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Social innovation i Skåne – position 2020
Parterna i projektet Social Innovation Skåne har tagit initiativ till detta positionspapper 
där vi befäster vår syn på vad som behövs för att fortsätta utveckla arbetet med sociala 
innovationer i Skåne fram till år 2020. Underskrivande parter ställer sig bakom viljeriktningen 
i denna skrivelse.

Social innovation – definition
Vi använder EU-kommissionens definition av social innovation; ”Sociala innovationer är 
nya idéer som möter sociala behov, skapar sociala relationer och bildar nya samarbeten. 
Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som effektivt adresserar 
ouppfyllda behov.”

Social Innovation Skåne – ett samverkansprojekt
Social Innovation Skåne har som mål att i samverkan skapa en hållbar innovationsinfrastruktur 
och fler stödfunktioner som grund för fler sociala innovationer och hållbara sociala företag. 
Projektet är finansierat via europeiska regionala utvecklingsfonden. Samverkansparter är 
Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, Mötesplats Social Innovation 
samt Nätverket Idéburen sektor Skåne. Medfinansiärer är Region Skåne, Malmö stad, 
Kristianstad kommun samt Skånes Föreningar. 

Projektet startade september 2015 och avslutas i augusti 2018. Under projektets gång har 
vi arbetat med att främja och stödja sociala innovationer och sociala företag. Samtidigt har 
vi utvecklat både nya och befintliga metoder för detta ändamål. Genom samverkan har vi 
breddat de möjligheter som finns för att utveckla sociala innovationer. Kontaktvägar har 
kortats och kontaktnät har vidgats.

Bakgrund och behov
I Skåne, precis som på andra håll i landet och världen, står vi inför utmaningar där befintliga 
samhällssystem inte räcker till. Ohållbara konsumtionsmönster, klimateffekter, migration, 
urbanisering och ökade samhällsklyftor; listan kan göras lång. Agenda 2030 och de 17 
globala hållbarhetsmålen pekar ut att dessa utmaningar är globala men måste lösas lokalt.

Eftersom våra befintliga innovationssystem inte räcker till, behöver vi bredda synen på 
innovation och innovationsförmåga för att lösa utmaningarna. Projektet Social Innovation 
Skåne är sprunget ur ett behov av en utvidgad stödstruktur för att främja utvecklingen 
av sådana innovationer, med målet att innovationerna ska komma samhället och dess 
invånare till gagn. Vi ser ett behov av att utveckla denna struktur utan att motverka den 
drivkraft som ofta ligger bakom sociala innovationer; ett fritt handlingsutrymme, brett 
deltagande och oberoende. 



Precis som hållbarhetsmålen pekar ut att globalt partnerskap behövs för hållbar utveckling 
i världen, ser parterna i Social innovation Skåne behov av regional och lokal samverkan för 
utveckling i vår region. Utmaningarna skär genom många gränser och en bred tvärsektoriell 
samverkan är en förutsättning för att hitta hållbara lösningar. Inte minst måste offentliga 
aktörer ta ansvar för att skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten som 
kan leda till nya innovativa lösningar. 

Vi ser att allt fler offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer tar sig an uppgiften att 
utveckla sociala innovationer, och det behövs en samlande kraft för dessa aktörer. Det 
är i möten mellan olika aktörer som det skapas en gemensam problembild som kan ge 
upphov till nya och mer hållbara lösningar för de utmaningar vi står inför. Vi ser också 
ett behov hos stödsökande entreprenörer, men också hos aktörer från olika sektorer som 
arbetar med att stödja dessa, att hitta vägar in till stödstrukturen. Ytterligare ett behov som 
framkommit är att identifiera konkreta möjligheter för att i samverkan och samskapande 
hantera samhällsutmaningar.

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att det saknas en regional struktur som med Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen som yttre ram, gemensamt arbetar med social 
innovation i bred bemärkelse i syfte att bidra till regionens utveckling. 

Social innovation i Skåne – stödjande strategier och processer
Det finns pågående processer vi ser som viktiga för den fortsatta utvecklingen av en hållbar 
innovationsinfrastruktur för sociala innovationer. Lokala och regionala partnerskap och 
strategier är nödvändiga för att möta utmaningarna där de finns. Det framgår tydligt i 
den regionala utvecklingsstrategin (RUS, Det öppna Skåne 2030), som är utvecklad i bred 
samverkan i Skåne. I Skånes internationella innovationsstrategi framgår ett behov av en 
vidgad syn på innovation för att nå målet att bli Europas mest innovativa region år 2020. 
I Skåne pågår också arbete inom ramen för KoSS (Kompetenssamverkan Skåne), RÖK 
(Regionala Överenskommelsen) samt Överenskommelsen Skåne, som alla bidrar till att 
skapa en del av den struktur vi behöver för att nå RUS. De har också stor betydelse för 
möjligheterna att få fram fler sociala innovationer och hållbara sociala företag i Skåne.

Att utveckla och implementera sociala innovationer med fokus på att lösa komplexa 
samhällsutman¬ingar kräver långsiktiga, tillitsfulla och strategiska samverkansprocesser. 
Det ställer i sin tur krav på transparens och öppenhet i existerande system och 
organisationer. En förutsättning för att lyckas är att etablera en regional samsyn och en 
fördjupad samhandlingsförmåga och samarbetsstruktur inom området. 

Fram till 2020 vill undertecknande parter verka för att: 

• Etablera en plattform för bred tvärsektoriell samverkan för aktörer som arbetar med 
att stödja sociala innovationer och sociala företag. 

• Etablera en kunskapsplattform i Skåne som samlar och delar kunskap inom social 
innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. 

• Stärka forskning och utbildning samt beforskning av metoder, utvecklingssatsningar 
och nya initiativ inom social innovation. 
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• Etablera labb- och testmiljöer för sociala innovationer, där det kan initieras processer 
för utmaningsdriven innovation. Miljöerna ska utgå från metodik som involverar 
aktörer från olika sektorer på ett sätt att de tillsammans formulerar behov samt 
utforskar och testar möjliga lösningar.  

• Fortsätta att utveckla metoder som lämpar sig för att främja sociala innovationer och 
sociala företag utifrån olika aktörers kompetensområden. 

• Utveckla och fördjupa relationer med övriga stödaktörer för att möjliggöra bredd i 
innovationsstödsystemet 

• Stärka det regionala arbetet med social innovation genom att utveckla internationella 
nätverk och relationer.  
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