
Social innovation som möjliggörare för forskning och
forskare - välkommen på ett näringsrikt lunchseminarium!

Social innovation lyfts allt oftare fram i den samhälleliga, liksom den vetenskapliga,
debatten som en möjliggörare för samhällsförändring och förmågan att bättre möta
skriande sociala behov. Begreppet social innovation betecknar nya sätt, det vill säga
idéer, metoder och samarbetsformer för att hantera aktuella och svåra utmaningar. Det
kan exempelvis röra sig om klimatförändringar, sysselsättning, hälsa, åldrande, jämlikhet,
migration och digitalisering. Satsningar på området görs idag från många olika håll, såväl
EU:s beslutande organ, den svenska regeringen liksom på lärosäten runt om i landet,
Umeå universitet inkluderat. I korthet kan man säga att det traditionella innovationsstödet
nu håller på att utvecklas och utökas till att också omfatta sociala innovationer.

Men varför är begreppet social innovation relevant för dig som forskare? På vilket sätt kan
det vara användbart att tänka in och utveckla i din forskningsverksamhet? Dessa frågorna
kommer diskuteras under lunchseminariet. Syftet är också att ge deltagarna en inledande
introduktion kring själva begreppet social innovation och dess användning i såväl teori
som praktik. Humanister, samhällsvetare och andra samhällsintresserade forskare är
särskilt välkomna att delta, liksom praktiker verksamma på SI-området.

Seminariet leds av UmU-baserade forskarna Annika Egan Sjölander och Karl-Johan
Bonnedahl.

I samband med seminariet kommer även Anna Sandström Emmelin som projektleder
etableringen av en regional nod till Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet.
Hon kommer att berätta mer om detta samt om möjligheten att söka utvecklingsmedel för
samverkan mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället. Projekten
ska ta sig an en konkret samhällsutmaning och kunna kopplas till något av FN:s 17
hållbarhetsmål.
OBS! Eftersom vi bjuder på enkel vegetarisk lunch krävs anmälan i förväg (skicka
intresseanmälan och ange eventuella matpreferenser till Annika Egan Sjölander på:
annika.egan.sjolander@umu.se). Antalet platser är begränsat. Varmt välkommen med din
anmälan!

Umeå universitets innovationskontor (Vinnova-projektet: Social Innovation Hub - norra
Sverige) och Kunskapsplattform: Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet.

Umeå universitet, Samhällsvetarhuset, lokal Samvetet (plan 5 ovanför fiket Tornet)
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