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FIGUR 1 BOGENS BIDRAGSYDERE  
TAK FOR GODE RÅD OG EKSEMPLER FRA 200 PRAKTIKERE OG EKSPERTER  
I OG OMKRING DEN OFFENTLIGE SEKTOR 

Kommune

Regional arbejdsplads

Vidensinstitutioner

Øvrige statslige arbejdspladser

Borgere, frivillige organisationer og fonde

Privat virksomhed

 
I alle bogens kapitler finder du gode råd og konkrete eksempler fra praktikere og eksperter i og omkring den offentlige 
sektor. Der er bidrag fra folkevalgte politikere eller offentligt ansatte fra 57 kommuner, alle 5 regioner og 8 minister
områder. Samt 19 private virksomheder, 12 vidensinstitutioner og 28 borgere, frivillige organisationer og fonde. Alle 
optræder med kontaktinformationer og må meget gerne kontaktes direkte, hvis du kan genbruge deres løsning – eller 
vil dele din egen med dem.

Bemærk: Figuren er blot en oversigt over hvem  
og hvor bogens bidragsydere er. Figuren er ikke  
en ‘kortlægning’ af den offentlige innovation.  
Der forekommer mange flere kommunale, regionale 
og statslige innovationer andre steder end omtalt  
i denne bog. Men disse er ikke vist på kortet.
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Innovationsbarometeret præsenterer en lang række nye fakta om den offentlige innovation, 
som aldrig tidligere har være indsamlet på en måde, der er repræsentativ for hele den offent
lige sektor. Innovationsbarometeret er et dansk, offentligt svar på den statistik, som EU og 
OECDlandene gennem en årrække har udarbejdet over innovation i den private sektor.

Denne bog formidler en lang række nye analyser af de nye data, som for hvert kapitel samles 
i væsentlige indsigter. Håbet er at inspirere arbejdet med innovation på de enkelte arbejds
pladser og at styrke grundlaget for beslutningstagere i kommuner, regioner og ministerier.

Udviklingen af spørgeskemaet og dataindsamlingen er sket i et samarbejde mellem COI, 
Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Dataanalyser 
af høj kvalitet er sikret ved en helt særlig indsats fra Tinne Steffensen, som har stået på 
skuldrene af en række forudgående analyser foretaget af Anne Line Tenney Jordan og Jacob 
Seier Petersen. Dette trekløver fortjener megen tak.

Udvalget og udformningen af spørgsmålene, som er stillet til de offentlige arbejdspladser, er 
sket i et inspirerende forberedelsesarbejde, hvor langt mere end hundrede interesserede 
deltog fordelt på i alt syv workshops i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Efterfølgende er data
analyserne suppleret og perspektiveret af to hundrede praktikere og eksperter i og omkring 
den offentlige sektor. De har delt deres konkrete eksempler og erfaringer med innovative 
løsninger.

Alle skal hermed takkes for den åbenhed, idérigdom og generøse rådgivning, som har givet 
både forfatteren og det team af medarbejdere i COI, der har medvirket, en uvurderlig hjælp 
til tolkningen af de mange analyseresultater. Det gælder i høj grad også bistand til oversæt
telse af analyser og tolkninger til virkeligheden på de offentlige arbejdspladser.

Innovationsbarometeret har to hjemmesider tilknyttet. På innovationsbarometer.coi.dk 
kan man finde og dele hver enkelt af alle bogens eksempler, citater og centrale grafikker. På 
innovationstesten.dk kan folkevalgte politikere og offentligt ansatte anonymt besvare 
udvalgte spørgsmål fra innovationsbarometeret med tanke på egen arbejdsplads. Svarene 
registreres ikke, men vises i en grafik, hvor brugerens svar sammenlignes med den officielle 
statistik for den del af den offentlige sektor, man selv vælger. Fx kommunal ældrepleje eller 
regional sundhed. Det kan besvare spørgsmålet: 'Hvor ligger vi i forhold til andre?'.

Barometeret er det første af sin art i verden, så en del kan sikkert gøres bedre. Derfor: Er der 
noget, som undrer eller mangler? Skriv meget gerne til coi@coi.dk. Men vent ikke for længe. 
COI og Danmarks Statistik er allerede ved bogens udgivelse i gang med forberedelsen af 
Innovationsbarometer 2.0. Vi sender spørgeskemaerne ud i begyndelsen af 2017.

God arbejdslyst!

Pia Gjellerup, centerleder
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2 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Innovationsbarometeret er en undersøgelse af innovation på offentlige arbejdspladser. 
Hovedformålet er at inspirere arbejdspladserne i arbejdet med at øge kvaliteten og effektivi
teten gennem innovation ved at vise, ’hvad de andre gør’. Undersøgelsen er fuldt repræsen
tativ for den offentlige sektor og er gennemført i henhold til de internationale retningslinjer for 
innovationsstatistik (Oslomanualen). Center for Offentlig Innovation har i arbejdet været 
inspireret af den statistik om innovation i den private sektor, som EU og OECDlandene har 
gennemført siden begyndelsen af 1990’erne. Den nye statistik for den offentlige sektor er 
den første af sin art i verden. Den er baseret på svar fra 1.255 kommunale, regionale og 
statslige arbejdspladser af alle slags.

Kapitel 4 viser omfanget og værdien af innovationsaktiviteten i den offentlige sektor. Innova
tion defineres som nye eller væsentligt forbedrede produkter, serviceydelser, processer og 
organisationsformer samt kommunikationsformer. 86 pct. af alle offentlige arbejdspladser 
har indført mindst én innovation (uanset type) i årene 20132014. Den hyppigste innovati
onstype er proces og organisationsinnovation, som indgår i 78 pct. af innovationerne. 45 
pct. af innovationerne dækker over flere innovationstyper. Ofte leder samme innovation til 
flere typer værdi. Hyppigst forbedret kvalitet (70 pct.), hvorefter følger medarbejdertilfredshed 
(50 pct.), effektivitet (46 pct.) og bedre borgerinddragelse (37 pct.). Komplekse innovationer, 
hvor flere innovationstyper optræder samtidigt, fører i højere grad til værdi.

Ved at genbruge andres løsninger kan offentlige arbejdspladser spare udviklingsomkost
ninger, springe blindgyder over og komme hurtigere frem til effekt. Kapitel 5 viser, at tre ud 
af fire offentlige innovationer er helt eller delvist genbrug af andres løsninger. Det sker oftest 
ved – i 60 pct. af innovationerne – at arbejdspladsen er inspireret af andres løsninger, som 
så tilpasses væsentligt til egen kontekst. Kopier forekommer kun i 13 pct. af tilfældene. Poli
tikerne er oftere med til at fremme de helt nye, komplekse innovationer. Man må forvente, at 
politisk efterspørgsel efter flere genbrugte innovationer vil være med til at fremme omfanget 
af genbrug. Arbejdspladser med få ansatte genbruger oftere, ligesom mindre kommuner 
genbruger oftere end større kommuner. 56 pct. af innovationerne forsøges aktivt spredt til 
andre.
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