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Stop snakken om Innovation !!!

Man kan ikke snakke sig til innovation – den tilhører dem der bevæger sig!
Find ud af hvad I skal med innovation og gør det!

Når Innovationen giver mening, så snakker I ikke længere for så sker tingene!



“Innovation is to see what everybody else has

seen, and to think what nobody else hasseen, and to think what nobody else has

thought!”

Albert Szent-Gyorgyi (som opdagede C-vitaminet): 

…and to act upon this knowledge!



Hvad er Innovation?Hvad er Innovation?



En begrebsmodel

Målstregen 
Hvornår er innovationen i mål?:

Handling:
Opmærksomhed og effektiv 
indsats på:

Udbytte:

Innovationskraft ⇒ Konkurrenceevne

Hvorfor? Hvornår er innovationen i mål?:

1. Impuls (strategisk/spontan)
2. Idé
3. Løsning
4. Planlagt og målbar 
5. Afprøvet
6. Forankret - dvs. værdi

Når ideen er forankret 

i driften, er der tale om 

innovation...

A. Rammer

-indstilling
-strategi
-kultur

B. Processer

-topledelse
-projektledelse
-arbejdsproces

C. Resultater

-succesparametre
-innovationsgrad

INNOVATION

Hvorfor?

Hvordan? Hvornår?

transformering af kreative 

impulser fra idé til bundlinie

- igen og igen og igen...



Seven Circles of Innovation - baggrunden

1.Forskning i innovation (2004)

• Udgangspunkt i international forskning

• Best practice forskning blandt 450 danske virksomheder

2.Udvikling af et værktøj til forståelse og måling af 

innovation (2005)

• Model: Seven Circles of Innovation 

• Udviklet i et samarbejde mellem Center for Ledelse, 
Mandag Morgen, Strategy Lab v/Århus Handelshøjskole

3.Konkurrencen ”Innovation Cup” (2006 - 2009)

• Dataindsamling til videre forskning



Innovationsrammer
Innovativ indstilling – marked, fremsyn, viden, analyser, risiko 
Strategisk fokus – kunder, teknologi, innovation → implementering
Kultur og struktur – initiativ(kan+vil+må), læring, samarbejde

Innovationsprocesser
Ledelse – sponsor, engagement, bølgebryder

Innovationens DNA

Ledelse – sponsor, engagement, bølgebryder
Projektledelse – styring og motivation i alle faser
Arbejdsproces – internt/eksternt samarbejde, videndeling

Innovationsresultater
Salg, kvalitet, kundetilfreds, image
Intern effektivisering
Fornyelse 

benchmark fokus 



Innovationstrappen

Performance

3. Dygtig - (flere rutiner)

4. Ekspert - (forandringsparat,
forudseende)

5. Verdensklasse

- (sammenhæng,
improvisation)

Processer

Tid

1. Begynder - (leg)

2. Udvidet begynder - (rutine)

3. Dygtig - (flere rutiner)

Rammer

Processer

Kilde: Anders Drejer, ASB Strategy Lab



Produkt Proces Oplevelse Forretning

Evolution Lean/Kaizen Superliga Superbest Net

STRATEGISK INNOVATION
Kobling af innovationsfokus og ambitionsniveau

FOKUS

NIVEAU

Evolution

Rekonfiguration

Revolution

Lean/Kaizen Superliga Superbest Net

Madelaines Mad

TILBAGE



Innovation



Innovation



Smaller Regional Circus

Ringling Brothers

Cirque du Soleil
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Fun & Humor Unique VenueAisle Concessions

Multiple Show 
Arenas

Thrills & DangerAnimal Shows

Star Performers

Theme

Refined Viewing 
Environment

Multiple
Productions

Artistic Music 
& Dance

© Kim & Mauborgne 2006



Innovation

Innovationsmyter

• Innovation handler om at skabe beundringsværdige nye produkter
• Innovation handler om utæmmet kreativitet
• Innovation er dyrt og tager lang tid

1. Innovation handler om at kunne generere ideer, udvikle løsninger og 
implementere dem succesfuldt!

2. Anekdoten om at man kan sætte sig ned i en gruppe og udvikle den 
indlysende gode idé – er ikke sandfærdig!

3. Med Tipping Point fokus kan innovation gøres billigt, hvis man satser på 
de rette mennesker, aktiviteter og processer (de bedste innovationer 
skabes under radaren)



Innovation

Hvilke fodfejl kan man begå i udviklingsprocessen?

• Mange tror at forskning og innovation er det samme
• Design handler ikke kun om form og farve – strategisk design handler om 

at tilføre værdi og skabe mening
• Teknologi er et redskab ikke et mål
• Kreativitet er en vigtig ingrediens, men kan ikke stå alene• Kreativitet er en vigtig ingrediens, men kan ikke stå alene

Hold fokus og brug diverse input, hvor de hører hjemme i processen!



Innovation

Hvilke fodfejl kan man begå i udførelsen?

1. Manglende mål definition
2. Dårlig justering af handlinger og aktiviteter frem mod målet
3. Utilstrækkelig overvågning af resultater
4. Dårlig kommunikation og adgang til informationer

Akkurat ligesom alle andre vigtige aktiviteter!



Innovation

Hvilke fodfejl kan man begå i konteksten?

1. Utilstrækkelig viden og indsigt i kunder
2. Manglende overblik over fremtidig samfundsudvikling
3. Ringe indsigt i teknologisk udvikling og forskning
4. Ingen eller dårlig dialog med andre fortolkere/udfordrere
5. Ingen eller utilstrækkelig inddragelse af brugere5. Ingen eller utilstrækkelig inddragelse af brugere

Undgå bunker innovation - følg med, kom ud, inddrag!



Innovation

Innovationsfremmere

1. Synligt og aktiv innovationsledelse
2. Tværorganisatorisk samarbejde
3. Masser af kommunikation og videndeling
4. Fritage dedikerede medarbejdere fra driftsopgaver helt eller delvist
5. Samarbejde med eksterne/forstyrrelser5. Samarbejde med eksterne/forstyrrelser
6. Fokus på alt det der ikke er frem for det der er: Hvad ved vi ikke noget 

om, hvem er vores ikke-kunder, Hvordan ser verden ud om 15 år?

Det handler om at skabe forudsætningerne for at heldet opsøger os!



Innovation

Innovationsworkshops

1. Lad os bygge videre workshoppen
Chefer og medarbejdere kortlægger og analyserer eksisterende projekter og
Screener dem for innovative ideer

2. Nørderne kommer workshoppen
Udvalgte eksterne fag nørder inviteres ind til at udvikle ideer sammen medUdvalgte eksterne fag nørder inviteres ind til at udvikle ideer sammen med
ledere og medarbejdere.

3. Fremtidsworkshoppen:
Fremtidsforskere, kreative og designere udvikler ideer sammen med
medarbejdere.

4. Big is Better workshoppen
Chefer, medarbejdere og wild cards udvikle mange ideer med flyvehøjde



Innovation

Tre vigtige spor for at blive verdensmestre
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Pilotprojekt

Define Discover Develop Demonstrate

Innovationskraft:

Mål og Plan, Kultur, Kompetencer, Markedsdimension, 

Processer og Mål opfølgning

Engagement:

Kommunikation, Inddragelse og transitionssledelse

Engagement:

Kommunikation, Inddragelse og transitionssledelse
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Innovation

Den innovative organisation



Innovation

Anbefalet fem trins raket til fokusering

1. Lokaliser og prioriter dem fem vigtigste kampe/projekter som skal 
vindes for at indfri den overordnede strategi

2. Find ud af om Innovation har en vigtig rolle at spille ift. disse projekter, 
og hvad den i positivt fald er

3. Fastsat ambitionsniveauet: Løbende forbedringer eller Blue Ocean3. Fastsat ambitionsniveauet: Løbende forbedringer eller Blue Ocean
4. Formuler en kraftfuld kreativ problemformulering
5. Inddrag medarbejdere og eksterne ressourcer i procesdesignfasen
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