Efterlysning av kapitelförslag till forskningsantologi

Social innovation
för att möta samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål
Bakgrund
Intresset för social innovation har stadigt ökat i akademin och samhället i stort under de
senaste åren. Social innovation ses som ett sätt att hantera aktuella samhällsutmaningar och
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 1. Med social innovation avses nyskapande
processer och lösningar där samhällsförändring och social inkludering är främsta syftet. Det
kan handla om nya verksamheter, tjänster, metoder, samarbeten eller annat inom hälsa,
bostad, arbetsliv, miljö, stads- och landsbygdsutveckling med mera. Inom forskningen håller
social innovation på att etableras som ett eget fält genom ett växande antal publikationer,
konferenser, nätverk och projekt.

Antologi
För att ge en aktuell överblick av forskningen om social innovation i Sverige inbjuds nu till en
antologi, med kapitel skrivna av forskare från olika lärosäten och discipliner. Antologin skrivs
på svenska för att den lätt ska kunna nå både forskare och studenter men också andra
samhällsaktörer, exempelvis innovatörer, innovationsfrämjare, tjänstepersoner och politiker.
Antologin planeras bestå av cirka tio kapitel samt en redaktörsförfattad inledning och
avslutning.
De kapitelförslag som efterlyses ska presentera aktuell forskning om social innovation i
relation till samhällsutmaningar och hållbarhetsmål, där Agenda 2030 är av särskilt intresse.
Såväl konceptuell, teoretisk som empirisk forskning välkomnas. Empiriska studier kan vara
genomförda både i Sverige och i andra länder.
Antologin utges av Studentlitteratur, i samarbete med Mötesplats Social Innovation2.
Redaktörer för antologin är Karl Johan Bonnedahl (företagsekonomi vid Umeå universitet),
Annika Egan Sjölander (medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet) och
Malin Lindberg (industriell design vid Luleå tekniska universitet).
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Tidplan
Deadline för kapitelförslag: 13 april 2020
Besked om antagna kapitelförslag: 27 april 2020
Deadline för fullständiga kapitel: 30 september 2020
Utgivning av antologin: beräknas till 2021

Format
Förslag på kapitel lämnas i form av en sammanfattning (abstract) på 3000-5000 tecken (inkl.
blanksteg), skriven på svenska. Kapitelförslaget ska beskriva syfte, metod, empiri, samt
relationen till social innovation som begrepp och forskningsfält. Det ska även ange vilken eller
vilka samhällsutmaningar som fokuseras i kapitlet och hur det relaterar till hållbar utveckling
och särskilt Agenda 2030. Vidare ska kapitlets kunskapsbidrag beskrivas i relation till tidigare
forskning och praktisk utveckling inom social innovation.
Förslag på kapitel mailas till karl.bonnedahl@umu.se

