Ett koncept från

Som konceptutvecklare av Social
Business Board tycker vi att det är
fantastiskt att se vilket forum vi utvecklat för samhällsentreprenörer och
sociala innovatörer. Tack vare Social
Business Board hjälper vi fler till hållbart företagande, tillsammans!
Evelina Mattsson
Coompanion Västerbotten

Vad är en Social Business Board?
En Social Business Board är ett möte och en process för personer, företag
eller andra organisationer som har en idé som på något sätt skapar samhällsnytta. Oavsett om ni redan har en etablerad verksamhet eller precis
fått er idé är ni välkomna att vara med.

STÖD FÖR UTVECKLING

Syftet med en Social Business Board är vara ett konstruktivt möte mellan
idébärare och företagsfrämjare där professionella rådgivare stöttar idébäraren i utvecklingen av sin idé.

Vad får deltagarna i en
Social Business Board?

Målet med en Social Business Board är att
vara en katalysator för deltagarna. Att hjälpa,
peppa och stötta idébärarna för att de ska
kunna komma vidare med sin idé.
Genom att vara med i en SBB får deltagarna
stöd av ett antal professionella aktörer från
företagsfrämjar-/innovationsstödssystemet.

Vad innebär det att sitta
med i en Social Business
Board-panel?

Som panelmedlem får du möjlighet att, tillsammans
med andra företags- och innovationsfrämjare,
hjälpa potentiella eller befintliga entreprenörer att
vidareutveckla sina samhällsnyttiga idéer.
Konkreta råd, nyttiga tips och relevanta inspel med
engagerat och positivt bemötande tar idébärarna
vidare på entreprenörsresan.

FOKUS PÅ MÖJLIGHETER

En Social Business Board ska vara en positiv erfarenhet för alla inblandade.
Möjligheter och potential ska i det här läget vara i fokus mer än utmaningar och hinder.

Värdeskapande
•

Ge värdeskapande feedback som skapar möjligheter för idébärarna att ta sin idé ett steg
vidare mot förverkligande och hållbart företagande

•

Öppna upp det egna och sin organisations
kontaktnät för idébärarna där det är relevant

Möjliggörande

Känslan och atmosfären i ett SBB ska vara möjliggörande, värdeskapande och vänligt inbjudande
utan att bli urvattnad eller bara trevligt.

Idébärarna ska känna sig välkomna och uppleva
att de fått relevanta frågor och synpunkter samt
värdefull feedback som kan hjälpa dem vidare på
sin resa mot hållbart företagande.
Panelen ska känna att de bidragit med kunskap
och kompetens. Att de ställt rätt frågor, gett rätt
kommentarer så att de är nöjda över sin egen
prestation och är en bra representant för den
organisation de representerar.
Både panel och idébärare ska kunna vara stolta
över att ha deltagit i en Social Business Board.
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HUR GENOMFÖRS
EN SOCIAL BUSINESS
BOARD?

Här följer en kortfattad beskrivning av hur arbetet med ett genomförande
av en Social Business Board kan gå till, vilket ska ses som en ”best practise”. Vissa saker kan komma att anpassas efter lokala förutsättningar men
grunden är baserad på detta upplägg.
Information och inbjudan till board-medlemmar.
Fokus på relevanta, intresserade och engagerade
aktörer som både vill och kan prioritera att vara
med och skapa positiva möjligheter för boarddeltagare.
För bästa genomförbarhet och effekt är en lämplig storlek på boarden tre till sju medlemmar.
Se också till att tänka på jämställdhetsfaktorerna när det gäller boardsammansättningen. En
någorlunda jämn fördelning mellan kön, ålder
och bakgrund ger en mer dynamisk och effektiv
board.

INBJUDAN
Genom att kombinera flera kanaler, t ex inlägg/
sponsrade kampanjer i sociala medier med
e-post till befintliga kontakter samt vidarespridning via de andra paneldeltagarnas kanaler går
det på ett kostnadseffektivt sätt att nå en relevant målgrupp.
Bra att också börja kommunicera i god tid och
gärna påminna/upprepa budskapet några
gånger innan boarden ska genomföras så att de
potentiella boarddeltagarna både hinner uppfatta att det är på gång och förbereda sig.

URVAL
En till två veckor innan genomförandet skickas de
inkomna ansökningarna ut och boardmedlemmarna har då fem dagar på sig att läsa igenom
och bedöma dessa.
Omfattningen på ansökningarna är max en
A4-sida som ska ge svar på följande frågor:

1. Vilket socialt/samhällsnyttigt behov/problem
avser din/er idé att lösa?
2. Kort presentation av dig/er som står bakom
idén och din/era styrkor för genomförandet
3. Hur ska den genomföras?
4. Varifrån kommer finansiering på kort sikt?
Varifrån kommer intäkterna på lång sikt?
5. Vad behöver du/ni hjälp med? Vad förväntar
du dig av boarden?
Boardmedlemmar ska därefter gradera de inkomna ansökningarna enligt en 10-gradig skala
med följande rubriker/kriterier:
•

Samhällsnytta - hur stor är effekten av idén?

•

Teamet, idébäraren - hur god är kompetens/
erfarenhet kopplat till idén?

•

Genomförande - hur ser möjligheterna ut för
att lyckas genomföra det som presenteras?

•

Potential - hur ser potentialen ut för den presenterade idén?

Det finns stort värde i att samhällsentreprenörer tidigt får kontakt med ett brett nätverk av
företagsfrämjare. Både för att ge
entreprenörerna maxat stöd, men
också för att lyfta fram entreprenörskap som inkluderar mer än att
tjäna pengar.
Louise Sandholm Lindell
Coompanion Blekinge
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Vi tycker att Social Business Board både är inspirerande och givande. Det är
ett viktigt forum där vi tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer får
möjlighet att stötta entreprenörernas samhällsnyttiga idéer och lösningar.
Andreas Bergéli
Almi Företagspartner

GENOMFÖRANDE
En person i boarden utses till sammanhållande nedan kallad ordförande:
• Ordförande hälsar teamet välkomna och förklarar förutsättningarna för genomförandet.
•

Total tid per boarddeltagare/team är cirka 30
minuter

•

Presentationen får ta 5–10 minuter

•

Bjuder in panelen att kort presentera sig

•

Ger ordet till teamet att påbörja presentationen

•

När två minuter återstår ges en indikation till
den/de som presenterar att börja avrunda

•

Om presentationen inte är slut efter 10 minuter avbryts den av boardordföranden.

•

Efter presentationen får boardmedlemmarna
möjlighet att ge feedback, ställa kompletterande frågor, ge förslag på aktiviteter, personer att kontakta m.m. Denna del får ta 15–20
minuter beroende på hur lång presentationen
är.

•

När 5 minuter återstår av de avsatta 30
minuterna övergår boarden till att prata om
den hjälp och det stöd deltagaren/deltagarna
söker med konkreta tips och förslag på nästa
steg.

Under feedbacksamtalet ansvarar ordförande att
atmosfären i samtalet är vänligt värdeskapande
och uppmuntrar paneldeltagare att formulera
om sin feedback om den blir för vass, aggressiv
eller hakar upp sig på ett och samma tema.
Ordförande kan också aktivt avbryta en dialog
om svaren blir för utdragna eller om det blir för
mycket brottningsmatch mellan presentatör och
en feedbackgivare. Ordförande gör korta anteckningar på de frågor, funderingar och synpunkter
som kommer fram från panelen. Dessa anteckningar skickas sedan över till idébärare inklusive
kontaktuppgifter för feedbackgivarna.

När tiden är slut avslutar ordförande SBB genom
att kort summera de tips, konkreta kontakter etc.
som kommit fram.

FEEDBACKTIPS
•

Var alltid vänlig när du ger feedback

•

Inled gärna med det som du tycker är bra,
som gör affärsmöjligheten intressant och
spännande

•

Undvik att använda ordet MEN då det har en
nedsättande klang och förtar allt positivt som
tidigare sagt. Formulera om och använd gärna
OCH istället

•

Ge feedback utifrån dig själv och din erfarenhet så undviker man effektivt känslan av rätt
eller fel

•

Ställ de frågor du verkligen vill ha svar på, kritiska, avgörande funderingar ska komma fram
men på ett vänligt sätt

•

Se din feedback som en gåva som idébärarna
själv avgör om de vill beakta eller inte. De har
kanske mer information om sitt case än vad
som kommer fram under SBB som kan vara
relevant för om de väljer att följa råd eller inte.

EFTER BOARDEN
De sammanfattande anteckningarna skickas ut
till deltagarna, gärna med en personlig reflektion
över presentation/idé.
Detta är också ett ypperligt tillfälle att, för de där
det kan vara aktuellt, att föreslå t ex rådgivning,
deltagande i workshops eller andra aktiviteter.
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Social Business Board är ursprungligen ett koncept
skapat av Coompanion Västerbotten.
Coompanion.se/blekinge

