CALL FOR TRACKS
NEON-konferansen 2018
Tema er: Innovasjon - utfordringer og muligheter for samfunns- og
organisasjonsutvikling under den digitale revolusjonen
Kjære venner av NEON!
Vi inviterer medlemmer av NEON-nettverket til å komme med forslag til tema
for parallellsesjoner til NEON-konferansen på Lillehammer.
Konferansen arrangeres av Handelshøgskolen Innlandet (HHS), Høgskolen i
Innlandet, campus Lillehammer 20-22, november 2018.
Frist for forslag til tema for parallellsesjoner er fredag 20. april 2018.
Temaet innovasjon er organisert under tre hovedakser på konferansen: Samfunn,
organisasjon, og digitalisering og materialitet. Parallellsesjonene legges under
disse aksene.
Innovasjonsbegrepet og studier av innovasjon har tradisjonelt vært forankret i
økonomifaget. Schumpeter (1934) regnes som grunnleggeren av
innovasjonsstudier, og han så innovasjon som en kritisk dimensjon for
samfunnets økonomiske utvikling. Forenklet har innovasjon vært sett som
«nyskaping av økonomisk verdi» (Edquist, 2009). I det senere har det imidlertid
vokst frem en utvidet forståelse av innovasjon, der innovasjon også forstås som
nyskaping av samfunnsmessig verdi. Innovasjon har dessuten tidligere vært
koblet til industri, vareproduksjon og teknologisk utvikling. Etterhvert som
tjenestenæringen har vokst i omfang og betydning, har tjenesteinnovasjon vokst
frem som et eget, etablert forskningsfelt, der prosessinnovasjon og
organisatorisk innovasjon er sentralt.
Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, ny tjeneste, produksjonsprosess,
anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk.
Det kan knyttes til aktiviteter i både privat og offentlig sektor. For øvrig kan
innovasjon kan være forskningsdrevet, teknologidrevet, designdrevet,
brukerdrevet, og/eller drives frem av ulike aktører i praksisfelt. Ofte vil
innovasjon skje i et samspill i form av samarbeid mellom ulike felt og aktører.
Innovasjonsprosesser kan være planlagte og strukturerte, eller mer tilfeldige,
uformelle og organiske. Det skilles ofte mellom planlagte, radikale
innovasjoner, og mer stegvise inkrementelle innovasjoner.

Arrangøren av NEON 2018 inviterer forskere og praktikere til reflektere
over forholdet mellom innovasjon, organisering og organisasjoner fra ulike
innfallsvinkler. Her er våre forslag til temaer for parallellsesjoner, basert på
inndeling i tre akser:
Samfunn





Komplekse samfunnsutfordringer som bærekraft, helse og ulikhet
Globale, nasjonale og regionale nettverk
Styringsparadigmer og innovasjon i offentlig sektor
Innovasjon, digitalisering, robotisering. Konsekvenser for arbeidsliv og
velferdsstat

Organisering og organisasjon







Tjenesteinnovasjon og brukerorientering
Kreativitet, innovasjon og mangfold
Ledelse for kunnskap, læring og innovasjon
Organisasjonskultur, endring og innovasjon
Organisasjonsstrukturer, styringssystemer og innovasjon
Implementering, spredning, skalering, oversettelse

Digitalisering, teknologi og materialitet





IKT og HR
Digital Taylorisme
Digital kompetanse
Heterogenitet og materialitet

Vi planlegger som i tidligere år veksling mellom plenuminnlegg og parallellsesjoner på konferansen. På dette tidspunkt er det for tidlig å si noe om antall
plenumsforelesninger og parallellsjoner. Alle NEON-deltakere blir invitert til å
bruke tid og egen kreativitet til å fylle NEON-konferansen 2018 med
engasjement og godt faglig innhold.
I denne omgangen handler det om forslag til parallellsesjoner. Vi ønsker å
fremheve følgende:
Tematisk fokus: Årets konferanse er som tidligere konferanser åpen for et vidt
spekter av faglige tema. Vi oppfordrer alle til å reflektere over ‘innovasjonsprosesser’ som innfallsvinkel til en parallellsesjon, men det er ikke noe krav.

Sesjoner kan ha ulike form. Noen sesjoner kan være «forskningsarenaer» med
paper, andre kan ha form dom «verksteder» eller «debattforum» hvor praktiske
problemer knyttet til innovasjonsprosesser drøftes. Endelig kan en sesjon være
lansering av en ny fagbok.
Formidling: Planen er å inngå avtale med NOS (Nordiske Organisasjonsstudier)
om et spesialnummer om «innovasjonsprosesser». Programkomiteen for NEON
2018 vil også drøfte andre tiltak for formidling fra konferansen.
Vi ber om følgende opplysninger:
A: Tittel på sesjonen
B: Tema: Kort beskrivelse av tema for gruppesesjonen (ca. 10 linjer med tekst)
C: Form: Paperbasert eller innlegg til debatt/diskusjon? Lansering av ny fagbok?
Utveksling av paper i før konferansen, eller presentasjoner der og da?
D: Ansvarlig(e) for sesjonen: Navn, stilling, kontaktinformasjon*
E: Publisering og formidling: Foreligger det planer om publisering i etter
konferansen, eller eventuelle andre formidlingstiltak?
F. «Frie ideer». Det er i år mulighet til å sende inn forslag til tema, uten at det er
bestemt hvem som skal lede parallellsesjonen.
Forslag til tema sendes som e-post til: tor.paulson@inn.no
Frist for forslag til tema for parallellsesjon er torsdag 20. april 2018.
Merk e-posten med «NEON-forslag». I løpet av mars vil konferansekomiteen gå
gjennom alle forslag, og forslagsstillerne vil bli kontaktet innen utgangen av
april.
Med vennlig hilsen Tor Paulson (Hovedansvarlig)
På vegne av program- og arrangementskomiteen.

