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existerande strukturer och system). Frizonen 
skulle även kunna vara en plats där man kan 
skapa en gemensam förståelsehorizont, ett 
gemensamt språk, genom ömsesidigt lärande 
mellan tjänstemän från olika förvaltningar, 
aktörer från idéburen sektor, näringsliv och 
högskola. Workshopdeltagarna menade att 
både privat, offentlig och tredje sektor behöver 
förnya sig vilket de kan göra genom samarbete 
och ömsesidigt lärande.

Ett annat tema, kallat folkrörelse 2.0, knöt an 
till folkrörelsetraditionen och bildningsidealet 
och att inkubatorn ska kunna ge stöd till ideella 
organisationer och aktiva medborgare som vill 
utveckla idéer. Detta tema knyter även an till den 
tredje sektorn som historiskt har tagit ett stort 
samhällsansvar och till “det nya föreningslivet” 
som idag faller mellan stolarna och går miste om 
finansiering då det inte bygger på traditionellt 
medlemskap.

Diskussionerna vid workshoparna visade på 
vikten av att omfatta hela innovationskedjan 
och ha förmåga att fånga upp och utveckla 
idéer från såväl ett gäng ungdomar som hängt 
på gatan som initiativ från en tjänsteman eller 
idéer från erfarna entreprenörer som “bara” 
är i behov av mer traditionell coaching för 
att utveckla ett företag. Det finns alltså behov 
av en “förinkubator” som kan fånga upp alla 
slags idéer från olika aktörer och utveckla 
eller slussa dem vidare. Några initiativ passar 
bäst att utvecklas till företag och är därmed 
lämpliga att gå vidare till en mer traditionell 
inkubator inriktad på företag medan andra ska 
utvecklas till föreningar eller nya sätt att arbeta 
för tjänstemän inom kommunen och behöver 
därmed en annan typ av stöd.

Under våren 2011 har ett 40-tal aktörer från 
privat, offentlig och tredje sektor samlats på 
MEDEA för att i tre workshopar diskutera och 
gestalta förutsättningarna för en framtida 
inkubator för social innovation. Med inspiration 
från internationella initiativ, men med 
fokus på Malmös lokala kontext, har olika 
frågeställningar bearbetats och diskuterats; 
exempelvis vilket slags stöd kan en framtida 
inkubator bidra med? Hur kan den samverka 
med det omgivande samhället? Hur värderar 
och bedömer man olika initiativ?

Denna process har genererat idéer om 
inkubatorns form och innehåll. När det gäller 
formen så rörde sig diskussionerna mellan 
två starka bilder (fig.1): å ena sidan den 
centraliserade inkubatorn befintlig i ett stort 
hus med ett fast antal anställda; å andra sidan 
den distribuerade inkubatorn som skulle kunna 
ha en central nod i ett hus och ett mindre antal 
anställda men framförallt bestå av ett antal i 
staden utspridda inkubatorfunktioner inbäddade 
i ett företag, ett kommunkontor eller en förening 
samt vid behov tillgång till olika stödformer 
genom en resurspool. Under processen kom de 
flesta diskussioner att kretsa runt idén om den 
distribuerade inkubatorn.

När det gäller innehållet i inkubatorn och olika 
funktioner som den bör tillhandahålla växte 
under workshoparna några teman fram. Ett 
tema var idén om en frizon, en plats där man 
kan experimentera, utveckla och testa idéer. I 
frizonen kan medborgare, entreprenörer och 
tjänstemän gå in och ta en annan roll än den 
man brukar ha. Där är det även tillåtet att utmana 
och tänja på gränserna för ekonomiska eller 
juridiska ramar (framgångsrik social innovation 
innebär ofta en utmaning eller förändring av 

Centraliserad inkubator Distribuerad inkubator
(fig.1)

Sammanfattning
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Vid ett uppföljningsmöte med Stadskontoret 
framstod det som att de föreställningar om 
inkubatorn som diskuterats under workshoparna 
mer har handlat om en distribuerad 
förinkubator snarare än en mer traditionell 
inkubator. En distribuerad förinkubator passar 
också väl in med Malmö stads idé om lokala 
innovationsforum; forum där människor med 
olika kvalifikationer kan samlas för att tackla 
sociala problem utifrån olika perspektiv. För 
att kunna omfatta hela innovationskedjan kan 
förinkubatorn och innovationsforumen hantera 
tidiga skeden och udda initiativ medan en mer 
traditionell inkubator kan hantera mer mogna 
och näringslivsinriktade idéer. Värt att notera 
är att förinkubatorn bygger mycket på de 
resurser som redan finns och en viktig uppgift 
för förinkubatorn därför blir att samordna dessa 
men även identifiera luckor som behöver fyllas 
med nya stödfunktioner. Vissa byggstenar 
till förinkubatorn finns alltså redan medan 
andra behöver skapas, sedan måste dessa 
sättas samman till en fungerande helhet. En 
förinkubator skulle mobilisera initiativ i olika 
faser och säkra ett inflöde till inkubatorn och 
andra stödfunktioner, till exempel Uppstart 
Malmö, MINC eller Coompanion.

Det handlar inte om antingen-eller utan att 
tänka brett (både näringsliv och ideell sektor) 
och skapa ett samspel mellan en mängd olika 
stödfunktioner vilket kan bidra till att ett gynnsamt 
innovationsklimat skapas i hela Malmö. En av 
många viktiga lärdomar från workshopparna 
var att det behövs platser för tvärsektoriella 
och interdisciplinära möten där människor med 
olika bakgrund tillsammans kan utveckla nya 
idéer. Till exempel fungerade workshoparna 
som tidiga prototyper för hur en inkubator 
skulle kunna generera ömsesidigt lärande och 
stöd då till exempel Aluma direkt erbjöds hjälp 
med en framtida utmaning (det kontantlösa 
samhället) av Miljonprocessen där Do-Fi har 
teknisk kompetens för skapa en lösning så att 
säljarna kan göra elektroniska transaktioner. 
Även Feed’us fick hjälp med coachning och 
utvecklingen av en affärsplan från Artcom och 
Selfmade. Under workshoparna blev det också 
tydligt att många av deltagarna vill vara aktiva 
i skapandet och byggandet av inkubatorn 
och att “vi som byggare måste vara ägare”. 
Deltagarna poängterade också att det är viktigt 
att inkubatorn har ett mandat från de aktörer 
som är aktiva inom social innovation idag.
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MEDEA på Malmö Högskola har på uppdrag av 
Malmö stad lett en serie om tre workshopar för 
att undersöka förutsättningarna för etableringen 
av en inkubator för social innovation i Malmö.

Med inspiration från internationella initiativ, men 
med fokus på Malmös lokala förutsättningar, 
har olika frågeställningar bearbetats och 
diskuterats; exempelvis vilket slags stöd kan en 
framtida inkubator bidra med? Hur kan den 
samverka med det omgivande samhället? Hur 
värderar och bedömer man olika initiativ?

Under de två första workshoparna var 
utgångspunkten det arbete och de erfarenheter 
som lokala aktörer har av att initiera och 
driva projekt med fokus på social innovation. 
Rent konkret presenterade sex olika lokala 
initiativ: Aluma, Barn i Stan, Feedus, Herrgårds 
Kvinnoförening, Kaninhotellet/Gnistan och 
Miljonprocessen de möjligheter och hinder de 
sett i sitt arbete. Under den tredje workshopen 
konkretiserades visioner och scenarier för hur 
en inkubator skulle kunna se ut. Utgångspunkten 
här var dels de frågeställningar som lyfts fram i 
de tidigare workshoparna och dels inspirerande 
internationella exempel som Denokinn i Bilbao 
och La 27e Region i Frankrike.

Denna rapport inleds med en precisering 
av begreppet social innovation som 
utgångspunkt för etablerande av en inkubator 
med en sådan inriktning. Därefter följer, som 
inspirationsunderlag, en genomgång av några 
uppmärksammade internationella exempel 
på inkubatormiljöer för social innovation. 
Huvuddelen av rapporten redovisar erfarenheter 
från de tre workshopar som genomfördes. 
Rapporten avslutas med några preliminära 
slutsatser och rekomendationer.

I arbetet med att reda ut hur en inkubator för 
social innovation i Malmö kan tänkas fungera 
finns det anledning att titta närmare på den 
begreppsflora som omger social innovation. 
Social innovation är inget nytt men har fått 
ökad betydelse de senaste fem-tio åren och 
det finns en mängd tolkningar av begreppet. 
Men om man vänder sig till de dominerande 
organisationerna och forskningen kan man 
ändå bilda sig en uppfattning om vad social 
innovation innefattar. I The Open Book of Social 
Innovation2 definierar de ledande brittiska 
organisationerna NESTA och The Young 
Foundation social innovation som “nya idéer 
(produkter, tjänster och modeller) som samtidigt 
möter sociala behov och skapar nya sociala 
relationer och samarbeten. Med andra ord, de 
är innovationer som är både goda för samhället 
och förstärker samhällets förmåga att agera”. 
De amerikanska forskarna Phills, Deiglmeier 
och Miller3 menar att en social innovation kan 
vara en produkt eller teknologi men också “en 
princip, en idé, en lag, en social rörelse, en 
intervention, eller en kombination av dem”. De 
konstaterar vidare att flera av de mest erkända 
sociala innovationerna, som mikrolån, är just 
kombinationer av olika element.

I diskussioner rörande social innovation florerar 
även begrepp som socialt entreprenörskap 
och sociala företag och ofta rörs de ihop eller 
används synonymt. Phills, Deiglmeier och 
Miller poängterar att det behövs en rågång 
mellan dessa begrepp och använder exemplet 
mikrolån:
 - social innovation: mikrolån - själva idén eller 
   produkten,
  - socialt företag: Grameen Bank - organisationen 
  som producerar och levererar innovationen,
- social entreprenör: Muhammad Yunus- 
  personen som skapar innovationen och 
  organisationen.

Phills, Deiglmeier och Miller menar även 
att det är viktigt att inte bara fokusera på 
entreprenören - individen - eller organisationen 
utan att det bästa sättet att förstå och skapa 
långsiktig social förändring är att utgå från den 
sociala innovationen i sig som de menar består 
av en mekanism, dvs “en ordnad sekvens av 
händelser” eller “sammankopplade delar i alla 

1. Inledning 2. Social innovation
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komplexa processer”  som resulterar i positiv 
social förändring.

Även de kanadensiska forskarna Westley 
och Antadze4 siktar in sig på den sociala 
innovationen i sig och definierar social innovation 
som “en komplex process som introducerar nya 
produkter, processer eller program som på djupet 
förändrar grundläggande rutiner, resurs- eller 
auktoritetsflöden, eller trossatser i det sociala 
system inom vilket innovationen uppstår. Sådan 
framgångsrik social innovation har långsiktig 
och bred effekt.” De menar att social innovation 
inte nödvändigtvis innehåller kommersiella 
intressen eller krav på lönsamhet, även om 
det inte utesluter det, utan social innovation 
är främst inriktad på systemförändringar där 
innovationen både utmanar och förändrar det 
system som skapat det problem (t.ex. hemlöshet 
eller fattigdom) innovationen ämnar lösa.

En annan aspekt av social innovation som är 
viktig att överväga är att det ofta handlar om 
processer där många olika aktörer från olika 
sektorer är involverade. Författarna bakom The 
Open Book of Social Innovation talar om att det i 
ökad grad är koalitioner och nätverk som ligger 
bakom framgångsrika förändringar. Medan det 
i näringslivet är företaget som ligger bakom 
en innovation så kommer drivkraften inom 
det sociala fältet mer från vidare nätverk där 
aktörer från till exempel offentlig sektor, socialt 
företagande och näringslivet kopplas ihop och 
samverkar. “Det är ett av många skäl till att det är 
missvisande att översätta affärsmodeller direkt 
in i det sociala fältet”. De pekar på att såväl 
försök att privatisera idéer som att offentliga 
strukturer försöker hantera idéer utifrån logiken 
hos cementerade avdelningar snarare hämmar 
än främjar innovation. Dessa tankegångar 
bekräftas av erfarenheterna från workshoparna 
på MEDEA där mötet mellan aktörer från såväl 
privat, offentlig och tredje sektor skapade en 
fruktbar dynamik och i vissa fall nya idéer och 
samarbeten. 
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Social Innovation Accademy erbjuder utbildning 
så att nya idéer kan utvecklas inom tredje 
sektorn, företag och organisationer,

Social Enterprise Generator är deras inkubator 
som ger stöd åt entreprenörer inom Social 
Innovation Park.

La 27e Région7

La 27e Région är en fransk statlig organisation 
som brukar designmetoder för att hjälpa 
regioner att tackla komplexa utmaningar. 
Den 27e regionen arbetar med “gästspel” 
i olika regioner där de sätter samman ett 
multidisciplinärt team bestående av bland 
annat designer, sociologer och forskare som 
temporärt flyttar in i en offentlig organisation för 
att tillsammans med tjänstemän och allmänhet 
skapa innovativa lösningar på lokala problem. 
Den 27e Regionen kan fungera som inspiration 
för en distribuerad modell.

Launchpad8

Launchpad är ett inititativ från brittiska 
Young Foundation som är en av de främsta 
organisationerna som forskar om och stöder 
social innovation i världen. Launchpad fungerar 
som en inkubator för social innovation inom 
hälsa och utbildning och utvecklar lovande 
idéer till nya företag genom att tillhandahålla 
finnansiering, socialt kapital och entreprenöriell 
expertis. Urvalskriterier för de initiativ som 
väljs ut är att de ska ha potential att utvecklas 
till innovativa och hållbara företag som har 
möjlighet att skapa långsiktig social förändring. 
Launchpad utvecklar idéer internt men stödjer 
även externa företag och entreprenörer i 
ett tidigt skede. Som en “inside-outside” 
organisation kan Launchpad verka på tvärs 
över sina kontakter med myndigheter, offentlig 
sektor och företag för att facilitera framväxten 
av nya organisationer samtidigt som de behåller 
oberoende och flexibilitet. 

Nedan följer fyra internationella exempel 
som presenterades under workshoparna och 
kan fungera som inspiration i arbetet med att 
utveckla en inkubator för social innovation.

Centre for social innovation i Toronto5

Centre for social innovation är ett socialt företag 
som erbjuder arbetsplats och stöd för nya företag 
med socialt fokus. Centret som öppnade sina 
dörrar 2004 är resultatet av arbetet från en liten 
grupp sociala entreprenörer som tillsammans 
letade efter nya sätt att arbeta med social frågor. 
Den bärande idéen för verksamheten är tron på 
att social innovation uppstår och blomstrar när 
olika aktörer möts och blir exponerade för nya 
idéer, nya kontakter och olika sätt att få stöd 
för att strukturera och utveckla initiativ. Målet för 
centret är att tillhandahålla rum där detta ske 
och centret disponerar idag olika typer av rum 
i två byggnader. De erbjuder en rad alternativ:

- Privata kontorsutrymmen av olika storlek för 
  enskilda organisationer.
- Möjlighet att hyra skrivbord per månad i kontor 
  som man delar med andra.
- Möjlighet att hyra skrivbord för kortare 
  tidsperioder vid behov.

Social Innovation Park i Bilbao6

Social Innovation Park i Bilbao har kallats den 
första “Social Silicon Valley” och initierades 
2010 av DenokInn som är Baskiens center 
för social- och företagsinnovation. DenokInns 
medlemmar har sin bakgrund i forsknings och 
utvecklingsavdelningen på Moondragon som 
är ett världens största kooperativa företag och 
Spaniens sjunde största företag. DenokInn 
är både politiskt och socialt väl förankrade 
i det lokala samhället och deras projekt är 
verksamma på olika skalor och nivåer: från 
etableringen av nya tjänster för palliativ vård 
som skapar arbetstillfällen för invandrarkvinnor 
till projekt runt hållbar mobilitet där en ny sorts 
bil tillverkas av delar från den lokala industrin. 
Social Innovation Park består av olika delar:

G-lab som är ett laboratorie för social innovation 
där man ska identifiera nya social tendenser. 
Inom labbet utvärderar man nuvarande 
offentliga tjänster och utvecklar innovativa 
testmiljöer.

3. Internationella exempel på inkubatorer 
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andra workshopen tog utgångspunkt i dessa 
erfarenheter och fokuserade på vad slags stöd 
en inkubator för social innovation skulle kunna 
ge dessa aktörer för att deras verksamhet skulle 
kunna utvecklas i en mer långsiktigt hållbar 
riktning. Ur denna process växte ett antal teman 
och dilemman fram. Det gäller allt från generella 
föreställningar och bilder av en inkubator 
för social innovation till specifika frågor om 
förtroende, ägandeskap, finasieringsformer, 
bedömningskriterier, lärande etc. Under den 
tredje och avslutande workshopen utvecklade 
deltagarna fyra scenarier som inspiration till en 
inkubator för social innovation i Malmö.

På uppdrag av Malmö stad, genmfördes tre 
workshops för att diskutera förutsättningar 
för och geslta visioner kring en framtida 
inkubator för social innovation i Malmö. Vid 
dessa workshops deltog ett 40-tal aktörer 
från privat, offentlig och tredje sektor. Under 
den första workshopen var utgångspunkten 
det arbete och de erfarenheter som lokala 
aktörer har av att initiera och driva projekt 
med fokus på social innovation. Rent konkret 
presenterade sex olika lokala initiativ, Aluma, 
Barn i Stan, Feedus, Herrgårds Kvinnoförening, 
Kaninhotellet/Gnistan och Miljonprocessen de 
möjligheter och hinder de sett i sitt arbete. Den 

Herrgårds Kvinnoförening
Herrgårds kvinnoförening (HKF) startades år 2000 och består av invandrarkvinnor från olika länder, främst 
Afghanistan, Irak, Iran och Bosnien. De har mer än 300 medlemmar och en kärngrupp av cirka 8 kvinnor. 
Föreningens aktiviteter spänner över ett brett fält och omfattar bland annat textilhantverk och matlagning 
men även offentliga arrangemang som berör hälsa och trygghet. HKF arbetar nu med att utveckla sin 
verksamhet och prövar om de kan omvandla en del av sina aktiviteter till tjänster och på så vis lägga 
grunden till att starta ett företag. Till exempel har de redan börja bedriva catéring och undersöker om de 
kan tillhandhålla olika tjänster till ensamkommande flyktingbarn, framförallt de som kommer från deras 
egna hemländer.

HKFs aktiviteter är värdefulla när det gäller personlig utveckling, att facillitera kulturell integration och att 
skapa svar på sociala frågeställningar. Men de värden som de skapar är svåra att fånga och kvantifiera och 
därför är det svårt att utveckla deras aktiviteter till en mer professionell nivå. HKF tydliggör frågor om hur 
värde skapas och mäts i social innovation: hur kan värdena göras tydliga och gripbara? Hur kommunicerar 
man dem? Andra frågor som uppstår är hur de kan få uppmärksamhet och förtroende från aktörer (som 
Malmö stad eller företag) som skulle kunna stödja dem i att utveckla sina aktiviteter men också hur de kan 
få tillgång till en trygg plats där det är möjligt att experimentera med olika möjligheter. I HKFs fall blir det 
även tydligt att social innovation kan ta tid för att utvecklas, ”Hur överlever man 11 år idéellt?”, vilket har 
varit nödvändigt för att de involverade aktörerna ska få tid att utvecklas och mogna. Har samhället tålamod 
med så långa tidsspann och hur kan man stödja långsiktiga processer när det gäller resurser och rum?

Barn i Stan
Barn i stan är ett projekt i stadsdelen Seved i Malmö som startats och bedrivits av den somaliska föreningen 
Hidde Iyo Dhaqan med finansiering från Allmänna arvsfonden mellan 2008 och 2011 och är numera 
avslutat. Hidde Iyo Dhaqan har cirka 250 medlemmar och verksamheten har tyngdpunkt på barn och 
ungdomar. Ett av föreningens mål är att underlätta integrationen av den somaliska invandrargruppen i det 
svenska samhället. Som ett led i detta arbete har de med hjälp av berättelser och stadsodling velat skapa 
kontakt mellan barn med invandrarbakgrund och seniorer med svensk bakgrund så att de tillsammans 
kan påverka miljön i stadsdelen till det bättre. Genom att knyta samman människor som sällan möts har 
de sociala kontakterna i området stärkts vilket ökat trygghetskänslan och förtroendet mellan invånarna. 
Initiativet har gett barnen andra förebilder och tillhandahållit en “trygg plats” - en sorts frizon - där barnen 
kan få vara sig själva avskilda från dem som “bråkar, rånar och pysslar med droger” på Seved. Denna 
trygga zon kan, via till exempel odlingarna, successivt utökas i stadsdelen så att invånarna kan ta den 

De lokala initiativen

4. Erfarenheter från tre workshopar 



10

Aluma
Aluma är en tidning som kommer ut en gång i månaden och säljs av hemlösa. Säljarna köper sina tidningar 
för 20 kr och säljer dem för 40 kr, mellanskillnanden behåller de. Initiativet har flera fördelar, bland annat 
förser det indivder som är både hem- och arbetslös med en inkomst så att de på sikt har möjlighet att skaffa 
en egen bostad. Säljarna får ta ansvar vilket skapar en bättre självkänsla samt att de får tillgång till ett 
socialt nätverk av andra säljare som kan stödja varandra. Samtidigt får de hemlösa en ny sorts kontakt 
med allmänheten då tidningen fungerar som en öppning för samtal. På så sätt förändras samhällets syn 
på hemlösa och vice versa. Att få tillgång till en inkomst minskar kriminalitet, vandalism och drogmissbruk.

Aluma belyser frågeställningar som kan uppstå i social innovation, till exempel när det gäller vem som ska 
betala skatt vilket riskerar att “falla mellan stolarna”. I Alumas fall har det lösts i dialog med Skatteverket 
och försäljningen av Aluma räknas som hobbyverksamhet. En annan utmaning är eldsjälen som spelar en 
stor roll i social innovation men riskerar att bränna ut sig eller att verksamheten blir för beroende av en 
individ. Därför  finns det behov av att hitta olika former av stöd åt eldsjälarna genom att de till exempel 
får tillgång till ett större nätverk. Även i det här fallet väcks frågor om hur man mäter och utvärderar de 
värden som skapas och om man kan använda verktyg som Social return on investment. Det är även viktigt 
att skapa trygghet, förtoende och tillit kring Alumas aktiviteter. (relation till andra aktörer/utrymme att 
misslyckas/spänning ideellt-privat-offentligt) Utmaningar för Aluma är bland annat det faktum att om de 
är framgångsrika förlorar de säljare (som får jobb och bostad), men säljare kan även dö. En mer teknisk 
utmaning är det kontantlösa samhället där säljare i framtiden måste kunna göra elektroniska transaktioner. 
I det fallet visade sig vikten av de tvärsektoriella och interdisciplinära möten som workshoparna inneburit, 

Miljonprocessesen 
Miljonprocessen är en nystartad konstellation där Behrang Miri och Karolin el-Jaleb från ungdomsorganisationen 
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte samarbetar med Johan Salo och Magnus Wallon från media- och 
teknikföretaget Do-Fi. Miljonprocessen fångar upp potentialen bland de boende i miljonprogramsområden 
och arrangerar events där de kombinerar engagerande pedagogik och interkulturell kompetens med 
nyskapande tekniska lösningar för att ge unga människor nya uttrycksmöjligheter. Behrang Miri och Karolin 
el-Jaleb har genom sitt arbete med RGRA många års erfarenhet av att engagera unga människor i globala 
och nationella frågor, mänskliga rättigheter och frågor gällande identitet etc. De arbetar framförallt med 
ungdomar som bor i Malmös ytter- eller miljonprogramområden för att skapa fler verktyg för delaktighet 
där man av tradition eller på grund av andra sociala omständigheter inte engagerar sig i samhällets 
demokratiska och formella processer. De har stor interkulturell kompetens där de blandar en engagerande 
tematisk pedagogik med socialt arbete, hiphop, media, dans, tjej- och killgrupper, arrangemangsråd etc. 
för att fånga upp ungdomar och låta dem kanalisera sina tankar och känslor till resten av samhället. 
Johan Salo och Magnus Wallon från Do-Fi har många års erfarenhet av att arbeta med engagerande 
teknologi i stadsrummet, via mobilen och på webben. Exempel på deras lösningar inkluderar allt från 
offentliga musikanläggningar som kan kontrolleras av mobiler till digitala graffiti-väggar och hjälpmedel 
för synskadade.

Miljonprocessen är ett av exemplen som ligger närmast att kunna gå in i en traditionell inkubator. 
Kombinationen av interkulturell kompetens och tekniska lösningar har en stor potential för att skapa 
engagemang hos unga människor kring demokratifrågor. Samtidigt visade det på en stor sårbarhet där 
många sociala innovatörer känner en osäkerhet och rädsla för att bli bestulen på sina idéer. Liksom många 
av de andra exemplen så visade detta på vikten av att skapa trygghet, förtroende och tillit när de ska 
förverkliga sina projekt.

tillbaka från dem som bråkar. Projektet har också lett till att kontakten mellan boende och fastighetsägare 
blivit bättre och i förlängningen medfört att värdet på fastigheter och bostäder ökat.

Projektet måste bedömas som mycket framgångsrikt, men nu när projekttiden och finansieringen är slut 
är den stora frågan hur de kan fortsätta med verksamheten och hur liknande initiativ kan bli långsiktigt 
hållbara. Barn i stans framgångar väcker frågan om möjligheterna för att utvecklas och växa: hur kan 
liknande initiativ och sociala innovationer skalas upp och spridas utan att förlora grundläggande kvaliteter? 
Vilka modeller kan användas? Vilken roll kan skaparna av projektet spela i att sprida kunskap och idéer? 
Kan de agera som coacher och dela med sig av erfarenheter?
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och den framtida inkubatorn bör kunna tillhandahålla, då Aluma direkt erbjöds hjälp med denna utmaning 
av Miljonprocessen där Do-Fi har den kompetensen.

Feed’us
Feed’us är en nystartad förening på Seved som består av ungdomar med erfarenheter av livet på gatan 
som vill hjälpa andra ungdomar som hamnat i en ond cirkel av brott, droger och skadegörelse. Feed’us 
vill visa andra unga att de kan göra något positivt i sina liv och nå en ljusare framtid. Ursprunget till 
föreningen var mötet mellan Feed’us-medlemmarna, som då hängde på gatan, och en äldre man som 
konfronterade dem och tyckte att de inte skulle slänga bort sina liv utan att göra något gott för samhället. 
Tillsammans med mannen kom de på idéen om en “förändringsverkstad” för unga. Feed’us idé är därför 
att ta vara på saker som anses  värdelösa i Sverige (gamla cyklar, datorer, möbler) som slängs i containrar, 
på gatan eller i sopstationen och renovera dem så att de fungerar och sedan skicka dem till länder där det 
råder brist på sådana produkter. Genom att skapa en mötesplats där ungdomar kan mötas och renovera 
gamla saker kan de göra något värdefullt tillsammans och bidra till samhället. Idag har föreningen 30 
medlemmar i åldern 10-25 år och en styrelse bestående av 6 personer. De har också ett stort nätverk av 
unga i Malmö och eftersom medlemmarna själva har erfarenheter från gatan så kan de nå ut till ungdomar 
som myndigheter har svårt att nå (de går till exempel inte till vanliga fritidsgårdar) och på så sätt bland 
annat “Minska gängkrig mellan ungdomar”). Feed’us vill inte bara skapa förändring i Malmö utan även i 
utvecklingsländer.

Feed’us idé har stor potential men de behöver stöd för att utvecklas. Detta stöd kan komma från Malmö stad 
men de var till en början tveksamma till att kontakta kommunen:
“Vi var rädda för att gå till kommunen då vi trodde att de skulle betrakta oss som bråkmakare som ställde 
till med knas”. Feed’us behöver möjlighet att få visa att de är trovärdiga. De visar också på behovet av att 
få stöd snabbt “innan energin försvinner”. Idag tar det lång tid. Men Feed’us visar också på hur viktigt det 
är att hitta rätt person och de berättar att de gjort det på kommunen och fått bra stöd. Även i Feed’us fall 
blir det tydligt hur viktigt det är att kunna artikulera och värdera det värde som de skapar samt att få hjälp 
att hitta fram till rätt form av stöd.

Gnistan/Kaninhotellet
Genom Gnistans öppna fritidsverksamhet och Kaninhotellet kan barn engagera sig i djurskötsel och 
dessutom lära sig om hållbar utveckling. Syftet är att föräldrarna ska kunna lämna sina barn och veta att de 
har bra fritidsaktiviteter medan de själva kan vidareutbilda sig och gå på kvällskurser. Barnen som lever i 
Augustenborg bor jättetrångt. Många har ingen möjlighet att ha kanin eller annat djur hemma. I stället kan 
de då komma till kaninhotellet och leka och sköta om djuren. Kaninerna skapar också sociala förutsättningar 
att umgås. Barnen är tillsammans och delar på ansvar och arbete. Genom Kaninhotellet får barnen dessutom 
lära sig om hållbar utveckling, till exempel odlar de själva  morötter och sallad i odlingslådor utanför. 
Spillningen från burarna används som jordförbättring och kaninungar som föds säljs till djuraffärer. Andra 
aktiviteter som anordnas av Gnistan är lek, läxhjälp, danskurser, tonårskvällar, bordtennis, föräldragrupper. 
Gnistan fungerar även som länk till studier och arbetsmarknaden och främjar på så sätt integrationen i 
området. Verksamheten startade 1997 av Safija Imsirovic som insåg att en fritidsverksamhet som var öppen 
kvällstid skulle kunna ge föräldrar möjlighet att gå kvällskurser och exempelvis lära sig svenska. Efter en 
period av ideellt arbete och studiecirklar fick verksamheten stöd av allmänna arvsfonden, MKB och Fosie 
stadsdelsförvaltning. Idag är den en permanent verksamhet inom Fosie stadsdelsförvaltning.

Det här exemplet visar på vikten av att titta på hela värdeproduktionen. Den kommunala verksamheten är 
ofta uppdelad i olika förvaltningar med skilda verksamhetsfokus samtidigt som många initiativ kring social 
innovation spänner över flera områden. Även om Gnistan och Kaninhotellet primärt handlar om barnomsorg 
så är initiativen också starkt relaterade till förvaltningar som ansvarar för arbete och integration. Hur kan 
olika förvaltningar arbeta tillsammans och ta ett gemensamt ansvar för att stödja sociala innovationer? 
Exemplet visar också på hur en lokalt verksam eldsjäl har en unik insyn i lokala behov och vilka åtgärder 
som krävs för att skapa en hållbar förändring. I dag är initiativen en del av Malmö stads verksamhet men 
det är värt att fråga sig om det hade funnits andra vägar för det att växa och bli en del av samhället?
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Dilemman: Man kan arbeta mer kreativt och 
självständigt om man står utanför kommunen. 
Vad går förlorat när ett initiativ lyfts in och 
blir kommunalt? Vad är positivt med att gå in i 
kommunen? Vad finns det för alternativ?

Några andra inspel gällde inkubatorn som 
”kunskapscentrum”, ”opinionsbildare”, 
”tankesmedja”, ”inkubatorförvaltning” 
eller ”sambandscentral”. Till exempel 
”sambandscentral” pekar på behov av en plats 
där all kunskap samlas och dit man kan gå 
för att få vägledning och kontakt med andra 
aktörer. Sambandscentralen blir en stabil bas, 
kunskapsresurs, och bas för samarbete mellan 
samhällets resurser. Den kan också förmedla 
kunskap om vem som gör vad i staden och 
koppla ihop personer. Vidare ska inkubatorn 
ha ett starkt mandat (t ex som tankesmedja) och 
inte bara ägna sig åt rådgivning.

Sist, men inte minst, har vi uppfattat att de sociala 
aktörerna gärna ser sig själva som aktiva byggare 
av inkubatorn, ”vi som byggare måste vara 
ägare”. Exempel kan vara ”miljonprocessen” 
som resurs i opinionsbildning kring social 
innovation och för inkubatorn eller ”FeedUs” 
eller Barn i stan som testexempel i uppbyggnad 
av inkubatorn. Vad som understryks är att de 
redan verksamma sociala innovationsaktörerna 
vill bli mer synliga och inte bara involveras i 
förstudier av inkubatorplanerna.

Aktörer, relationer och nätverk

Under detta tema framkom frågeställningar om 
förtroende, tillit, ansvar, roller och beroenden.

Förtroende och tillit: Många aktörer uttryckte 
en rädsla för affärslivet. Det fanns även en 
rädsla för idéstöld från de sociala aktörerna, 
men också en osäkerhet hos tjänstemän i den 
operativa verksamheten. Angående risken för 
idéstöld framfördes förslag om möjlighet att 
bjuda in till ”trygga konsortier” där idéer skulle 
kunna diskuteras öppet. Också tankar om ett 
”idémäkleri” framfördes.

Ansvar och ägandeskap: ”Ska människor 
ta ansvar så behöver ansvar släppas.” Vilket 
utrymme ger man till andra? Ägandeskap? 
Systemets tröghet framhölls. Både ideell, privat 
och offentlig sektor behöver utveckla sig. 
Det gäller utveckling av strukturer inom både 
föreningsliv och stödfunktioner och att det också 
handlar om att sammanföra krafter inom den 

Framväxande teman

Utifrån deltagarnas input och reflektioner 
under de två första workshoptillfällena har vi 
uppfattat fyra centrala teman och dilemman för 
en inkubator för social innovation. Dessa, som 
låg till underlag för scenarioskapandet under 
den avslutande workshopen, kan kort beskrivas 
som:
 - metaforer för eller bilder av en inkubator för 
   social innovation i Malmö;
 - aktörer, relationer och nätverk;
 - resurser, finansiering och bedömningskriterier;
 - kunskap, lärande och utveckling av idéer.
Nedan summerar vi några centrala påståenden 
i relation till dessa teman och dilemman.

Inkubatorn som …
I förhållande till de deltagande aktörerna var 
den dominerande bilden av en inkubator för 
social innovation i Malmö mer än ett hus och en 
handfull rådgivare. Ett perspektiv, ”Inklustrator 
2.0”, betonar att inkubatorn finns med hus och 
rådgivning på många nivåer och snarare ska 
ses som ett nätverk av samverkande ”fraktala” 
inkubatorer som alla utför en inkubatorfunktion. 
I detta ”inklustrator” perspektiv kan till exempel 
både Herrgårds kvinnoförening och Barn i stan 
ses som ”fraktala” inkubatorer i ett system av 
samverkande inkubatorer. 
Dilemman: Är föreningar inkubatorer? Kan det 
finnas ett företag som ”sköts” av inkubatorn där 
nya sociala företag eller kooperativ kan pröva 
sina vingar? Det lokala är viktigt och att den 
kunskap som utvecklas går att applicera i den 
lokala kontexten. Den affärsutveckling som 
tillhandahålls måste också vara flexibel utifrån 
olika behov.

Ett annat huvudperspektiv, inkubatorn 
som ”frizon”, betonar vikten av en öppen 
experimentverksamhet där under en 
tidsperiod undantag kan göras från lagar 
och avtal kring t ex arbetsrelaterat stöd eller 
praktiker som kommunala uppdelningar i 
separata budgetområden som alla berör 
inkubatorverksamheten.

Ett tredje perspektiv på inkubatorn, ”folkrörelse 
2.0”, knyter an till folkrörelsetraditionen och 
bildningsidealet. I detta ”traditionella” perspektiv 
ligger fokus på inkubatorn som stöd till ideella 
organisationer och aktiva medborgare som den 
sociala innovationens huvudsakliga drivkraft. 
Till detta perspektiv kan knytas frågeställningar 
om gränsdragningar - ”inkubatorn finns därute”. 
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Behöver inte vara de mest bärkraftiga idéerna. 
Hur och vem ska bedöma? Förlita sig på 
underperspektiv, inte bara på överperspektiv 
(inifrån/utifrån).

Det nya föreningslivet: Ett dilemma är att det 
nya föreningslivet som inte ser ut som det gamla 
och därmed går miste om ekonomiskt stöd, dvs 
stöd som inte bygger på medlemsantal. Den 
nya folkrörelsen ses som hot av de etablerade 
organisationerna.

Tidsperspektiv och pluralism: Vikten av 
långsiktiga planer och långsiktigt perspektiv 
framhölls, men också att det måste finnas 
utrymme för kortsiktiga projekt. (vissa projekt 
har stort värde, men bara under en begränsad 
tid). Myllret är viktigt (mängder med olika 
initiativ). Hur bibehåller man engagemang?

Trygghet: Framhölls vikten av trygghet för att 
ta ett stort steg. Från ”a-kassa” till ”verksamhet, 
kan former skapas där människor initialt kan 
behålla arbetslöshetsunderstöd när en förening 
utvecklas mot socialt entreprenörskap? Hur kan 
aktiviteter hos AF, AIC, Center för nyanlända, 
F-kassa och sociala myndigheter samlas och 
synkroniseras för att stödja de sociala aktörerna.

Fördelning av resurser och villkor för stöd: 
En central fråga gäller att se över kommunens 
”värderingssystem” så att de mer jämställer 
”gamla” etablerade aktörer och det ”nya” 
föreningslivet. Det handlar också om att kunna 
värdera effekter så som minskad skadegörelse 
och kriminalitet. Ett förslag som framfördes 
handlade om att förvaltningar bidrar till en 
gemensam pott som fördelas beroende på 
”Social Return Of Investment”. Detta skulle vara 
en pott som förutsätter att man samarbetar på 
tvärs. Ett annat förslag gällde att en förutsättning 
för att en social aktör får stöd är att man blir 
mentor åt någon annan förening. Ytterligare 
ett förslag framhöll möjligheten av att utveckla 
stöd liknande dem inom ”kultursektorn”. Några 
andra synpunkter: Man måste våga säga 
att ett projekt inte är så bra (kritik är känsligt 
inom det ideella). Det blir revirtänkande. Vem 
bestämmer? ”Organisera event ute i stadsdelen, 
där folk diskuterar och bedömer olika lokala 
initiativ!” Har Inkubatorn egna ekonomiska 
medel eller förvaltar man andras resurser? “Jag 
tycker att det är viktigt att vi förstärker det lokala  
för att plocka in initiativ utifrån”. Var passar 
”det udda” in i existerande strukturer och det 
som riskerar ”falla mellan stolarna”? Av vem 

ideella sektorn och inte bara gå till kommunen. 
Det framfördes vidare tankar om att social 
innovation ofta uppstår när sektorerna möts 
och samarbetar och mer specifikt att inkubatorn 
skulle kunna ses som match-making av alla 
aktörer i ett specifikt fall.
 
Roller: Vilken roll ska kommunen, regionen, 
entreprenörer, frivilliga och företag ta 
och eller ha? Föreningars arbete är ofta 
värdegrundsbaserat och det framfördes 
att föreningar kan förlora den kritiska och 
alternativa rollen, rollen som opinionsbildare 
om de blir sociala företag. Det framhölls också 
dilemmat med frivilligt arbete i kombination 
med mer fasta arbetstillfällen.

Personberoenden: En roll som speciellt 
uppmärksammades var eldsjälen: ”Som eldsjäl 
behöver jag bli sedd och respekterad, och 
det är inte heller en bra term!” . Det typiska 
projektförloppet går från ideellt engagemang 
till (treårigt) projekt till krisläge (brist på resurser 
och energi). Eldsjälen riskerar att bränna ut sig 
och kan ha svårt att hitta rätt person och stöd 
inom kommunen. Andra dilemman handlar 
om att då verksamheten växer så förändras 
eldsjälens roll, vidare att det ideella blir mer och 
mer styrt av offentliga mål.

Resurser, finansiering och bedömningskriterier

Under detta tema framkom bland annat 
frågeställningar och dilemman som har att göra 
med fördelning av resurser och tillgång till stöd, 
”kvalitetssäkring”, pluralism, tidsperspektiv, 
trygghet och det nya föreningslivet.

Kvalitetssäkring: kriterier eller tillit i relationerna: 
Ett övergripande dilemma är att det är svårt att 
beskriva samhällsekonomiska ”värden”, det som 
inte har en prislapp. Det finns ett stort behov av 
stöd till att beskriva dessa värden och redovisa 
resultat, t ex sociala bokslut och social revisor 
eller mer generellt kunskap och stöd i att hantera 
SROI (social return of investment). Affärsvärlden 
skrämmer och de samhällsekonomiska värdena 
riskerar att tappas bort.

De sociala aktörerna behöver hjälp med att 
identifiera värden och också kvantifiera. Viktigt 
att kunna mäta de positiva effekterna för att 
använda dem som underlag. Verksamheten är 
fundament för vilket stöd man kan få. Det finns 
vissa generella kriterier, men mycket är specifikt. 
Personliga kontakter? Vem har ingångar? 
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sig fiska i stället för att få fisk”. Ett förslag om 
gemensamt lärande och ömsesidig förståelse 
gick ut på att kommunala tjänstemän får jobba 
6 mån inom den idéburna sektorn (och tvärt 
om). Det behövs också stöd utifrån. ”Vi måste 
strukturera mer! Ideella sektorn bra på innehåll, 
men vi är ofta ostrukturerade!” Ett villkor för 
framtida finansiering är en ny kultur kring 
verksamhetsstyrning, men den måste bygga på 
relationer som byggs upp i förväg och över tid. 
“Om 20 år ska vi ha ett samhälle där det här 
fungerar av sig själv, det är så här man tänker.”  
Utöver de lokala sociala innovatörerna så 

och hur ska t ex skatt betalas?

Kunskap, lärande och utveckling av idéer: 
Ett grundläggande perspektiv gällde social 
innovation som bildningsprocess. Mer specifikt 
diskuterades bland annat juridiska aspekter 
så som hur systemet kan anpassas till nya 
initiativ, hur lokala aktiviteter kan stödjas, 
ändring av upphandlingsregler, och mer 
generellt hur rutiner kan brytas i kommuner och 
hur utbildning i ”nytänk” kan komma igång. 
Vidare diskuterades kapacitetsbyggande 
inom den ideella sektorn utifrån devisen ”Lära 

En konformad inkubator med ”Intermediärer” i mitten
Ingången till denna inkubator är en frizon där det finns en mångfald människor som på olika sätt jobbar i 
samhället och som identifierar saker som behöver göras (i projektform eller som enskilda människor/aktörer). 
I denna inkubator är kommun, näringsliv, högskola, region, stat viktiga men de är inte de mest centrala. 
De mest centrala är ”Intermediärer” som ser och fångar upp idéerna och aktörerna och som hjälper dem 
att möta de tunga institutionerna som sitter på mycket resurser, lagar, förordningar. Intermediärerna hjälper 
till att översätta allas drömmar till byråkratiska former. De kan också ge nya perspektiv och synsätt samt 
föreslå nya organisationsformer. Det måste finnas en stor variation av intermediärer eftersom de skapar/
faciliterar olika slags projekt (beroende på vilka de är). De behöver ha mycket mod för att våga prova det 
annorlunda. Typiska exempel på intermediärer är Behrang Miri, DoDream, Uppstart Malmö. Kulturarbetare 
kan också ha en central roll i inkubatorn. Det är också centralt att de stora etablerade aktörerna vågar ta in 
personer i sina organisationer som kan möta detta i form av intraprenörer som skapar utrymme. Det måste 
mjukas upp från flera håll.

Centralt i denna inkubator är också attitydarbete och att hitta strukturer som motverkar förutfattade meningar. 
Gruppen föreslog ”Synvändan”, en attitydförändring där man vågar låta det oväntade hända och är 
öppen för saker man inte förväntade sig.

En Frizon med “Crowd-Judging” som styrs av stadens sociala innovatörer
Inkubatorn är en frizon som stödjer och kompletterar det engagemang som finns ute bland stadens sociala 
innovatörer. Det är dessa aktörer och initiativ som styr och påverkar inkubatorn (inte tvärt om). Malmö 
stad och Malmö Högskola är också självklara parter (den senare med både följe- och aktionsforskning). 
Inkubatorn finns på en fysisk plats där centrala aktörer kan få sitta (kanske utan kostnad). Den har också en 
mobil del som tar sig ut till initiativen (framförallt med kunskap):
 - Den hjälper till med kostnadsfri tillgång till socioekonomiska bokslut.
 - Den informerar om och slussar vidare till andra stödstrukturer (ex. Coompanion, Centrum för 
   publikt entreprenörskap).
 - Den kan hjälpa små aktörer att söka ESF medel (och ge dem legitimitet så att de kan söka).
 - Den är en frizon för arbetssökande som får nya möjligheter till sysselsättning (arbetssökande är 
   också en stor resurs för inkubatorn). AF/AIC är därför viktiga parter.
 - Den hjälper aktörer (kommunen, regionen) att upphandla med sociala kriterier.

Det är oklart om Inkubatorn har egna medel att dela ut eller om man bara fördelar andras pengar. För att 
sociala innovatörer ska få pengar ställs motkrav (exempelvis på att arbetet struktureras). Initiativ bedöms 
genom ”Crowd-Judging” där olika aktörer och initiativtagare samlas för att presentera sina förslag. Den 
samlade gruppen bedömer vilka som är de bästa förslagen.
Tillit och förtroende är centrala begrepp för inkubatorn, dels i relation till näringslivet och dels mellan 

Fyra exempel på scenarier

Under den tredje och avslutande workshopen arbetade deltagarna i fyra grupper med att ta fram olika 
scenarion för hur inkubatorn skulle kunna se ut och fungera. Dessa presenteras nedan.



15

sociala innovatörer (där man är rädd att idéer ska stjälas). En möjlig lösning är att skapa en trust där aktörer 
får träffas på liknade villkor och med tystnadsplikt. Inkubatorn skapar också trygghet för investerare genom 
att agera mellanhand och följa upp små projekt som investerare normalt har svårt att investera i.

På sikt blir inkubatorn ett centrum för kunskap och opinionsbildning där beslutsfattare kan hitta bättre 
underlag för kloka beslut som ändrar strukturerna. En förhoppning är att den leder till folkrörelse 2.0 och 
social innovation som bildningsprocess.

En decentraliserad blomformad inkubator där bladen är ett nätverk av resurser
I den blomformade inkubatorn kan det finnas ett centralt kansli i mitten och bladen är ett omgivande nätverk 
av resurser i form av rådgivning, pengar eller lokaler. Bladen kan ses som en resurspool. Allt behöver inte 
finnas centralt i en specifik lokal utan behövs det till exempel juristkompetens så finns den i omnejden. De 
social innovationerna har sina egna specifika behov och därför behövs en flexibel pool av resurser som 
passar de specifika behoven hos ett initiativ istället för en stereotyp lösning för alla. Resurspoolen tar vara 
på de resurser som redan finns. Behövs en verkstad och det redan finns en i till exempel Stapeln så behöver 
man inte bygga en till. Det är viktigt att förstärka det lokala. Initiativen finns därute och ska därför inte 
samlas i en central nod utan ska få utvecklas och växa fram i sin omgivning.

Inkubatorn fungerar som en frizon för mentala, strukturrella och i viss mån juridisk barriärer. Framförallt 
handlar det om en attitydförändring där man går in i inkubatorn med en vidgad syn. Inkubatorn fungerar 
även som testbedverksamhet, liknande den som finns inom clean tech idag, där man kan testa idéer i liten 
skala i staden för att se om det finns potential att växa.

I den blomformade inkubatorn är jämlikt partnerskap och jämlik maktfördelning viktigt. Därför ska inkubatorn 
inte bara styras av de ”stora elefanterna” (till exempel Malmö stad, Malmö högskola, Uppstart Malmö) utan 
de sociala innovatörerna måste få lika stor makt.

Inkubatorn har tillgång till en rejäl fond vars startkapital kommer från kommunen, regionen och näringslivet. 
Ur fonden kan man söka lån om man har en affärsidé och betala tillbaka om idén bär frukt. Om ett initiativ 
får ett litet bidrag som ger stor samhällsekonomisk vinst så ska vinsten kunna gå tillbaka till fonden som på 
så sätt kan växa. Ett dilemma för små organisationer är att de ofta inte har likviditet för att söka EU-medel. 
I ett sådant läge skulle inkubatorn genom fonden kunna stå för den likviditeten. Inkubatron skulle också 
kunna bistå med att skapa kluster av små bolag som gemensamt söker EU-medel (en modell som Media 
Evolution använt).  

Inkubatorn som en spiral där man kan komma in på olika nivåer
Inkubatorn fungerar som en spiral där man beroende av hur mycket stöd och resurser som behövs kan 
komma in på olika nivåer. Vissa behöver mycket stöd, en del behöver lite mentorstöd och någon annan 
behöver bara tillgång till ett nätverk. Det viktiga är att det inte blir en modell för alla. I mitten av inkubatorn 
finns Malmö stad men i ett ömsesidigt och jämställt förhållande till andra aktörer. Malmö stads centrala 
position bygger enligt gruppen på erfarenheter från MINC där staden som ägare gjort det möjligt att 
göra mycket som andra inkubatorer i Sverige inte haft möjlighet till. Att en ägare skjuter till finansiering är 
betydelsefullt. MINC kan också fungera som förebild som en naturlig mötesplats med en tilltalande atmosfär, 
bland annat genom lunchrestaurangen, vilket lockar aktörer från privat, offentlig och tredje sektor att gå dit.

Även i den här inkubatorn återkommer idén om en frizon där man kan testa nya saker och till exempel 
utmana lagstiftning för att hitta innovativa lösningar. Här skulle man också kunna testa nya metoder för att 
utveckla helt nya affärsmodeller eftersom de som finns idag kanske inte fungerar i det här sammanhanget. 
När det gäller nya ekonomiska modeller så skulle inkubatorn bygga mycket på nya begrepp som ”social 
impact bonds” och ”social return on investment”. Gruppen tog upp hur Safija Imsirovic kunde lägga fram 
fakta och siffror på vad Gnistan genererat och att det är viktigt att det finns metoder för hur man kan räkna 
fram resultat. En resurs som inkubatorn kan tillhandahålla är nya metoder för att räkna ut ”sociala” resultat. 
Inkubatorn skulle också kunna arbeta med att koppla CSR till crowdfunding genom att skapa en lokal 
crowdfunding för dem som finns med i inkubatorn där företag kan gå in som finansiärer och därmed ta ett 
lokalt samhällsansvar.

Den spiralformade inkubatorn skulle ha en rad nya funktioner för att stödja sociala innovationer. Till exempel 
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är det viktigt att hitta nya sätt att lyfta fram, premiera och kommunicera de sociala innovationerna på. 
Små organisationer skulle därför kunna bygga upp sin kommunikationskapacitet i inkubatorn. Inkubatorn 
skulle också kunna ha ett program med ”social entrepreurs in residence” (gästentreprenörer) som kan ge 
internationella influenser och bidra med perspektiv som ställer saker på ända. Gruppen nämnde också 
MEDEAs Living lab metodik som ett sätt att i inkubatorn genererar nya idéer mellan privat, offentlig sektor 
och akademien. Inkubatorn skulle också kunna vara värd för ett alternativt sätt för att pitcha idéer (liknande 
arkitekttävlingar), där till exempel ett företag eller Malmö stad först bjuder in andra att delta i att lösa en 
samhällsutmaning. Inkubatorn skulle i ett sådant sammanhang kunna ge stöd till mindre aktörer så att de 
skulle kunna delta i samarbeten.

För att ge inkubatorn legitimitet är det viktigt att mobilisera det omgivande samhället så att alla känner att 
den är en angelägenhet och att det finns möjlighet för alla att vara med. I det sammanhanget nämndes 
också idén om ”inklustratorn” där man tar tillvara de initiativ och erfarenheter som redan finns runt omkring 
i olika områden.
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5. Slutsatser

samt säkra ett inflöde till inkubatorn och andra 
stödfunktioner som Uppstart Malmö, MINC eller 
Coompanion.

En viktig funktion för en ”förinkubator” handlar 
om att skapa en ”frizon” där tjänstemän, 
medborgare, näringsliv får möjlighet att prova 
nya arbetssätt och där ömsesidiga läroprocesser 
vidgar förståelsehorisonten bland alla parter. 
En förinkubator tar vara på initiativ som finns 
där ute och kopplar samman dem med resurser 
som kan förstärka dem. Den är en tydlig länk 
mellan olika kompetenser och har en förmåga 
att prova idéer i liten skala. Den har ett starkt 
mandat och kan hitta lösningar på tvärs av olika 
förvaltningar.

Värde produceras av olika aktörer och 
initiativ (i stigande grad) hela vägen genom 
förinkubatorn. Det finns en tydlig rörelse mot 
ökad värdeproduktion för samtliga initiativ. 
Vissa initiativ är mer mogna och ligger närmare 
en kommersiell marknad (4), andra producerar 
främst socialt värde för det omgivande samhället 
(2). Detta värdet kan räknas hem som Social 
Return of Investment (SROI). De olika initiativen 
behöver olika former av stöd beroende på var i 
kedjan de befinner sig och beroende på vilken 
verksamhet de bedriver (fig.2).
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(fig.2)

Workshopprocessen  har tydligt visat 
på betydelsen av att fokusera på hela 
innovationskedjan, allt från idéer som 
initieras av stadens invånare och föreningar, 
till välstrukturerade entreprenörer redan 
mogna att gå ut på en kommersiell marknad. 
Detta har i sin tur visat på behovet av en 
”förinkubator” som kan skapa ett inflöde till 
en mer traditionell inkubator. Under ett möte 
med Stadskontoret diskuterades möjligheten att 
länka en sådan ”förinkubator” till Malmö stads 
planer på att etablera innovationsforum ute i 
Områdesprogrammen.

Vikten av att satsa på en förinkubator som 
komplement till och del av inkubatorn för social 
innovation handlar också om vem som får 
möjlighet att vara med och bygga det framtida 
samhället. Även om det finns en växande 
marknad inom socialt entreprenörskap så finns 
det också en risk att dessa marknadsandelar 
går till redan väletablerade entreprenörer 
som ser nya affärsmöjligheter inom området. 
Detta är i grunden positivt men det är centralt 
att aktörer som verkar och lever i Malmö 
och dess förortsområden (och som inte är så 
väletablerade) också får en chans att komma 
in på denna marknad för social innovation. 
En förinkubator skulle mobilisera och i olika 
faser förbereda dem för dessa möjligheter 
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När initiativ mognat tillräckligt för att gå vidare 
från förinkubatorn så kan de som passar som 
rena affärsverksamheter att slussas in i Uppstart 
Malmö eller Minc beroende på vilket fokus 
de har. Andra kan inlemmas som en del av 
Malmö Stads ordinarie verksamhet (ett exempel 
på det senare är Gnistan) eller slussas vidare 
exempelvis till Coompanion. Det centrala är att 
ta vara på alla de olika stödverksamheter som 
redan finns etablerade samt att tillhandahålla 
en mängd olika stödfunktioner som kan bidra 
till att ett gynnsamt innovationsklimat skapas i 
hela Malmö.

Förinkubatorn hjälper också till att länka 
resurser från Minc, Coompanion, Malmö Stad 
etc. till initiativ som har nått olika mognadsgrad. 
Malmö Högskola skulle också kunna stödja 
Innovationsforum/Förinkubatorn/Inkubatorn 
genom till exempel Living Labs och konkreta 
metoder för hur idéer kan testas.

Med en uppdelning i “förinkubator” och en 
mer traditionell inkubator blir det centralt att 
betona helheten och samspelet mellan dessa 
båda. Även om (som rapportens titel syftar 
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på) mycket kunskap och många initiativ redan 
“finns där ute” bedömer vi att de största 
insatserna behöver läggas på förinkubatorn 
för att få en fungerande innovationskedja. Det 
är också viktigt att de sociala innovatörer som 
i dag är aktiva ute i områdesprogrammen får 
en viktig roll i inkubatorn eftersom de både har 
en “blick” för vad som behöver förändras och 
förståelse för hur sociala innovationer skapas. 
De har också en lokal förankring och en stark 
motivation att arbeta med samhällsförändring.

Sammantaget gör detta det relevant att 
tänka ihop planerna på en inkubatormiljö 
för social innovation så att den innefattar 
och stödjer samspel mellan förinkubatorer, 
en mer traditionell inkubatorfunktion och 
Malmö Stads planer på Innovationsforum i 
områdesprogrammen (fig.3).
Hur en sådan länk kan skapas måste utforskas 
vidare och förankras i Områdesprogrammen, 
i Näringlivskontoret och på tvärs av olika 
förvaltningar samt dra nytta av alla de aktörer 
inom social innovation som på olika sätt är aktiva 
i stadens utveckling genom en motsvarande 
process som legat till grund för denna rapport.

(fig.3)
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Utöver de lokala sociala innovatörerna så har 
tjänstemän från Malmö Stad, representanter 
från näringslivet samt olika processtödjande 
aktörer deltagit (se komplett lista nedan).

Alf Condelius Medea
Amaduh Bah Feedus
Anders Emilson Medea
Anna Seravalli Medea
Anto Tomic Malmö stad
Barbro Lindén Coompanion
Behrang Miri Miljonprocessen
Birthe Muller Röda korset
Bjarne Stenquist Malmö stad
Björn Wäst Skåne stadsmission
Charlotte Petersson Urbana studier
Charlotte Ziethen Coompanion
Christina Merker-Siesjö Yalla Trappan
Ebrima Jameh Feedus
Fiona Winders Malmö stad
Fredrik Björk Urbana studier
Fredrik Rakar Rhefab Management
Hanna Sigsjö Malmö Högskola
Helene Granqvist Do Dream
Hjalmar Falk Malmö stad
Ingemar Holm Centrum för publikt entreprenörskap
Jennie Järvå Aluma
Jila Moradi Herrgårds Kvinnoförening
Johan Dahlén Media evolution
Johan Salo Miljonprocessen
Lars Flygare Barn i stan
Lena Eriksson Malmö stad
Lindo Petersen Feedus
Luciano Astudillo Uppstart Malmö
Mona Masri Selfmade
Nicoras Ljogu Feedus
Nils Phillips Centrum för publikt entreprenörskap
Paula Kermfors Righteous Fashion
Pelle Ehn Medea
Per-Anders Hillgren Medea
Sabina Dethorey Malmö stad
Safija Imsirovic Malmö stad
Svenjohan Davidsson Malmö stad
Tommy Wegbratt Malmö stad
Ulrika Forsgren Högman Artkom
Åsa Skogström Hungerprojektet

6. Deltagare i workshopparna
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