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SEntrA nasjonal rapport Norge
 
Sammendrag og introduksjon
 
Målet med denne rapporten er å gi forskningsbasert kunnskap om det sosiale
entreprenørskapslandskapet i Norge, med særlig fokus på hvordan denne sektoren
involverer ungdom som bidragsytere eller initiativtakere til sosiale entreprenørskapstiltak. I
denne rapporten forstår og bruker vi sosialt entreprenørskap som en tilnærming som driver
positiv sosial endring i lokalsamfunnene, gjennom sosiale entreprenører, endringsskapere,
frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, grasrotorganisasjoner, sosiale
virksomheter, sosiale eller samfunnskampanjer, frivillige aktiviteter, etc.
 
SEntrA nasjonal rapport Norge er en del av SEntrA -prosjektet (Promoting youth social
entrepreneurship through non-formal learning) som har som mål å fremme sosialt
entreprenørskap blant unge mennesker ved å tilby et sett med ikke-formelle læringsverktøy
som støtter ungdomsarbeidere og organisasjoner til aktivt å styrke ungdomssosialiteten.
entreprenørskap. SentrA er et transnasjonalt initiativ av fem partnere. Det ledes av
Letterkenny Institute of Technology (Irland) og partnerne er ARIS (Kypros), Asset Technology
(Hellas), Fundatia Danis (Romania) og Norsensus Mediaforum (Norge). Prosjektet er
medfinansiert av EU-kommisjonen gjennom Erasmus+-programmet og dets nasjonale byrå i
Irland - Léargas . SEntrA national rapport Norge er utarbeidet av Norsensus Mediaforum i
Norge.
 
Rapporten bruker data samlet inn gjennom både en skrivebordsforskning og feltforskning.
Målet med skrivebordsforskningen er å identifisere allerede eksisterende kunnskap og
informasjon om det sosiale entreprenørskapslandskapet i Norge. Litteraturgjennomgangen
fokuserer spesielt på ungdomsentreprenørskap, med hensyn til gjeldende politikk,
nøkkeltrender, nøkkelprogrammer, sentrale interessenter og de mest relevante
bedriftsinkubatorene og akseleratorene for unge mennesker. Samtidig inkluderer
skrivebordsforskningen data om norske unges entreprenørskapskompetanse og digitale
ferdigheter.
 
Gjennom feltforskningen samlet vi verdifull informasjon for SEntrA- prosjektet med støtte fra
36 ungdommer og 13 relevante interessent representanter i Norge. Forskningsmålene var:

● Lær om unges engasjement i sosiale, samfunnsmessige, ideelle initiativer, inkludert
sosiale entreprenørskapsinitiativer ;

● Forstå hullene i entreprenørskap og medie- og informasjonskompetanse hos unge
mennesker;

● Undersøk unge menneskers kunnskap, erfaring og rolle i sosialt entreprenørskap,
inkludert utdannings- og støtteprogrammer, og i å støtte implementeringen av
2030-agendaen;

● Oppdag trender innen sosialt entreprenørskap, implementering av 2030-agendaen og
i utdannings- og støtteprogrammer for å fremme ungdomsentreprenørskap/sosialt
entreprenørskap og bærekraftsmålene.

 
SEntrA - prosjektpartnerne vil bruke resultatene av denne rapporten til å utvikle ikke-formelle
læringsverktøy som støtter ungdomsarbeidere og organisasjoner til aktivt å styrke sosialt
entreprenørskap blant ungdom. Mer spesifikt bidrar rapporten til utviklingen av et
kompetanserammeverk for ungdomsakselerasjon i sosialt entreprenørskap, og et
opplæringsverktøy for å støtte unge mennesker til å designe sosiale virksomheter og andre
sosiale, samfunnsmessige eller ideelle tiltak.



 
Forskningsmetoder
 
For å utvikle denne rapporten driver vi både en desk research og en feltundersøkelse.
Deskforskningen ser på rapporter, utredninger, programmer, lovverk som dekker de siste fem
årene med aktiviteter (2015-2019) innen sosialt entreprenørskap og
ungdomsentreprenørskap i Norge. Hvis ingen nyere data ble funnet, ble den nyeste inkludert.
Informasjonen er strukturert i følgende seksjoner:
A.         Gjeldende politikk, lovgivning, nøkkeltrender og nøkkelprogrammer knyttet til sosialt
entreprenørskap og støtte for ungdomsentreprenørskap og entreprenørskapsutdanning for
unge mennesker, i Norge;
B.         Nasjonale/regionale/lokale nøkkelinteressenter i å fremme sosialt entreprenørskap,
ungdomsentreprenørskap og entreprenørskapsutdanning for unge mennesker, i Norge;
C.         Gapet i entreprenørskapskompetansen til norske ungdommer ;
D.         Gapet i medie- og IKT-ferdigheter til norske ungdommer ;
E.         Programmer/initiativer som fremmer Sustainable Development Goals (SDGs) i Norge,
med spesielt fokus på sosiale virksomheter som støtter SDGs;
F.         Inkubatorer for sosiale virksomheter, akseleratorprogrammer eller andre integrerte
støtteprogrammer.
 
Feltundersøkelsen inkluderte en nettbasert undersøkelse for ungdom, fokusgrupper med
ungdom og intervjuer med relevante interessenter. Spørsmålene inkludert i undersøkelsen,
fokusgrupper og intervjuer rettet mot å samle inn data om:

● engasjement fra unge mennesker i sosiale, samfunnsmessige, ideelle initiativer,
inkludert initiativer for sosialt entreprenørskap;

● gapene i entreprenørskap og medie- og informasjonskompetanse hos unge
mennesker;

● de unges kunnskap og erfaring innen sosialt entreprenørskap, inkludert utdannings-
og støtteprogrammer, og i å støtte implementeringen av 2030-agendaen;

● trendene innen sosialt entreprenørskap, implementeringen av 2030-agendaen, og i
utdannings- og støtteprogrammer for å fremme ungdomsentreprenørskap/sosialt
entreprenørskap og bærekraftsmålene.

 
Totalt involverte vi 36 ungdommer som Norsensus Mediaforum klarte å nå gjennom egne
nettverk av ungdomsgrupper, ungdomsorganisasjoner, universiteter og videregående skoler.
Vi intervjuet også 13 interessenter - ledere, beslutningstakere eller eksperter i frivillige
organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, universiteter, bedrifter osv. Norsensus Mediaforum
identifiserte interessentene gjennom skrivebordsforskningen, men også gjennom sine egne
nettverk av eksperter og organisasjoner som arbeider i ungdom og sosialt entreprenørskap.
 
For å forstå og analysere nivået på entreprenørskap og medie- og IKT-kompetanse til norske
ungdommer, har vi benyttet velkjente kompetanserammer som definerer de to kategoriene
kompetanse. Derfor brukte vi European Commission - Joint Research Centre’s framework (EU,
EntreComp, 2016) som etablerte 15 entreprenørskapskompetanser, gruppert i tre
kompetanseområder som henger sammen og henger sammen:

● Ideer og muligheter: 1. oppdage muligheter, 2. kreativitet, 3. visjon, 4. verdsette ideer,
5. etisk og bærekraftig tenkning; 

● Ressurser: 6. selvbevissthet og selveffektivitet, 7. motivasjon og utholdenhet, 8.
mobilisering av ressurser, 9. finansiell og økonomisk kompetanse, 10. mobilisering av
andre; 

● Til handling: 11. ta initiativ, 12. planlegging og ledelse, 13. mestring av tvetydighet,
usikkerhet og risiko, 14. samarbeide med andre, 15. læring gjennom erfaring.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework


Vi har også brukt P21 Framework ( Battle for Kids & P21- Partnership for 21st Century
Learning ). Når det refereres til medie- og IKT-ferdigheter unge mennesker bør få for å være
fullt forberedt på det 21. århundres arbeidsmarked, snakker P21-rammeverket om følgende
spesifikke ferdigheter:

● Informasjonskompetanse: få tilgang til og evaluere informasjon; bruke og
administrere informasjon.

● Mediekompetanse: analysere medier; lage medieprodukter.
● IKT-kompetanse: bruk teknologi effektivt

(For en fullstendig beskrivelse av kompetansene, vennligst sjekk P21 Framework .)
 
Hovedresultater
 
Fra skrivebordsundersøkelsen vi drev , kom vi til å lære at Norge er langt bak sine nordiske
og europeiske naboer i sin forståelse av potensialet bak sosiale entreprenører
Norske myndigheter har i ulike politiske plattformer og politiske papirer uttalt at de vil
forbedre vilkårene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet.
For å få flere i arbeid og aktivitet ga regjeringen uttrykk for at de ønsker et mangfold av
leverandører og fagmiljøer for å pleie sosialt entreprenørskap
Landskapet er dominert av de kommunale eller statlig støttede private tiltakene.
Vanligvis inkluderer et støtteprogram en pedagogisk komponent, for å styrke deltakernes
entreprenørskapskompetanse, veiledning og støttetjenester, og direkte finansiering (stipend
eller premier) eller tilgang til finansieringsmuligheter.
Det er en økende trend for knutepunkter, men det er ikke et klart mønster for akseleratorer
som støtter unges sosiale tiltak. Noen universiteter som OsloMet og individuelle tiltak
arrangerer praksisrettede kurs i samarbeid med noen forretningspartnere.

 
Norske ungdommer introduseres på skolen de grunnleggende grunnleggende
entreprenørskapskompetansene som en del av den obligatoriske læreplanen.
De har gjennomsnittlig eller god medie- og informasjonskompetanse, inkludert
IKT-kompetanse ifølge ulike rapporter fra Medietilsynet og IKT Norge.
De lærer om 2030-agendaen og bærekraftsmålene ettersom bærekraftsmålene er en del av
læreplanen og Norges aktive politiske engasjement for å fremme bærekraftsmålene på både
nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Som en del av denne politiske agendaen, setter
næringsorganisasjoner også SDGs på agendaen. I tillegg er det en rekke frivillige
organisasjoner som jobber med noen av SD-målene, hovedsakelig miljørelaterte.
 
Gjennom feltforskningen vi driver med norske ungdommer og relevante interessenter innen
ungdoms- og sosialt entreprenørskap, lærte vi følgende:
 
Lær om unges engasjement i sosiale, samfunnsmessige, ideelle initiativer, inkludert sosiale
entreprenørskapsinitiativer
 
Ungdoms perspektiv:

● Selv om de vurderer sin kunnskap og erfaring innen sosialt entreprenørskap og annet
sosialt eller samfunnsengasjement ganske tilstrekkelig takket være det gode
utdanningssystemet i Norge, mener ungdom at det kan gjøres mer for å få direkte
erfaringer, veiledning og mentorskap. Takket være bedre infrastruktur sammenlignet
med andre europeiske land, ser ungdommene optimistisk på mulighetene for
ungdomsengasjement i Norge.

https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015_9pgs.pdf


● Ungdommene i Norge lærer allerede om SDG på skolen. Dessuten slutter de seg til
andre samfunnsinitiativer som støtter følgende bærekraftsmål: Ingen fattigdom (SDG
1); Null sult (SDG 2); God helse og velvære (SDG 3); Kvalitetsutdanning (SDG 4);
Kjønnsulikhet (SDG 5); Redusere ulikheter (SDG 10); Bærekraftige byer og samfunn
(SDG 11); Klimatiltak (SDG 13).

● De engasjerer seg i frivillige opplevelser mest av sosiale årsaker og av å ha det bra;
mens de følger den sosiale entreprenørskapsveien for å være uavhengige og hjelpe
mennesker i nød i andre lokalsamfunn og fra deres lokalsamfunn.

● De viktigste hindringene for å involvere seg mer i slike tiltak er manglende veiledning,
mangel på tid, men også mangel på motivasjon.

● For å starte sine tiltak eller bli med i eksisterende, trenger de unge derfor mentorskap
og veiledning, nettverksbygging, kompetansebyggingsaktiviteter og til slutt
økonomisk veiledning.

● Det var ingen signifikante forskjeller mellom de engasjerte og ikke-engasjerte
deltakerne i fokusgruppene når det gjaldt deres forståelse og oppfatninger om de
unges engasjement i samfunnsmessige, sosiale eller frivillige aktiviteter, eller i å
starte en sosial virksomhet.

 
Interessentenes perspektiv:

● Interessenter vurderer at deltakelsesnivået for unge i Norge er tilstrekkelig eller høyt.
En av hovedårsakene er at terskelen er svært lav for å komme i gang med slike
virksomheter og at ungdom er celleorientert om mulighetene; Følgende SDG er de
mest attraktive domenene ungdommene er engasjert i: Klimahandling (SDG 13) og
Quality Education (SDG 4), etterfulgt av No Poverty (SDG 1), Gender Equality (SDG 2),
Ansvarlig forbruk og produksjon ( SDG 12) og Life on Land (SDG 15).

● Interessenter mener at unge mennesker allerede har mange grunner til å engasjere
seg i samfunnsmessige, sosiale eller frivillige tiltak takket være veletablert
frivillighetskultur. Men med bedre veiledning og samarbeid med skoler og frivillige
organisasjoner kan de ta enda mer aktive roller.

● De viktigste hindringene som gjør at unge mennesker blir mindre engasjerte er:
mangel på økonomiske ferdigheter; frykt for å mislykkes som en ny trendende
ungdomskultur som ikke håndterer fiaskoen godt, mangelen på et godt
mentorsystem.

 
Forstå hullene i entreprenørskap og medie- og informasjonskompetanse hos unge mennesker
 
Ungdoms perspektiv:

● Norske ungdommer føler seg trygge nok på nesten alle områder av EntreComp , men
kun for kompetanse som Læring gjennom erfaringskompetanse, Motivasjon og
utholdenhet, Visjon, Planlegging & Ledelse, Etisk og bærekraftig tenkning.

● De utviklet de fleste av disse kompetansene gjennom spesifikke klasser de hadde på
universitetsnivå/videregående skolenivå eller ikke-formelle utdanningsprogrammer
drevet av frivillige organisasjoner.

● Imidlertid anser de seg selv som mye mindre trygge på å bruke følgende
kompetanser, og de ønsker å forbedre dem: Mestring av usikkerhet, tvetydighet,
teamarbeid og risiko; Finansiell og økonomisk kompetanse; Mobilisere ressurser; ta
initiativ; Mobilisere andre; Spotting muligheter; og kreativitet.

● Norske ungdommer utmerker seg med kompetanse knyttet til tilgang til og evaluering
av informasjon, effektiv bruk av teknologi og bruk og administrasjon av
informasjonsområder fra P21-rammeverket, men de fleste av dem ønsker å forbedre
sin kompetanse knyttet til analysere medier og skape medieprodukter.

 



Interessentenes perspektiv:
● Interessenter mener at unge mennesker mangler og bør forbedre følgende

nøkkelkompetanse for entreprenørskap: Finansiell og økonomisk kompetanse;
Mestring av usikkerhet, tvetydighet og risiko; Planlegging og ledelse; og etisk og
bærekraftig tenkning.

● Interessenter vurderte norske unges medie- og IKT-kompetanse som gode nok, men
det bør gjøres noe arbeid med å forbedre denne kompetansen knyttet til
Analysemedieområdet i P21-rammeverket. Til tross for felles enighet om at ungdom i
Norge har kompetanse til å lage medier, synes interessentene det mangler veiledet
og forslagsskaping.

● Gapet i entreprenørskap og medie- og IKT-kompetanse genereres hovedsakelig av
behovet for mentorskap og veiledning for å støtte deres ferdigheter utenfor
skolesystemet.

● Noen av interessentene identifiserte relevante støtteprogrammer på feltet. Dette
underbygger funnene om å stå bak utsagn i desk research. Tjenestene og
programmene er ikke like mangfoldige som i andre land: utdanning om
grunnleggende entreprenørskapsinformasjon, konkurranser om forretningsplaner,
relevante workshops og opplæringskurs, mentorskap, økonomisk støtte/små stipend
for å etablere en bedrift, nettverkstjenester blant sosiale entreprenører, coworking
Plasser for gründere er i trend for tiden, og det forventes å vokse i årene etter.

 
Undersøke unge menneskers kunnskap, erfaring og rolle i sosialt entreprenørskap, inkludert
utdannings- og støtteprogrammer, og i å støtte implementeringen av 2030-agendaen
 
Ungdoms perspektiv:

● Norske ungdommer vi har intervjuet kan relativt godt om sosialt entreprenørskap.
● I henhold til deres meninger om deres lokalsamfunns behov er følgende

bærekraftsmål deres toppprioriteringer i Norge: Klimatiltak (SDG 13);
Kvalitetsutdanning (SDG 4); Likestilling (SDG 4) og Redusere ulikhet (SDG 10).

● Unge mennesker er mindre oppmerksomme på alle inkubatorene, akseleratorene og
støtteprogrammene som er tilgjengelige for dem for å starte eller bli med i ulike
sosiale eller samfunnsinitiativer eller sosiale virksomheter som er rettet mot
2030-agendaen. De oppga stort sett at de får god utdanning og muligheter på skolen.
Likevel var de ikke i stand til å nevne spesifikke tjenester som støtteprogrammer
utenfor skolesystemet.

 
Oppdag trender innen sosialt entreprenørskap, implementering av 2030-agendaen og i
utdannings- og støtteprogrammer for å fremme ungdomsentreprenørskap/sosialt
entreprenørskap og bærekraftsmålene
 
Interessentenes perspektiv:

● Flertallet av interessentene snakker om økt interesse for politikk og
samfunns-offentlige tiltak som støtter sosialt entreprenørskap. Mål for bærekraftig
utvikling er allerede en organisk del av både utdanningssystemet og i mange sosiale
prosjekter/sosiale virksomheter.

● Selv om unge allerede er engasjert i aktiviteter knyttet til SDG, mener flertallet av
interessentene at ungdommene ikke eksplisitt vet hva SDG står for i detalj.

● Ungdommene er involvert i å støtte bærekraftsmålene gjennom både utdanning og
frivillige aktiviteter som tilbys av frivillige organisasjoner og sosiale tiltak på skolene.

● En annen kommentar fra interessentene er COVID og dens innvirkning på disse
problemene. Tredje del av interessentene mener at COVID-situasjonen til og med har
hatt en økt engasjementsmotivasjon og vil fortsette etter at nedstengningen er over.


