaps-hub
Skyltfönster för forskning
Mat – biologisk mångfald
Råvaror och sopor

En hybrid arena för möten (analog o digital)

HUbben



MÅL
• Engagera
• Involvera
• Skapa delaktighet och känsla av 

medskapande
• Oväntade möten
• Kommunicera kunskaper
• Idéverkstad 
• Innovation
• Nya strukturer för beslut
• Utveckla demokratin

HUbben

Målgrupp: Från 15 år och äldre
Besökare är medskapare och innehållet formas tillsammans



Besökare är medskapare och innehållet 
formas tillsammans men kan t ex vara

• Varför brinner det i USA
• Barnkonventionen – vad betyder den 

för mig, möte politiker och unga
• Borås nya stadsdel?
• Vem bestämmer var cykelvägar går
• Gift i maten ??
• Sex och samlevnad

HUbben



HUbben
Möjliga metoder: 
work shops
tankesmedjor
Hackathon
skapande
drama
föreläsningar
konst
story line, story telling,  
visualiseringar 
Multy sensory room
mässor 
sändningar….



VI ALLA TILLSAMMANS



Visionen 
Navet är en självklar samarbetspartner för 
uppfyllandet av Agenda 2030.

Mission: att öka lusten till lärande 

Viktiga begrepp och områden: Agenda 2030, 
Entreprenöriellt lärande, Processer och 
innovation, Interkulturell dialog, 
Barnkonventionen, Vetenskapligt kapital och 
KASAM
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Johanneberg 
Science Park &  
SME – små och 

medelstora 
företag

Katarina Nordström & Ali Tabrizi



Partners och delägare
Johanneberg Science Park 

Ägare och partners
Stora företag, akademi, finansiärer & offentliga aktörer



SmartUp Accelerator 
Ett EU-projekt runt Östersjön 
consumer cleantech 

TJIVA - Tjänsteinnovatinsacceleratorn
Support och  coaching för tjänsteföretag, SME

Industriell Dynamik 
Tillverkande SME. Uppsökande 
verksamhet, koppling t expertis 
fr institut + Finansiering

Västsvenska Kemi- och 
Materialklustret
För en fossilfri region

Partners och ägare
13 stora företag, akademi, 
finansiärer, offentliga akt.
Projekt “Liten möter stor”

SME-nätverket
Vårt eget nätverk, 200 medlemmar. 
Alla branscher välkomna! 

#greenUps
Nätverk m GU o Chalmers Ventures för startup/SME, greentech Energimynd

Inn2Health
6 Science Parks 
Koppla SME mot vårdutmaningar

Projekt, initiativ & nätverk
För och med SME

RBM - Recycling Business Models
Ett EU-projekt Spanien o Portugal om möjligheter för 
SME med cirkulära flöden och industriell symbios.



• Vårt eget nätverk med +200 företag, alla branscher

• Två nivåer av medlemskap: 
• Basmedlem = gratis, guldmedlem = 2000 sek/år

• Speciella event, seminarier, workshops, lära känna 
varandra, Science Parkens projektledare och 
partners/delägare 

• Chans att delta i större projekt, även offentligt 
finansierade av EU, Vinnova, TVV, VGR etc. 

• Rabatter och erbjudanden från partnerföretag  

• Chans att marknadsföra sig och presentera företaget 
vid seminarier och andra sammanhang

JSPs medlemsnätverk
Vårt eget nätverk för små & medelstora företag



• Social hållbarhet upplevs av hjärna = vi behöver 
utvecklas för att tilltala hjärnan med syfte och 
värderingar

• Tydligt och ädelt syfte tilltalar det limbiska 
systemet först innan logiken sätter in

• Välstånd och miljö är enklare att förstå för vissa

• Vi får inte glömma bort individerna i samhället = 
vad händer i mellanrummet mellan byggnader 
och det fysiska och materiella samhälle vi 
bygger?

Social hållbarhet i samhällsbyggnad
Varför?



Being less bad is not good enough!
Inkrementella förbättringar är inte tillräckligt tilltalande



Utveckla vår hållbarhetsförmåga
Tripple bottom line

Hållbarhet som en integrerad del av ordinarie 
verksamhet, inte CSR eller add-on.



Dr. Lynne Friedli m fl

Mental health, resilience and inequalities, 
WHO 2009

Ramverk till stadsutveckling i Göteborg



• Huvudsyfte: att undersöka och analysera möjligheten 
att omvandla innovationsmiljöer som science parks till 
mer hållbara områden 

• Hitta nya värden i avfall, uttjänt utrustningen och dess 
återinförlivande i flödet. 

• Rita upp tänkbara cirkulära kartor över företagen i ett 
område

• Skapa en metodik och en specifik strategi för nya 
affärersmöjligheter för SME

• Science Parks i Spanien och Portugal – och vi! 

RBM - Recycling Business Models
EU-projekt om möjligheter med cirkulära flöden



RBM - Recycling Business Models
EU-projekt om möjligheterna med cirkulära flöden
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Tack! 

Katarina Nordström & Ali Tabrizi

ali.tabrizi@johannebergsciencepark.com 
katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com



Transforming the planet by JUTE,
the most sustainable material in the world

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved



International diverse core team

Christina Östergren
Co-Founder & CEO, Juteborg

Else-Marie Malmek
Co-Founder & Chairman, Juteborg

Abir Hossain
Business Development

Architect & founder of Archidea AB
Co-founder of the innovation platform 
IntersectionPoint-World innovation challenge
Material Enthusiast 
Sustainability & Innovation

CEO & founder of Malmeken AB, 
Sustainable Business Development & IT, 
Transport & Mobility, Automotive
Co-founder of the Innovation platform SEVS
Material Enthusiast 
Sustainability & Innovation

10 years of experience  
Grew business of fortune500 
Company; Nordic Start-up
Sustainability Enthusiast

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Juteborg Advisory board and Ambassadors :
Otto Frommelt (Lichtenstein), Mohamed El-Sioufi (Advisor World Bank/ Canada), Peter Andeby (Legal advisor/ Sweden), Birgitha Nyström/Sweden (natural
fibre composites expert, Magnus Rosén (world top ten bassists, ex Hammerfall) Solaiman Shukhon Communication expert, influencer Good Bangladesh



Muhammad Yunus - Nobel Peace Prize 2006

https://vimeo.com/458492394

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

https://vimeo.com/458492394
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What is the most sustainable material in the world?
Why jute?

Green Jute plant Raw Jute Fibre Jute Sticks

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved



A study conducted by BMW on Kenaf (Jute family) comparing natural fiber with reinforced materials.
Jute has higher than average CO2 credit than any other fibers (ATZ 12014 volume 116) 

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Environmental impact comparison



Social Impact - Jute farmers 

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved



© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Opportunity – Making growth sustainable



Juteborg´s circular model

Juteborg’s circular business model 
targets all the SDGs through value chain transformation 

Farmer to Factory Jute Supply Chain™

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved



Co-mingled felt
compression moulded

Unidirected fabric laminate 
vacuum infusion

JutePP®
Injection moulded

+
Cotton Jute

C-jute™ 

Blended 
Together 

Jute non woven fabric

JuteTech™
Fibre reinforced sandwich 

construction

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Jute based Research & Development

JuteOptimist™

JuteBee™



JutePP® production & Farmer to Factory Jute Supply Chain (F2F™)

Supported by

JutePP® – the sustainable material for plastic products; One of the 11th winning projects out of 138 

© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Jute Cultivation Certified Fibre Jute product-
JutePP®

Finished product 
example



© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

JutePP® market prospect

*Global plastic industry 
by 2025 in billion; CAGR 4% 

**Yearly plastic industry 
size in Bangladesh in billion 

Plastic industry growth 
rate/year in Bangladesh 

Average plastic consumption: 

Bangladesh 2kg; India 6kg; 

South Asia 10kg; Middle East 40kg

$721 $3

20%

Source: *Grand view research; **The Daily Star BD 



© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

Joint venture - JutePP® factory – first volume production

Location of the factory: Ashapur, Madhukhali, Faridpur; Bangladesh, very 
close to the Jute Mills of RJIL. 

JutePP® machine trials and sample preparation, Italy

Factory is being built



© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

“Taking jute to high tech solutions – Based  on market mechanism”



© Copyright Juteborg AB 2013 - 2020| All rights reserved

eCon DemoLab- home of Juteborg and Nordic Centre of Jute. 
Top roof of Nordstan Shopping mall Gothenburg, Sweden

Juteborg Sweden AB

Skärvallsgatan 6B

426 79 Västra Frölunda, Sweden

www.juteborg.se

www.farmer2factory.com

www.facebook.com/juteborg

else-marie.malmek@juteborg.se

christina.ostergren@juteborg.se

abir.hossain@juteborg.se

Be in touch!

http://www.juteborg.se/
http://www.farmer2factory.com/
http://www.facbook.com/juteborg
mailto:else-marie.malmek@juteborg.se
mailto:christina.ostergren@juteborg.se
mailto:abir.hossain@juteborg.se


Diana Ghinea Sven Bartilsson



Vad är Coompanion? 

https://www.youtube.com/watch?v=lQQJdOEhJas

https://www.youtube.com/watch?v=lQQJdOEhJas


Vad kommer vi prata om? 

Perspektiv på effektmätning - vad är det vi ser



Varför pratar vi om effektmätning?

➢ Förflyttningen:

➢ samhällsförändring /samhällsnytta → behovet av att mäta

Identifiera - bevisa - kommunicera

värde

aktiviteter mål & indikatorer resultat effekt/impact





Perspektiv på effektmätning 

Affärsutveckling och kommunikation - ett medel
Offentlig effektivitet
Impact investment och Effektiv altruism
Makt och empowerment

⇒ är effektmätning effektivt?





Analysera 

intressenter

Sätta mål

Mäta 

resultat

Verifiera o 

värdera effekt

Följa upp o 

rapportera





Sociala företag i Sverige 2018 
enligt regeringen

• Det är företag, oberoende av associationsform,

där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller 

flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, 

förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

• Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de 

samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i 

verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt,

istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.



Tänk mer!





https://www.youtube.com/watch?v=AndRVa7vwlM

https://www.youtube.com/watch?v=AndRVa7vwlM




























Tack!


