
Region Skåne: Vi kan lära av varandra 

 

− Det är viktigt att regionerna funderar över vad sociala innovationer 

innebär och varför de ska jobba med detta, säger Ulf Kyrling, ansvarig 

för social innovation i Region Skåne. 

− I Skåne handlar det mycket om att lösa samhällsutmaningar. Men det 

kräver en bred delaktighet och nya krav på de regionala 

utvecklingsprocesserna.  

− Vi har mycket att lära av varandra i regionerna.  

 

− Social innovation kan upplevas som något nytt, men egentligen är det 

benämningen som är ny. Samverkan kring problem har funnits ända sedan 

människans barndom, säger Ulf Kyrling, ansvarig för samhällsentreprenörskap 

och social innovation i Region Skåne.  

Trippel-helix räcker inte 

Ulf berättade om vad Region Skåne gör inom området och varför:  

− Skälet att Region Skåne arbetar med samhällsutmaningar som förnybar 

energi, rent vatten, alternativa former i vården, ungdomsarbetslöshet, 

fattigdom, resurssvag offentlig sektor, åldrande befolkning är inte främst för 

att lösa socialt problem i specifika bostadsområden, utan för att alla delar 

behövs för att få en bra samhällsutveckling.  

− Det räcker inte med traditionell trippelhelix-samverkan, säger Ulf. De nya 

utmaningarna innebär att också andra delar av samhället måste engageras: den 

sociala ekonomin och den idéburna sektorn, lika väl som civilsamhälle och 

engagerade medborgare.  

− Samtidigt har vi i offentlig sektor en roll att som neutral aktör koordinera 

samarbetet och tillgodose alla sektorers behov.  

I Skåne är många aktörer involverade i arbetet. Särskilt viktiga aktörer är 

Mötesplatsen för social innovation, Malmö stad, Coompanion, Centrum för publikt 

entreprenörskap − en inkubatorsmiljö för enskilda samhällsentreprenörer, Nätverk 

Social ekonomi Skåne − en paraplyorganisation för 25-30 sociala 

entreprenörskapsaktiviteter. 

Behov av utbildning och samarbete 

En betydelsefull komponent är den överenskommelse om samverkan som finns mellan 

Region Skåne och den idéburna sektorn för perioden 2010-2014.  

− Det finns ett bra utbyte mellan de regionala aktörerna. Vi deltar i olika 

aktiviteter och sitta i varandra styrelser.  

Ulf poängterade behovet av kompetensutveckling, både inom ”stödsystemet” och hos 

sociala entreprenörer.  

− Det handlar om utbildning, tillgång till finansiering, investerings- eller 

utvecklingskapital, nätverk, inkubationsverksamhet och forskning. 



− Regionerna skulle kunna samarbeta mer kring kunskapsinhämtning och 

erfarenhetsutbyte om sociala innovationer och socialt entreprenörskap, säger 

Ulf.  

Maria Lindqvist 


