
AIMday Välfärd Umeå sätter fokus på frågor som rör 
organisering, utveckling och uppföljning av välfärd och som 
formulerats av dig som arbetar i offentlig, privat eller ideell 
sektor. Frågorna belyses från olika vetenskapliga perspektiv 
genom att du som är forskare väljer vilka frågor du vill vara med 
och diskutera. AIMday Välfärd är en mötesplats där kunskap 
utbyts och idéer och samarbeten börjar ta form!

Organisationers utmaningar i fokus
AIMday Välfärd tar sin utgångspunkt i de utmaningar och 
kunskapsbehov som finns i organisationer som arbetar med 
välfärdsfrågor. En mängd infallsvinklar inom olika sektorer och på 
olika nivåer är tänkbara, från beslutsprocesser till individens möte 
med välfärden, och från utveckling till utväerdering. Några, men 
långt ifrån alla, tänkbara riktiningar för frågeställningar under 
dagen är: 
• Definitioner & uppfölning av kvalitet, värde & effekter.
• Organisering av inblandade aktörer i skapandet av välfärd.
• Samspelet mellan olika styrmedel och styrlogiker. 
• Kompetensutveckling och arbetsmiljö i välfärdsorganisationer.
• Spridning av innovationer i välfärden. 

AIMday Välfärd äger rum på Sliperiet, Konstnärligt Campus, 
19 november 2015 och arrangeras av Institutionen för socialt 
arbete & Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.

Hur kan vi utveckla 
kvaliteten i välfärden? 
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Anmälan och information
Du som arbetar med frågor som rör välfärd 
anmäler dig genom att registrera minst en 
fråga under perioden 1 oktober-20 oktober. 

Du som är forskare anmäler dig genom att 
registrera dig till frågor under perioden  
25 oktober-6 november. 

Deltagande är kostnadsfritt. 

Du anmäler dig på:
www.aimday.se/valfard-umea-2015

Kontakt
Enheten för externa relationer

Benkt Wiklund, projektsamordnare
070-322 33 66
benkt.wiklund@umu.se

Välkommen till AIMday Välfärd!

Under AIMday® Välfärd diskuteras frågor som formulerats av 
dig som arbetar med organisering, utveckling och uppföljning 
av välfärd. Frågor matchas med vetenskaplig kompetens 
genom att du som är forskare väljer vilka frågor du vill vara 
med och belysa. Varje fråga diskuteras sedan i en mindre 
grupp under en timme utifrån de kompetenser som finns 

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens!

Registrering
av frågor

1/10-20/10

Forskar-
registrering
25/10-6/11

Matchning 
& schema-
läggning

Mötesdagen
19/11

Uppföljning
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