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Social innovation är ett begrepp i tiden och uppmärksammas i allt fler sammanhang, 

både i Sverige och internationellt. Till exempel hölls en stor konferens i Malmö under 

hösten för att praktiker och forskare skulle mötas och utbyta idéer kring social 

innovation. För innovation handlar i grund och botten om idéer, idéer som kommit till 

nytta för människor. Hittills har dock begreppet innovation ofta använts i en väldigt 

snäv bemärkelse, där endast utvecklingen av tekniska produkter i privata företag har 

omfattats. Begreppet social innovation kan mot bakgrund av detta bidra till att 

synliggöra ett bredare spektrum av nytänkande metoder, organiseringsätt, 

samhällsstrukturer, varor eller tjänster som bidrar till att förbättra människors 

livskvalitet, välmående, relationer eller egenmakt.1 

Svenska	kyrkans	innovativa	historia	

Vad har då innovation överhuvudtaget att göra med Svenska kyrkan? Begreppet 

innovation har getts olika innebörd vid olika tider och platser, där det under 

senmedeltid användes för att beteckna nya företeelser som gjorde uppror mot kyrkans 

världsbild.2 Långt senare, under 1900-talet, kom innovation att användas för att 

uppmärksamma nya tekniska eller ekonomiska företeelser vilket lade grund för den 

snäva definition som dominerat fram till idag. Vad händer då om man sätter 

innovation i relation till Svenska kyrkan? Vi vet sedan tidigare att 1800-talet var en 

förändringens tid där frikyrkor, småkyrkor, diakonala verksamheter m.m. växte fram i 

ett samhälle som expanderade ekonomiskt men där det samtidigt uppstod ökande 

behov hos en växande arbetarklass och arbetarrörelse. 1960- och 1970-talen innebar 

en våg av ekologi, feminism och mänskliga rättigheter, vilket fick ett genomslag i 

																																																								
1 Mulgan 2007; Howaldt & Schwartz 2010. 
2 Godin 2012.	
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Svenska kyrkan. De nyskapande verksamheter som uppstod kan vi idag se som 

exempel på innovation. 

 

Idag ser vi hur kyrkan ställer om sina verksamheter för att hantera aktuella 

samhällsutmaningar såsom flyktingströmmar, fattigdom, hemlöshet och andra former 

av social exkludering. Det finns en mängd exempel på hur kyrkan utvecklar 

innovativa arbetssätt för att möta olika sociala behov i den vardagliga verksamheten. 

Begreppet social innovation kan bidra till att synliggöra och förstärka kyrkans 

innovativa utveckling av sociala arbetssätt och metoder inom och mellan 

organisations- och sektorsgränser. Det kan därigenom bidra till att förtydliga kyrkans 

förändrade roll i samhället, exempelvis vad gäller dess bidrag till lokal och regional 

utveckling. Vi vill här beskriva den satsning som forskningsenheten inlett på att 

kartlägga och analysera social innovation i Svenska kyrkans nutida och historiska 

verksamheter. 

 

Framtidens	sociala	arbetssätt	
För att öka kunskapen om Svenska kyrkans långa tradition av att konstruktivt stödja 

socialt utsatta grupper är befintliga teorier om social innovation användbara. Som 

nytänkande arbetssätt för att möta sociala behov och aktuella samhällsutmaningar kan 

sociala innovationer bidra till social förbättring på individuell, organisatorisk och 

samhällelig nivå. Det nya i en social innovation behöver inte vara nytt för hela 

världen, utan kan vara en nytänkande anpassning av ett befintligt arbetssätt till ett nytt 

sammanhang eller en nytänkande kombination av existerande lösningar. Sociala 

innovationer kan i sig utgöra avstamp för att andra innovationer, sociala som tekniska, 

ska kunna utvecklas och bidra till framtidens tillväxt och välfärd. 

	

I Svenska kyrkan finns många verksamheter inom exempelvis diakoni som är 

nyskapande men som inte alltid benämns som innovationer. Det är själva kontexten 

och förståelsen kring dessa nytänkande verksamheter som vi avser analysera i studien 

av Svenska kyrkans sociala innovationer. Vi kommer dels att ge en historisk 

tillbakablick på de verksamheter och företeelser som vi bedömer som socialt 

innovativa för sin tid, plats och rum, med start i 1800-talets stora 

samhällsomvälvningar. Vi har även skickat ut en enkät till Svenska kyrkans 
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församlingar där de ombeds beskriva sina nyskapande verksamheter. Vidare 

intervjuar vi ett urval av personer inom Svenska kyrkan med erfarenhet av att 

utveckla nytänkande arbetssätt för att möta sociala behov och aktuella 

samhällsutmaningar. Forskare från Luleå tekniska universitet medverkar i 

materialinsamling, analys och spridning utifrån deras gedigna kunskapsgrund inom 

social innovation. Processen genererar både praktiskt och teoretiskt relevant kunskap 

om Svenska kyrkans historiska och nuvarande sociala verksamheter i termer av social 

innovation, på ett sätt som tydliggör kyrkans roll i lokal och regional utveckling. Vår 

förhoppning är att kunskapen ska utgöra ett stöd samt en förhoppning med att bidra 

till fortsatt innovativt arbete och kompetensutveckling i Svenska kyrkans 

verksamheter. 
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