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Mötesplats Social Innovation
stärker social innovation som
samhällskraft i genomförandet
av Agenda 2030
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.
Mötesplats Social Innovation (MSI) är sedan 2010 den samlande nationella
kunskaps- och samverkansplattformen i Sverige med förtroende och mandat från
nuvarande och tidigare regeringar och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
MSI bidrar med kunskap, nätverk, arenor för samverkan, rådgivning, deltagarbaserade metoder och utbildning som bygger kapacitet för social innovation,
nya samarbeten och kunskapsallianser inom och mellan myndigheter, företag,
kommuner och regioner.
MSI grundades vid Malmö universitet 2010 och har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. Som kunskapsplattform följer vi aktivt vad som händer
inom fältet för social innovation, både i Sverige och internationellt, och ser till
att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Som
samverkansplattform arrangerar och faciliterar vi mötesarenor och gör katalytiska
insatser för att i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga och idéburna
aktörer bygga kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.
Kunskapsutvecklingen och kapacitetsbyggandet behövs för att förverkliga vårt mål
att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.
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Värdet av en långsiktig, väletablerad nationell kunskapsoch samverkans plattform med internationell uppkoppling
MSI har fått erkännandet av tidigare och nuvarande regering, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt ett stort antal aktörer från
alla sektorer att vara den nationella samlande
kunskaps- och samverkansplattformen för social
innovation med sitt huvudsäte i Malmö. Här finns
den upparbetade kunskapen, staden och universitetet ses som positiva förebilder och flera goda
initiativ och exempel från Malmö lyfts nationellt.

Några exempel under året är Vinnovas lansering
av en kampanj för att bygga kapacitet inom den
offentliga sektorn i samarbete med MSI och SKR
lanserade en handbok ”Ny väg till innovativa
välfärdslösningar – en handbok om samverkan
med sociala företag” där de hänvisar till MSI
för kunskap kring social innovation. MSI ingår i
Myndigheten för delaktighets kunskapsråd och
är remissinstans för framtagandet av en Svensk
standard för effektmätning.

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, skriva fram underlag, göra
kartläggningar, agera bollplank, remissinstans,
rådgivare och expert samt inkomma med skriftligt
underlag till departement, nätverk och myndigheter som är relevanta för områdets utveckling.
MSI har också vid ett flertal tillfällen agerat katalysator för etablering av regionala nätverk och
plattformar över landet.

MSI bidrar till att främja social innovation som
möter viktiga behov i samhället och för dess
medborgare, så som jämlik hälsa, ökad trygghet, områdesutveckling, omställning och en
inkluderande arbetsmarknad, frågor som lyfts
som viktiga i Malmö och övriga Sverige. Genom
etablerandet av MSIs verksamhet i syd med säte
i Malmö har vi fått möjlighet att ytterligare stärka
Malmös position inom fältet och utöka verksamheten lokalt.
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
social innovation och positiv samhällsutveckling i
Malmö och övriga Sverige.

Genom MSI har Malmö blivit Nordens mötesplats
för social innovation. MSI når, samarbetar med
och påverkar ett stort antal beslutsfattare inom
politik, akademi, näringsliv, offentlig och idéburen
sektor. Organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå hänvisar till MSI och
samarbetar med MSI för tillgång till specialistkunskap, information, vägledning, utbildning, samt
hjälp att nå ut med utlysningar och rådgivning.
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2020 ett år med utmaningar,
omställning och nya möjligheter
för framtiden
2020 har varit ett underligt och exceptionellt år, ett tufft år för individer och organisationer. Den kris som pandemin skapar visar tydligt att vi måste samverka för att snabbt
kunna möta behov och göra förändringar och hur mycket vi behöver varandra.
Som individer och organisationer måste vi samlas, ge varandra hopp, dela våra erfarenheter, inspirera och bli inspirerade. Vi har lärt oss mycket om oss själva och om samhället,
om hur vi hanterar och ser möjligheter till förändring och innovation i en kris.

Mötesarenor i nya
digitala format

Pandemin har aktualiserat värdet av förmågan
att ställa om, vara agil och resilient. För MSI
har pandemin inneburit omställning, utmaningar och nya möjligheter. MSI fattade snabbt
beslutet att ”inte ställa in utan tänka nytt och
ställa om”. Omställningsprocessen har drivit på
MSI:s metodutvecklande arbete och gett möjligheter att utveckla nya former av mötesarenor
och kunskapsdelning i digitala format. MSI har
arbetat aktivt för att samla aktörer kring tematiska områden som aktualiserats genom pandemin och bidragit till samverkan och innovation
över gränser för barn och ungas rätt, digital inkludering, trygghet i det offentliga rummet, re-skilling och livslångt lärande. MSI har också arbetat
aktivt med att dela kunskap och samla aktörer
kring impact investing, investeringar med mätbar
positiv samhällspåverkan, och effektmätning.
Malmö stad och Malmö universitet har varit väl
representerade i mötesarenornas program med
politiker och tjänstepersoner från olika avdelningar i Malmö stad och ledning och forskare
från olika fakulteter vid Malmö
universitet.

SEB, Tillväxtverket och Vinnova kunde MSI ställa
om och genomföra årets summit i ett digitalt
interaktivt format. Det resulterade i att över
1 200 personer från 65 länder och alla kontinenter deltog i årets digitala summit för att dela
kunskap och erfarenheter och inspireras av
passionerade personer som med sitt starka
engagemang driver förändring och visar vägen.

Representerar Sverige i EU
för utveckling av
kompetenscentrum

En glädjande nyhet är att vi under hösten 2020
utsågs av Svenska ESF-rådet att vara den aktör
som får representera Sverige i EU-kommissionens utlysning om kompetenscentrum för social
innovation. Faller ansökan till EU väl ut får vi
möjlighet till fördjupat svenskt samarbete med
internationella aktörer för att ytterligare stärka
social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.

Social Innovation Summit,
interaktiv och digital

Årets Social Innovation Summit på temat Crisis
Driving Change var på flera sätt viktigare än
någonsin i en tid då behovet av att inspireras av
dem som går före och att mötas på nya sätt och
ge varandra hopp är stort. Med uppbackning,
mandat, tillit och gediget engagemang från våra
samarrangörer Malmö stad och Malmö universitet i samarbete med Atrium Ljungberg, Midroc,
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Operationaliserar regeringens strategi

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.
MSI har ett viktigt uppdrag i att operationalisera strategin. Detta görs genom att skala upp och kraft
samla nationellt med internationell uppkoppling för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och
möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation, socialt entreprenörskap och
socialt företagande att mötas. Med finansiering från Vinnova har MSI under 2020 fortsatt etableringen
vid ett flertal lärosäten som bygger upp regionala kunskaps- och samverkansplattformar över hela
landet: i Luleå, Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping och Syd med MSI i Malmö som nationellt kansli
och huvudsäte för etableringen.

Den huvudsakliga kunskaps- och
samverkans plattformen

Under 2020 har MSI samlat över 3 500 personer på våra mötesarenor och nått över 850 000
personer genom vår kommunikation. Vi har fört
dialog med ca 200 aktörer under året och inlett
samarbeten med ett 40-tal partners kring mötesplatser och samverkansinitiativ av olika slag.
Genom kommunikation och ökad kännedom har
MSI etablerat sig som den huvudsakliga nationella samlande kunskaps och samverkansplattformen inom social innovation som har förmågan
att växa och utvecklas över tid.

Gemensamt för samtliga nya programperioder
och inriktningar är vikten av sektorsövergripande samarbeten och innovation för att lösa
våra komplexa samhällsutmaningar. För att nå
detta krävs det också systematisk utveckling av
samarbetsformer, metoder, mötesarenor och
katalytiska insatser inom och mellan organisationer.
MSI samlar och arbetar med aktörer inom alla
samhällssektorer lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt som tillsammans adresserar komplexa samhällsutmaningar på nya sätt
genom innovation och nya samverkansformer.
Med MSIs ökade fokus på att arbeta tematiskt
med samhällsutmaningar där social innovation
är en del av lösningen har vi goda förutsättningar
att under 2021 och framåt ytterligare stärka vår
roll som sektorsövergripande kunskaps- och
samverkansplattform.

Växande fokus på samverkan för
att adressera samhällsutmaningar

2021 går vi in i nya programperioder, Horizon,
ESF+ och Europeiska strukturfonderna. Den nya
forskningspropositionen presenterades i slutet av
året och Vinnova omorganiserar sin verksamhet.
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Roll och organisation
MSIs arbete omfattar tre huvudsakliga roller:
Mötesplats, katalysator och kunskapsgenerator.

Mötesplats

Katalysator

Kunskapsgenerator

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.

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.

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.
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MSI i Malmö,
ledning och nationellt kansli
MSI leds från Malmö. MSI har en nationell styrgrupp och en styrgrupp för MSI i Syd.
MSI i Malmö leder det nationella sammanhållande kansliet för MSI med placering i
Malmö och Stockholm.

Det nationella sammanhållande 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.

Styrgruppen för MSI i Syd består av:

Den nationella styrgruppen består av:

• Charlotte Ahlgren Moritz,
Vicerektor samverkan och innovation,
Malmö universitet (Ordförande)

• Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor
samverkan och innovation, Malmö universitet
(Ordförande)

• Helene Norberg,
Chef Analys och Hållbarhet, Malmö stad

• Cathrine Norberg, Prorektor, Luleå tekniska
universitet

• Daniel Kronmann, Enheten för
regional utveckling, Region Skåne.

• 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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Omställning med tematiska
områden i fokus
Under 2020 satte MSI fokus på tematiska områden som aktualiserats genom pandemin och visade
på stort behov av innovation och samverkan. Vi mobiliserade aktörer med hjälp av digitala mötesarenor kring tematiska områdena: Innovation och samverkan för barn och ungas rätt, Re-skilling
och livslångt lärande, Digital inkludering och Trygghet i det fysiska och digitala offentliga rummet. Det
tematiska arbetet har gett oss möjlighet att på ett naturligt sätt engagera aktörer såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt över sektorsgränserna att gemensamt identifiera frågeställningar
och nya möjligheter för etablering av nya kunskapsallianser. Under 2021 planerar MSI arrangera
tematiska digitala nätverksmöten med dem som har deltagit i mötesarenor för respektive tematik för
att ytterligare mobilisera aktörer som kan bilda kunskaps- och samverkansallianser.

Digital inkludering
digitala utanförskapet minskas. MSI lyfter därmed
innovativa idéer och samarbeten som bidrar till
ett socialt hållbart samhälle med digitala möjligheter för alla samt följer utvecklingen kring:
• hur digitaliseringen kan främja social innovation
och risker som behöver balanseras i den digitala
utvecklingen.
• vilka som exkluderas genom samhällets
snabba digitala språng och hur innovation och
samverkan kan skapa digitala möjligheter för alla.
• hur sociala entreprenörer hanterar den digitala
omställningen med bibehållen tillit och förtroende
från sina målgrupper.
Exempel på partners vi samarbetat med kopplat
till temat är brittiska innovationsstiftelsen Nesta
samt svenska barnrättsorganisationen Friends.
Digitaliseringen av vårt samhälle går snabbt och
digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. Inte minst rådande pandemi har satt fokus
på den samhällsnytta som digitala lösningar
kan innebära för både individen och samhället
i stort. Genom digitala sociala kontakter kan vi
till exempel bryta en del av den isolering som
nu sker, och för en stor grupp människor skapar
den digitala utvecklingen nya möjligheter och
underlättar vardagen. Men det finns även de
som istället blir allt mer exkluderade på grund av
digitaliseringen.

Innovation och samverkan
för barnets rätt

I Sverige och världen vet vi att många samhällsutmaningar för barn och unga kvarstår innan vi
kan konstatera att Agenda 2030 och Barnkonventionen har uppnåtts. Detta har inte minst
blivit tydligare allteftersom COVID-19 har spridits
runtom i världen. I tider av ökad arbetslöshet och
annan oro ökar barns utsatthet samtidigt som
många barn och unga är hänvisade till hemmet
för att studera på distans. Mötesplats Social
Innovation har valt att fokusera på dessa utmaningar inom temat ”Innovationer och samverkan
för barnets rätt”.

MSI tog under 2020 ett tematiskt fokus på digital
inkludering för att se hur vi tillsammans kan värna
digitaliseringens potential samtidigt som det
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Re-skilling och livslångt lärande

Här skapas tvärsektoriella mötesplatser där
aktörer kan utbyta sin kunskap, inspireras och
knyta nya kontakter för att skapa mer samhällsnytta i enlighet med Agenda 2030 och barnets
rätt.

MSI arbete kring temat Re-skilling och livslångt
lärande adresserar innovationer för kompetensförsörjning och nya partnerskap i tider av snabba
skiften. Kriser har förmågan att synliggöra brister
och svagheter i våra gemensamma system. Men
ur kriser föds också lärdomar och möjligheter
att skapa konstruktiv förändring. Vid snabba och
intensiva skiften efterfrågas ofta ny kunskap,
kompetens och tillgång på arbetskraft för att
möta rådande behov och utmaningar. I tider
av ovisshet och snabba skiften krävs intensiva
omställningar, både hos individer, företag och
institutioner. Men att ställa om tar tid, kraft och
kräver ett tydligt och kreativt ledarskap.

Under 2020 har MSI lyft följande frågeställningar:
• Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och
med barn och unga?
• Hur kan aktörer, i omställningen av
mobilitetssektorn, främja barns rörelsefrihet i
städer och på landsbygden?
• Hur kan socialt intra- och entreprenörskap
främja skyddet från våld i hemmet?
• Hur säkerställer vi barns välmående och
innovationskraft i det digitala rummet?

Vilka förmågor är det egentligen som premieras
i Sverige i dag? Kan denna kris få betydelse för
samhällets sätt att se på och omvärdera kunskap
och kompetens? Vilka nya affärsmodeller och
partnerskap har formats under årets kris, och
hur ser vi till att vi utnyttjar de lärdomar och
positiva erfarenheter som denna kritiska situation fört med sig? Och till sist, hur ser vi till att vi
gemensamt tar innovativa steg framåt istället för
bekväma steg tillbaka? Vad kan vi lära oss av
krisen för att accelerera mer resilienta organisationer och samhällen efter att Covid-19 klingat
av?

• Hur kan vi säkra trygga hem åt alla
barn i enlighet med Agenda 2030 och
Barnkonventionen?
• Hur kan sociala innovationer driva och stärka
arbetet med Barnkonventionen i praktiken?
Samarbetspartners kopplat till detta tema är
Unicef Sverige, Danfo AB samt SoPact vid Lunds
universitet. Inledande samtal förs nu med Länsstyrelsen Skåne kring ett samarbete under 2021.
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• Vad kan vi gemensamt lära oss av
produktionssektorns snabba omställning? Och
hur omsätter vi kunskapen för att adressera
andra samhällsutmaningar vi tillsammans står
inför?

• Hur skapar vi trygghet i det digitala offentliga
rummet?
• Vilka finansieringslösningar och
samarbetsmodeller behöver utvecklas och
förfinas?

• Kan år 2020:s utmaningar bli en avgörande
vändning för att öppna upp till en möjlig
systemförändring?

• Hur kan affärsnytta och samhällsnytta
kombineras för att stärka företagens
konkurrenskraft och innovationsförmåga?

Exempel på samarbetspartners kopplat till temat
är Region Blekinge, Okatima, Spinalis och
NetPort Science Park.

Exempel på samarbetspartners kopplat till temat
är företagen Danfo och Skanska samt innovationsfrämjaren SoPact.

Trygghet i det offentliga rummet

Trygga och säkra miljöer är en nödvändighet för
att såväl vuxna som barn ska kunna leva ett fullvärdigt liv. I en tid då vi nås av rapporter om ökad
upplevd otrygghet är denna samhällsutmaning
mer aktuell än någonsin, vilket ligger till grund för
temaområdet Trygghet i det offentliga rummet.
Temats fokus är en hållbar och trygg stad för
medborgaren i det offentliga rummet och hur
offentlig, idéburen sektor, akademi och näringsliv
kan lösa samhällsutmaningar genom innovation och samverkan. Under pandemin har temat
också tydligt aktualiserat trygghet i det digitala
offentliga rummet.
Några frågeställningar som lyfts:
• Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och
med barn och unga?
• Kan vi använda oss mer av innovativa digitala
lösningar för att skapa trygga offentliga miljöer?
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Social Innovation Summit
i digitalt format med temat
Crisis Driving Change
Tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet i samarbete med Atrium Ljungberg, Midroc,
SEB, Tillväxtverket och Vinnova arrangerades
för sjätte året i rad Social Innovation Summit i
Malmö, Nordens största och viktigaste mötesplats och innovationsarena för social innovation.
SI Summit fokuserar på såväl kunskapsdelning,
framtidsfrågor och internationella utblickar som
metoder för områdets utveckling och är en plats
för nätverkande och inspiration. SI Summit som
arrangemang, och de frågor och sessioner som
ingår i programmet, speglar väl de viktiga frågor
som lyfts i Malmökommissionens arbete, våra
komplexa samhällsutmaningar och behovet av
att vidareutveckla och bygga kapacitet för en
infrastruktur för social innovation.
Från att SI Summit varit en fysisk mötesarena
i Malmö ändrades förutsättningarna dramatiskt
när pandemin drabbade världen. Under våren
backade Malmö stad och Malmö universitet upp
beslutet att ställa om och genomföra summiten i
ett digitalt, interaktivt format med en målsättning
att sikta på så låga trösklar som möjligt för deltagande samt att tillgängliggöra SI Summit för så
många som möjligt.

Sändningen utgick ifrån Slagthuset i centrala
Malmö, som tidigare varit den fysiska mötesplatsen för summiten, som nu delvis är ombyggd
till studiomiljö. Studion på Slagthuset var vår
huvudscen och fungerade som sammanhållande
nod för programmet. Härifrån tog summitens
moderator emot keynote-talare som befann sig
i Holland, England och Irland samt synkroniserade sessioner som sändes från studios i Stockholm. Programmet erbjöd därutöver 21 parallella
sessioner i varierande format. De två konferensdagarna innehöll även kulturinslag, matlagning,
paus-gympa och det blev en mix av förinspelat och livestreamat material. Precis som i det
fysiska formatet var det över 100 personer som
var delaktiga i årets program. Såväl Malmö stad
som Malmö universitet stod värd för sessioner
och deltog i programmet på huvudscenen.
SI Summit 2020 satte publikrekord med över
1 200 registrerade anmälningar i plattformen
från 65 länder och alla kontinenter, med en
konstant hög närvaro och sjudande interaktivitet
i den modererade huvudchatten. Konferensen
samlade återigen entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och
beslutfattare från alla samhällssektorer.

Keynote speakers 2020

Keynote speakers för Social Innovation Summit 2020 var Caroline Casey, Margaret Heffernan
och Jos De Blok
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Crisis Driving Change

Temat för årets Summit var Crisis Driving
Change. Den pågående pandemin visar vikten
av samarbete över sektorsgränser för att snabbt
anpassa sig till nya förutsättningar och hur
mycket vi behöver varandra i övergångstider och
förändring.
Det vi sett under denna period är innovation
och nya samarbetsformer som skapar helt nya
lösningar på de utmaningar som uppstår.
En kris betyder inte enbart utmaningar, utan kan
också öppna upp för och möjliggöra positiva
förändringar.
Fokus på årets Summit var därför att utforska
lösningar som skapats som ett svar på en
utbredd kris och avgörande förändringar.

De frågeställningar som utforskades och lyftes
var till exempel:
• I tider av förändring – samhällen efter COVID19 – vad kommer att bestå och vad kommer att
förändras i grunden?
• Transformation till en ny verklighet: vilka
förmågor och vilka slags ledarskap behövs för
att skapa mer motståndskraftiga och robusta
samhällen i framtiden?
• Kriser som drivkraft för nya möjligheter och
innovation: vilka typer av partnerskap och
finansiella modeller kommer att stödja nya
innovationer?
• Värdet av social innovation och socialt
entreprenörskap: hur säkerställer vi att vi drar
nytta av möjligheterna för systemförändring, som
den pågående krisen skapat?
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MSI är drivande på
internationella arenor
MSI representerar Sverige i EU utlysning för etablering
av kunskapscentrum för social innovation

Arbetet med att etablera internationella uppkopplingar fick under året också ställas om då planerade resor inte kunde genomföras och många
andra aktörers arrangemang ställdes in med
anledning av pandemin. Omställning till trots
har MSI gjort stora framsteg i sitt internationella
arbete under 2020.
MSI arbetade under hösten intensivt med internationella dialoger kopplat till en strategiskt viktig
utlysning från EU-kommissionen som syftar till
att skapa ett europeiskt nätverk av nationella
kompetenscenter för social innovation. MSI
vid Malmö universitet i partnerskap med de
övriga noderna för MSIs nationella verksamhet
samt organisationerna Inkludera och Reach
for Change utsågs glädjande under hösten av
svenska ESF-rådet att representera Sverige i
denna internationella utlysning.
MSIs strategi för den internationella konsortiebildningen kopplad till utlysningen var att gå in
som medsökande i ett internationellt konsortium med starka parter och framförallt ledande
part. Efter dialog med flertalet olika europeiska
parter beslöt vi att gå in i en gemensam ansökan

i ett konsortium lett av Spanien tillsammans
med Frankrike och Lettland. Arbetsprocessen
förstärkte vår bedömning av att vi valt ett bra
konsortium för Sverige att gå in i och vår gemensamma ansökan skickades in till EU-kommissionen i december.
Besked från Kommissionen förväntas i april 2021
med uppstart månaden därpå. Återkopplingen
vi fått som nationellt partnerkonsortium i alla de
internationella dialoger vi drivit under arbetets
gång är att vi utifrån den svenska kontexten och
erfarenheten kan bidra med stor kunskap och
starka erfarenheter från hur det svenska ekosystemet och strukturerna kring social innovation
utvecklats, hur MSI som organisation växt fram
med kraft att mobilisera nationella aktörer för
kompetenshöjning inom fältet.
Vi kan genom det europeiska samarbetet få
värdefull kompetens om nationellt ekosystemsbyggande, metoder för att hitta en tydlig nationell
riktning för fältet och effektfulla kapacitetshöjande åtgärder som fungerat i andra nationella
kontexter.
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Nya internationella samarbeten
MSI har utöver förtroendet att representera Sverige i denna ansökan deltagit och varit drivande på
flera internationella arenor. Ett axplock av resultat för våra aktiviteter för internationella uppkopplingar
är att MSI under året fört dialog med över 70 olika internationella aktörer från olika länder och sektorer. Vi har även lyft in 10 internationella röster som delat med sig av sin kunskap till den svenska
publiken genom mötesarenor, kunskapsproduktioner och podcast.

Peter Baeck, Nesta, Pavitra Raja, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Lars Jannik
Johansson, Den Sociale Kapitalfond och Saras D. Sarasvathy, University of Virginia’s Darden School
är några av de internationella partners som MSI samarbetat med under 2020.
MSI inledde samarbeten med 8 internationella
parter under året. Utöver ansökan till EU-kommissionen nämnd ovan har vi exempelvis inlett
ett ”Peer Learning Exchange” som omfattar ett
kunskapsutbyte och gemensamt lärande med
den franska organisationen Avise, ett utbyte som
kommer fortsätta under början av 2021.

Ytterligare ett samarbete är att MSI under året
genomfört en undersökning kring förutsättningarna för sociala entreprenörer 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 och i början av 2021 kommer
svaren på undersökningen att analyseras och
sammanställas till en rapport på såväl svensk
såväl som jämförande europeisk nivå. 2020 års
undersökning är en startpunkt och ambitionen är
att undersökningen fortsatt kommer genomföras
regelbundet även framöver.
Årets samlade arbete för internationella uppkopplingar och samarbeten bedömer vi skapar goda
förutsättningar för ytterligare samarbeten och
effekter under 2021 och framåt.
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Resultat, effekter och aktiviteter
MSI driver systematiskt sin verksamhet utifrån en framarbetad så kallad förändringsteori (eng.
Theory of Change) som beskriver hur vi ser att MSI behöver jobba för att främja verksamhetens
yttersta mål att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. Förändringsteorin har kompletterats med ett effektramverk som följer arbetets resultat både på kortare sikt
samt effekter på lite längre sikt, för att vi över tid ska kunna följa och lära av vårt arbetes effekter.
EFFEKTRAMVERK MSI

Resultat 2020

Under 2020 har MSI samlat över 4 300 personer1 på 50 organiserade mötesarenor inklusive Social Innovation Summit. Vi har en bra
spridning på deltagarnas sektoriella hemvist med
32 procent verksamma inom offentlig sektor och
akademi, cirka 20 procent från civilsamhället och
näringslivet och 10 procent av deltagarna uppger
att de representerar övriga typer av aktörer.
2020 nådde MSI över 860 000 personer
genom vår kommunikation, vilket innebär
nästan en dubblering av räckvidden jämfört med
föregående år. Våra följare i sociala mediekanaler ökar i rask takt och särskilt LinkedIn visar
sig vara en alltmer betydande kanal för verksamheten. I kommunikationsarbetet har vi lyft
fram relevanta rapporter och gjort intervjuer med
fokus att tillgängliggöra kunskapen till en bredare
målgrupp.
Under året har vi fört dialog med en stor bredd
av aktörer, ca 200 stycken från alla samhällssektorer. Vi har inlett samarbeten med ett
40-tal partners2 kring mötesplatser och samverkansinitiativ av olika slag. MSIs samarbetspart-

z

ners är aktörer från idéburen, offentlig och privat
sektor, akademin och nätverksorganisationer
som är viktiga inom området – men alla sektorer
finns representerade.
Specifikt riktat mot akademin har vi nått över
350 personer med aktiviteter organiserade kring
social innovation som fenomen och begrepp med
fokus på forskningens roll som ett led i arbetet
med att främja social innovation som forskningsområde.
Under året har vi också interagerat med över
170 beslutsfattare kopplat till social innovation. De flesta finns på kommunal nivå men
vissa verkar regionalt. På nationell nivå har MSI
bidragit med sin kunskap till framförallt Vinnova
och Tillväxtverket genom inspel samt kommentarer på rapporter och skrivelser som lämnats in till
svenska samt europeiska beslutsfattare kopplat
till Covid-19 pandemin samt rapportering kopplat
till den svenska strategin för socialt företagande
och social innovation.

* Siffran visar antalet anmälda deltagare. Bortfallet av anmälda deltagare vid 2020s
digitala mötesplatser är mycket högre än vid tidigare organiserade fysiska mötesplatser.
2
* Alla partners finns listade i bilaga 2.
1

På den internationella arenan har många goda
resultat uppnåtts som rapporterats under det
internationella aktivitetsavsnittet ovan. Vi får
genom arbetet indikationer på att MSIs förändringsteori valideras då vi exempelvis genom
dialog med över 70 internationella aktörer
lyckats få till stånd 8 internationella samarbeten
samt ett avtalat partnerskap kopplat till ansökan
till EU-kommissionens kompetenscenter för social
innovation. Vårt medlemskap i Euclid Network
har visat sig vara en god investering och öppnat
upp för många nya internationella kontakter och
samarbeten, inklusive möjligheter att bidra med
vår kunskap till informationsarbetet kring den
sociala ekonomin gentemot EU-kommissionen i
det politiska stödåtgärdsarbetet kopplat till pandemin.

Effekter

Under 2020 utvecklade MSI sitt ramverk och indikatorer för hur verksamheten framöver ska mäta
och följa sina effekter. En första effektmätning
enligt detta ramverk kommer genomföras under
första kvartalet 2021. Redan under 2020 har vi
dock noterat flertalet effekter av MSIs verksamhet, exempelvis;
• ökat antal förfrågningar till MSI från
internationella aktörer om kontakt och/eller hjälp
sprida information relaterad till social innovation,
• ökat antal förfrågningar till MSI om medverkan
i remissvar och rapportering som indikerar ett
politiskt intresse för social innovation,
• upplevt breddat intresse för social innovation i
termer av branscher, myndighetsrepresentanter
och samhällsaktörer,
• upplevt ökat intresse för social innovation som
kunskaps- och forskningsområde hos lärosäten
och forskningsfinansiärer.
En detaljerad resultatöverblick hittas i
Bilaga 1: Resultat och effekter
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Aktiviteter 2020

En summerande överblick av aktiviteter genomförda under 2020 redovisas i Bilaga 3: Aktiviteter

Bilaga 1: Resultat och effekter
Räckvidd kommunikationsinlägg

869 712
(447 252, 2019)

Antal presentationer
på andras arenor

Åhörare vi nått*

3 439

63

(34, 2019)

(2 211, 2019)
*Åhörare MSI nått när vi presenterat
eller på andra vis medverkat vid andra
aktörers mötesplatser

Antal mötesplatser
anordnade av MSI

Antal deltagare vid MSIs
mötesplatser*

(21, 2019)

(1 640, 2019)
*Exklusive Social Innovation
Summit

49

3 561

Deltagare vid mötesplatser*
uppdelat på sektor
Övrig;
9%
Offentlig; 32%

Akademi; 18%
Idéburen;
19%

Privat;
22%

*Exklusive Social Innovation
Summit
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Bilaga 1: Resultat och effekter
MÖTEN/AKTIVITETER OCH DELTAGARE

Övrig;
9%

Antal mötesplatser och deltagare*

TOTALT 2020-12-31 2019-12-31
Mötesplatser

70

49

21

Deltagare

5201

3561*

1640

*Exklusive Social Innovation Summit

Antal samhällspolitiska beslutsfattare/
policyutvecklare/tjänstepersoner MSI
har interagerat med

TOTALT
Beslutsfattare
Kommunalt
Regionalt
Påverkansprodukter

2020-12-31

2019-12-31

275
215
60

172
132
40

103
83
20

2

2

0

Antal organiserade aktiviteter och deltagare vid
lärosäten kring SI som fenomen och/eller begrepp

TOTALT

2020-12-31 2019-12-31

Aktiviteter

51

25

26

Deltagare

764

372

392

Akademi; 18%
Idéburen;
19%

Offentlig; 32%

Privat;
22%

Bilaga 1: Resultat och effekter
MÖTEN/AKTIVITETER OCH DELTAGARE
Antal organiserade möten och aktiviteter med
forskningsfinansiärer kring SI som fenomen
och/eller begrepp

TOTALT 2020-12-31

2019-12-31

Aktiviteter

7

2

5

Deltagare

34

8

26

FÖRSÄLJNING
Social Innovation Summit
2020
Övrigt

1200+
deltagare

65

länder

Akademi

Idéburen sektor

Privat sektor

Offentlig sektor: Kommun/region

Samhällsentreprenör
14%

Offentlig sektor: Stat

Övrig;
7%

Akademi;
15%
Offentlig sektor: Stat;
9%

Idéburen sektor;
18%

Offentlig sektor:
Kommun/Region;
18%
Privat sektor;
19%

Samhällsentreprenör

Bilaga 1: Resultat och effekter
INTERNATIONELLA UPPKOPPLINGAR
Insatser för att engagera
internationella beslutsfattare

TOTALT

2020-12-31

2019-12-31

Beslutsfattare

12

12

0

Påverkansprod.

3

2

1

Insatser för att engagera
internationella beslutsfattare

TOTALT

2020-12-31

2019-12-31

Int. konferenser

6

1

5

Åhörare

220

20

200

Möten int.
aktörer

98

77

21

Inlett
samarbete

12

8

4

Avtalat
partnerskap

1

1

0

Antal lyfta internationella röster &
perspektiv i Sverige

TOTALT

2020-12-31

2019-12-31

Int. röster

17

10

7

Deltagare

1016

612

404

Bilaga 2: Aktörer och partners

Antal inledda samarbeten (regionalt, nationellt)

TOTALT 2020-12-31
Samarbeten

55

2019-12-31

41

Idéburen;
22

Antal aktörer MSI träffat för information, dialog,
erfarenhetsutbyte (regionalt, nationellt)

Deltagare

TOTALT

2020-12-31

2019-12-31

305*

219

86

* Ej kvalitetssäkrad
data för ev överlapp

1016

Offentlig;
17

Akademi; 5

14

Reg: 40
Nat: 15

Aktiviteter

Övrig;
6

612

404

22

Privat;
5

Övrig;
19
Akademi; 45

Idéburen;
89

Offentlig;
90

Privat;
61

Bilaga 2: Aktörer och partners

Bilaga 2: Aktörer och partners
Aktörer vi samarbetet 2020

ABF Malmö, Activa, Akademiet for Social Innovation, Almi Jönköping, Ashoka, ASIF, Atrium Ljungberg, Barnfonden Medlem i Childfund, Coompanion Jönköping, Coompanion kooperativ utveckling,
Coompanion Norrbotten, Creative house - Nätverk för sociala entreprenörer, Danfo, Demensförbundet, DN, Effektfullt, Entreprenörskapsforum, ESS, Euclid, Europeiska kommissionen, Foundation for Social Participation, Funktionsrätt, Jönköpings Län, Föreningsakuten Malmö, Hela Sverige
ska leva, HSS 2021, ideon innovation, Impact Hub Stockholm, Inkludera, Jönköping University,
Jönköpings kommun, Kommunal utveckling Jönköpings län, Linköping tekniska universitet, Living
Cities, Lund University School of Economics and Management, Läxhjälpen, Malmö stad, Malmö
universitet, Maskrosbarn, Midroc, Mikrofonden, MINE, More than one story, Myndigheten för delaktighet, NACCOP, NetPort Science Park, Reach for Change, Region Blekinge, Region Jönköpings
län, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Västerbotten, RF-SISU Örebro län, Science Park
Jönköping, SEB, Seforum, SNITTS, Social innovation i norr, Social Trade Business for Inclusion,
Sopact, Stadsmissionen, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, SVID, Tengbom, The Ground, The
Swedish National Board for Impact Investing (SNAB), TiF – Unga bedriver förändring, Tillväxtverket,
Tinkr, Umeå universitet, Unicef Sverige, Verdandi, Viable Cities, Vinnova, Örebro universitet och
Örnsköldsviks kommun.

Bilaga 3: Aktiviteter
Sessioner och keynotes Social Innovation Summit 2020
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Bilaga 3: Aktiviteter
Genomförda kunskaps- och samverkansarenor 2020

Bilaga 3: Aktiviteter
Övriga aktiviteter 2020

