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Malmö - paradoxer och utmaningar

Innovation 
Hållbar stadsutveckling 
Fattigdom/ojämlikhet 
Våld/kriminalitet







”From	industrial city	to city	of knowledge”



Hållbarhet - från miljö till socialt

Co-creation





Social innovation 
 
”Nya angreppssätt och lösningar på 
sociala behov eller gemensamma 
problem som implementeras och 
uppnår effekt i samhället.  
 
Sociala innovationer är inkluderande 
och skapar nya sociala relationer 
eller samarbeten” 





Penta helix: 
[LÄNK]

https://blogg.mah.se/urbinnovate/2015/04/27/penta-helix-conceptualizing-cross-sector-collaboration-and-social-innovation-processes/


Malmö högskola - Social innovation 
• Forskning 

• Projekt (EU, lokala/nationella, samverkan) 

• Forskningsnätverk (Urban commons; Alternative Futures etc.) 

• Kommunikation/plattformar 

• MISTRA Urban Futures 

• Mötesplats SI 

• Institutet för Hållbar Stadsutveckling 

• Storm 

• Undervisning 

• Grundnivå 

• Internationell masters



• 9:30-10:20 Storm (Innovation@mah) 

• 10:45 STPLN 

• 11:15 Connectors  

• 12:30 Lunch @Yalla Sofielund 

• 13:00 Yalla Sofielund 

• 13:30 BID Sofielund 

• 15:00 Centrum för Publikt Entreprenörskap/Social Innovation Skåne



STPLN
Fastigheten: Ägs av Malmö Stad; Drift: Skate: Gatukontoret; STPLN: Kulturförvaltn. 
Verksamheten drivs av STPLN (Ideell förening); Connectors (Ideell förening) 

”We believe that creativity is the engine of Malmö's economic, social and  
cultural well being.”



Nobelvägen 23

Lokal: Privatägd 

Yalla Sofielund: Projekt (ESF, Malmö Stad projektägare; partners - bland annat Yalla Trappan) 
”En systematisk samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn för att skapa fler och 
långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad” 

BID Sofielund (Fastighetsäg. Sofielund): Förening - fastighetsägare, Malmö Stad, byalag etc.  
”En modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område” 

Yalla Sofielund



Social innovation Skåne/CPE
Social Innovation Skåne: ERUF-projekt; projektägare Coompanion, partners Region 
Skåne, CPE, Malmö högskola/MSI 
”Social Innovation Skåne vill att fler människor ska få möjligheten att bidra till att hitta 
smarta kreativa lösningar på våra gemensamma utmaningar och möjligheter” 

CPE: Ideell organisation (initiativ från civilsamhället) 
”Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och 
rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång 
till våra sektorsövergripande nätverk”


