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Social innovation, ett växande område
Allt fler är idag eniga om att vi behöver sociala innovationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas.
Samhällsutmaningar är komplexa till sin natur. Vi behöver därför ta utgångspunkt i de positiva samhällseffekter som vi vill uppnå. Det kräver nya former av ledarskap och samarbeten mellan akademi, offentlig –
privat – idéburen sektor och medborgare som skapar systemförändring. Social innovation, socialt
entreprenörskap och socialt företagande är exempel på hur gränserna mellan olika sektorer och logiker suddas ut. Dessa verksamheters karaktär är gränsöverskridande på ett flertal olika sätt, därför behövs kunskap
och helt nya metoder för att bygga kapacitet inom och mellan organisationer som främjar utvecklingen och
bidrar till innovation, mervärde och hållbar tillväxt. Social innovation är ett innovationsfält som har en tydlig
roll i målen för Agenda 2030 och kunskapsutveckling inom området tar ofta sin utgångspunkt lokalt och
regionalt för att sedan kunna spridas och delas nationellt och internationellt. MSI vill möjliggöra
att social innovation når sin fulla potential och på så vis bidra till att Malmö och Sverige
ska nå målen i Agenda 2030, stärka Sveriges konkurrenskraft och fortsatt vara ett
föregångsland inom området internationellt.
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Om Mötesplats Social Innovation
Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande
nationella kunskapsnoden för social innovation och
socialt entreprenörskap i Sverige. Malmö universitet
är värd för MSI och verksamheten bedrivs i
partnerskap med och samfinansieras av Malmö stad.
MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som
händer inom området, både i Sverige och
internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.
I samarbete med ett flertal aktörer inom samtliga
sektorer initierar vi utvecklingsarbete och arenor för
experimenterande samt initierar och driver
plattformar för erfarenhetsutbyte och nya samarbeten. Sedan starten 2010 har MSI haft
möjligheten att också arbeta upp ett internationellt
nätverk inom området och deltar kontinuerligt i
expertgrupper inom t.ex. EU. MSI utvecklar nya
metoder som främjar social innovation och vi har
tagit fram ett flertal rapporter och skrifter för kunskaps- utveckling både på eget initiativ och på
uppdrag av andra aktörer, häribland Vinnova, Nordiska ministerrådet, departement och arbetsgrupper
på nationell nivå. MSI arrangerar tillsammans med
Malmö stad och Malmö universitet, Social
Innovation Summit, Nordens största och viktigaste
mötesarena inom området som årligen samlar runt
700 personer i Malmö. I år lanserades handboken
”Alla pratar om det, men få gör det” med fokus
på effektstyrning och effektmätning med exempel
från Sverige och internationellt. MSIs satsningar,
pågående liksom framtida, utgår från de områden
där behov av kunskapsutveckling är stora för
områdets utveckling lokalt i Malmö, nationellt såväl
som internationellt.

Styrgruppens sammansättning 2018
Amir Sajadi, VD, Hjärna Hjärta Cash
Catja Appelros, strategy manager, E.ON Sverige
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor, Malmö universitet, styrgruppens ordförande
Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansli för hållbar
utveckling, Malmö stad
Maja Frankel, Skandinavienchef, Ashoka
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
Åsa Skogström Feldt, ledare the Inter IKEA Social
Entrepreneurship Initiative.

Kärnteamets sammansättning 2018
Anna Landeborg, projektledare
Erika Augustinsson, strategi och policy
Hanna Sigsjö, verksamhetsledare
Maria Collings, kommunikatör

Nyhetsportalen, www.socialinnovation.se där vi
koordinerar, samlar och delar kunskap om social
innovation är ett viktigt nav i MSIs verksamhet.
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MSIs roll
Kunskapsnod

Katalysator

Som kunskapsnod arbetar vi med att öka kunskapen
om, och intresset för, social innovation. Vi strävar
efter att vara trovärdiga och förespråkar inte någon
modell framför den andra utan arbetar istället med
att inhämta, utveckla och dela kunskap genom våra
olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. Vi
arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser, förstudier och rapporteringar från
olika konferenser och seminarier.

En viktig del i arbetet med utvecklingen av området
social innovation, är att agera katalysator och driva
angelägna frågor. Det kan vara genom att lyfta fram
nya lösningar och modeller inhämtade från andra
länder eller kontexter. Det kan också vara att belysa
olika lärdomar från områden som ännu är ganska
outforskade. Genom att samla intressenter runt olika
frågeställningar tar vi rollen som katalysator och
främjar nya initiativ och partnerskap
mellan samhällssektorer.

Facilitator och koordinator
Som en del i arbetet med kunskapsspridning inom helt
nya områden, ingår det att verka som en samlande
mötesplats för de olika aktörerna och intressenterna
inom våra kunskapsområden. Vi initierar och bygger
nätverk runt nya områden och vi agerar rådgivare när
det efterfrågas. Vi arrangerar konferenser och
seminarier, där vi samlar olika intressenter och parter
i syfte att sprida kunskap och bidra till områdets
utveckling.

Kunskapsområden
MSI arbetar sedan starten med ett antal prioriterade
områden där kunskapsbehov och utvecklingspotential upplevs som särskilt stora. De fyra
kunskapsområden som MSI i första hand fokuserar
på idag är: Nya samverkansmodeller och partnerskap, Nya finansieringsformer och Effektstyrning/
mätning, Affär och Samhällsnytta samt Forskning
och Utbildning.

Växande intresse och siffror
Vi möter en växande efterfrågan och intresse för MSIs verksamhet såväl lokalt, regionalt, nationellt som
internationellt. MSI har under 2018 samlat och mött över 3 000 personer inom fältet för social innovation
genom våra olika aktiviteter, mötesplatser, presentationer och deltagande i olika möten i Malmö, övriga
Sverige och internationellt. Flera aktörer kommer till Malmö för att besöka oss och ta del av det arbete som
sker i Malmö inom området social innovation. MSI har över 5 900 följare på Facebook och över 4 100 följare
på Twitter. Under året har mer än 200 000 personer nåtts via våra inlägg i sociala medier.
MSI driver en digital nyhetsportal där vi delar med oss av kunskap inom området. Nyhetsportalen består
bland annat av en hemsida, Facebook, LinkedIn och Twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning
inom området, få löpande information om det allra senaste inom social innovation och socialt
entreprenörskap, ta del av aktiviteter, forskning, publikationer och ”goda exempel” nationellt och
internationellt. MSI finns dessutom på Instagram och Youtube, där livesändningar och filmatiseringar samlas
på ett överskådligt sätt. Genom MSIs nyhetsbrev når vi ut med aktuell information till över 3 000 personer,
som aktivt valt att registrera sig till våra utskick.
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MSI har stärkt sin roll och betydelse som
kunskapsplattform
MSI har under flera år systematiskt utvecklat och
delat kunskap inom fältet. Vid flera tillfällen har MSI
fått möjlighet att nationellt lyfta behovet av
kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom
social innovation för att främja områdets utveckling.
MSI har bjudits in att delta i möten, samtal,
kartläggningar, att agera bollplank och rådgivare
samt inkomma med skriftligt underlag till
departement och myndigheter som är relevanta för
områdets utveckling.

Sammanfattningsvis har 2018 varit ett framgångsrikt
år för MSI som ytterligare stärkt organisationens roll
och betydelse som kunskapsplattform lokalt,
regionalt och nationellt. Malmö stad, Malmö
universitet och MSI bidrar tillsammans till Malmös
goda renommé kring hållbarhetsfrågor och att skapa
ett starkt varumärke och kunskapsutveckling kring
social innovation i Malmö och övriga Sverige.

Vinnova publicerade 2017 en kartläggning av ekosystemet för social innovation i Sverige och
regeringen lade i februari 2018 fram en strategi för
socialt företagande och social innovation,” Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social
innovation”. Ett av de prioriterade behoven som lyfts
fram i både Vinnovas kartläggning och regeringens
strategi är behovet av att ”utveckla och dela kunskap
samt att skapa mötesarenor”.
MSI har en viktig roll i operationaliseringen av
strategin och har tillsammans med Göteborgs
universitet via GU Ventures, Jönköping University,
Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och
Umeå universitet på uppdrag av Vinnova genomföra
en förstudie med målet att föreslå möjliga aktörer,
organisering och genomförandeplan för att vidareutveckla den nationella kunskapsplattformen med
lokal och regional förankring. Resultatet av förstudien ligger till grund för en större ansökan hos
Vinnova med ambitionen att under år 2019-2020
skala upp och kraftsamla nationellt och regionalt
kring kunskapsplattformen MSI för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för
utövare och potentiella utövare inom social
innovation, socialt entreprenörskap och socialt
företagande att mötas. Genom kommunikation och
ökad kännedom har MSI ambitionen att vara den
huvudsakliga nationella och regionala samlande
kunskapsplattformen inom social innovation, med
huvudsäte i Malmö, som kan växa över tid.
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Aktiviteter, mötesarenor, skrifter och
utvecklingsområden 2018 – ett urval
Utöver nedan sammanställning av aktiviteter m.m. har vi under året löpande haft möten med aktörer och
personer i Malmö och nationellt, publicerat nyheter, inhämtat, utvecklat och delat kunskap i olika sammanhang såväl lokalt som nationellt och internationellt samt deltagit i samtal, föreläst och deltagit i olika
mötesarenor, jurygrupper och utvecklingsarbeten. Vi har tagit emot studiebesök från andra kommuner,
regioner och riksdagsledamöter och har ofta bjudits in som talare i olika sammanhang för att prata om
social innovation och den utveckling som sker inom området. Vi har haft en nära relation till våra partners
och har varit aktiva i att finna olika finansieringskällor och samarbeten till verksamheten.

Mötesarenor, seminarier och aktiviteter
SOCIAL INNOVATION SUMMIT
MSI tillsammans med Malmö stad och Malmö
universitet arrangerade för fjärde året i rad Social
Innovation Summit i Malmö, Nordens största och
viktigaste mötesplats för social innovation. Summiten
fokuserar på såväl kunskapsdelning, framtidsfrågor
och internationella utblickar som metoder för
områdets utveckling. Summiten som arrangemang,
och de frågor och sessioner som ingår i programmet,
speglar väl viktiga frågor som lyfts i Malmökommissionens arbete och bidrar till att utveckla en
infrastruktur för social innovation. Summiten samlade
över 700 entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla
samhällssektorer. Av de 700 deltagarna kom 306
personer från Malmö, vilket motsvarar 42%.
Dagen före Summiten, bjöd Malmö universitet på en
middag för inbjudna talare, medarrangörer och
partners. Under Social Innovation Summit var
Malmö stad värd för en trevlig mingelbuffé i
Moriska paviljongen, för konferensdeltagare där
Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande,
hälsade välkommen.

innovation och erbjudande om att på olika sätt
kunna engagera sig i summiten. Detta resulterade
i fyra huvudpartners (SEB, Vinnova, Tillväxtverket
och Forte/ESF), två partners (Securitas och Upphandlingsmyndigheten), samt åtta vänpartners från
näringslivet i Malmö. Ökningen av antalet partners
visar på att Social Innovation Summit som varumärke ytterligare stärkts och fler vill vara delaktiga.
Det som också var glädjande var att UR/Kunskapskanalen återkom och filmade huvudscenen under

Temat i år var ”Making it big” med fokus på utmaningar och möjligheter inom det växande fältet.
Inför årets Summit hölls fyra frukostar där potentiella partners bjöds in till en framtidsspaning om social
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båda konferensdagarna. Summiten arrangerades för
första gången i Folkets Park i Malmö, vilket var av
fint symboliskt värde och vi är också väldigt
nöjda med genomförandet där.

Social Innovation Summit fick stort genomslag i
sociala medier och svenska Twitter där totalt 534
tweets med #sisummit18 användes och över 100 000
följare nåddes. Det är ca 5 000 personer har nåtts av
livesändningarna från Summiten via Facebook.
MSI har en egen hemsida för Social Innovation
Summit. Under 2018 visar statistik på att sidan
besöktes av över 15 000 personer, med störst aktivitet i november när eventet ägde rum. Liksom tidigare
år trendade vi på Twitter i Sverige med #sisummit18
både den 13 och 14 november. Hundratals personer
delade våra inlägg vidare från hemsidan, Twitter,
LinkedIn, Instagram och Facebook, vilket i sin tur
nådde ytterligare tusentals personer. Vi livesände från
Summiten via egna kanaler och Kunskapskanalen
livesände en stor del av programmet (som nu finns
på UR Play). Alla våra livesändningar från Social
Innovation Summit finns på vår Youtube-kanal.

Summiten inleddes i år med att Charlotte Ahlgren
Moritz, vice rektor vid Malmö universitet och ordförande MSI, tillsammans med Sedat Arif, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad- och socialtjänst.

IMPACT ARENA – FORUMET FÖR SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE INVESTERINGAR

Vi har samlat allt kommunikationsmaterial från
Summiten 2018 här.
Tillsammans med Malmö stad och Malmö
universitet, arrangerades premiären av Impact
Arena den 13 november. Temat var investeringar
och gemensamma satsningar för utveckling av lokala
områden, kvarter och platser. De socio-ekonomiska
utmaningarna knutna till bostadsområden har varit
kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu
fram och måste skalas upp. På Impact Arena
diskuterades vilka de centrala aktörerna är, hur deras
drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut. Vilka
framgångsexempel som finns och vad som präglar
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dem samt hur effekterna av sociala
investeringar mäts. Impact Arena riktar sig till
investerare, finansiärer, beslutsfattare i företag och
kommuner/regioner samt sociala entreprenörer – alla
som bidrar till och jobbar med områdesutveckling.
I programmet deltog Malmö stad, Prosper Social
Impact, SEB, Lifra, Trianon och BoKlok. Det var
över 100 personer från samtliga sektorer som kom
till Impact Arena i Moriska Paviljongen.

bidrar de till hållbara städer? Framtidens välfärd
kräver både social och finansiell innovation –
lärdomar från fyra nordiska länder.
Totalt var det över 600 personer som deltog vid våra
arrangemang i Almedalen, runt 50 000
personer nåddes via Facebook och livestreamingen
nådde över 1 000 personer.
Läs mer om programmet här

MSI I ALMEDALEN
För MSI är det värdefullt att synas och
arrangera egna programpunkter, delta i andras
samtal och träffa strategiskt viktiga personer under
Almedalsveckan. I år arrangerade MSI tillsammans
med Malmö stad, Malmö universitet, Reach for
Change, Hjärna Hjärta Cash, Vinnova, Coompanion
och Social Innovation Skåne ett mingel med temat
social innovation ”Making it Big” i Öresundshuset.
Vi bjöd på ett innehållsrikt program från scenen
med konkreta exempel och viktiga frågeställningar
inom fältet. Det blev årets mest besökta arrangemang
i Öresundshuset med 450 gäster, 31 000 personer
nåddes via Facebook och live streamingen nådde ca
600 personer.
MSI arrangerade också seminarier och samtal med
följande teman: Effektmätning för social innovation,
en diskussion kring utmaningar och möjligheter.
Medborgardrivna innovationer, vilka är de och hur
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DET SVENSKA INNOVATIONSSYSTEMET –
HUR FÖRENAR VI SOCIALA OCH
AFFÄRSMÄSSIGA FRAMGÅNGAR FÖR
ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA?
I april arrangerades ett frukostseminarium på Minc,
intresset var stort och visar att frågan är
angelägen för många. Andreas Netz och Judit Wefer
från Vinnova berättade om den inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige som
genomfördes under 2017. Inventeringen tydliggjorde
styrkor men även utmaningar för det sociala
innovationssystemet, som visar behovet av ett
intensifierat arbete för att skapa ekonomiskt
hållbara sociala entreprenörer/företag. Rapporten
visar behovet av att främja samverkan där det
privata, offentliga, civilsamhället och akademin
tillsammans skapar samhällsnytta. För att attrahera
investerare och skapa en marknad, och utveckling av
alternativa finansieringsmodeller, behövs dessutom
tillgång till mätbara resultat på ekonomisk
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hållbarhet av sociala innovationer.
Lars Jannick Johansen, den Sociale Kapitalfond och
den Sociale Kapitalfond Invest i Danmark, berättade
om hur man investerar i och utvecklar företag som
kan förena sociala och affärsmässiga framgångar.
Fyra sociala entreprenörer var på plats för att
beskriva vad innovationssystemet skulle kunna göra
eller har gjort för att de skulle ha lyckats snabbare.
Seminariet avslutades med en paneldiskussion med
Malmö Stad, Minc, Malmö universitet, Sociale
Kapitalfond Invest och Vinnova.

Antal nådda via Facebook: 13 000 personer. Antal
på plats: ca 95 st plus en lång väntelista (seminariet
var fullbokat). Livestreamingen nådde ca 200 unika
tittare.

CO-LABS FÖR ATT BYGGA KAPACITET
FÖR INNOVATION I OFFENTLIG
SEKTOR SAMT ATT INVOLVERA FLER
AKTÖRER OCH MEDBORGARE I
INNOVATIONSPROCESSERNA
Ett Co-Lab stödjer olika pågående innovationsprocesser ute i samhället och ger deltagarna
möjlighet att stärka sin design- och innovationsförmåga. Utgångspunkten tas i en samhällsutmaning
där en innovations- eller utvecklingsprocess är
startad eller ska startas av deltagarna. Co-Labbet
bygger därefter på att skapa ett lärande för design
och innovation i anslutning till att försöka tackla
denna utmaning.
Co-Labs innovativa grepp är att de förankrar den
kapacitet som byggs ute i verksamheterna som ska
ta sig an utmaningarna och har därför möjlighet till
större samhällseffekt än andra traditionella labb.
Under 2018 har MSI bl.a. genomfört Co-Lab för
etablering av nyanlända med fokus på på socialt
hållbar etablering, samt Co-Lab om policyprocesser och förutsättningar för att etablera ett
regionalt policy-labb där policys fortlöpande skulle
kunna tas fram utifrån samskapande processer med
medborgare.

Projekt och utveckling
SÅ FÖRÄNDRAR DELNINGSEKONOMIN
VÅRT SAMHÄLLE - SEGE PARK I MALMÖ
SOM CASE
I april arrangerade MSI en inspirationsföreläsning
som följdes av en workshop med stadsdelen Sege
Park i Malmö som case, där vi tittade på hur
delningsekonomin rent praktiskt kan främja ökat
delande i en stadsdel.
Detta var ett samarrangemang med Malmö stad
och Sharing Cities Sweden på Kommendanthuset i
Malmö.
Antal nådda personer via Facebook: 8 900
personer. Antal anmälda: ca 40 personer.
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FÖRSTUDIE MED FINANSIERING
FRÅN VINNOVA FÖR ATT VIDAREUTVECKLA DEN NATIONELLA
KUNSKAPSPLATTFORMEN
I december 2017 fick Mötesplats Social Innovation
(koordinator) tillsammans med Göteborgs universitet
via GU Ventures, Jönköping University, Luleå
tekniska universitet, Malmö universitet och Umeå
universitet uppdraget av Vinnova att genomföra en
förstudie med målet att föreslå möjliga aktörer,
organisering och genomförandeplan för att etablera
och vidareutveckla en nationell kunskapsplattform
med regional förankring. En kunskapsplattform
som nationellt såväl som lokalt och regionalt driver,
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initierar och genomför kunskapsspridning/delning,
kunskapsutveckling, kopplar an till forskning och
skapar neutrala plattformar där aktörer från privata,
offentliga, idéburna sektorn och akademin kan mötas
och dela kunskap för att skapa förutsättningar för
fler hållbara sociala innovationer och företag, dess
positiva effekter som en del av lösningen på våra
samhällsutmaningar och att driva kunskapsområdet
framåt.
Under förstudien togs kontakt med aktörer inom
flera sektorer, internationellt, nationellt, regionalt
och lokalt som gärna vill finna samarbete med
och ansluta sig till plattformen. Hit hör regioner,
kommuner, företag, idéburna organisationer, intermediärer samt paraplyorganisationer. Det fanns
också ett stort intresse från fler lärosäten att vara
med och utveckla en nationell plattform. Sedan i
augusti är Örebro universitet och Stockholms
universitet en del av aktörskonstellationen som nu
går vidare med ambitionen att etablera en nationell
kunskapsplattform med regionala noder. Förstudien
ligger till grund för en större ansökan till Vinnova
med ambitionen att under 2019-2020 etablera
plattformen utifrån resultatet av förstudien.

Läs mer här

SOCIAL INNOVATION SKÅNE
MSI har under året jobbat aktivt med Social Innovation Skåne, ett projekt vars mål är att etablera en
stödstruktur för social innovation i Skåne. Det är ett
projekt finansierat av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) och drivs av fyra
organisationer: Mötesplats Social Innovation,
Coompanion Skåne, Nätverket för Idéburen sektor
Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.
Under året arrangerades bl.a. en lärkonferens där vi
lyfte fram och delade resultat från projektet.
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Skrifter och publikationer
MSI har tagit fram ett antal skrifter för att dela
kunskap inom området. Här är en sammanställning
av årets skrifter.

ALLA PRATAR OM DET, MEN FÅ GÖR DET
– EN HANDBOK I EFFEKTMÄTNING
Med handboken vill vi ge en introduktion till ämnet
effektmätning, med såväl de möjligheter som utmaningar det innebär samt en mer övergripande bild
av området och hur trenderna ser ut i samhället då
det gäller utvärdering och effektmätning. Handboken
riktar sig inte bara till sociala entreprenörer, utan till
alla som på olika sätt är intresserade av att lära sig
mer om det
här växande
fältet.
Handboken
lanserades
i Malmö
på Moriska
Paviljongen
i november
tillsammans
med 100
gäster i
en fullsatt
lokal. Efterfrågan på skriften är stor och den har fått
god spridning.
Skriften kan laddas ner här

METODPALETT FÖR SOCIAL INNOVATION
För att lösa komplexa samhällsutmaningar och få
social innovation att hända måste man hitta nya
sätt att samverka. Inom ramen för projektet Social
Innovation Skåne har vi därför använt, testat och
utforskat olika metoder, modeller, verktyg och
överenskommelser för att uppnå tvärsektoriell
samverkan och för att skapa grund för fler sociala
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100 SOCIALA INNOVATIONER I SKÅNE
En digital lista med syfte att lyfta fram goda
exempel på sociala innovationer i regionen som kan
användas som inspiration och kunskapsbas för alla
som på olika sätt arbetar med utveckling av social
innovation.
Hela listan finns här

innovationer och sociala företag. Metodpaletten
består av konkreta exempel med följande
kategorisering: verktyg, metoder &
format, överenskommelser & avsiktsförklaringar,
kunskapsutveckling & kunskapsdelning.
Skriften kan laddas ner här

SKRIFT OM CO-LABS
Skriften ger en bakgrund till Co-Lab, vad ett Co-Lab
är och hur det går till och om hur ett genomförande
kan se ut. Skriften innehåller också fördjupningar
från några av de genomförda Co-Labsen.
Skriften kan laddas ner här
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