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dynamisk og innovativ end sit rygte. Alligevel er der god grund til at fokusere på, hvordan offentlig

innovation kan fremmes. Denne bog viser, hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde
mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør

gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger.

Bogen introducerer og undersøger konceptet ´samarbejdsdrevet innovation´ - både teoretisk gennem en
tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I

bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i
samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den

offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde.

Bogen er redigeret af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, Roskilde Universitet
og Jacob Torfing, professor i politik og institutioner, Roskilde Universitet.
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