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Do good make money

TILNÆRMING

De som vil lykkes i fremtiden er de som 
evner å spille en relevant rolle i å løse vår 
tids største utfordringer. Dette er 
inngangen til all innovasjon. 

Vår motivasjon er å jobbe sammen med 
og for de aktørene som ønsker å skape 
innovasjonsmuligheter og løsninger i 
samfunnets store utfordringer.  



Business 
school 

Planet 
school

Design 
school

we are 
business 
architects 



Kunsten er å finne framtiden. 
Først.



Innovasjon er balansekunst

Fikse nåtiden Skape framtiden



Innovasjon er balansekunst

OmsorgsEvolusjonen OmsorgsRevolusjonen



Framtiden krever at vi gjør ting 
annerledes…



Vi mener dette er tidenes 
forretningsmulighet til å skape en 

bedre framtid enn vår fortid…



Kilde: https://www.dnv.com/feature/sdgs-business-action.html 

https://www.dnv.com/feature/sdgs-business-action.html


Knote med floke

«Samfunnsutfordringer er 
som floker, man kan ikke 

løse dem ved å kun dra 
hardt i den ene enden»



Hvordan gjøre dagens samfunnsutfordringer  

til morgendagens innovasjonsmuligheter?

Sesong 1 - 2015 
Matsvinn

Sesong 2 - 2016 
Bærekraftig mote

Sesong 3 - 2017 
Demografifloken

Sesong 4 - 2018 
Engangsfloken

Sesong 5 - 2018 
Byggfloken

Sesong 6 - 2019 
Friluftsparadokset

Sesong 7 - 2019 
Circular Cleanup

Sesong 8 - 2020 
Matfloken

Sesong 9 - 2020 
Mobilitetsfloken

Sesong 10 - 2021 
Utenforfloken
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Flokeprosessen
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Hva er floken?



Floke samler aktører på tvers av sektorer og over verdikjeder 
til en strategisk innovasjonsprosess for å løse disse komplekse utfordringene. 

Sammen skaper vi nye svar som muliggjør verdiskapning til både samfunn og næringsliv. 

Sesong 1 - 2015 
Matsvinn

Sesong 2 - 2016 
Tekstilfloken

Sesong 3 - 2017 
Demografifloken

Sesong 4 - 2018 
Engangsfloken

Sesong 5 - 2018 
Byggfloken

Sesong 6 - 2019 
Friluftsparadokset

Sesong 7 - 2019 
Circular Cleanup

Sesong 8 - 2020 
Matfloken

Sesong 9 - 2020 
Mobilitetsfloken

Sesong 10 - 2021 
Utenforfloken

Samfunnsutfordringer er som floker 
og løses best gjennom samarbeid og en helhetlig tilnærming





Demografifloken er partnerskap og 
samarbeid for å finne nye løsninger for et 
mer aldersvennlig samfunn. 



Generajonskollektiv
Sosialt bofelleskap på tvers av generasjoner

HVA

Et bofelleskap på tvers av generasjoner. 
Husleie blir beregnet ut fra innsats i form 
av omsorgsarbeid og praktiske gjøremål for 
bosamfunn og andre beboere med behov for 
hjelp.

FOR HVEM

Senior beboere får det tryggere hjemme for-
di det vil !nnes hjelp vegg i vegg dersom noe 
skulle skje, og mulighet til å bo hjemme lenger. 
Det vil også hindre sosial isoalsjon og bidra til 
sosial tilhørighet på tvers av generasjoner. 

Beboere som bidrar kan få tilgang til kvalitets-
boliger, selv med strammere økonomi (pensjon 
/studier). De får også mulighet for arbeidsrele-
vant erfaring innen pleie og omsorg. 

Generasjonskollektiv





https://vimeo.com/453673378

https://vimeo.com/453673378


LinkedBackIn
Experience does not expire

et konsept fra



Alumni/pensionists/those with sluttpakke

Work experience 
& competence 
info.

Human Resources

Work experience 
& competence 
info.

Profile, job 
ad overview, 
newsletters 
& premium 
services

Interaction in 
matching process

Project manager

Job ad & overview 
of  competence 
profiles

Competence 
database

Recruitment/
facilitation services



Floke samler aktører på tvers av sektorer og over verdikjeder 
til en strategisk innovasjonsprosess for å løse disse komplekse utfordringene. 

Sammen skaper vi nye svar som muliggjør verdiskapning til både samfunn og næringsliv. 

Sesong 1 - 2015 
Matsvinn

Sesong 2 - 2016 
Tekstilfloken

Sesong 3 - 2017 
Demografifloken

Sesong 4 - 2018 
Engangsfloken

Sesong 5 - 2018 
Byggfloken

Sesong 6 - 2019 
Friluftsparadokset

Sesong 7 - 2019 
Circular Cleanup

Sesong 8 - 2020 
Matfloken

Sesong 9 - 2020 
Mobilitetsfloken

Sesong 10 - 2021 
Utenforfloken

Samfunnsutfordringer er som floker 
og løses best gjennom samarbeid og en helhetlig tilnærming



Utenforfloken



20 millioner 
…kostnaden for at én person havner 

utenfor arbeidslivet 
(Victor Norman, Fremtidens Kommuner, Arendalskonferansen 2018)

Prisen av utenforskap

14 



Prioriter arenaer utenfor helsetjenestene. Det er ikke 
i helsevesenet helsen produseres. Den produseres 
der folk lever sine liv - i familien, barnehagen, skolen, 
arbeidsplassen, idretten, kulturlivet, aldershjemmet. 
- Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi ved UiO

Utenforskap er alle sitt ansvar

«

»

Kilde sitat: https://www.dagsavisen.no/debatt/forebygg-psykiske-lidelser-1.441059

https://www.dagsavisen.no/debatt/forebygg-psykiske-lidelser-1.441059


(Voksne for barn, Det må jo ha vært min egen skyld:  
En rapport om utenforskap hos barn og unge, 2020)

«Over halvparten av ungdommene 
mener at de selv har ansvaret  

for utenforskapet sitt »



Utenforfloken
Preventive tiltak for å  
redusere ungt utenforskap

Arenaer for 
tilhørighet

Aktiv 
deltakelse

Rause og robuste 
barn og unge



digital

nabolag fritid

jobb skole

www.nullungeutenfor.no

http://www.nullungeutenfor.no


Se for deg nabolag  
med null unge 
utenfor

Da trenger vi gode og ansvarlige nabolag.  

Hvordan skaper vi rause og inkluderende 
nærmiljø hvor alle tar ansvar for innenforskap?



Se for deg 
fritidstilbud 
med null unge 
utenfor
Da trenger vi arenaer for alle. 

Hvordan skaper vi aktiviteter ledet av gode 
rollemodeller som utjevner forskjeller?



Se for deg digitale 
arenaer med null 
unge utenfor

Da trenger vi tryggere digitale arenaer. 

Hvordan skaper vi digitale møteplasser som 
bidrar til trygge fellesskap og knytter bånd på 
tvers av demografi og geografi?



Se for deg 
skolesystem 
med null unge 
utenfor

Da trenger vi et skolesystem for mangfoldet.  

Hvordan skaper vi en skolegang som feirer 
mangfold og hvor færre faller utenfor?



Se for deg 
jobbmarked  
med null unge 
utenfor

Da trenger vi et mer inkluderende arbeidsliv.  

Hvordan skaper vi et jobbmarked hvor ingen 
ressurser havner på avveie?



www.nullungeutenfor.no



mads@era.as

mailto:mads@era.as

