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KL og IDA/DdL satte ved de seneste 
overenskomstforhandlinger fokus på, 
hvordan tekniske forvaltninger kan arbejde 
innovativt. I den forbindelse har parterne 
i løbet af 2012 afholdt et længere inno-
vationsforløb i samarbejde med Roskilde 
Kommunes tekniske forvaltning. Her blev 
medarbejderne bl.a. undervist i antropolo-
giske metoder, opdagelses- og tematise-
ringsmetoder, og erfaringerne fra forløbet 
er nu blevet omsat til denne guide.

GUIDE
Guide til arbejdet med innovation 
i en teknisk afdeling

Fra ide 
til praksis
Der blæser nye vinde i den kommunale verden. Budgetterne skal 
holdes i ro, kravene til servicen bliver større og mere komplekse, og 
der bliver færre og færre hænder til at løse opgaverne. Derfor er alle 
enige om, at der skal tænkes i nye løsninger, og innovation er blevet 
det nye mantra – også i de tekniske afdelinger.

Men det stiller store krav til både jer ledere og medarbejdere, hvis I skal 
lykkes med at omsætte ideerne til praksis. Derfor har vi lavet denne guide, 
der kan hjælpe jer i arbejdet med innovation.

Den Danske 
Landinspektørforening
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1. Slå plejer ihjel   

Hvad skal du gøre?

Medarbejder

Gør op med rutinerne. 
Du skal turde slippe kontrollen i en periode og være klar 
til at bryde de vante rammer.  

Opfordr kollegaerne til at tænke nyt. 
Hvis du møder dine kollegaers nye ideer med en anerk-
endende og positiv tilgang, får de mere lyst til at tænke 
kreativt og komme med nye ideer.

Ledere

Få direktøren på banen. 
Det er en god ide at lade den tekniske direktør 
præsentere rammerne for innovationsforløbet - herunder 
forventninger til mellemledere og medarbejdere - så 
medarbejderne kan se, at det er højt prioriteret og helt 
legalt at bruge tid på det og inddrage andre kolleger i 
arbejdet.

Krystalklare mål. 
Det er lettere for medarbejderne at opnå succes og 
være innovative, når de kender succeskriterier og 
målsætninger.

Involver mellemlederne. 
Det er vigtigt, at mellemlederne påtager sig medansvar 
for, at der arbejdes med de innovative metoder. Når den 
direkte leder har ejerskab i forhold til innovationsforlø-
bet, giver det medarbejderne tid og lyst til at prioritere 
arbejdet med innovation.

Tilknyt en innovationskonsulent. 
En innovationskonsulent kan fungere som tovholder og 
bindeled mellem medarbejdere, ledere og undervisere. 
Konsulenten kan bl.a. stå for koordineringen og vil opnå 
en viden, der kan bruges til at brede ud i organisationen 
efter innovationsforløbet.

Miks medarbejderne. 
Forskellighed skaber udvikling, og innovation handler 
også om at ændre den vanetænkning, der findes i 
arbejds grupper, der er vant til at arbejde sammen.
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Bruger- og medarbejderdreven innovation handler om at anvende brugerne 
og medarbejdernes opfattelser, oplevelser og viden som inspirationskilde til 
nytænkning, der kan skabe meningsfulde ydelser i forhold til brugerne.!

Innovation sker ikke fra den ene dag til den anden. 
Det kræver derimod hårdt arbejde, en struktureret 
indsats fra dag et og mod til at tænke nyt og arbejde 
med nye arbejdsmetoder. 

Når innovationsforløbet eller -projektet skal skydes i 
gang, er der derfor en række overvejelser, som I skal 
gøre jer for at komme godt fra start. 
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2. Innovation tager tid  
Arbejdet med innovation tager tid, og resultaterne kom-
mer ikke af sig selv, men tålmodighed og en fokuseret 
proces hjælper dem som sagt godt på vej. 

Hvad skal du gøre?

Medarbejder

Tag dig tid. 
Du skal sørge for at afsætte tid til at arbejde med in-
novationsmetoderne. Det tager altid længere tid i en 
opstartsfase, end man regner med!

Gå foran. 
Innovation smitter, og du kan hjælpe dine kollegaers 
gode ideer på vej ved at gå foran. Du kan for eksempel 
prøve nogle af metoderne af i en mindre kreds, hvor du 
føler dig tryg.

Frem forskellighed. 
Vær med til at bringe forskellighederne i den gruppe, du 
skal arbejde med, i spil, så alle bliver udfordret. Det gør 
det lettere at komme af med ”plejer”, og nye ideer vil se 
dagens lys.
 
Se på mulighederne. 
Du må ikke fokusere på begrænsninger i de nye me-
toder. Undersøg i stedet, hvordan metoderne kan anv-
endes på forskellige opgaver inden for både dine egne 
og kollegaers arbejdsområder.

Forundring = forandring. 
Præsentér dine ideer for dine kolleger og din leder, og 
udfordr deres eventuelle skepsis. Prøv for eksempel at 
gennemføre små ændringer, der kan vise vejen.

Ledere

Innover i hverdagen. 
Hvis medarbejderne arbejder med innovation i forhold til 
de sager, som de under alle omstændigheder skal arbe-
jde med, bliver de mere dedikerede til opgaven.  

Flere undervisningsmoduler. 
Det giver medarbejderne mulighed for at arbejde med 
innovationsmetoderne mellem modulerne og fremlægge 
udbyttet af metoderne ved næste undervisningsmodul.

Prioriter undervisningen. 
Sørg for at afsætte tilstrækkeligt med tid til de enkelte 
undervisningsmoduler, så I kan få metoderne ind under 
huden. 

Tid til jobbet. 
Der skal afsættes reel tid til at arbejde med innova-
tionsmetoderne imellem undervisningsmodulerne. Det 
styrker medarbejdernes kompetencer i brugen af me-
toderne, og det giver bedre mulighed for at inddrage 
andre i arbejdet. 

Tag ledelsen med på råd. 
Det anbefales at lade medarbejderne vise ledelsen, 
hvad de har fået ud af at arbejde med innovative me-
toder, når I er midtvejs i undervisningsforløbet. Det 
holder fokus på arbejdet, og det giver ledelsen og 
medarbejderne mulighed for at komme i dialog og med 
input til det videre forløb.
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Derfor er der flere ting, som I skal være opmærk-
somme på, når først forløbet er sat i gang. 

Hvis det er første gang, at I skal arbejde med et in-
novationsforløb, er det en god idé at tilbyde et kursus/
uddannelsesforløb, hvor de involverede parter får 
lejlighed til at lære om de forskellige tanker og teorier, 
der ligger bag det at arbejde innovativt. 

“Det sværeste er at få tid til at arbejder med innovation, 
men når først tiden er fundet, så fungerer det rigtigt godt.” 
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3. Afslut ordentligt  
Det er vigtigt at få afsluttet innovationsforløbet på den 
rigtige måde. For det er i forbindelse med afslutningen, at 
alle de gode ideer skal foldes ud og blive til konkrete kon-
cepter, der efterfølgende bliver til en del af praksis.

Hvad skal du gøre?

Medarbejder

Præsenter forløbet. 
Det er vigtigt, at ledere og kolleger informeres om for-
løbet, så man får delt viden om, hvad der har fungeret, 
hvad der har været sjovt, og hvilke udfordringer man 
er stødt på. Det er en god ide, at præsentationen også 
kommer rundt om metodevalg, for det kan hjælpe med 
at udbrede kendskabet til, hvordan man kan arbejde 
med innovation.

Skab interesse hos ledelsen. 
Sørg for at give ledelsen en grundig orientering om, 
hvilken effekt de nye metoder har haft. 

Skab nysgerrighed. 
Når du deler dine erfaringer med kollegerne, bidrager 
du samtidig til, at flere vil arbejde med innovation og 
lære de nye metoder. 

Blær dig. 
Fremhæv de resultater, I har opnået ved at arbejde med 
innovation. Du kan i samme ombæring foreslå i hvilke 
andre sammenhænge, de kan anvendes. Det stopper 
ikke her.

Ledere

Få direktøren på banen. 
Tag ejerskab. 
Det er vigtigt for medarbejderne at vide, at du som leder 
virkelig vil innovationen.

Vis interesse. 
Du skal give innovationsgruppen mulighed for at afrap-
portere, og sørg for at følge med i forløbet hele vejen. 
Innovationsgruppen skal også have mulighed for at 
afslutte forløbet med en afrapportering og evaluering 
over for dig.

Hvad nu? 
Selv om forløbet er færdigt, stopper arbejdet ikke, for 
resultaterne skal implementeres. Så tal med dine me-
darbejdere om, hvordan de innovative metoder kan 
bredes ud til hele organisationen. Lav også gerne en 
aftale om næste innovationsforløb. Det er dig som leder, 
der skal vise, hvordan I kommer videre – du har beslut-
ningskompetencen.
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Det er derfor en god ide at gøre sig nogle overvejelser om 
forløbet i slutfasen. Hvordan er det eksempelvis gået? Og 
hvad er der kommet ud af indsatsen?  

Det anbefales i den forbindelse, at innovationsgruppen 
udarbejder en evaluering af forløbet. Den kan for eksempel 
tage udgangspunkt i en procesevaluering og en effek-
tevaluering.  

Procesevalueringen bruges til at evaluere selve processen. 
Er der noget, der skal gøres anderledes eller bedre næste 
gang? Er I stødt på overraskelser? Osv. …

Effektevalueringen afdækker de samlede effekter af indsat-
sen - både de forudsete og de uforudsete, de positive og 
de negative og effekter inden for og uden for målområdet.    

“Innvoationametoderne kan anvendes 
fremadrettet på andre arbejdsopgaver” 

“Husk at sikre lederinvolvering/accept”

“Metoderne har 
været rigtig gode 
og spændende” 


