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Metode 
 

13 medlemmer af Netværk for Innovationschefer har anonymt og frivilligt besvaret 

spørgeskemaet i november 2016. Da spørgeskemaet blev sendt ud, var der 14 af de 18 

medlemmer, der havde været til et eller flere møder og derfor fik mulighed for at svare på det. 

COI’s medlemmer i netværket fik ikke spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 93 pct. 

 
 

 

Da spørgeskemaet blev sendt ud, havde der været afholdt 4 ud af 5 planlagte møder i 

netværket. Pga. antallet af respondenter er der ikke nogen krydstabeller eller statistiske tests, 

der viser noget væsentligt. I stedet har sigtet være at gøre spørgeskemaet åbent for 

kommentarer løbende og afslutningsvis. Det har mange benyttet sig af. 

 

 

Hvilke af de fire afholdte møder har du deltaget i?  
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Møder: Styring og indhold 

Der er en overordnet tilfredshed med mødernes styring. Flere påpeger, at møderne er 

”veltilrettelagte”, ”dygtigt faciliterede” og med ”en næsten perfekt balance mellem 

programelementerne”. Andre fremhæver dog, at møderne til tider er ”for lange” og ”for 

pressede” særligt i forhold til dagsorden og indhold.  

Vedrørende mødernes indhold efterspørger nogle medlemmer et mere snævert fokus på 

innovation og innovationsledelse frem for beslægtede temaer. Desuden foreslås det at 

fokusere mere på medlemmernes ”egen praksis og erfaring” frem for eksterne oplæg. 

 

Hvordan vurderer du antallet af møder i netværket? 

 

 

Hvordan vurderer du varigheden af møderne? 
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Sparring og faglig udvikling 
 

Flere giver udtryk for, at netværket skaber et rum for erfaringsudveksling om ledelsesarbejdet 

med innovation i det offentlige. Medlemmerne er overordnet tilfreds med deres udbytte af 

netværket. Således er 11 ud af 13 helt eller delvist tilfredse med deres udbytte af netværket.  

Medlemmerne påpeger, at deres udbytte bl.a. består af faglig udvikling og sparring med 

”kloge, praksisrettede ledere”. Her er det muligt ”at blive udfordret” på egen praksis og ”drøfte 

fælles udfordringer”. 

 

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit udbytte af netværket? 

 
 

Medlemmerne omtaler også en del af udbyttet som det at ”dele visioner” og få et ”overblik 

over, hvor langt forskellige ledere er med innovation”. Herunder at videndele erfaringer om 

”det der virker med hinanden” og at kunne ”applikere dem til egne processer, opgaver og 

innovationsledelse”. 

 

 

Hvilken værdi tillægger du de forskellige elementer på netværksmøderne (hvor 
1 er meget lav og 5 er meget høj)? 

 

 

Flere medlemmer italesætter en taknemlighed over at være en del af netværket, mens der 

også omtales en skuffelse over, at netværket ikke altid giver den ”bistand til at håndtere 

hinandens udfordringer ift. at lede offentlig innovation”, som var forventet. 
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Hvad kunne forbedre dit udbytte af netværket? 
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Frirum og fortrolighed 
Flere medlemmer i Netværk for Innovationschefer giver udtryk for, at de har fået bedre føling 

med andre innovationschefer og udvidet deres faglige netværk. Mange angiver, at netværket 

styrker dem fagligt pga. ” højt fagligt niveau”, ”engagerede, vidende og dedikerede deltagere”, 

”ligesindede kollegaer” og beskriver netværket som bl.a. et ”energigivende frirum” og et 

”åbent forpligtende netværk”. 

 

Nogle mener, at netværket ikke er lykkedes med at blive lige så fortroligt og tillidsfuldt, som 

de havde håbet på. Herunder vurderer nogle dog, at tilliden i netværket langsomt er på vej.  

I tillæg hertil foreslås det at lukke for nye medlemmer: ”Det er på tide at stoppe for nye 

medlemmer. Vi får ikke opbygget et fortroligt rum, hvis der er et stadigt flow af nye”. 

 

Der er flere medlemmer, som påpeger, at de ikke bruger netværket nok imellem møderne. 

Enkelte håber, at medlemmerne i fremtiden vil benytte netværket mere aktivt, også mellem 

møderne. Her angiver nogle, at det er svært at prioritere netværket i en travl hverdag, både 

ift. at være nærværende i netværket og ift. at forberede sig. 

 

 

I hvilken grad har din deltagelse i Netværk for Innovationschefer klædt dig 
bedre på til innovationsledelse? 
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Fortsættelse i 2017 
Størstedelen af medlemmerne er interesserede i at fortsætte i netværket, som det ses i figuren 

nedenfor.  

Er du interesseret i at fortsætte i netværket i 2017? 

 
 

Der er dog en håndfuld, der er afventende ift. fortsat medlemskab af netværket. Dette skyldes  

bl.a. at Danske Regioner ikke er med i forlængelsen af aftalen om Center for Offentlig 

Innovation per 1.1.2017, og at de regionalt ansatte ledere dermed er udelukket fra at 

fortsætte i netværket. Andre angiver, at det kommer an på, om det kommende forløb bliver 

tilrettelagt med større vægt på medlemmernes egne udfordringer og erfaringer. 

 

 

Denne evaluering har dannet grundlag for de to væsentlige beslutninger forud for åbning af 

optag til netværket i 2017: Netværket optager kun nye medlemmer ved årets begyndelse, og 

vi lægger vægt på udveksling af medlemmernes egne erfaringer og viden på og imellem 

møderne. 

 

 

 


