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7KAPITEL 1: INDLEDNING. NU ER DET OP TIL DIG!

Kapitel 1: 

Indledning 

Nu er det op til dig!

Mange taler om innovation, men ikke helt så 
mange oplever den i virkeligheden. Innovation 
kommer ikke af sig selv. Den skabes af dig 
og dine kolleger. Det er jer, som er bærere af 
innovationen. Ikke alle de modeller og syste-
mer, som vi møder på kurser og konferencer. 

Systemer kan bruges til at strukturere arbej-
det ud fra. Men det er ikke systemerne, der 
skaber innovationen. Det er heller ikke lange 
taler og politiske manifestationer, som gør 
arbejdet. Det er dig, der kan gøre forskel-
len. Og det mest fantastiske er, at det er helt 
ligegyldigt, hvor du er i organisationen. For 
uden din hjælp sker der intet. Ja, du er den 
afgørende brik, som kan bringe din virksom-
hed videre, så den tænker innovativt som en 
helt naturlig del af hverdagen. Og slet ikke 
som en stor, altomfattende, bekostelig af-
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fære, som ingen rigtig har tid til at tage sig 
af, og derfor glæder sig til er overstået. Så nu 
er det faktisk op til dig.

Men der er en anden side af medaljen. Så 
sikkert som du er afgørende for succesen, 
lige så sikkert kan du og dine kolleger også 
forhindre den. For meget kan gå galt. Ting vi 
siger eller gør, og som vi ikke spekulerer så 
meget over, kan dræbe den innovation, som 
ellers skulle give os en god fremtid.

Denne bog giver dig redskaberne, så du
kan fjerne dræberne af innovation og selv 
bidrage til gavn for din virksomhed, dine kol-
leger og i høj grad dig selv. Det er slet ikke så 
svært at bidrage. Meget ofte er det de små 
ting, som har den helt store betydning, både 
når innovationen dræbes, og når den under-
støttes.

Men inden du får redskaberne stillet til rådig-
hed, så skal vi lige se på, hvad innovation helt 
præcist er for noget. Vi ser også nærmere på, 
hvorfor der er så mange, som taler om det, 
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og hvorfor innovation har så stor betydning 
også for din virksomhed. 

Men alt for ofte går processen i stå, vi mi-
ster gejsten, orker ikke at tale om det mere, 
prøver at få det til at se ud som om, det ikke 
helt har været spild af tid og penge. Virkelig-
heden for mange er, at der intet kommer ud 
af deres innovative processer. Jo, der skete 
en fantastisk vidensdeling, vi fik talt sammen 
på kryds og tværs og lært hinanden bedre at 
kende. Men hvor er de helt konkrete tiltag, 
som økonomisk og markedsmæssigt gavner 
virksomheden? Tit udebliver resultaterne. 

Din opgave er at få innovation i din virksom-
hed til at lykkes. God fornøjelse.
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Kapitel 2: 

Hvad er innovation?

Innovation er en proces, der omfatter alle 
aktiviteter fra opdagelse til kommerciel ud-
nyttelse.

Innovation er altså et forsøg på at udvikle og 
fastholde et kreativt element, så det får kom-
merciel værdi.

Innovationsprocessen indebærer, at der ska-
bes noget nyt, at vi gør en opdagelse, men 
også at vi udvikler den, så den får kommerciel 
værdi.

Der findes mange typer af innovation. Vi kan 
sondre mellem produkt-, proces-, service- og 
administrativ innovation. Men det er ikke af-
gørende for dit udbytte af bogen, hvad du og 
dine kolleger beskæftiger jer med.

Det er heller ikke ændringens størrelse, der 
er afgørende for, om vi har med innovation 
at gøre eller ej. Det er heller ikke virksomhe-
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dens størrelse, branche eller historie, som er 
afgørende.

Innovation er ikke kun de radikale ændringer 
med en betydelig teknisk eller markedsmæs-
sig nyhedsværdi, som vil ændre din virksom-
hed fundamentalt. Selvom det nok er det, 
mange håber på og måske ligefrem forventer. 
Risikoen for skuffelse er stor, hvis et paradig-
meskift er ambitionen. 

Innovation er alle aktiviteter fra opdagelse 
til kommerciel udnyttelse. Uanset hvilken 
virksomhed du kommer fra, så er der nogle 
grundlæggende værktøjer, som du kan be-
nytte dig af for at understøtte innovationen i 
din virksomhed.

Vigtigst er, hvad i selv lægger i begrebet “In-
novation”. Mange har allerede brugt tid på at 
overveje forskellen mellem produktudvikling 
og innovation. Har I allerede arbejdet med 
produktudviklingsforløb, så er der megen in-
spiration, som kan hentes herfra. 
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Innovation er mere bredt forstået, som det 
kreative element, der vil kunne få kommerciel 
værdi.

Det giver ingen mening at vente på det helt 
store, når der er mange mindre tiltag, som 
har en begrænset, men trods alt en teknisk, 
markedsmæssig eller administrativ værdi. 

Det vigtigste er, at de innovative tiltag tilfører 
virksomheden en værdi. Det er det, som gav-
ner virksomheden.

Innovation er i sig selv en læringsproces. 
Uanset hvor lille et initiativ du er i gang med, 
så bliver du stadig dygtigere til at håndtere 
alle innovationens faser.

Hvad siger kunderne så? Kunderne er en god 
inspiration, når I vil være innovative i jeres 
virksomhed. Men der findes også mange an-
dre initiativer, der er kommercielt fornuftige, 
som I selv har fundet på eller set andre have 
glæde af.
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Men hvorfor skal I til at sætte langvarige in-
novationsprocesser i gang? Er det virkelig 
nødvendigt? 

Uanset om I kalder den en proces eller ej, er 
der et stykke arbejde, der skal gøres. At gen-
nemløbe innovationsprocessens faser giver 
en meget god struktur på arbejdet. 

Men det er ikke tilstrækkeligt bare at tale 
om og fokusere på selve processen, altså at I 
er blevet bedre til at samarbejde, og at I har 
fået et langt bedre kendskab til hinanden. 
Men i højere grad tale om resultater. Proces-
sens positive sideeffekter kunne helt sikkert 
også være opnået, og måske bedre og bil-
ligere, gennem andre forløb. 

Målet er at gøre din virksomhed innovativ. 
Så det innovative bliver en lige så naturlig 
proces, som alle andre processer er det i virk-
somheden. Du skal have konkrete resultater 
ud af arbejdet. Det kan du, når du fokuserer 
på alle faserne og ikke mindst på implemen-
teringen.
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Bogen fører dig gennem alle hindringerne,
gennem alle de ting, der risikerer at 
dræbe innovationen. At genkende og afsløre 
dræberne er et af de meget vigtige værktøjer, 
når du vil hjælpe din virksomhed igennem. For 
dræberne er der altid. Hvilket er en af grun-
dene til at så mange virksomheder, ledere og 
medarbejdere har oplevet flere fiaskoer end 
succeser med innovation. 

Du oplever måske ikke, at der kommer no-
get ud af arbejdet. Det har kostet en masse 
penge og mange skuffelser. Men alle glæder 
sig over, at det nu varer længe, inden I skal i 
gang igen. Det er oplevelsen hos mange. Og 
det står i skærende kontrast til, hvor betyd-
ningsfulde de vellykkede innovationsproces-
ser i virkeligheden er for din virksomheds 
overlevelse og din egen karriere.

Med denne bog får du et effektivt værk-
tøj til at identificere det, der dræber inno-
vationen, og det du kan gøre for at hjælpe 
processen helskindet igennem. Det betyder, 
at du ved, hvad årsagen er, når det ikke lyk-
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kes, og du ved, hvad du lige præcist selv kan 
gøre, eller dine kolleger kan gøre, for at I op-
når kommerciel værdi af det, I sætter i gang.

Forud for bogens tilblivelse er en stribe virk-
somheder interviewet for at give dig ny inspi-
ration til en vellykket innovativ proces i din 
virksomhed.

Du kan finde mange opskrifter på, hvad der 
skal til, for at innovation lykkes. Der skal 
være en klar vision, en stærk ledelse, vilje 
til og forståelse for innovation, kundefokus, 
organisering og de rigtige nøglepersoner. Det 
lyder jo helt rigtigt. 

Men hvad gør I, når det nu ikke er helt så 
optimalt i jeres egen virksomhed, ligesom 
i 1000vis andre? Så er det godt, at meget 
også afhænger af dig. For du kan gøre en stor 
forskel, derfra hvor du nu engang arbejder i 
virksomheden.

Det er også interessant at undersøge, hvor-
dan de virksomheder har handlet, som har 
haft succes. Men en sådan undersøgelse kan 
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ikke afdække hele sandheden. Den enkeltes 
involvering og betydning bliver alt for ofte 
overset, selvom det er det, der gør forskellen. 
At få innovation til at lykkes er ikke kun ledel-
sens problem. 

Innovation er en opgave, hvor I alle har et 
ansvar og medansvar. Du kan gøre dit og vil 
blive ret overrasket over at se, hvor lidt der 
skal til, for at du gør en forskel.

Lad os hoppe ud i det. Lad os se på innova-
tionsprocessen og dens mange faser. Hvad 
sker der under hver enkelt fase, og hvilke op-
gaver venter på at blive udført? Faserne kan 
komme i lidt forskellig rækkefølge afhængigt 
af projektet og virksomheden. Det vigtigste 
er at gennemløbe alle faser:

�� ������	
������������ 
Det er forberedelsesfasen. Din egen men-
tale oprustning. Hvad var det, I gjorde 
sidst, og hvad kom der ud af det? Hvad 
tænker de involverede om det, der skete, 
og om at I skal i gang igen? Det er ret nyt-
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tige spørgsmål at stille. Svarene vil give et 
praj om, hvordan processen kommer til at 
forløbe.

�� ��������
������
I kan vente på ideerne eller jagte dem 
systematisk. Det gælder både egne og 
andres ideer. Ideerne skal forberedes, så 
de kan præsenteres for ledelsen. Ideerne 
skal frem i lyset. Vidensdeling og fælles 
engagement kan kun lykkes, når I lægger 
ideerne frem.

�� ����
���������������
Det drejer sig om evalueringen og om at 
beslutte at gå videre eller ej. At sige nej til 
en ide er også en vigtig del af processen. 
Det kan også være udtryk for, at I er se-
riøse omkring arbejdet, og ikke en fiasko 
for de medarbejdere, som kom med ideen. 
Jo flere ideer I sætter igennem, desto 
større chance har I for at få en succes. 
Ideerne skal vurderes i forhold til hinan-
den. Men det drejer sig også om organise-
ring af arbejdet.
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�� ��������������	�
Innovationsprocessens synlige og skjulte 
omkostninger frem til drift skal budget-
teres. Det er et område, hvor det er svært 
at være helt realistisk. Det kan være dyrt 
og tidsrøvende at arbejde med innovation. 
Men ved at måle på en enkel måde kan 
I også se, at I med tiden bliver hurtigere 
og dygtigere til at vurdere ideer og bringe 
dem videre. For selvfølgelig skal I bruge 
tid på ideerne og på at gøre jeres virksom-
hed innovativ.

�� �����������������
Og hvad siger alle de andre? Hvad synes 
leverandørerne og andre, som I møder og 
har kontakt med? Vær nysgerrig, opsøg 
holdninger, ideer og tanker. Undersøg om 
denne nye viden kan bruges til at forbedre 
din virksomhed. Det drejer sig om at hen-
te inspiration. Næste skridt bliver test og 
afprøvning i en brugerdrevet innovation. 
Holder projektet vand? Test og afprøvning 
sker løbende.
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�� ����������	
��������������
Hvis der er noget, som kan tage meget 
lang tid og blive meget svævende, og som 
er bedst tjent med at stå på hylden, så er 
det forretningsplaner. Hovedparten af alle 
forretningsplaner er ubrugelige og bliver 
ikke læst. Det svære ved en forretnings-
plan er at være konkret, operativ og kun 
skrive noget om det, du kender til – og 
ikke bare fylde de kapitler på, som du ved 
burde være der. Ingen har tid til at læse en 
masse sider. 

Forretningsplanen skal skrives kort og 
præcist med kun det absolut nødvendige. 
Det drejer sig også om øvelse, for det går 
hurtigere hver gang. Planen er nødvendig 
for, at ledelsen kan træffe beslutning om 
investering og om at afsætte de nødven-
dige ressourcer frem til driftsstart. 

�� ������������
Det drejer sig om implementering og drift. 
Det er nu, der lyder et lettelsens suk 
– endelig – men det er faktisk på dette 
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tidspunkt, at det alt for ofte går galt. En 
hurtig rundspørge til en række virksomhe-
der fortæller, at mange projekter stopper, 
lige inden de sættes i værk. De oplever, at 
implementeringen bliver alt for dyr (for dyr 
i forhold til forventningerne) og stoppes 
midt i processen, eller også lader I den 
ligge klar til senere. Og der bliver den lig-
gende, selvom ideen har været behandlet 
efter alle kunstens regler og fundet egnet.

�� ����������������
Det er vanskeligt, når ingen længere gider 
høre om projektet. “Lad os nu komme i 
gang med arbejdet, det er der ingen andre 
der klarer”. Det er sådan det ofte lyder og 
med rette. Ved at lære af processen, så 
går det meget lettere, meget hurtigere og 
bliver meget billigere næste gang. Det er 
en rigtig god investering at lære af det, I 
faktisk har lært. 

Men hvorfor er det så vigtigt at blive innova-
tiv? Hvad betyder det for dig, dine kolleger 
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og for din virksomhed? Det tager vi hul på i 
næste kapitel.
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Kapitel 3: 

Hvorfor innovation?

Lad os høre, hvad andre siger, som har star-
tet deres egen virksomhed og måske solgt 
den.

Lad os spørge Preben Mejer, administrerende 
direktør i Innovation Lab. Preben har både 
startet sin egen virksomhed, solgt den med 
stor succes og er lidt af en “IT-guru”. 

��������
����
��������������� ������
	�!���	� �"���#��������������!� $

Preben Mejer, direktør Innovation Lab.

Så uden innovation overlever vi ikke.

Innovation dækker alt fra en kreativ løsning 
eller ide, forædlingen af ideen, dommen over 
den og endelig implementeringen og driften 
af den. 

Kreativitet er et vigtigt element, men slet 
ikke tilstrækkeligt til, at vi kan kalde os inno-
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vative. Der skal også handling bag – ideerne 
skal føres ud i livet.

Hvis din virksomhed ikke er innovativ og blot 
tilbyder de produkter, som den plejer, på et 
marked som forandrer sig stadig hurtigere, 
så væltes I alt for let af helt nye eller billigere 
produkter eller løsninger.

For at fastholde konkurrenceevnen skal både 
du, som medarbejder, og ledelsen være in-
novative. Det er ikke nok, at der er en i din 
afdeling, som er meget kreativ og har mange 
ideer. Hele virksomheden skal være innovativ.

Dit bidrag til at gøre virksomheden innovativ 
er også et bidrag til din egen karriere og til, at 
du kan fastholde dit job.

Der er stor enighed om, at uden innovation 
har vi ikke en chance. Men truslen eller udfor-
dringen kommer mange steder fra. Kunderne 
stiller krav, for de er selv innovative – nogle 
af dem. Leverandørerne er i samme situation, 
og ikke mindst konkurrenterne. 
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Hvis der så oven i købet er et politisk ønske, 
som smitter af alle steder, om at Danmark 
specielt skal være innovativ for at sikre en 
stærk international position. Så skal I altså 
ikke bare følge med, I skal ligefrem være 
foran. Det er et stort krav. Men det kan I leve 
op til, hvis du er med.

���������������!��	
������������-
�
����
�������%��%���������� ���-
�
����
�����������������������������
��!!��������%�!�� �&�����
!�	�������
	
��'� $�

Preben Mejer, Innovation Lab.

Hvad giver værdi til din virksomhed? 

Det er ikke kun et nyt banebrydende initiativ, 
det er også meget små enkle forbedringer, 
som kan styrke bundlinjen. 

Men det første, du skal have helt styr på, er 
alt det, som kvæler innovationen i din virk-
somhed. Du har sikkert allerede mødt noget 
af det, som kvæler. 
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Eller du har måske selv lukket af for en gry-
ende innovation. Det er der faktisk ikke noget 
at sige til. Alle kan få nok. Især hvis hele pro-
cessen er grebet forkert an. 
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Kapitel 4: 

Hvad kvæler 

innovationen i din 

virksomhed?

Innovation er en afgørende konkurrencepara-
meter for jer selv og jeres konkurrenter. Men 
hvorfor er det så svært at gennemføre, og 
hvorfor går det galt for så mange? Det skal 
du se på i dette kapitel. Når virksomheds-
ledere og deres medarbejdere spørges om, 
hvor det vanskelige ligger, så er svaret typisk, 
at man bare er kørt træt. Men det er der 
også en naturlig årsag til, og det er det, du 
skal se på nu.

Urealistiske forventninger til processen ska-
ber skuffelser. Vi troede, vi havde “tunge” 
ideer. Men det endte med en ny farve på 
toiletpapiret. Og det har i øvrigt bare gjort 
fornøjelsen dyrere.
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Uanset hvor fornuftigt det er at skabe inno-
vation i din egen virksomhed, så vil du og dine 
kolleger møde modstand.

Mange virksomheder oplever faktisk, at inno-
vationen stopper, inden den er kommet rigtigt 
i gang. Derfor er det en god ide at bruge lidt 
tid på at undersøge, hvor stopklodserne er.

Innovation er en proces, hvor I kan vælge at 
lære og gøre det bedre til næste gang. I kan 
blive så dygtige til innovation, at I bliver in-
novative. Gør I det rigtigt, er risikoen for at 
“miste pusten” reduceret væsentligt. Hvis I 
føler, at nu kan det blive rart med en pause, 
så er der sket noget i processen, som skulle 
have været anderledes.

I kapitel 7-15 vil du blive præsenteret for en 
række afprøvede ideer som inspiration, så du 
og dine kolleger endnu bedre kan understøtte 
de initiativer, I tager i jeres egen virksomhed. 

Men inden I når så langt, så lad se på stop-
klodserne. Dem som næsten altid er årsag til, 
at noget går galt. 
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Nemlig mangel på ledelse, involvering, penge 
og tid.

Ledelse

Hvis ledelsen ikke er synlig, så er risikoen 
stor for, at nye initiativer og innovative pro-
cesser løber ud i sandet. Manglende synlig-
hed kan opleves som manglende commit-
ment, involvering og opbakning.

Ledelsens fokus forsvinder ofte i de situa-
tioner, hvor de innovative processer bliver 
mere tidskrævende og langvarige, end nogen 
havde regnet med. For at modvirke dette 
vælger mange at uddelegere arbejdet, hvis 
det ikke allerede er gjort. Men uddelegering 
betyder også, at lederen kommer for langt 
væk fra forløbet og de medarbejdere, som er 
involveret. 

������#���������
���!���������
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