INNOVATION

i den offentlige sektor

Det er med stolthed at vi nu udsender vores første nyhedsbrev
Vi har haft rigtig travlt og det er derfor først nu at vi kan sende vores længe
ventede nyhedsbrev til de mange interesserede, der har tilmeldt sig vores
nyhedsbrev. Et nyhedsbrev, der vil opdatere dig på status på specialet.
Tiden går alt for stærkt. Der er nu kun 2 måneder til vi skal aflevere. På trods
Billedtekst, der beskriver et foto eller grafik.
af en række opstartproblemer er vi nu godt i gang.
Vi har fundet vores 3 cases og er i gang med at gennemføre en KÆMPE mængde
af interviews. Spørgeskemaet er droppet. En benhård cost-benifit-analyse
afslørede, at det var for ressourcekrævende i forhold til, hvad vi fik ud af det.
Ellers arbejder vi på at få skrevet de resterende kapitler sideløbende med, at vi
gennemfører interviews. En del kapitler er skrevet, men flere af dem mangler
en gennemarbejdning. Det er blandt andet vores teorikapitel på 40 sider (skulle
gerne kortes ned), som vi har brugt til at lave vores interviewguides på
baggrund af.
Sidste nyt er, at vi nu har fundet et specialelokale. Eller rettere et kælderlokale
i Nordvest, hvor vi skal mødes 3 dage om ugen for at skrive på specialet. Vi har
manglet en base, hvor vi kan have alle vores ting og udelukkende fokusere på
specialet. Så er det er skønt, selvom det er et lidt koldt og mørk.
Samlet er status, at det går godt. Vi har travlt, men skal nok nå det. Vi skal jo
også huske at nyde det. Om ikke længe er det slut og det er faktisk også lidt
trist.
Hold opdateret på vores blog/specialedagbog på www.innervate.dk/blog.htm

HVAD ER DET NU VI SKRIVER VI OM…?
Ja – det har selv taget os lidt tid at finde ud af. Så det er
helt OK, hvis du ikke liiiige ved, hvad det er.
Målet med vores speciale er at få viden om innovation i
den offentlige sektor – og tage temperaturen på
organisationernes innovationsevne med henblik på at
fremme innovation i den offentlige sektor.
Selvom der er bred enighed om, at innovation er vigtig i
den offentlige sektor, så er der meget lidt viden om, hvad
innovation i den offentlige sektor er.
Størstedelen af den teoretiske og praktiske viden om
innovation er nemlig udviklet til private virksomheder.
Det vil vi gerne lave om på. Vi mener, at der er en
væsentlig forskel på, om man er en offentlig eller en
privat virksomhed, også når det handler om innovation.
Vi vil derfor gerne udvikle viden om, hvordan

rammerne for innovation er – med henblik på at styrke og
fremme innovation i den offentlige sektor.
Vi undersøger dette gennem tre forskellige offentlige
organisationer. Det er:
•

En teknisk driftsorganisation
(Amagerforbrænding).

•

Et departement (integrationsministeriet).

•

En serviceorganisation (Ejebjerg Plejehjem).

Vi har været igennem meget besvær for at få fat i cases
denne gang. Faktisk har vi aldrig før oplevet, at det skulle
være så besværligt tidligere.
Men nu er det heldigvis på plads. Vi er godt tilfredse med
de 3 cases vi har fundet. Det er 3 vidt forskellige
organisationer og det har virkelig været inspirerende at
tale med de forskellige og få et indblik i, hvad de laver.

Vi er på internettet!
Du finder os på:
www.innervate.dk

