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MSI stärker social innovation som
samhällskraft i genomförandet av
Agenda 2030
Agenda 2030, Malmö stads budget 2021 för
ett öppet och tryggt Malmö, Malmö universitets
vision att bidra till ett hållbart och mer jämlikt
samhälle genom forskningsbaserad kunskap,
kritisk reflektion och handlingskraft, den nya
forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid
– kunskap och innovation för Sverige, Horisont
Europa, Strukturfonder och ESF+.
Gemensamt för dessa styrdokument och programperioder är vikten av sektorsövergripande
samarbeten och innovation för att lösa våra komplexa samhällsutmaningar. För att nå detta krävs
det social innovation och systematisk utveckling
av samarbetsformer, metoder, mötesarenor och
katalytiska insatser inom och mellan organisationer.

De Globala målen och Agenda 2030

Malmö stads budget 2021

Malmö universitet, Strategi 2022
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Om Social innovation och MSI
Sociala innovationer är nya idéer (produkter,
tjänster och modeller) som tillgodoser samhällets
behov och skapar nya relationer och samarbeten. Med andra ord är det innovationer som inte
bara är bra för samhället utan också ökar samhällets förmåga att agera och bygga kapacitet för
ett hållbart samhälle.

vation, nya samarbeten och kunskapsallianser
inom och mellan aktörer från alla sektorer. Den
här kunskapsutvecklingen och kapacitetsbyggandet ser vi behövs för att förverkliga vårt mål
att stärka social innovation som samhällskraft i
genomförandet av Agenda 2030.
MSI bidrar till Malmös goda renommé kring hållbarhet och arbetet med Agenda 2030. Att Malmö
stad och Malmö universitet ser vikten och värdet
av en långsiktig kunskaps- och samverkansplattform möjliggör att i partnerskap ytterligare
stärka samverkan och kunskapsutveckling för att
genom social innovation bidra till ett öppet och
tryggt Malmö.

MSI är den samlande nationella kunskaps- och
samverkansplattformen i Sverige. MSI grundades vid Malmö universitet 2010 och har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. MSI
bidrar med kunskap, nätverk, arenor för samverkan, rådgivning, deltagarbaserade metoder och
utbildning som bygger kapacitet för social inno-

MSIs roll
Kunskapsgenerator

Aktiviteter som fokuserar på
uppdraget att öka kunskapen
om och intresset för social innovation.
Vi arbetar med att inhämta,
utveckla och dela kunskap
genom våra olika kanaler och
lyfter fram olika perspektiv. Vi
arbetar med kartläggningar,
trendspaningar och omvärldsanalyser.

Mötesplats

Som en del i arbetet med
kunskapsdelning inom fältet
ingår det att verka som en
samlande mötesplats för
olika aktörer och intressenter.
Både fysiska och digitala
mötesplatser används
och etableras. Vi initierar
och bygger nätverk runt
nya områden och skapar
förutsättningar för samarbeten i
nya konstellationer.
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Katalysator

En viktig del i att arbeta med
utvecklingen av fältet social innovation är att agera katalysator
och driva angelägna frågor
som kan bidra till att förverkliga
Agenda 2030 med social innovation som medel. Det kan vara
genom att lyfta fram nya lösningar och modeller inhämtade
från andra länder och 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 som leder till sociala
innovationer.

Organisation
Ledning, sammanhållande nationellt kansli
och organisation i Malmö
MSI i Malmö leder det nationella kansliet för MSI
med placering i Malmö och Stockholm. Det nationella kansliet ansvarar för verksamhetsledning
och -utveckling, rapportering till finansiärer och
samarbetspartners, underlag till och föredragande i styrgrupper, nationell och internationell samordning, dialog med nationella aktörer, intern och
extern kommunikation, produktion av kunskapsprodukter och kommunikativt material, ekonomi
och framtagande av gemensamma ansökningar. MSI i Malmö utvecklar och leder också det
regionala arbetet i Syd genom att samla aktörer,
etablera samarbeten och genomföra mötes- och
samverkansarenor.

MSI leds från Malmö. MSI har en nationell
styrgrupp och en styrgrupp för MSI i Syd.

Styrgruppen för MSI i Syd består av:
• Charlotte Ahlgren Moritz,
Vicerektor samverkan och innovation,
Malmö universitet (Ordförande)
• Helene Norberg,
Chef Analys och Hållbarhet, Malmö stad,
t.o.m. 30/4
• Ingmar Unosson,
Chef enheten för lokal utveckling och trygghet,
Malmö stad, fr.o.m. 1/5
• Daniel Kronmann,
Enheten för regional utveckling,
Region Skåne.

Den nationella styrgruppen består av:
• Charlotte Ahlgren Moritz,
Vicerektor samverkan och innovation,
Malmö universitet (Ordförande)
• Cathrine Norberg,
Prorektor, Luleå tekniska universitet
• Dieter Müller,
Vicerektor med ansvar för forskning och 		
forskarutbildning inom samhällsvetenskap och
humaniora, Umeå universitet.
• Mats Jackson,
Prorektor Jönköping University
• Robert Brummer,
Vicerektor för kunskapsöverföring och 		
innovation, Örebro universitet.
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Målsättning och strategiska
aktiviteter
MSIs övergripande målsättning är att stärka
social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. Under 2021 kommer MSI
fortsätta att systematiskt utveckla kunskapsdelning och samverkan genom olika samarbetsformer, metoder, aktiviteter, mötesarenor och katalytiska insatser inom och mellan organisationer
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

• Lyfta goda exempel på forskning i samverkan
som förändrar Sverige för att stärka social
innovation som forskningsfält och dela
forskningsbaserad kunskap.
• Fortsätta kraftsamling och samordning av
social innovation lokalt, regionalt och nationellt i
samarbete med lärosäten över hela landet.
• Representera Sverige i EU-satsning för
etablering av kompetenscentrum för social
innovation

MSIs strategiska aktiviteter 2021 tar utgångspunkt i att:

• Med utgångspunkt i förändringsteori och
effektramverk genomföra en effektmätning av
MSIs verksamhet.

• Utveckla det tematiska arbetet tillsammans
med Malmö stad och Malmö universitet för att
uppnå effekt inom prioriterade områden.
• Utveckla nytt koncept med nationella och
internationella reflektioner, perspektiv och
framtidsspaningar för att bidra med inspiration
och kunskapsdelning.
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Strategiska aktiviteter 2021

MSIs temaområden 2021

MSI fördjupar det tematiska arbetet
- utvecklar metoder och processer
Social innovation och samarbete inom och
mellan organisationer är en del av lösningen
på våra komplexa samhällsutmaningar. MSI
kommer därför under 2021 att fortsätta utvecklingen av metoder och processer för fördjupat
tematiskt arbete genom mobilisering av aktörer,
kunskapsdelning, samverkan och innovation över
gränser. Styrgruppen för MSI i Syd med representation från Malmö stad och Malmö universitet
har tillsammans identifierat följande inriktning för

det tematiska arbetet: Innovation och samverkan
för: barnets rätt, trygghet i det offentliga rummet,
jämlik folkhälsa, arbete i framtiden och digital
inkludering. I mars 2021 genomför MSI och tjänstepersoner med ansvar för frågor inom de tematiska områdena inom Malmö stad en workshop
för att bygga relationer för fördjupat samarbete kring angelägna och prioriterade frågor för
Malmö stad.
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Inom det tematiska arbetet utvecklar, initierar och leder MSI 2021:
Öppna webbinarier/seminarier för kunskapsdelning med fokus på aktuella och angelägna frågeställningar och behov och på metoder, finansieringsmöjligheter och effektmätning av sociala innovationer. Vid webbinarierna kan flera hundra deltagare inhämta kunskap och ta del av initiativ i framkant.

Koalitioner som samlar 20-30 aktörer från olika sektorer som tillsammans identifierar en gemensam
frågeställning för utveckling av samhandling över gränser. Koalitioner sträcker sig ofta över flera
tematiska områden.
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Nätverksmöten för de personer och aktörer som deltagit i aktiviteter inom ett tema för att skapa
förutsättningar för kontaktskapande, nya samarbetsmöjligheter och utveckling av innovationer över
gränser. Vid nätverksmötena kan upp till 200 personer delta.
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MSI utvecklar nytt koncept för
kunskapsdelning och inspiration

Summiten kommer 2021 inte att genomföras i
samma form som tidigare, i enlighet med styrgruppen för MSI i Syds beslut. Som Nordens största
mötesarena för social innovation har SI Summit
hittills under de sex åren som summiten genomförts haft över 4500 deltagare. Det som deltagarna
värdesätter och speciellt lyfter fram är den sektorsövergripande arenan i framkant, värdet av viktiga
teman och frågeställningar, möjlighet att utveckla
kunskap, dela erfarenheter, få inspiration och att
bredda sitt nätverk. Det som också uppskattas är
stämningen, generositeten och ett professionellt
genomförande. Alla de erfarenheter och värdet av
summiten tar vi med oss.

Social Innovation Summit Session and
Foresight

Foresight blickar framåt med inbjudna thought
leaders, personer och organisationer i framkant.
De kommer att lyfta viktiga frågor, ge sina reflektioner och framtidsspaningar om vad som
behöver göras inom fältet. Precis som tidigare
står Malmö stad, Malmö universitet och MSI som
arrangörer i samarbete med partners från olika
sektorer. Under 2021 kommer MSI att utveckla
konceptet, etablera partnerskap med organisationer från olika sektorer och genomföra de första
Social Innovation Summit Session and Foresight.

MSI leder samtal och bidrar med innehåll
på andras arenor

MSI bidrar också med kunskap och innehåll på
andras arenor genom att vara samarbetsparter
i lokala, regionala och nationella sammanhang.
MSI lanserar i vår det nya konceptet Social InnNågra av dessa är Högskola och samhälle i
ovation Summit Session and Foresight. Social
Innovation Summit Session and Foresight kommer samverkan (HSS) 2021 som Malmö universitet är
värd för och Malmö stad är finansiär till. Ett annat
att bjuda på presentationer och modererade
samtal vid olika tillfällen under året med internatio- exempel är Innovation by Collaboration som är
nella och nationella perspektiv. Social Innovation Snitts årliga konferens.
Summit Session lyfter fram goda inspirerande
exempel. Det kan vara nya finansieringsformer,
sociala innovationer i framkant eller effekter av
samarbete över gränser. Social Innovation Summit
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MSI lyfter fram forskning i samverkan
som förändrar Sverige
Som nationell och samlande kunskapsplattform vid fem av Sveriges lärosäten och för att bidra till
Malmö universitets vision om ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft, satsar MSI under 2021 på att lyfta fram forskning i samverkan som förändrar Sverige.
Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål
för hållbar utveckling. MSI presenterar under 2021 en serie goda exempel på forskning i samverkan
som skapar positiva samhällseffekter. Exemplen är hämtade från de fem lärosäten och regioner där
MSI verkar runtom i Sverige. Den gemensamma nämnaren är att alla goda exempel:
• adresserar aktuella samhällsutmaningar,
• sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer,
• och skapar positiva samhällseffekter.
Genom korta filmer och fördjupande artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta
bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids
största samhällsutmaningar. Forskning i samverkan som förändrar Sverige.
Ambitionen är att MSI i Malmö under 2021 ska lyfta fram 10 goda exempel på forskning vid Malmö
universitet som sker i samverkan med andra aktörer och skapar positiva samhällseffekter i Malmö
och Skåne.
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Fortsatt nationell och
internationell samordning och
utveckling
Regeringen lade i februari 2018 fram en strategi för socialt företagande och social innovation, ”Ett
hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation” med fem mål (se bild nedan).
En av de prioriterade målsättningarna som lyfts fram i strategin är behovet av att ”utveckla och dela
kunskap samt att skapa mötesarenor”. Detta är ett mål som samtidigt kopplar an till övriga fyra mål.
MSI har kompetens och väl etablerade samarbeten och nätverk inom strategins samtliga mål och har
ett viktigt uppdrag i att operationalisera strategin.
Under 2019-2020 har MSI inom ramen för strategin, med finansiering från Vinnova, etablerat regionala kunskaps- och samverkansplattformar över hela landet: Luleå, Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping och Syd, med MSI i Malmö som nationellt kansli och huvudsäte för etableringen.
Det nationella samarbetet mellan lärosätena som stått värdar för regionala kunskaps- och samverkansplattformar i Luleå, Umeå, Örebro, Jönköping och Malmö kommer fortsätta även 2021. Det
nationella kansliet för MSI vid Malmö universitet kommer leda samordningen med fokus på nationellt
erfarenhetsutbyte mellan noderna och koordinering av internationella kontakter och samarbeten som
t.ex. arbetet kring det nationella kompetenscentret för social innovation inom EU.
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European Social Enterprise Monitor
– MSI leder det svenska arbetet

MSI representerar
Sverige i EU-satsning
för etablering av
kunskapscentrum för
social innovation
MSIs arbete för internationella uppkopplingar
under 2020 har skapat möjligheter för att under
2021 flytta fram positionerna på den internationella arenan ytterligare. I juni påbörjas samarbetet med partners från Spanien, Frankrike och
Lettland i den strategiskt viktiga satsningen från
EU-kommissionen som syftar till att skapa ett
europeiskt nätverk av nationella kompetenscenter för social innovation. I oktober 2020 utsåg
Svenska ESF MSI vid Malmö universitet att
företräda Sverige i partnerskap med de övriga
noderna för MSIs nationella verksamhet samt organisationerna Inkludera och Reach for Change.
MSI kommer de närmsta två åren arbeta med
europeiska parter för att etablera det svenska
nationella kompetenscentret för social innovation
samt utbyta erfarenheter med de andra aktörerna
över landsgränserna.

Ytterligare ett internationellt samarbete är en
undersökning om förutsättningarna för sociala
entreprenörer som MSI genomför i samarbete
med Euclid Network och organisationer från sju
andra europeiska länder. Syftet med undersökningen är att samla data från sociala entreprenörer i de medverkande europeiska länderna på
ett enhetligt sätt för att kunna göra jämförelser
mellan förutsättningar och utmaningar länderna
emellan. Data från totalt över 1 000 europeiska
sociala entreprenörer har samlats in. 157 av respondenterna är svenska sociala entreprenörer.
Under våren 2021 sammanställer MSI resultatet
av undersökningen och lanserar publikationen
European Social Enterprise Monitor (ESEM).

Det europeiska samarbetet erbjuder en värdefull
möjlighet att tillgodogöra Sverige kompetens
för nationellt ekosystemsbyggande, metoder för
identifiering av en nationell riktning för fältet och
kapacitetshöjande åtgärder som fungerat i andra
nationella kontexter. Under andra halvåret av
2021 kommer MSI därför aktivt att arbeta med
uppstart och detaljplanering av projektet, stötta
Spanien i utvecklingen av ett analytiskt ramverk
för kartläggning av ekosystemen för social innovation i projektkonsortiets länder, samt identifiera
tematiska fokusområden samt ”best practices” i
termer av metoder för kapacitetsbyggnad kring
social innovation som finns inom konsortiet. MSIs
mest centrala roll i den internationella konstellationen fokuserar på lärande och erfarenhetsutbyte om verktyg och metoder som bygger kapacitet
för social innovation.

Under januari – mars bearbetas den insamlade
datan av MSI vid Malmö universitet och Luleå
tekniska universitet i samarbete med Euclid
Network. Professor Lars Hulgård skriver förordet till publikationen och MSI summerar undersökningens resultat i rapportens inledning inför
den svenska rapportens digitala publicering i
april. Den europeiska ESEM-rapporten lanseras
sedan under European Social Economy Summit
i Mannheim 26-27 maj lett av Euclid Network och
MSI kommer medverka vid rundabordssamtal
som organiseras under summiten. I början av
juni planerar MSI för organiseringen av en Social
Innovation Summit Session i Sverige med fokus
på ESEM-arbetet med perspektiv och talare från
både Sverige och Europa.
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Rapportering till Vinnova och
effekter av MSIs verksamhet
Under 2019-2020 har MSI med finansiering från Vinnova, etablerat regionala kunskaps- och samverkansplattformar över
hela landet: Luleå, Umeå, Stockholm,
Örebro, Jönköping och Syd, med MSI i
Malmö som nationellt kansli och huvudsäte för etableringen. MSI har löpande under
projektperioden rapporterat och analyserat resultat på kort sikt, men tar nu ett
grepp om de mer långsiktiga effekterna av
MSIs verksamhet. Under våren genomför
MSI sin första effektmätning i linje med
det effektramverk som utvecklats inom
projektet under 2019-2020. Effekterna
kommer att redovisas i projektets slutrapport till Vinnova och som en effektrapport
för bredare spridning.
Effektmätningsarbetet omfattar bl.a.
följande insatser:
• Enkätundersökning med deltagare på
MSIs mötesplatser om MSIs bidrag till
kunskapsökning samt relationsbyggande
över sektorsgränserna.
• 50-talet kvalitativa intervjuer
med deltagare, intressenter och
samarbetspartners till MSI på såväl
nationell nivå som i noderna.
• Kvalitativa intervjuer med de lärosäten
som samarbetar med MSI med fokus på
effekter hos de egna lärosätena.
• Analys av nationella och regionala
signaler för politiska åtaganden och
politisk vilja för social innovation.
• Publikationssökning av forskning
med bäring på social innovation som
begrepp utifrån social innovation, socialt
entreprenörskap och socialt företagande.
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