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Call for papers 
Innovationsforståelser
– et temanummer om social innovation, socialt entrepre-
nørskab og offentlig innovation

Gæsteredaktører: Professor Palle Rasmussen, AAU 
og lektor Catharina Juul Kristensen, RUC

Innovation og entreprenørskab er gennem de seneste par år blevet fremhævet 
som mulige strategier til udvikling af velfærdssamfund som det danske. Dis-
kussionerne re� er sig blandt andet mod en styrkelse af den tredje sektor og 
dens rolle som aktør på velfærdsområdet gennem socialt entreprenørskab og 
etableringen af sociale virksomheder, innovationsorienteret samarbejde mel-
lem det o� entlige og private/tredjesektor-aktører, og da også innovation in-
ternt i den o� entlige sektor. Målene er mange og varierer ikke overraskende 
de centrale aktører imellem. ”At skabe social værdi”, ”at skabe tilbud for over-
sete grupper”, ”at sikre ”value for money””, er blot nogle af dem. Samtidig 
med de mere velfærdsydelsesorienterede diskussioner, diskuteres alternative 
former for innovation som social innovation re� et mod øget social retfærdig-
hed og empowerment i socialt udsa� e boligområder og blandt grupper af so-
cialt udsa� e borgere. Disse tilgange formulerer sig eksplicit som alternativer 
til de dominerende forandringsstrategier (jf. ovenstående), der opfa� es som 
nyliberale og markedsorienterede.

Formålet med de� e temanummer er at præsentere ny sociologisk og socio-
logisk-tværfaglig forskning om social innovation, socialt intraprenørskab og/
eller o� entlig innovation. Artiklerne kan være teoretisk udredende eller bestå 
af teoretisk funderede empiriske analyser. De valgte empiriske områder kan 
både inkludere centrale velfærdsområder som uddannelse, beskæ� igelse og 
sundhed, eller områder som kultur og idræt. Endelig er artikler, der fokuserer 
på speci� kke begreber inden for de tre forskningsområder velkomne. F.eks. 
forskning om risici ved innovation, etik, kreativitet og social værdi.

Temanummeret udkommer i slutningen af 2012.

Deadline for abstracts: 1. september 2011.

Abstracts skal sendes til: mail@dansksociologi.dk

Deadline for første, gennemarbejdede udkast: 1. februar 2012.


