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skillnad!

Samhällskontraktet  
Allt vi gör inom nya Samhällskontraktet utgår från vår vision och mission. 
Vår vision är målet vi strävar mot och fungerar som vår kompass: 
”Ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som  
invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential 
genom hela livet.”

Vår mission beskriver hur vi arbetar för att uppnå visionen: 
”Tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, skapa lärande, främja hälsa,  
sprida kunskap och insikter genom målmedveten och innovativ samproduktion 
mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv.”

I allt arbete utgår vi från kommunernas, regionernas och högskolans måldokument 
och Agenda 2030.



Strategisk utveckling 
Under 2021 fortsatte arbetet med ett omfattande 
omtag av hela samverkansarenan. All strategisk  
utveckling matchar framtagna direktiv från styrelsen. 
• Anta komplexa samhällsutmaningar
• Bygga partnerskap
• Spets/välja ut frågor på tvären – bort från stuprör
• Fokusera och skapa gemensam prioritering 
• Bättre struktur för kommunikation inom och  

mellan parter
• Utveckla processerna och metoderna för samverkan 

och samproduktion 
• Matcha Samhällskontraktets mål med samtliga 

parters mål
• Säkra en lärandeprocess
• Tydlighet i vad SK är och vad det inte är

Styrning
Ny vision och mission togs fram i en gemensam 
process med parterna. Utifrån prioriterade perspek-
tiv skapades ett canvas och kriterier för att kunna 
bedöma vilka initiativ som ska gå vidare från  
samhällslabb till pilotfas.  

Ledning och organisation
Ny design av verksamheten utformades utifrån in-
novationslogik och besår nu av tre funktioner:  
Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakade-
min. Aktiviteter inom samtliga funktioner har genom-
förts. Nya uppdragsbeskrivningar och leveranser 
togs fram för samtliga roller i Samhällskontraktet. 
Nya interna styrgrupper formerades hos parterna. 

Förankring
En rad förankringsaktiviteter skedde primärt under  
våren i form av dialog med interna styrgrupper,  
föredrag för politiken, nyckelfunktioner och prioriterade 
grupperingar. 

Vidareutveckling av innovationslogik
Tillsammans med MDU och RISE vidareutvecklades 
innovationslogiken utifrån ett innovationsledning-
sperspektiv förankrat i relevant forskning inom 
ledarskap och organisation för innovation.

Uppföljning och utvärdering
Utveckling av uppföljningssystematik i linje med 
innovationslogiken. Mål och mätetal sattes för året 
och följdes upp löpande. För att upprätthålla kvalitet 
och effektivitet togs nyckeltal fram och följdes upp. 
Basmätningar gjordes. Uppföljningssystematiken är 
under uppbyggnad och inte till fullo implementerad. 

Uppföljning av aktiviteter –  
säkra internt lärande
Ett helt nytt instrument för uppföljning och lärande 
från aktiviteter togs fram, vilket baseras på feedback 
i frisvar samt självskattning från deltagare. Detta 
implementerades på alla genomförda event och 
aktiviteter. Självkattningen görs utifrån fyra  
huvudområden; kreativitet, engagemang, inkludering, 
kvalitet och inspiration. Tillsammans med frisvaren 
har självskattningen bidragit till stort lärande  i  
processtödet och utveckling av verksamheten. 

Spridning av lärande från aktiviteter
Från Framtidsarena för livslång hälsa och välbe-
finnande togs en helt ny ansats för systematiskt 
lärande och återkoppling efter genomförda aktiviteter 
fram. Spridning av kunskap och lärandematerial 
pågår in i 2022.   

Webb
2020 lanserades ny hemsida för Samhällskontraktet. 
Denna har vidareutvecklats under 2021. 

Innovationshubb
En digital innovationshubb har utvecklats under året 
i linje med framtagen innovationslogik för lansering 
2022. Lärande från genomförda aktiviteter har lagts 
in i innovationshubben och tester har genomförts. 
Innovationshubben är en unik satsning där SK ligger 
i framkant nationellt och internationellt vad gäller att 
skapa innovation tillsammans med medarbetare och 
invånare.

Studio
En portabel studio skapades i Samhällskontraktet 
där event genomfördes. Kompetens i processtödet 
kring att rigga, producera och ansvara för en studio 
med interaktiva livesändningar säkrades tidigt  
under året.

Projektdatabas
En ny infrastruktur och innehåll till projektdatabas 
skapades för samtliga projekt som bedrivits i  
Samhällskontraktet sedan 2009.  
Återfinns via hemsidan. 

Kommunikationskampanj 
En rad aktiviteter togs fram under våren för att 
kommunicera nya Samhällskontraktet. Innehållandes 
bland annat illustrativt material, paketeringar för 
spridning och digitala event.

Samhällskontraktet övergripande



Våra event
26 januari:  Samhällsseminarium - Demokratiska dialogen
1 mars:  Samhällsseminarium - Skolans demokratifostrande uppdrag
6 april:  Samhällsseminarium - Innovation i samverkan
16 april:  Inkludera Fredag - Kick off nya Samhällskontraktet för chefer (48 anmälda)
23 april:  Inkludera Fredag - Kick off nya Samhällskontraktet för medarbetare (67 anmälda)
20 maj:  Inkludera Mera tema Skolresultat (205 anmälda)
21 maj:  Inkludera Fredag - har temat Agenda 2020 och komplexa utmaningar (118 anmälda)
4 juni:  Inkludera Fredag – Innovativ samproduktion och systemförändring (51 anmälda)
10 juni:  Utforskande förlabb välmående och självständiga äldre
16 juni:  Utforskande förlabb Skolnärvaro
17 juni:  Inkludera Mera tema Nära vård inkl välfärdsteknik (147 anmälda)
18 juni:  Inkludera Fredag - Vård tids stora samhällsomdaning – hur bygger vi  
  ett samhälle tillsammans (57 anmälda)
20 augusti:  Inkludera Fredag - Innovationskultur och partnerskap (76 anmälda)
8 september: Återkopplande förlabb Skolnärvaro
7 oktober:  Studiosändning om hälso- och välfärdsteknik (119 anmälda)
7 oktober:  HV3D konferens (Hälso- och välfärdsteknik i tre dimensioner)
26 oktober:  FoU digitalisering i förskola och skola heldagskonferens (127 anmälda)
27 oktober:  FoU digitalisering i förskola och skola heldagskonferens (69 anmälda)
6 – 10 december: Framtidsarena för Livslång hälsa och välbefinnande (447 anmälda)  

° Samhällsseminarier har riktat sig till forskare och praktiker och haft mer fokus på samproducerad 
forskning. I snitt varit 15-25 deltagare per tillfälle. 
° Samtliga Inkludera Mera och Inkludera Fredag går att se i efterhand och har många visningar. 
(Inkludera Mera 1200 visningar)

 

“Det var väldigt proffsigt utfört. 
Ser fram emot att vara med vid nästa 
tillfälle igen.”

“Jag tyckte det var en bra nivå på 
föreläsarna, och att det var lite känsla 
av att sitta i fikarummet - på ett  
positivt, inkluderande och lite mer 
avslappnat sätt, trots att det var 
föreläsning.”

“Otroligt bra uppstyrt, man känner sig 
inkluderad och inspirerad. Pluspoäng!”

“Trevligt och roligt! Roligt att flera 
“äldre” personer var med, det är så  
viktigt att lyssna och ta tillvara på deras 
synpunkter, det lär jag mej mycket av!”



Verkstad i våra tre funktioner
Under 2021 har fokus legat på att utveckla våra tre funktioner Samhällsforum, Samhällslabbet och 
Samhällsakademin med en fungerande arbetsprocess.  Under 2021 fick vi även till verkstad i våra 
tre funktioner.

Samhällsforum
Vår demokratiska arena där vi får inspiration, för samtal, faciliterar dialog och samlar in insikter.  
Detta i syfte att gemensamt och med flera perspektiv utforska och få en fördjupad förståelse för 
våra komplexa utmaningar.

Samhällslabbet
Vår kreativa verkstad och vår innovationsprocess där vi testar olika metoder för att tillsammans skapa 
innovativa lösningar på våra utmaningar.

Samhällskademin
Vår nod för kompetensutveckling, forskning och utbildning. Vilka förmågor och kompetens  
behövs för att möta framtidens utmaningar? Hur utformar vi utbildning som möter de behoven? Och 
hur forskar vi för att skapa kunskap tillsammans?

 



Aktiviteter  
i Samhällsforum

Inkludera Fredag* 
Nya Samhällskontraktet för chefer
Under ett antal fredagar i mars – augusti hölls  
Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Syftet var att förankra, 
inspirera och informera om nya Samhällskontraktet. 
Inkludera Fredag vände sig chefer hos våra parter. Vad är 
nya Samhällskontraktet? Hur ser erbjudandet ut? Första  
programmet riktade in sig mot relevanta chefer för att 
primärt förankra hos denna målgrupp. 

Inkludera Fredag*  
Nya Samhällskontraktet för medarbetare
Inkludera Fredag vände sig till medarbetare hos våra 
parter. Vad är nya Samhällskontraktet? Hur ser erbjudan-
det ut? Och hur får vi ut maximalt värde av vår gemensam-
ma arena? Med Helene Öhrling, stadsdirektör, Västerås 
stad, Helena Jerregård, vice rektor, MDU och Jacob  
Annerfors, Region Sörmland. 

Inkludera Mera*,  
Tillsammans för barn och unga
En timme långt livesänt program där vi tillsammans med 
olika experter diskuterade; Hur kan vi få fler ungdomar att 
gå ut grundskolan? Det handlar om en komplex utmaning 
som kräver både breda och specifika insatser, både i skolan 
och i samhället. Målet är att tillsammans skapa ett tryggt 
och hållbart samhälle där varje barn och ungdom ges 
förutsättningar att uppnå sin fulla potential. 

Inkludera Fredag*, Agenda 2030  
och komplexa samhällsutmaningar
Inkludera Fredag 21 maj – hade temat Agenda 2030 och 
komplexa samhällsutmaningar med Gabriel Wikström, 
nationell samordnare Agenda 2030, Pernilla Glaser och 
Niklas Huss om att leda och styra i komplexa miljöer samt 
Malin Sturk om Eskilstuna kommuns medborgardialog om 
komplexa frågor.

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Inkludera Fredag*  
Innovativ samproduktion 
och systemförändring
På temat hur vi bäst samproducerar fördes ett samtal med 
bland annat Anders Wikström som är senior forskare inom 
innovation och design. Samtalet utgick från Samhällskon-
traktets mission om att tillsammans utforska och lösa kom-
plexa samhällsutmaningar genom en innovativ  
samproduktion mellan Samhällskontraktets parter,  
invånare, civilsamhälle och näringsliv.  

Utforskande förlabb Skolnärvaro
Vid detta ”förlabb” togs ett första utforskande steg i  
riktning mot tydligare samverkan för att hitta lösningar på 
gemensamma, komplexa utmaningar. Det blev ett tillfälle 
att skapa förståelse för varandras pågående arbete samt 
våra gemensamma utmaningar och utvecklingspotential 
inom fokusområdet Skolresultat. Utöver detta identifierades 
delar i våra olika processer där förstärkt samverkan kan ge 
stora vinster.

Inkludera Mera, Tillsammans skapar vi hälsa*
En timme långt livesänt program med olika experter som 
diskuterade; hur skapar vi förutsättningar för invånarna att 
må bra och trivas med livet? Hur skapar  vi god vård i livets 
alla skeenden? Hur skapar vi samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor? Hälsan är en angelägenhet 
för alla aktörer i samhället och samverkan behövs mellan 
kommuner, regioner, civilsamhälle, akademi och näringsliv. 

Samhällsforum

Inkludera Fredag, Vår tids stora samhälls- 
omdaning - Hur bygger vi ett samhälle 
tillsammans?*
Hur skapar vi det hållbara, trygga och inkluderande sam-
hället där vi arbetar tillsammans över organisations- gräns-
er? På detta tema fördes samtal med bland annat Hans 
Abrahamsson, en frontfigur inom social hållbarhet och 
freds- och utveck- lingsforskare vid Göteborgs Universi-
tet. Medverkade gjorde även Laura Akpinar från Rädda 
Barnen och Christine Tjärnheden, Direktör Strategisk  
samhällsutveckling/verksamhetschef Strategisk  
samhällsutveck- ling, Västerås stad.  

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Inkludera Fredag*  
Innovationskultur och partnerskap
Vad kan Sida lära oss om att arbeta med en innova-
tiv samproduktion? Varför är partnerskap en grund- 
förutsättning för att alla andra metoder ska fungera? 
Och hur kan vi se innovation som en kulturell syssla? 
Det är frågor som chefen, aktivisten och gitarristen Alan 
AtKisson fick svara på under Inkludera Fredag. Alan är 
biträdande generaldirektör och avdelningschef för  
Innovation och Partnerskap på Sida. 

Återkopplande förlabb Skolnärvaro*
Detta ”förlabb” syftade till att knyta ihop det som avhand-
lades i juni kring alla de projekt och utvecklingsprocesser 
som redovisats från Eskilstuna, Västerås, region Sörmland 
och region Västmanland. I ”förlabbet” filtrerades både  
behovsområden och frågeställningar fram för att gemensamt 
kunna ta arbetet vidare. 

Studiosändning om hälso- och välfärdsteknik*
En direktsänd timme där hälso- och välfärdstekniken  
sattes i ett sammanhang. Temat var den transformation 
som vården och omsorgen befinner sig i, de kompetenser 
som den kommer att kräva samt forskningens och inno-
vationens. Medverkande var; Johan Lindström, Förvalt-
ningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna 
kommun, Maria Andersson utredare och student i master-
programmet Hälso- och välfärdsteknik på MDH, Helena 
Robertsson utvecklingsledare digitalisering, Christine  
Gustafsson Kvalitets- och utvecklingschef, Eskilstuna 
kommun och Åsa Öberg, projektledare MDH och Anders 
Wikström senior forskare inom Innovation och Design på 
RISE. 

Samhällsforum

Hur skapar vi hälsa istället för att hantera 
ohälsa*
Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfun- 
damenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det 
finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och 
mening. I expertsamtalet om det hälsofrämjande  
samhället deltog Anna Nergårdh som tidigare lett den 
statliga utredningen om nära vård , Johan Lindström 
vård och omsorgschef Eskilstuna kommun, Anna 
Ormegard divisionschef Primärvård Region Sörmland 
och Niklas Huss innovations- och transformationscoach. 

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



CirkusCirkör föreläste om MOD
Cirkus Cirkör berättade om hur artisternas  
arbetssätt kan inspirera till utveckling i offentlig 
verksamhet. Mod, tillit och samarbete är det viktigaste 
för en cirkus. Artisterna tränar i många timmar för att 
flytta gränserna för det möjliga, steg för steg med 
välberäknad risk mot det som ingen försökt förut. 
Cirkuspedagoger vet därför att allt är möjligt men 
att förändringsarbetet kräver engagemang. 

Hur ser framtidens offentliga platser 
ut som främjar välbefinnande och 
interaktion?*
Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopoli-
tik är att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska 
vara borta inom en generation. Samtidigt nås  vi 
ständigt av rapporter om att vi mår sämre, både 
mentalt och fysiskt. Vad kan vi göra för att vända 
trenden, och vilken roll har platsens betydelse 
för vårt välbefinnande? Detta behandlades i en 
föreläsning och en kreativ workshop. 

Samhällssamtal: 
Hur möter vi bäst personer med 
kognitiva begränsningar?*
Vad är (PFA) Pedagogiskt förhållnings- och  
arbetssätt? Hur kan vi använda det i praktiken 
och gör det någon skillnad? Sylvia Olsson, MDU, 
och Carl-Mikael Feldt, Eskilstuna kommun, redde 
ut begreppet och berättade om PFA utifrån 
forskning och praktik. 

Samhällsforum

Existentiell hälsa
Existentiell hälsa, förmågan att tro på och ta vara 
på livet, har i forskning visat sig vara en viktig del 
av vårt välbefinnande och kan vara en nyckel till 
att motverka den ökande psykiska ohälsan. 
I föreläsningen som hölls av Lena Bergquist från 
vuxenutbilldningen och Cecilia Melder, forskare 
vid Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet, 
fick deltagarna veta mer om existentiell hälsa och 
om verktyg som kan användas för att stärka den 
existentiella hälsan. 

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Workshop om framtidens vård och 
omsorg
Genom denna workshop tog Vård och 
Omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun  
nästa steg i arbetet med målbilden för 2030.

Att välja livet - En suicidpreventiv 
utbildning för dig som vill rädda liv
Mer än 300 000 personer bär på självmordstankar 
varje år och det är främst anhöriga, vänner eller ar-
betskamrater som kan förhindra ett självmord. Utbild-
ningen gav kunskap om varningstecken, verktyg för 
hur man bör agera, prata och lotsa till sjukvården. 
Magnus Werner, inflytandekoordinator Sörmland 
Regionen och kommunerna i samverkan för ökad 
psykisk hälsa, ledde utbildningen. 

Inkludera Mera special - Vård och 
omsorg - människa eller maskin?
Christine Gustafsson, kvalitet- och utvecklingschef, 
Eskilstuna kommun berättade om välfärdsteknik 
och digitalisering som är viktiga verktyg för att 
stärka patienternas egenmakt, skapa ett effektivt, 
patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem samt 
utveckla nya behandlingar och lösningar.

Inkludera Fredag - Medmänsklighet 
och empati- gångbara valutor?*
För att klara av framtidens vård och omsorg sägs 
det att effektiviseringar, välfärdsteknik och  
vårdrobotar är helt avgörande. I samhällsdebatten   
talas det om artificiell intelligens och om maskiner 
som blir allt smartare. I Inkludera Fredag fördes 
det samtal om människans plats i ekvationen - 
behöver människan vara än mer människa? Har 
de mänskliga förmågorna blivit allt viktigare? 

Samhällsforum

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Alla är vi ledare i omställningen till en 
hållbar värld*
Samhällskontraktet tar avstamp i Agenda 2030 
och har en vision om att skapa ett tryggt och 
hållbart samhälle. Vilka krav ställer det på fram-
tidens ledare och oss som verkar i samhällets 
organisationer eller bara är människor i systemet? 
Expertsamtalet med Åsa Jarskog, Fredrik Linden-
crona och Niklas Huss satte fokus på våra inre 
förmågor och mänskliga utveckling.  

Så lyckas vi med innovation med 
människan i centrum*
Två av Sveriges främsta innovationsexperter, Niklas 
Huss och Anders Wikström, möttes i ett inspirerande 
och konkret samtal om hur organisationer kan bli bättre 
på innovation med människan i centrum. Linnea Rön-
nquist från Dark Matter Labs delade med sig av sin 
kunskap kring hur vi kan mäta och förstå komplexitet 
bättre

Framtidsarena SUMMIT*
En hel vecka av intensivt innovationsarbete, sam-
tal, lärande och lyssnande mynnade ut i Framtid-
sarenans SUMMIT. Här summerades veckan och 
en panel fanns på plats för att ge feedback på 
skarpa innovationsförslag. Allt i syfte att bidra till 
livslång hälsa och välbefinnande. I panelen: 
Annika Skogsberg, SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet 
Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun 
Rasmus Person, kommundelsdirektör Västerås stad, 
Niklas Huss, innovationsproffs 
Sarah Wamala Andersson, professor hälso- och 
välfärdsteknik

Samhällsforum

Varför misslyckas psykiatrin?*
Det ligger i psykiatrins organisering och struktur att 
arbeta reaktivt för att rädda liv. Det skapar begräns- 
ningar och hindrar många gånger psykiatrin från att 
arbeta proaktivt och hälsofrämjande. 
Magnus Werner, inflytandekoordinator Sörmland  
Re- gionen och kommunerna i samverkan för ökad 
psy- kisk hälsa berättade om utmaningar inom  
psykiatrin och gav sin syn på hur den bör förändras. 

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Samhällsforum

Framtidens omsorger är  
en gemensam sak*
En tvärkompetent grupp från Framtidslabbet delade 
med sig av sina idéer för framtidens omsorger.  
Flertalet PopUp-föreläsningar bjöd publiken på 
inspiration och kunskap.  

Korta föreläsningar med:
• Maria Andersson, utredare VOF, Eskilstuna 

kommun
• Els-Marie Anbäcken, Universitetslektor i  

socialt arbete, MDH
• Staffan Braw, Företagsvolontärerna
• Andrea Hvistendahl, konstnär och universi-

tetsadjunkt inom rumslig gestaltning, informa-
tionsdesign, MDH

Utanförskap och hälsa*
I samtal med experter diskuterades utanförskap, 
psykisk ohälsa och nycklarna för livslång hälsa. 
Fokus lades på särskilt utsatta grupper, bland 
annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
bland barn och unga, vuxna och äldre samt bland 
kriminalvårdens interner. Samtalen berörde även 
den yttersta konsekvensen av utanförskap och 
psykisk ohälsa - kriminalitet och suicid.

Följande experter var med:
• Lotta Borg Skoglund, överläkare och  

specialist i allmänmedicin och psykiatri.
• Agneta Björck, sjuksköterskan som under ett 

helt yrkesliv har arbetat med att stötta männi-
skors återhämtning till psykisk hälsa.

• Susanne Rolfner Suvanto, sjuksköterska och 
fil mag i pedagogik.

• Nicklas Ådin, kriminalvårdare på Hällbyanstalten
• Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide 

Zero

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Aktiviteter  
i Samhällslabbet

Open innovation - en kreativ workshop
Hur bygger vi platser för inkluderande och välbefinnande? 
Vad är viktigt för dig, både utifrån din profession och som 
individ? Vågar du röra dig i det offentliga rummet? Vad 
stimulerar dig till rörelse? Hur främjar vi gemenskap och 
socialt kapital? I denna kreativa workshop, en Open Inno-
vation, var blandade grupper med och formade framtidens 
offentliga platser som främjar hållbart välbefinnande.  
Idéer finns presenterade på vår innovationsplattform  
Samhällshubben. 

Design Sprint:  
Välmående och självständiga äldre?
Vi vill alla vara självständiga, trygga och leva ett gott liv, 
hela livet. Men blir det alltid så? Vad kan vi som individer 
och samhälle göra för att stärka individers välmående 
och självständighet genom hela livet? Ett team med olika 
kompetenser samlades under en vecka för att hitta 
lösningar på dessa frågor. Det ledde till en konkret idé  som 
finns presenterad på Samhällskontraktets innovationsplattform 
-  Samhällshubben. 
Engagemang och volontärskap
Kreativt workshop och idéskapande kring morgondagens 
gemensamma äldreomsorg. Deltagare var personer som 
arbetar med eller forskar på omsorgsfrågor, är involverade 
i verksamheter som vill samverka i dessa frågor eller i frivil- 
ligverksamhet.  
Alla idéer sammanställdes och finns presenterade på  
Samhällskontraktets innovationsplattform -  
Samhällshubben. 

Utforskande förlabb  
Välmående och självständiga äldre
Vid detta ”förlabb” togs ett första utforskande steg i 
riktningen mot tydligare samverkan för att hitta lösningar 
på gemensamma, komplexa utmaningar.  
I ”förlabbet” användes en utforskande metod KIT-Lab 
(Process). Metoden passar för att utforska tidiga  skeden 
i innovationsprocesser med syfte att försöka identifiera 
innovationspotentialer. 



Aktiviteter  
i Samhällsakademin

Samhällsseminarium -  
Demokratiska dialogen
SamhällsSeminariet utvecklades som en del av 
Samhällskontraktets omtag. Tidigare har seminariet 
adresserat följeforskning och tvärvetenskap. Det tredje 
seminariet utforskades den demokratiska dialogen. 
Erik Lindhult (MDU, IDT) var särskilt inbjuden expert och 
guide inom området. I vissa deltagarbaserade ansatser 
är den demokratiska dialogen en viktig grund för att 
skapa ett mer jämställt förhållande mellan forskaren och 
övriga som involveras. SamhällsSeminarierna är öppna 
för den som vill delta och syftar också till att riva ner inre 
och yttre gränser mellan institutioner, avdelningar och 
personer. 

Samhällsseminarium - 
Skolans demokratifostrande uppdrag
Demokratiåret 2021 uppmärksammade att det är 100 år 
sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Samhällskontraktet 
bjöd in till ett seminarium för att diskutera hur skolan tar 
sig an sitt demokratiska uppdrag men också för att fånga 
upp vilka utmaningar demokratin står inför idag. Ett mål 
med seminariet var att identifiera utmaningar och idéer för 
vidare gemensamt arbete inom ramen för det nya  
Samhällskontraktet. Frågeställningar handlade om: 

• Skolan som en spegel av samhället – hur erövrar och 
upprätthåller vi demokratin? 

• Hur arbetar skola och lärarutbildning med demokrati i 
relation till det som händer i samhälle och omvärld? 

• Hur arbetar man på lärarutbildningen i kurser och 
ämnen tillsammans med studenterna för att rusta de 
blivande lärarna inför skolans viktiga demokratiuppdrag? 

• Medverkade gjorde bl.a. lärare, lärarutbildare och 
statsvetare. 



Samhällsseminarium -  
Innovation i samverkan
Samhällsseminarium 5 gästades av docent Anna 
Thomasson vid fek:en i Lund som bl.a. forskar om 
samverkan i offentlig sektor. Bland annat diskuterades 
potentialen i interkommunal samverkan kring innovation. 

HV3D konferensen*
Slutrapporten HV3D Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre 
dimensioner genomfördes som en konferensdag.  
Här kunde deltagarna ta del av värdefull information om 
hur man bäst implementerar välfärdsteknik i sin organi-
sation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, 
aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet,  
livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge. 

FoU konferens - digitalisering i förskola 
och skola
Under två framåtblickande och reflekterande dagar med 
fokus på digitalisering i förskolan/skolan möttes forskare, 
lärarutbildare, lärarstudenter, rektorer och lärare i för- skola, 
förskoleklass, fritidshem och skola samt andra personer 
med intresse för praktiknära forskning och skolutveckling. 
Forskare i FoU-programmet ”Lärarprofessionen i framtidens 
förskola och skola” med fokus på digitalisering presenterade 
preliminära forsk- nings- och skolutvecklingsresultat. 
Dagarna hade fokus på användningen av digitala verktyg 
i undervisningen, lärares ledarskap och digital kompetens 
inför framtiden samt  praktiknära forskning och skolutveckling 
i samproduktion. 

Workshop - Hållbarhetens kompetenser
Denna workshop riktade sig till de som är intresserade 
av nya kompetensprofiler för framtidens arbetsmarknad. 
Den syftade till att ge nya perspektiv och idéer på hur 
samverkan kan bidra till att utveckla individer, arbetsuppgifter 
och organisationer. 

Idéer finns presenterade på vår innovationsplattform 
Samhällshubben. 

Samhällskademin

* Programmet går att se igen på samhallskontraktet.se



Sammanfattning av projekt 
inom Samhällskontraktet 

som avslutats 2021



MKL initierade under våren 2018 ett treårigt FoU-program Lärarprofessionen i framtidens förskola 
och skola.

Under 2019 formulerades en forskningsutlysning som sändes ut till samtliga akademier på MDH
En extern granskare anlitades för att bedöma inkomna ansökningar objektivt och opartiskt.  
Den externa granskarens förslag redovisades för MKL:s styrgrupp som i april 2019 tog beslut om 
tilldelning av forskningsmedel till tre FoU-projekt.

Dessa tre FoU-projekt var:
• Digitala verktyg och differentierad undervisning i region Sörmlands tidiga skolår: Ett storska-

ligt utvecklings- och forskningsprojekt för lärarprofessionen i framtidens förskola och skola.  
Projektledare: Johanna Lundqvist

• Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: främjande av lärarprofession och lärares 
ledarskap i klassrummet genom digitaliserade reflexiva praktiker. Projektledare: Olcay Sert 

• Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår, F – 3. 
Projektledare: Gunilla Sandberg

Förutom det som görs inom ramen för vart och ett av de tre FoU-projekten har ambitionen varit att 
ge en samlad redovisning av erfarenheter, insikter och resultat från arbetet i FoU-programmet i sin 
helhet. Under två dagar, 26 – 27 oktober 2021, ägde en digital konferens rum där flera valbara 
alternativ fanns i programmet. Samtliga forskare deltog och berättade om preliminära resultat av sin 
forskning. Totalt antal deltagare under konferensen var 196 personer. 

Resultat
De slutliga resultaten kan inte offentliggöras förrän forskarnas artiklar och rapporter är 
färdiga, publicerade och godkända under våren 2022.

FoU-programmet Lärarprofessionen  
i framtidens förskola och skola



Relationen till den offentliga organisationen
VÄLKOM ville ge en fördjupad förståelse för varför så många sjuksköterskor och socialsekreterare 
lämnar sina arbeten. Detta för att ge heltäckande underlag till förbättringsarbete på 
organisationsnivå.

Resultat
Det resultat som framkom i studien gav de deltagande organisationerna - kommunerna och 
landstingen - ett heltäckande underlag till ett förbättringsarbete på organisationsnivå. 
Resultaten bidrog också med underlag till de deltagande organisationernas arbete med arbetsgivarmärket - 
att stärka välfärdssektorns attraktionskraft som arbetsgivare gentemot högskolans studenter.

Det offentliga talet om sjuksköterskors och socialsekreterares profession 
“Vilka möjliga konsekvenser får den mediala bilden av organisationer och dess yrkesidentiteter?” 
Välkom-studiens syfte var att synliggöra hur vi talar, skriver och tänker om “problemet” med 
kompetensförsörjningen, något som kan påverka att man väljer eller väljer bort yrken.

Resultat
Det resultat som framkom i studien synliggjorde hur “sanningar” kring problematiken skapas och 
återupprepas. Detta gav ett underlag för såväl politiker som chefer att diskutera:
“Vilka möjliga konsekvenser får den mediala bilden av organisationer och dess yrkesidentiteter?”
Resultatet gav även politiker och chefer inom välfärdssektorn ett underlag för att diskutera och se 
över vad som kan göras ute på olika arbetsplatser för att nyansera den mediala bilden, och för att ge 
en motvikt till “sanningarna”.

VÄLKOM



Forskning och utvärdering för högre chefsutbildning
Under perioden 2017 och 2018 gavs, inom Välkom, en högre chefsutbildning med övergripande mål 
att säkra chefsförsörjning på direktörs-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Avsikten med programmet 
är att förbereda deltagarna inför arbetet att hålla ihop större sammanhang, vara chef över chefer,  
samspela med den politiska nivån, och samspela på tvären inom och mellan organisationer.  
Inom Välkom sker följeforskning av programmet.

Resultat
Deltagande chefers beskrivningar visar att styrkan i ett program av det här slaget är ett förändrat 
förhållningssätt (”mindset”) gentemot den egna personen, andra och situationen. Detta förhållningssätt 
går att generalisera och applicera både i små och stora sammanhang, vilket är en viktig slutsats. Det 
framkommer att cheferna utvecklats på ett identitetsstärkande sätt som skapat en stabil känsla av trygghet 
och ökat självförtroende. Trots utmaningar som knappa resurser, bemanningsproblem, teknikutveckling, 
behov av nya och annorlunda samarbeten både inom och utanför en komplex verksamhet kan cheferna 
känna en acceptans och ett lugn inför situationen. Cheferna beskriver att de fått en ökad organisatorisk 
förståelse som möjliggör att de på ett tydligt sätt kan förmedla en holistisk bild för medarbetare och 
andra personer. På individnivå ligger en av utmaningarna i att skapa förutsättningar att hålla kunskapen 
vid liv efter att programmet avslutats. Detta innebär bland annat att få möjlighet att praktisera och pröva 
kunskapen på ”hemmaplan”. På organisationsnivå ligger en stor del av utmaningen i att fånga upp och 
hitta goda sätt att ta tillvara på den nya kompetensen så att den kan leda till ett organisatoriskt lärande. 
I ett vidare perspektiv handlar det om att kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv där man som organisation 
har förmågan att attrahera och försörja sin organisation med rätt kompetens. Detta kan vara avgörande 
för att chefer ska vilja stanna kvar i organisationen. Något som kan försvåra möjligheterna att förvalta 
kunskaperna och även omvandla dem till organisatoriskt lärande är konkurrerande projekt och hög  
personalomsättning inom till exempel HR-avdelningar. 

Det Samhällskontraktsfinansierade projektet ”ungas väg in på arbetsmarknaden” har blivit ett 
avhandlingsprojekt ”Fostran till anställningsbarhet. Ungas berättelser inifrån den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken”. Avhandlingen är i slutfasen med en planerad disputation den 11/3 2022.

Resultat
Resultat redovisas i samband med disputationen i mars 2022

MKHV-Doktorand



Projektledare: Katarina Bälter År 2021 

Under vintern 2020-21 och resten av 2021 har vi bedrivit studien ACTION, som står för ”Actions for 
sustainable education and health among youth”. Bakgrunden till projektet är att 25% av alla ungdomar 
som påbörjar gymnasiet hoppar av eller går ut med ofullständiga betyg. Det här får negativa  
konsekvenser för individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden vilket i förlängningen ökar 
risken för psykisk och fysisk ohälsa i framtiden. Västerås stad är därför angelägna om att fler ungdomar 
slutför gymnasiet och tar ut en examen. Syftet med ACTION är att kartlägga faktorer som har betydelse 
för att skapa meningsfull fritid och god hälsa och som påverkar skolgången positivt. Gästprofessor 
Abby King från Stanford University har varit involverad under projektets gång men har på grund av  
pandemin inte kunnat resa till Sverige. 

Kartlägga faktorer för meningsfull fritid, god hälsa och skola
Under vintern 2020-21 och våren 2021 genomförde vi intervjuer med 41 ungdomar i åldern 16-19 år 
som går på gymnasiet och ytterligare 152 svarade på en enkät för att kartlägga faktorer av betydelse 
för meningsfull fritid, god hälsa och skola. Dessa ungdomar rekryterades från olika fritidsverksamheter 
tex ungdomsgårdar, kyrkan, kulturskola och idrottsföreningar i Västerås. 
Representanter/personal från motsvarande aktiviteter/arrangörer intervjuades under 2020 för att få
aktörsperspektivet på ungdomars fritid, hälsa och skolgång. Så dessa två delprojekt avspeglar två
olika perspektiv av samma sak. 

Undersöka koppling fritidsgård, meningsfull fritid och skola
Nästa steg i ACTION genomfördes under hösten 2021. Vi har tillsammans med fritidsgården Centralen 
och Västerås stad engagerat ungdomar som är 16-18 år och går på gymnasiet för att undersöka 
kopplingen mellan fritidsgården, meningsfull fritid och skola. Bakgrunden till samarbetet är att Västerås 
stad önskade utveckla Centralens verksamhet och trodde att den medborgarforsknings- metod som vi 
använt tidigare skulle passa. 

App för medborgarforskning
Professor Abby King har följt projektet och bistått med support kring appen The Discovery Tool. Abby har 
utvecklat appen på Stanford University för att kunna bedriva medborgarforskning. I medborgarforskning 
är medborgare med i forskningsprocessen och kallas därför för medborgarforskare. Genom appen kan 
deltagarna ta bilder av saker som underlättar eller försvårar för dem samt beskriva bilderna i text. I fallet 
med Centralen så var uppdraget att dokumentera saker som är bra respektive dåligt med Centralen 

ACTION



samt saker som eventuellt saknades eller kan bli bättre för att skapa meningsfull fritid och om ungdomarna 
ansåg att verksamheten påverkade deras skolgång. 

Vi har samlat in 67 bilder för vidare analys från 23 ungdomar. Forskargruppen har besökt Centralen många 
gånger men det har varit svårt att rekrytera ungdomar. Vi bestämde därför tillsammans med Västerås stad 
för att intervjua personalen på Centralen för att fånga deras perspektiv och uppfattningar genom intervjuer. 

Fortsättning
Under året 2021 har Samhällskontraktet finansierat motsvarande en heltidstjänst som forskningsassistent 
och 10% av en lektorstjänst på UKK, plus kostnader för datainsamling Under hösten 2021 har HVV  
medfinansierat projektet i form av 10% tjänst var för två lektorer i folkhälsovetenskap. Under hela 
2022 kommer HVV fortsätta att medfinansiera projektet i form av 10% tjänst vara för två lektorer i 
folkhälsovetenskap. Tiden kommer att ägnas åt att sammanställa den datainsamling som gjordes hösten 
2021 samt skriva klart de manus vi håller på med. Under hösten 2021 var Katarina Bälter medsökande på 
en EU-ansökan som har stark koppling till ACTION och fokuserar på medborgarforskning. 

Under 2021 har vi publicerat följande vetenskapliga artiklar kopplade till  
ACTION och dess föregångare NESLA: 
• King et al. Community-Based Approaches to Reducing Health Inequities and Fostering  

Environmental Justice through Global Youth-Engaged Citizen Science. Int. J. Environ.  
Res. Public Health 2021, 18,892. https://doi.org/10.3390/ ijerph18030892 

• Fell et al. Citizen Science in Sweden’s Stigmatized Neighborhoods. Sustainability  
2021, 13,10205. https://doi.org/10.3390/ su131810205 

Vi har följande manus som vi jobbar med kopplade till ACTION och dess 
föregångare NESLA: 
• Buli et al. Active commuting and healthy behavior among adolescents in neighborhoods with varying 

socioeconomic status: The NESLA Study 
• Persons Osowski et al. “A circle of positivity” : Adolescents’ perceptions about the reciprocity between 

meaningful leisure time and school for good health and the possibility to graduate from upper second-
ary education 

• Bälter et al. The importance of meaningful leisure time for adolescents: An interview 
• study from Sweden. 

Vi har skrivit en rapport på svenska: 
• En studie om gymnasieungdomars uppfattningar om betydelsen av meningsfull fritid och god hälsa för 

att kunna slutföra gymnasiet 

Data från NESLA och ACTION har resulterat i uppsatser från studenter: 
• Automated Image Classification by Mudith Chathuranga Silva, Linköpings universitet. 
• PERCEIVED MEANINGFUL LEISURE TIME AND EDUCATION. A sub-study of actions for sustainable  
  education and health among youth av Dill Parvin, Mälardalens Högskola.



Abby King
Professor i Health Research and Policy vid Stanford University, USA

Abby Kings forskning fokuserar på utveckling, utvärdering av folkhälsoåtgärder för att minska kronisk 
sjukdom i USA och globalt. Hennes nuvarande forskning fokuserar bland annat på evidensbaserade 
ingripanden genom användning av toppmodern kommunikationsteknik; samhällsbaserade 
deltagande forskningsperspektiv för att ta itu med hälsoskillnader bland missgynnade grupper; och 
politiska strategier för hälsofrämjande insatser.

Abby King är initiativtagare till ”Our Voice Citizen Science Initiative”, en typ av medborgarforskning för att 
stärka medborgarna, och speciellt uppmuntra marginaliserade grupper i samhället, att föra fram sin röst 
för att få till en förändring på samhällsnivå.

• Tagit fram 4-5 korta animerade filmer om medborgarforskning på svenska och engelska  
tillsammans med KindeaLab. 

• Planerat för en ny studie om meningsfull fritid, hälsa och skola som del av ACTION-projektet. 
• Justerat appen The Discovery Tool för att kunna använda den för studier i Sverige. 
• Signerat samarbetsavtal mellan MDH och Stanford universitetet gällande medborgarforskning. 
• Publicerat artikel i Journal of Environmental Research and Public Health. 
• Skapat projektsida om NESLA studien på Our Voice webbsida på Stanford Universitet. 
• Abby King var med i Inkludera Mera 2020. 
• Medborgarforskning (citizen science). Samarbetet leder inte bara till vetenskapliga  framsteg, det ger 

även deltagarna möjlighet att engagera sig i frågor som intresserar dem. I  
korthet går medborgarforskning ut på att forskare och frivilliga ”medborgare” tillsammans tar fram ny 
kunskap.

Gästprofessuren 2020-2021



Gästprofessuren 2020-2021 
 
Kenneth Redekop
Docent i Health technology assessment vid Erasmus University Rotterdam

Kenneth Redekop är en internationellt erkänd forskare som för närvarande tjänstgör som docent vid 
Erasmus School of Health Policy and Management vid Erasmus University, i Nederländerna. Redekop 
är även chefredaktör för en internationell vetenskaplig tidskrift - Health Policy and Technology. 
Redekop har mer än 25 års erfarenhet av hälsoteknikbedömning, hälsovårdstjänster, 
observationsforskning och kliniska prövningar.

• Deltagit i forskningsrelaterade aktiviteter med MDH/PREVIVE
• Besökt MDH och Sverige 17 - 25 oktober 2020
• Bidragit till forskningsrelaterat arbete, forskningsförslag och publikationer i följande:  

- Journal of Medical Internet Research 2021 
- BMC Health Services Research 2021 
- Journal of Health Policy and Technology 2021  
- Journal of Medical Internet Research 2022

• Bidragit till HWT webbinarium
• Deltagit i veckovisa vetenskapliga diskussioner. 
• Bidragit i internationella HWT webbinariet
• Bidragit till forskningsförslag
• Bidragit i utbildning 



Total utfall 2021

Namn Total utfall, helår 2021

Gemensamma samverkansområdet 8 269 931
MKL Skolutveckling 3 181 191
MKHV Hälsa och välfärd 1 349 548
Summa 12 800 670

Gemensamma samverkansområdet Total utfall, helår 2021

Operativt och strategiskt arbete 3 131 757
Platserna 752 359
Labbet 1 865 217
Innovationsbudget 0
Strategiskt arbete (Styrelse, CT) 145 616
Inkludera Mera 269 666
Forsknings. och utbildningsutveckling 376 121
Kommunikation 522 586
SK Summit 0
VÄLKOM 718 866
Alva Myrdal 301 622
Ekonomi och administration 171 541
Övrigt 14 579
Summa 8 269 931

MKL

FoU-projekt, Lärarprofessionen  
i framtidens förskola och skola Total utfall, helår 2021

Projekt 2 156 712
Projektledare 632 586
Doktorand (Disputation HT-21) 299 909
Övriga kostnader, ex kommunikation av resultat 92 984
Summa 3 181 191

MKHV Total utfall, helår 2021

ACTION 799 046
Doktorand, Att leva med försörjningsstöd  
(Disputation HT -21)

550 502

Summa 1 349 548



Strategisk utveckling 
Under 2021 fortsatte arbetet med ett omfattande 
omtag av hela samverkansarenan. All strategisk  
utveckling matchar framtagna direktiv från styrelsen. 
• Anta komplexa samhällsutmaningar
• Bygga partnerskap
• Spets/välja ut frågor på tvären – bort från stuprör
• Fokusera och skapa gemensam prioritering 
• Bättre struktur för kommunikation inom och  

mellan parter
• Utveckla processerna och metoderna för samverkan 

och samproduktion 
• Matcha Samhällskontraktets mål med samtliga 

parters mål
• Säkra en lärandeprocess
• Tydlighet i vad SK är och vad det inte är

Styrning
Ny vision och mission togs fram i en gemensam 
process med parterna. Utifrån prioriterade perspek-
tiv skapades ett canvas och kriterier för att kunna 
bedöma vilka initiativ som ska gå vidare från  
samhällslabb till pilotfas.  

Ledning och organisation
Ny design av verksamheten utformades utifrån in-
novationslogik och besår nu av tre funktioner:  
Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakade-
min. Aktiviteter inom samtliga funktioner har genom-
förts. Nya uppdragsbeskrivningar och leveranser 
togs fram för samtliga roller i Samhällskontraktet. 
Nya interna styrgrupper formerades hos parterna. 

Förankring
En rad förankringsaktiviteter skedde primärt under  
våren i form av dialog med interna styrgrupper,  
föredrag för politiken, nyckelfunktioner och prioriterade 
grupperingar. 

Vidareutveckling av innovationslogik
Tillsammans med MDU och RISE vidareutvecklades 
innovationslogiken utifrån ett innovationsledning-
sperspektiv förankrat i relevant forskning inom 
ledarskap och organisation för innovation.

Uppföljning och utvärdering
Utveckling av uppföljningssystematik i linje med 
innovationslogiken. Mål och mätetal sattes för året 
och följdes upp löpande. För att upprätthålla kvalitet 
och effektivitet togs nyckeltal fram och följdes upp. 
Basmätningar gjordes. Uppföljningssystematiken är 
under uppbyggnad och inte till fullo implementerad. 

Uppföljning av aktiviteter –  
säkra internt lärande
Ett helt nytt instrument för uppföljning och lärande 
från aktiviteter togs fram, vilket baseras på feedback 
i frisvar samt självskattning från deltagare. Detta 
implementerades på alla genomförda event och 
aktiviteter. Självkattningen görs utifrån fyra  
huvudområden; kreativitet, engagemang, inkludering, 
kvalitet och inspiration. Tillsammans med frisvaren 
har självskattningen bidragit till stort lärande  i  
processtödet och utveckling av verksamheten. 

Spridning av lärande från aktiviteter
Från Framtidsarena för livslång hälsa och välbe-
finnande togs en helt ny ansats för systematiskt 
lärande och återkoppling efter genomförda aktiviteter 
fram. Spridning av kunskap och lärandematerial 
pågår in i 2022.   

Webb
2020 lanserades ny hemsida för Samhällskontraktet. 
Denna har vidareutvecklats under 2021. 

Innovationshubb
En digital innovationshubb har utvecklats under året 
i linje med framtagen innovationslogik för lansering 
2022. Lärande från genomförda aktiviteter har lagts 
in i innovationshubben och tester har genomförts. 
Innovationshubben är en unik satsning där SK ligger 
i framkant nationellt och internationellt vad gäller att 
skapa innovation tillsammans med medarbetare och 
invånare.

Studio
En portabel studio skapades i Samhällskontraktet 
där event genomfördes. Kompetens i processtödet 
kring att rigga, producera och ansvara för en studio 
med interaktiva livesändningar säkrades tidigt  
under året.

Projektdatabas
En ny infrastruktur och innehåll till projektdatabas 
skapades för samtliga projekt som bedrivits i  
Samhällskontraktet sedan 2009.  
Återfinns via hemsidan. 

Kommunikationskampanj 
En rad aktiviteter togs fram under våren för att 
kommunicera nya Samhällskontraktet. Innehållandes 
bland annat illustrativt material, paketeringar för 
spridning och digitala event.

Lärdomar från året



Styrning och ledning 

• Stärka upp sammansättningen av Core Team, personer/funktioner med mandat att genomföra uppdraget 
som är framskrivet för Core Team.

• Sortering, prioritering och analys av utmaningar – vidareutveckla och stärka processen.
• Gemensamt komma överens och tydliggöra Core Teams insats i SK.
• Bygga ett gemensamt narrativ av att SK inte ligger utanför ordinarie uppdrag utan är en förlängning av 

organisationernas arbete. SK har omformats i syfte att bygga kapacitet att hantera de komplexa  
utmaningarna som kräver en gemensam arena och innovation. 

• Stärka kunskapen och förståelsen för innovation. 
• Onbordning för nya Core Team, viktigt att det sker så att arbetet inte börjar om eller tappar fart. 
• Fortsätta stärka partnerskapet och det gemensamma ägarskapet mellan parterna. 
• Gemensamt arbeta fram VP 2022 i Core Team.

Nätverk 

• Stärka upp det ekosystem av aktörer som SK samarbetar med.
• Involvera externa nyckelaktörer i pågående och kommande initiativ. 

Resurser och bemanning 

• Rätt kompetens behöver finnas i processtödet. Ej funnits under 2021. 
• Stärka upp processtödet med identifierad faciliteringskompetens. Processledning för  

forskning och utbildning, tjänstedesign och innovationsledning. 
• Öppna upp SK för medarbetare. Ingångar behöver bli tydliga, men det behöver även ges möjlighet 

från parternas organisationer för delaktighet.  

Kommunikation 

• Ta fram gemensam kommunikationsstrategi. 
• Utveckla arbetssätt för Core Team, kommunikationsnätverket och processtödet. 
• Göra SKs erbjudande känt för parternas organisationer. Kommunicera värdet av pågående arbete. 

Verksamhet 

• Prioritera initiativ som sätts igång. Fokus på att skapa värde.
• Utforska prioriterade utmaningar i Samhällsforum, ta fram ett visst antal koncept/prototyper i  

Samhällslabbet och initiera ett antal pilotprojekt. Följs upp enligt framtagen uppföljning. 
• Utveckla verktygslådan och innovationsförmågan hos processtödet och deltagare från parterna.
• Stärka värdeskapandet för medarbetare – engagemang, ny kunskap, nya förmågor, nya samarbeten. 

Mäta värdet. 
• Växla upp den externa forskningsfinansieringen enligt målsättning.
• Få till stånd tvärvetenskaplig och inkluderande forskning inom fokusområdena.
• Gemensamt utveckla utbildningskoncept i Samhällsakademin. Pilotköra under 2022. 
• Utveckla studentinvolveringen inom samtliga funktioner. 

Analys Verksamhetsberättelse 2021 
Utifrån lärdomar under 2021 är följande delar prioriterade att utveckla under 2022




