
Læs mere

Få mere viden om brugerdrevet innovation: 

Bøger og rapporter:

Vinderkoncepter

Democratic Innovation af Eric von Hippel. Bog om brugerdreven innovation: web.mit.edu

Brugerdreven innovation - resultater og anbefalinger. Rapport fra Fora - Økonomi- og
Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse. Kan downloades som
pdf her

Brugercentreret design - en bog om brugercentreret design af Stine Hedegaard Jørgensen. Kan
downloades som pdf her  

Sæt borgeren i spil - sådan involverer du borgere og virksomheder i offentlig innovation,
Mindlab  

 

Netværk:

Netværk for forskningsbaseret brugerdrevet innovation - nfbi.dk 
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http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=&field2=titel&term2=vinderkoncepter&field3=emne&term3=&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&term_mat[]=&field_sprog=&term_sprog[]=&field_aar=year_eq&term_aar=&target[]=dfa
http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm
http://www.foranet.dk/upload/bi_hovedrapport.pdf
http://www.ebst.dk/file/1622/brugercentreret_design.pdf
http://nfbi.dk/


Læs mere

 

Projekter: 

SPIRE  - Det nyeste forskningscenter på Mads Clausen Instituttet, SPIRE, forsker i
Brugerdreven Innovation i samarbejde med blandt andre forskere fra humaniora og
samfundsvidenskab, lokale virksomheder og teatergruppen Dacapo. 

Erhvervs- og byggestyrelsens 'Program for brugerdreven innovation'. Skal bidrage til at
realisere visionen om at gøre danske virksomheder og offentlige institutioner til nogle af de mest
innovative i verden. Læs mere om programmet ebst.dk .  

 

Virksomheder der beskæftiger sig med brugerdrevet innovation

IDEO Globalt konsulentfirma, der beskæftiger sig med design og innovation.
ideo.com

MindLab er en udviklingsenhed, der involverer borgere og virksomheder i at udvikle
nyskabende offentlige løsninger.
mind-lab.dk

 

Brugerdrevet innovation i kulturens verden:
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http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_spire.aspx
http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk
http://www.ideo.com/ideo.asp
http://www.mind-lab.dk/
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Kulturministeriet har udgivet inspirationskataloget "Reach out!" om brugerinddragelse i kulturen.
"Reach out!" er 29 konkrete eksempler på, hvordan kulturinstitutioner og kunstnere har arbejdet
med brugerinddragelse på nye måder. Hent kataloget Reach Out . Læs mere om projektet her
.

Materiale fra Reach Out-temadag: http://www.kum.dk/sw81721.asp

 

Slip brugerne løs i bibliotekerne:

Hovedbiblioteket i Århus har i 2007-2009 i projektet "Slip brugerne løs"  arbejdet med metoder
til brugerdrevet innovation i bibliotekerne. I april 2008 udgav projektet en 
guide til brugerdrevet innovation
og i marts 2009 har de udgivet 
håndbog
, der giver korte beskrivelser af, hvordan man afvikler en række forskellige metoder i en
bibliotekskontekst. Se 
en samlet liste over projektets udgivelser
.
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http://www.kum.dk/graphics/kum/Netpub/Reach%20Out/Reach_Out/index.htm
http://www.kum.dk/sw75913.asp
http://www.kum.dk/sw81721.asp
http://www.aakb.dk/sw67716.asp
http://issuu.com/aakb/docs/bibliotekets_stemme_bdi_guide_endelig?mode=embed&documentId=080430091350-843919833dff4be9a9049b0b4f693c5d&layout=white
L:projekterSlip brugerne løsEndelige PublikationerFilm
http://www.aakb.dk/sw135335.asp

