
Samarbejdsdreven innovationSamarbejdsdreven innovation 
i planli planlæægningengningen

Karina Sehested, Skov og Landskab
Københavns Universitet



Hvorfor innovation?Hvorfor innovation?



 
Større usikkerhedshåndtering



 
Større problemkompleksitet – synergi



 
Større krav og forventninger



 
Knappe ressourcer



 
Innovation som systematisk og ikke tilfældig aktivitet



Samarbejdsdrevet innovationSamarbejdsdrevet innovation

• Innovation: 
nye ideer udvikles og realiseres i praksis
både produkt, proces, organisering

• Samarbejdsdrevet:
fra bruger- og medarbejderdrevet 
til samarbejdsdrevet: 
offentligt/privat, på tværs af offentligt, på tværs af 
brugere, medarbejdere, ledere og politikere



Samarbejde, lSamarbejde, lææring og innovationring og innovation

• Samarbejde og læring:
– Reelt samarbejde
– Læring gennem deltagelse

• Innovation:
– At skabe og gennemføre nye ideer
– Nyt i konteksten



Hvorfor samarbejdsdrevet?Hvorfor samarbejdsdrevet?

• Fordi netværksstyring er nyt styringsprincip:
Mange beslutningscentre, mange aktører 
involveret, gensidig afhængighed

• Fordi mange besidder nødvendig viden: 
Mødet mellem forskellighed skaber innovation

• Fordi opgaverne ofte har særlig karakter:
Mange værdier og hensyn



BarriererBarrierer


 

”Silo”- og sektoropbygning


 

Fastlåste faglige kulturer


 

Stram topstyring og detailstyring


 

O-fejlskulturen


 

Stram økonomi



DrivkrDrivkrææfterfter


 

Personlige egenskaber


 

Kreative og innovative ”rum” med forskellighed


 

Innovationsledelse


 

Stram økonomi



UdfordringerUdfordringer

• Offentlig organisering indrettet på sikker drift og 
ikke innovation!

• Man kan ikke innovere uden at lave fejl!
• Offentlige ledere og medarbejdere kan ikke selv 

skabe nok innovation!
• Innovation sker ikke bare – det skal understøttes!
• Politikere og ledere skal være aktivt deltagende!
• Fagprofessionelle ud på kanten af deres faglighed!



FagprofessionelleFagprofessionelle og innovationog innovation

FTF ledere om kilde til innovation:

73 %: Innovation kommer fra medarbejdere og 
ledere! 

30 %: Innovation fra brugere, kunder
16%: Innovation fra politikerne 



Fagprofessionelle mener, at kun de skaber 
innovation! 

Innovation angives som centralt i FTF ledernes 
arbejde, men de bruger ikke tid på det!

Samarbejde med politikere opleves mest negativt af 
lederne!



FagprofessionelFagprofessionel forstforstååelse af else af 
innovationinnovation

• Ekspertviden den centrale viden
• Læring gennem udannelse og professionsnetværk: 

– (efter) uddannelse
– faglige netværk, fagblade 
– konferencer

• Innovation som:
– Medarbejderdreven
– Forskning og teknologi



FagprofessionelFagprofessionel udfordringudfordring

• Videnmonopol:
– Forskellighed skaber innovation

• Organisering:
– Tværfagligt og eksternt samarbejde 

• Læring:
– Læring i praksis med lægfolk

• Innovation:
– Drevet af mange



SSæærlige problemer ved samarbejderlige problemer ved samarbejde


 

Konflikter om lederskab og opgavefordeling


 

Mistillid og lukkethed


 

Forskelle i sproglige og mentale videnmodeller


 

Normative uenigheder



Innovativt lederskabInnovativt lederskab

• Sætte retning, rammer og skabe råderum
- Der skal være tid, rum og mulighed

• Udvælge de ”rigtige” deltagere
- Spokespersons og følgere, 
- Forskelligheder skal mødes

• Facilitere læring og kreativitet: 
- Lave forstyrrelser og refleksioner

• Mediere:
- Oversætte mellem mentale, sproglige modeller
- Skabe åbenhed og venlig uenighed, 
- Skabe fælles sprog og videnmodeller
- Håndtere normative forskelle og konflikter



SpSpøørgsmrgsmååll

• Hvordan giver det her mening for jer? 
– Hvad er overraskende? Provokerende?
– Hvad kan I genkende og ikke genkende hos jer?

• Giver det anledning til ændringer i den måde I 
håndterer innovation på i jeres kommune?
- Hvordan skaber I innovation? Kan I komme med 

eksempler?
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