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Crowdinnovation Susanne Rub\u00e6k Hent PDF Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem
crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at
definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante
svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Ideen i crowdsourcing er

målrettet adgang til den enorme viden, der allerede eksisterer på et bestemt område. Og dermed sammenkoble
nye ukendte ressourcer og videnspersoner gennem frivillige, strukturerede netværk af midlertidig karakter.
Disse netværk opløses og omfordeles, så snart spørgsmålet er besvaret. Det er bogens formål at vise vej, give
indsigt, forsyne med redskaber og give eksempler gennem cases, så læserne kan undgå de typiske fejl i deres
eget arbejde med crowdsourcing. Metoden kan anvendes i både små og større organisationer – private såvel
som offentlige. Denne bog er således også skabt via crowdsourcing af skriveprocessen med input fra mange

aktører.

 

Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem
crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking
og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål
og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give

relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation
er crowdsourcing. Ideen i crowdsourcing er målrettet adgang til den
enorme viden, der allerede eksisterer på et bestemt område. Og
dermed sammenkoble nye ukendte ressourcer og videnspersoner
gennem frivillige, strukturerede netværk af midlertidig karakter.
Disse netværk opløses og omfordeles, så snart spørgsmålet er

besvaret. Det er bogens formål at vise vej, give indsigt, forsyne med
redskaber og give eksempler gennem cases, så læserne kan undgå de
typiske fejl i deres eget arbejde med crowdsourcing. Metoden kan
anvendes i både små og større organisationer – private såvel som



offentlige. Denne bog er således også skabt via crowdsourcing af
skriveprocessen med input fra mange aktører.
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