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How it works - Mission Story 
Assignment inputs e.g. replies to questions, photos uploaded, will be placed into a template in the 
system, resulting in a Mission Story that summarizes what a user has done and learnt in a mission. 
An  example: 

Mission stories will 
be assigned to other 
users who have 
done the same 
mission to rate. 

Stories can also get 
comments from other 
users. 

Stories are also 
shareable to social 
media. 

The Scout Troop “BrightonBernz” from the 
Philippines has been going about 
understanding how their local organisations 
work to fight poverty! 
 
First, they identified some local 
organisations that work with poverty. They 
are: Red Cross, Oxfam, Save the Children. 
 
BrightonBernz then interviewed Pia Perez, 
who works the local organisation Oxfam and 
found out the following. 
- Reason for joining Oxfam: to fight poverty. 
- Motivation for working to fight poverty: 
more children can go to school .  
 
 BrightonBernz also followed Oxfam on a 
mission. This is a report of what they did… 



Latest news 
We are currently working 
together with Trollback & 
Co, NYC (the agency 
behind the GlobalGoals 
profile for the UN)  



Hållbarhetsutmaningar vs innovationsutmaningar 

•  Utmaningarna är kända 

•  Lösningarna är okända 

•  Lösningar kräver: 

•  Delaktighet 

•  Anpassning till lokal verklighet 

•  Innovationer/nya idéer/förädlade idéer 
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GAMERS HÅLLBARHET

GEO-CACHING FISKE STARTUPS

GOLF

APPLE

TEDX

Nätverkssamhället 



Företagslån Boende 

Produktutveckling Design 

Delningsekonomin 



“DE BÄSTA ORGANISATIONERNA I 
SVERIGE OCH VÄRLDEN FÅR IN – 

OCH ANVÄNDER – MER ÄN 50 IDÉER 
PER PERSON OCH ÅR. 

–Louise Östberg, forskare och innovationsexpert 

ETT GENOMSNITTLIGT SVENSKT 
FÖRETAG FÅR BARA EN IDÉ PER 

ANSTÄLLD VARTANNAT ÅR.” 



Skörda och förädla tyst kunskap 
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IDÉER 

GENOMFÖRDA IDÉER 

Skörda 

Förädla 

Besluta 



SKÖRDA FLER OCH FÖRÄDLA BÄTTRE IDÉER 

Skörda 

Förädla 

Besluta 

GENOMFÖRDA IDÉER 



35% 

29% 

11% 

Sammanfattning 

•  Kampanjverktyg - skapar engagemang runt 
idéer och lösningar 

•  Rolig att använda - idéer går från 
textformulär till bild och film 

•  Enkel att koppla till befintliga system 

•  Enkel att komma igång med - låga trösklar 

•  Går att skräddarsy efter egna önskemål 



Tack! 
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