SOCIETY / IMPACT / YOU

Social Innovation Summit är Sveriges årliga mötesplats
för social innovation.
Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på
stora samhällsutmaningar. Här möter du intressanta exempel från de som är i framkant inom området, experter
från hela världen och ett dynamiskt program med spännande, parallella spår och teman som just nu är högaktuella i Sverige och globalt.

Arrangörer

Huvudpartners

Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar på
tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap
om social innovation. Lyssna på spännande föreläsare,
möt innovativa och konkreta exempel på social innovation,
engagera dig genom att delta i workshopar och rundabordssamtal, nätverka och inspirera i Summit-salongen.
Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya
lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa
nya relationer och brygga över sektorsgränser.

Årets tema är: Society / Impact / You.
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Karen Dolva är vd för och grundare av No Isolation, ett företag som utvecklar teknologiska
lösningar för människor som lever i ensamhet eller social isolering. Bland annat genom
sociala robotar. 2018 mottog hon European
Commission’s Women Innovators, Rising Innovators prize. Hon är en engagerad förkämpe
för kvinnligt entreprenörskap och uppmuntrar
starkt flickor att följa en karriär inom tech.

Geoff Mulgan är vd för Nesta, Storbritanniens
innovationsstiftelse, och har genom åren
agerat rådgivare åt flera av världens regeringar. Bland annat har han haft tongivande
roller inom den brittiska regeringen, däribland
som chef för regeringens strategienhet och
rådgivare till Gordon Brown. Förutom sitt
engagemang i Nesta är han för tillfället senior
gästprofessor på Harvard University. Han har
skrivit flera böcker varav den senaste heter,
”Big Mind: how collective intelligence can
change our world”.

2012 ställde sig den mångfacetterade komikern Sanderson Jones på scen inför ett fullsatt operahus i Sydney. Varje biljett hade han
personligen sålt till respektive person som nu
kommit för att se honom. 2013 startade han
tillsammans med Pippa Evans den ickereligiösa kyrkan Sunday Assembly i syfte att fira
livet genom samtal, humor och sång. Konceptet spred sig och i skrivande stund finns
det 28 sammanslutningar världen över. Räkna
med lika delar gapskratt och inspiration.

Martin Wezowski är chefsdesigner och futurist på SAP’s Innovation Center Network &
Chief Innovation Office. Uppdrag: Kartlägga,
bygga och inspirera till en framtid vi alla vill
leva i. Martin pratar ofta om förändringens
dynamik och mekanismer. Han ser teknikens
snabba utveckling som en del av vår evolution och har myntat begreppet ”Humachine”.
Detta ger upphov till diskussioner som hur vi
kommer att definiera arbete framöver. 2017
utnämndes Martin till en av Tysklands mest
innovativa tänkare.

Samtidigt matas vi dagligen med dystra nyheter om ungas
utsatthet, politikens maktlöshet, ökande polarisering och
klyftor, klimathot och en urspårad demokrati. Men ”Ordo ab
chao” eller som vi brukar säga till vardags – Ur kaos föds
ordning. För allt är inte hopplöst. Tvärtom. En viss känsla av
kaos håller oss på tårna. Att våga vila i ett kaos, ger kreativitet och skapar möjlighet för innovation. För vad har vi att
förlora egentligen?
Allt fler har insett potentialen i social innovation. Nu handlar
det om att knyta ihop säcken. Från individ till organisation.
Från organisation till samhälle, lokalt, nationellt och globalt.
Vilket ansvar har vi som medborgare, organisationer och
samhälle? Hur får vi en företags- och organisationskultur
och enskilda förmågor som gör att social innovation kan spela en avgörande roll i arbetet med våra stora framtidsfrågor?
Och hur skapar vi en politik och policy som efterfrågar social
innovation och därmed öppnar en marknad och efterfrågan
för nytänkande?
Följ med på årets resa till Social Innovation Summit 2019.

Följ oss
#sisummit19
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Sociala innovationer sker på flera olika nivåer i samhället. Individer kommer på smarta lösningar för hur vi ska göra saker
bättre i vår vardag och på vår ort, tjänstepersoner och politiker utmanar byråkratins gränser för att förnya politiken, företagen förnyar sin roll och blir ”not only for profit”-organisationer,
akademin skapar samhällsnytta genom nya perspektiv och
ny kunskap till nytta för alla. Ny teknik och kunskap öppnar möjligheter för nya sociala rörelser inom design thinking,
delningsekonomi, nudging och cirkulärt miljötänkande m fl.
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