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Offentlig-privat
udvalgte kendetegn:

1) Navigation i ukendt farvand: “...Ved OPI udbydes en 
problemstilling og ikke en leverance på en kendt ydelse.” 

2) høj grad af dialog: “...OPI er kendetegnet ved åbenhed, 
gensidig tillid mellem partnerne og høj grad af brugerinddragelse.”

Kilde: KL, Udbudsportalen

innovation



Hvorfor 
giver det mening at 

inddrage borgere 
i Offentlig privat 

innovation?



Fordi borgeren er 
kunde i butikken



Fordi borgeren er 
kunde i butikken



borgerinddragelse kan være en måde at 
finde frem til succesfulde løsninger, 
som opfylder slutbrugerens behov.



Fordi borgeren 
er medejer 
af butikken

borgerinddragelse kan være en en måde at 
forankre og skabe opbakning til nye løsninger.



Fordi borgeren 
er en aktiv del af  
servicesystemet



...og fx. skal ændre 
vaner for at nye

løsninger fungerer!



nemlig!



er det vores 
bedste bud på 
en løsning?



‘IKEA-EFFEKTEN’ - vi er gladere for 
ting vi selv har været med til at lave...!

Kilde: The IKEA Effect, Harvard Business Review, Norton et al 2011



 www.tonnenstrumpf.de



 www.tonnenstrumpf.de



‘EGERN-EFFEKTEN’   
Forskning viser at vi er mere villige til at hjælpe 
personer, som vi har haft det sjovt sammen med.

Kilde: Barbara L. Fredrickson 
i bogen ”Positivitet – kilder til vækst”. 





fiktivt regneeksempel 
 “gadespand” modellen



borgeren inddrages i symbioser og 
fællesskaber hvor der udvikles værdier

sammen med OPI-partnerne.

----> det større perspektiv og potentiale



kodeordet hedder  
‘fælles værdiskabelse’

Kilde: Michael Porter & Mark Kramer



Kan vi lave en god 
forretning på at 
afskaffe affald? 

 i samarbejde 
med borgerne



CIRKULÆR ØKONOMI



www.ecogridbornholm.dk





Kan skraldevognen blive en 
del af forretningsmodellen?

rullende  
data lab?



i en tid med forstyrrelser 
og disruption...

...hvordan ser Uber ud 
for affaldsbranchen?



Sådan her?



www.rubiconglobal.com

...eller Sådan?



Hvilket billede ser du 
for dig når jeg siger 
borgerinddragelse?





HUNE

10. AUGUST 2016 - 10:39

CLAUS KRÆMMERGAARD

Deltagere udvandrede fra borgermøde

Mødet om anvendelsen af det lukkede plejecenter i Hune viste stor
utilfredshed med kommunens fremgangsmåde

Læseliste Forsiden Anbefalet Mest læste
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Hvilket billede ser du for 

dig når jeg siger 

borgerinddragelse?









HVORNÅR 
giver det mening 

at inddrage borgere 
i innovationsprocessen?



”Hvis du allerede ved, 
hvordan du vil 

have det, så lad vær 
med at lave 

brugerinddragelse.” 

Esben Danielsen, 
tidligere udviklingschef for 

Roskilde FEstival



typer af brugerinvolvering 
i innovationsprocessern



typer af brugerinvolvering 
i innovationsprocessern



     
brugerdreven innovation 

samskabelse      cocreation

      codesignsamproduktion 

     
udvikling i interaktion 

med brugeren

     
åben innovation 



Kilde: Jespersen, K. R. 2008. User Driven Product Development: Creating a User-Involving Culture.

innovationsprocessens faser (produktudvikling)



innovationstragten



http://thebrandgym.com

innovationsraketten



usikkerhed og fremdrift i Innovationsprocessen

overvej at inddrage brugerne allerede i de indledende eksplorative faser



DET VI VED
(indeni cirklen)

Det vi IKKE ved
(udenfor cirklen)

DET VI VED vi IKKE ved
(periferien)

få hjælp fra borgerne til at løse 
og definere innovationsudfordringer



Hvilke redskaber 
kan vi bruge til  

at inddrage borgere 
i innovationsprocessen?



møder 1:1



gamification



design metoder - fokus på mennesket!



visualisering



rapid prototyping



prototyping



hacking





hackathon



Makeathon



digitale platforme



“Med Facebook håber vi, at vi kan tiltrække flere og  
yngre borgere, end vi gør til de traditionelle borgermøder.”  
Kim Barren. kommunikationschef i Svendborg Kommune

fynske borgermøder på facebook



digitale platforme



crowdsourcing platforme



www.voresomstilling.dk



crowdfunding er i stor vækst

www.booomerang.dk



8.000 PERSONER 
CROwDFUNDER BRO I ROTTERDAM

Foto: http://architizer.com/blog/crowdfunding-rotterdam-bridge-zus/



skraldsspanden  
som fluefanger



Case: den smarte skraldsspand 

crowdsourcing i  
kreative communities

https://www.hackster.io/alpha007/smart-trash-can-iot-system-0f9160



den smarte skraldsspand 

https://www.hackster.io/alpha007/smart-trash-can-iot-system-0f9160



https://www.hackster.io/alpha007/smart-trash-can-iot-system-0f9160



- We help government deliver services to the public better using the tools and practices of the digital age.
- We organize a network of people dedicated to spreading these practices in government for the benefit of all Americans.

     www.codeforamerica.org



valg af målgrupper og 
deltagere er afgørende



living labs



living labs
“Living Labs er brugerdrevne innovationsmiljøer hvor 
brugere og producenter skaber innovation sammen i et 

tillidsfyldt, åbent økosystem som muliggør 
forretningsmæssig og social innovation.”

 
Oversat fra: Citizen-driven Innovation guidebook, World Bank, 2015





gentænk Aarhus mobil



Vores Hvalsø projektkontor  
– foto www.Bluebakery.dk   

Foto: www.bluebakery.dk

Vores Hvalsø



www.lightinglab.dk/



Når borgernes 
ressourcer aktiviteres 
på den rette måde er 
ingen innovations-
udfordring for stor!

www.copenhagensuborbitals.org



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!
søren femmer jensen
soren@cocreative.com

+45 30 279 111


