
ASG Innovation for whom 
Universitet som en kraft för social innovation 

Under den pågående flyktingkrisen i Europa har 162 877 personer sökt asyl i Sverige 2015. 
Integrationen av hundratusentals nykomna till det svenska samhället i de kommande åren är 
endast ett av flera exempel av utmaningar för samhället som kommer att kräva social 
innovation, inte minst inom läroverk av högre utbildning. I vårt forskningsprogram föreslår vi 
studier av hur universitet kan verkas som en kraft för social innovation. Genom fallstudier kan 
vi undersöka och utvärdera målsättningar och aktiviteter inom social innovation här på Lunds 
Universitet i ett internationellt sammanhang. Social innovation definierar vi som ”en lösning 
på ett socialt problem som är mer kraftfull, effektiv och hållbar på än rådande eller helt 
nyskapande och för vilken det skapade värdet först och främst tillfaller samhället i stort 
snarare än enskilda individer” (Stanford Center for Social Innovation). 
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Workshops 2016/17 
Social innovation är en högaktuell fråga för såväl akademiker som för innovatörer och 
beslutsfattare. Detta är huvudsakligen resultatet av en insikt om att många av de svåra 
utmaningar vårt samhälle står inför kommer att kräva social innovation, inte minst inom 
områden som global klimatförändring och utveckling mot en miljövänligare ekonomi. 

ASG Social Innovation vid Pufendorfinstitutet är intresserade av att belysa och analysera 
sociala innovationer med särskilt fokus på hållbarhet, vare sig det är en individ, ett samhälle 
eller en stor strukturell förändring som är drivkraften bakom 

För att brygga gapet mellan teori och praktik kommer gruppen att bjuda in en akademisk 
talare och en talare med perspektiv från beslutsfattning eller industri till workshops. Detta 
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kommer även att stimulera de informella diskussionerna under workshopens gång där de 
inbjudna kommer att vara en blandad grupp forskare, beslutsfattare och verksamma 
innovatörer. 

Workshop 1: Universitet och social innovation  

Målet med första workshopen är att titta närmare på universitetens roll vid social innovation 
och försöka utforska frågor i stil med: är universitet ansvariga för att stötta sociala 
innovationer? Kan universitet fungera som grogrund för social innovation, och i så fall, är 
universiteten villiga att göra det? 
Tid: 28 oktober, 2016, 9:30-12:00 

 
Workshop 2: Statlig avhandling som stöd till social innovation  

Den andra workshopen ska avhandla hur statliga och statligt finansierade aktörer och statliga 
regelverk och reglering kan stötta uppkomsten och utvecklingen av social innovation inom 
hållbarhet. Fokus kommer att ligga på huruvida statligt finansierade organisationer kan 
använda förvärv och avhandling som ett sätt att stötta social innovation och/eller om det finns 
situationer där offentlig upphandling tvärtom hindrar social innovation. 
Tid: 28 november, 2016, 10:00-12:00 
 

Workshop 3: Samfundsbaserad social innovation 

I den tredje workshopen kommer vi att ta upp civila rörelser och organisationer och vilken roll 
dessa har i att starta och stötta sociala innovationer inom hållbarhet. Perspektivet kommer att 
vara utifrån gräsrotsrörelser och samfundsbaserade ekologiska innovationer.  
Tid: 26 january, 2017, 13:00-15:00 

 
Workshop 4 (sista): Genomförbarhet och skalning  

I detta avslutande seminarium diskuteras den utmaning det innebär att upprepa och genomföra 
en social innovation men även att göra det i större skala. Vi kommer också att ta upp 
möjligheten att genomföra hållbarhetsinnovationer på mindre skala. Frågan är om man 
behöver tänka småskaligt för att möjliggöra medverkan från individer och samfund i en tid då 
samhället drivs av krafter på hög nivå genom storskaliga samhällsystem. 
Tid: 5 maj, 2017, 13:00-16:00 
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