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tales der ofte om større og umiddelbart synlige innovationer skabt gennem fusioner eller øget globalt

samarbejde, styrket forskning og udvikling og ledelsesstyrede initiativer. Innovation omfatter imidlertid også
mindre, trinvise innovationer initieret eller udført af medarbejdere og brugere. En del af disse indgår som en

del af organisationers strategiske aktiviteter; andre upåagtede. Dvs. at der ikke er kendskab til dem fra
ledelsens side, og at deres udviklingspotentiale ikke udnyttes til fulde. Disse medarbejderdrevne innovationer
bidrager blandt andet til effektivisering af arbejdsprocesser, udvikling af nye produkter og serviceydelser,

øget kvalitet og forbedrede arbejdsvilkår og motivation blandt de ansatte. De skaber værdi. Bogen diskuterer
medarbejder- og brugerdrevet innovation i den private og i den offentlige sektor i DK.

Idéen bag Innovation - medarbejder og bruger er at definere og eksemplificere begrebet ´medarbejderdreven
innovation´.

Bogen inkluderer en grundig og velformidlet dialog mellem og udvikling af eksisterende teori om innovation
i hhv. den private og den offentlige sektor med afsæt i konkrete cases.

Bogens målgruppe er studerende, ledere og andre praktikere, som arbejder med innovative
udviklingsprocesser.
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