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Resumé  
D. 11. november 2014 var DTU Management Engineering, Innovationinside og Ryser Agile Innovation 
vært for et seminar om Ny Nordisk Innovation. Seminaret samlede en række danske virksomheder for 
at drøfte CEN’ s europæiske innovationsledelsesstandard og indgå i dialog om, hvordan standarden kan 
bringes i anvendelse. Udgangspunktet var, at virksomheder verden over qua standardiseringer i 
stigende grad får adgang til viden om, hvordan man bedriver professionel innovation. Spørgsmålet 
bliver derfor, hvordan danske virksomheder kan opretholde deres konkurrenceevne på dette område. 
Seminaret søgte at komme med et svar herpå ved at stille skarpt på den nordiske kultur og de særlige 
fordele den giver for at bedrive innovation. 
Via oplæg om innovationsstandarden, innovation i en kultur-kontekst og praksiseksempler fra to 
virksomheder, Novozymes og LEGO, blev det synliggjort, at danske virksomheder har en række 
kulturelle fordele i form af bl.a. lav magtdistance, tillid og fleksibilitet. Kulturelle fordele, der kan 
bringes i spil som en væsentlig konkurrenceparameter, når der bedrives innovation. Heraf opstår 
termen Ny Nordisk Innovation.  
På baggrund af oplæggene indgik seminarets deltagere i dialog om innovationsledelse og 
innovationsprocesser i deres egen virksomhedskontekst. Det blev herigennem tydeligt, at mange 
virksomheder ikke arbejdede systematisk med innovation, men at de fleste havde en interesse i at blive 
mere strukturerede i deres tilgang. Samtidig var der en opfattelse af, at man med fordel kunne fokusere 
på de kulturelle muligheder for at bedrive innovation.  
Seminarets drøftelser og efterfølgende dialog med nogle af de deltagende virksomheder, har vist, at der 
er en interesse for at arbejde videre med innovationsstandarden for at se, hvordan den kan bringes i 
spil i en nordisk kontekst til gavn for dansk erhvervsliv. Umiddelbart blev der diskuteret og lagt op til 
især tre opfølgende aktiviteter, som fik opbakning fra de tilstedeværende virksomheder: (1) Deltagelse i 
arbejdet om at formulere en ISO standard for innovationsledelse, (2) Udbredelse af CEN 
innovationsledelsesstandarden, så den kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og (3) sikre 
erfaringsudveksling og starte forbedringsprojekter for innovationsledelse i danske virksomheder. 
  

Hvorfor Ny Nordisk Innovation? 
Evnen til at nytænke og innovere er blevet en stadigt vigtigere konkurrenceparameter for 
virksomheder. Igennem de senere år, er der arbejdet med at systematisere innovationsledelse på 
europæisk niveau med det formål at give europæiske erhvervsledere et værktøj til at arbejde 
systematisk og professionelt med innovation. Resultatet er en standard (teknisk specifikation) for 
innovationsledelse, som er udgivet af den europæiske standardiseringsorganisation CEN (DS/CEN/TS 
16555-1). 
Introduktionen af guiden varsler en øget professionalisering af innovationsledelsen, da mange nu har et 
grundlag for at bedrive innovation. Mens det løfter innovationskapaciteten i den enkelte virksomhed, 
øger det også behovet for at fokusere på, hvordan man kan udnytte fordele i markedet til at innovere 
endnu bedre end konkurrenterne.  
Vi mener, at danske virksomheder kan udnytte elementer i den nordiske kultur til at skabe komparative 
innovationsmæssige konkurrencefordele. Derfor introduceres Ny Nordisk Innovation, som handler om 
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at identificere fordelagtige kulturelt betingede strukturer, der kan styrke virksomhedens 
innovationsevne. Ny Nordisk Innovation bliver dermed en måde, hvorpå nordiske virksomheder kan 
fastholde deres konkurrenceevne i en verden, hvor innovation i højere og højere grad bliver 
professionaliseret.      
 

               Seminarets formål: Kultur og Innovation  
Seminaret Ny Nordisk Innovation havde til formål at engagere danske virksomheder i en debat om 
hvordan innovationsevnen og dermed konkurrencekapaciteten i virksomhederne kan øges ved hjælp af: 

  
1. Anvendelse af den europæiske standard for innovationsledelse 
2. Anvendelse af kulturelle særegenheder i form af differentierede konkurrencefordele i 

innovationsprocesser 
 

Seminariet talte 59 deltagere fra 50 virksomheder, fortrinsvis beslutningsdygtige medarbejdere i 
produktionsvirksomheder (se bilag A - Deltagerliste).  Deltagerne fik præsenteret oplæg om, hvordan 
en innovationsstandard kan anvendes, kulturens betydning for innovation, analyser af erfaringer med 
innovation i større danske virksomheder samt to cases på innovationsledelse fra henholdsvis 
Novozymes og LEGO. Derefter blev deltagerne inddelt i workshops for at drøfte innovationspraksis og 
udviklingsmuligheder i deres egen virksomhed. Seminaret blev afsluttet med et perspektiv på social 
innovation, og hvordan man kan skabe grænseoverskridende resultater ved hjælp af uventede og 
usynlige ressourcer (se bilag B – Program og præsentationer). 

Anvendelse af en standard for innovationsledelse 
Fremtidens konkurrence handler i stigende grad om evnen til at innovere og frembringe værdiskabende 
løsninger, som andre vanskeligt kan kopiere. CEN’ s standard eller guide i innovationsledelse 
repræsenterer en referenceramme, som gør det muligt at arbejde systematisk med innovation, 
herunder benchmarke egne præstationer mod andres. Derved synliggøres styrker og indsatsområder. 
Anvendelsen af en standard muliggør bl.a. : 

• at bestyrelsen får en større indsigt i omfanget og kvaliteten af den innovationsindsats, som 
skal fremtidssikre virksomheden. 

• et lettere samarbejde med underleverandører og brugere om innovation, da det er enklere at 
koble standardiserede processer sammen på tværs af organisationsskel. 

•  kvalitet og transparens i relevante uddannelser/kompetenceudviklingsforløb. 

 
Analyser af 59 innovationsprojekter i 19 danske virksomheder over 8 år viser, at det i dag i gennemsnit 
tager 5 år at udvikle en idé til forretning, hvilket illustrerer, at der er væsentlige konkurrencefordele i at 
forkorte udviklingsprocessen. Analyserne viser samtidig, at det afgørende forhold for succesfuld 
innovation er ledelsesindsatsen, hvor en stabil langsigtet strategi er et nøglekriterium. 
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Kulturens betydning for innovation  
Professionaliseringen af innovationsledelse og dermed innovationsprocesserne øger behovet for at 
identificere differentierende konkurrencefaktorer i innovationsarbejdet i form af unikke 
kernekompetencer. Spørgsmålet er, hvor bevidste vi er om de kulturelt betingede innovationsfordele?  

 
Ifølge Nordisk Ministerråds rapport ”Norden som global vinderregion”1 er følgende værdier typisk 
nordiske og influerer de tanker og handlinger, som præger arbejdsgangene i danske og nordiske 
virksomheder vis-a-vis virksomheder i andre verdensdele:  

 
• Drager omsorg for hinanden (lighed) 
• Stoler på hinanden (tillid) 
• Møder hinanden i øjenhøjde (lav magtdistance) 
• Vil have alle med (inklusion) 
• Udforsker og tilpasser os vores omgivelser (fleksibilitet) 
• Drager omsorg for naturen i dag og i morgen (respekt for naturen) 
• Finder mening i arbejdet (protestantisk arbejdsetik) 
• Værdsætter det harmoniske, enkle udtryk (æstetik) 

 
Værdierne har allerede medført en lang række løsninger og produkter, som både er unikke og 
værdiskabende, herunder den særlige nordiske velfærdssamfundsmodel med sit fleksible og 
forhandlingsbaserede arbejdsmarked, som understøtter hurtig tilpasning til skiftende 
konkurrencevilkår; en samarbejdskultur på arbejdspladserne med lav magtdistance, der giver hurtig 
udveksling af ideer, viden og erfaring; udvikling af løsninger inden for bl.a. social- og sundhedsområdet, 
herunder en produktion af hjælpemidler i form af alt fra høreapparater til stomiposer og insulin i 
verdensklasse.  

De nordiske værdier influerer også innovationsarbejdet i virksomheder som Novozymes og LEGO, 
hvilket kom til udtryk i virksomhedernes oplæg. Bl.a. lighed, øjenhøjde, inklusion og tillid er vigtige 
elementer, der understøtter Novozymes idéudviklingsprocesser med digital crowdsourcing og LEGOs 
teamworking processer beskrevet som ”The LEGO way of working”. ”The LEGO way of working” 
inddrager såvel kolleger som brugere i hurtig kollektiv produktudvikling, hvilket er afgørende for, at 
LEGO kan opretholde et forspring på verdensmarkeder, som ikke længere er patentbeskyttede. 
Innovationsmulighederne er tæt koblet til kulturen, hvis udvikling også kan udfordre innovationsevnen. 
Bl.a. har LEGO observeret en værdimæssig glidning mod en mere individualiseret kultur blandt yngre 
danske jobansøgere, hvilket matcher dårligt med LEGOs kollektive og inkluderende arbejdskultur. Et 
samfundsmæssigt værdiskred, der kan risikere at have negative effekter på LEGOs 
innovationskapacitet. 

Innovationstilstanden og nye muligheder 
På baggrund af virksomhedsoplæggene diskuterede seminarets deltagere innovationsledelse og 
innovationsprocesser med udgangspunkt i deres egne virksomheder. Neden for gennemgås 
overordnede konklusioner fra workshop drøftelserne (se desuden bilag c – Opsamling på workshops): 

                                                           
1 Se rapporten på: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701322&dswid=3603 
 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701322&dswid=3603
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1. Kvaliteten af innovationsledelse: 
Halvdelen af deltagerne havde fokus på centrale elementer af innovationsledelse, herunder en 
langsigtet strategi og klar ledelsesopbakning. Flere fandt, at der kan være værdi i at bruge en standard, 
da det understøtter samarbejde med andre organisationer, især mellem etablerede virksomheder og 
start-ups.   

2. Kvaliteten af innovationsprocesser: 
Under halvdelen af deltagerne havde systematiseret innovation i virksomheden – hver tredje havde 
ikke, hver tredje delvist. Formaliserede strukturer og processer blev identificeret som indsatsområder 
og drøftet i forhold til den enkelte virksomheds størrelse, marked, alder, branche.  

3. Erfaring med innovation i andre kulturer: 
Knap halvdelen havde erfaringer med innovation i andre kulturer end den danske. Der er klare 
kulturelle forskelle i den måde kreativiteten får lov at udfolde sig på. Der er også kulturelle forskelle 
internt i Danmark på tværs af sektorer, hvilket blandt andet kommer til udtryk i forskelle mellem det 
offentlige, det private og det frivillige. 

 
4. Erfaring med dansk innovation: 
Flertallet mente, at innovation fungerer bedre i Danmark (og Sverige, som har mange lighedspunkter 
med Danmark), end i andre kulturer. Danmark har med andre ord kulturelle innovationsmæssige 
fordele, hvor den lave magtdistance, det høje, brede uddannelsesniveau og en stor grad af tillid blev 
fremhævet. Derimod blev velfærdskulturens tryghed og janteloven fremhævet som barrierer for 
innovation.  

Seminarets konklusioner – Innovation i en dansk kontekst  
Seminariet viste, at:   

 
• Over halvdelen af de deltagende virksomheder ikke havde systematiseret deres innovation, 

men så en klar interesse i at arbejde mere struktureret med innovation fremadrettet. 
• Der er betydelige gevinster for dansk erhvervsliv i at satse på mere systematiseret innovation, 

hvor udbredelse og anvendelse af den europæiske standard for innovationsledelse er 
anbefalelsesværdig. Det kræver dog en selvstændig indsats i form af en operationaliseret og 
pædagogisk guide, samt en oplysningskampagne, der med fordel kan involvere en række 
interessenter. 

• Ledere med ansvar for innovation i danske virksomheder var interesserede i systematisk 
sammenligning af erfaringer og praksis i innovationsledelse og henviste til mulighederne for at 
understøtte sådan en ”benchmarking”-øvelse ved at bruge den nye innovationsstandard som 
grundlag. 

• Der er betydelige muligheder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at 
fokusere på kulturelt betingede fordele og styrker i innovationsprocesserne. Også dette 
kræver en selvstændig indsats i form af en operationalisering, der forudsætter en analyse af 
sammenhængen mellem kultur og innovation. 
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Det videre arbejde  
Interessen for seminaret blandt ledere i danske virksomheder, diskussioner og resultater af seminarets 
workshop samt opfølgende samtaler med centrale virksomheder understøtter vores ambition om at 
videreføre og udbygge arbejdet med innovationsstandarden til gavn for dansk erhvervsliv. Der lægges 
op til følgende udviklingsspor: 

1. Delprojekt – ISO: Danmark går aktivt ind i standardiseringsprojektet under ISO, som siden 
start 2014 arbejder på en global ledelsesstandard for innovationsledelse. Dertil etableres et 
sekretariat med base på DTU (Prof. Søren Salomo) og en dansk mirror group under Dansk 
Standard aktiveres med deltagelse af interesserede virksomheder. 

2. Delprojekt – Udbredelse af CEN Innovationsstandard: Produktion af et formidlings-værktøj, 
som giver indblik i den europæiske innovationsledelsesstandard, og hvordan den kan bruges til 
at forbedre virksomheders innovationsevner. Herunder udvikling af en ”håndbog” eller 
brochure, som introducerer centrale koncepter ved innovationsledelse og eksemplificerer 
’good practice’ gennem ’case studier’ af nordiske virksomheder. Dette suppleres af en række 
’educational videos’ med førende internationale forskere, som underbygger 
innovationsstandardens koncepter for innovationsledelse og stilles til rådighed for 
virksomheder, der ønsker at introducere innovationsledelse til deres medarbejdere. 
Delprojektet omfatter samarbejde med svenske og norske partenere, som søger egen national 
finansiering til arbejdet. 

3. Delprojekt – Innovate! DK: Deltagelse i et fælles europæisk Innovate! projekt, som udvikler og 
introducerer et standardiseret benchmarking-tool byggende på CEN Innovationsstandarden. 
Projektet omfatter pt. partnere fra Østrig, Schweiz og Tyskland. Projektet omfatter udvikling af 
online-værktøj og test med danske pilot-virksomheder. 

Der lægges på baggrund heraf op til diskussion om en opfølgende ansøgning til Industriens Fond, så der 
kan skabes et grundlag for det videre arbejde. 
 

 

 

 

 

Præsentationer fra dagen 
Nedenfor findes link til visuelle præsentationer fra dagen. Optagelserne findes under overskriften Ny 
Nordisk Innovation: 

http://podcast.llab.dtu.dk/feeds/stand-alone-lectures/ 

 
 

http://podcast.llab.dtu.dk/feeds/stand-alone-lectures/


Bilag A: Deltagerliste  
Virksomhed Deltager 
Acquiro Monica Neesgaard, Direktør 
Ambu A/S Erik Øllgaard Vilhelmsen, Team manager 
Agilent Technologies Ole F. Rasmussen, Seniorforsker 
ASYM APS Anders Dinsen, Produktudvikler 
Balckwolf Innovations Pawel Czarny, Stifter 
Biopeople Thomas Schou Larsen, Science and innovation 

manager 
Center for Brain-based Leadership and Learning Anette Prehn, MD 
Collaboration Lab Claus Colding-Jørgensen, Konsulent 
CO-RO A/S Bent Mariager, Leder for forskning og udvikling 
Damvad 
 

Bjarke Osmundsen  
Frederik Larsen 

Danmarks Radio  Dorthe Gude, Underdirektør for medieproduktion 
Dansk Industri Hanne Merete Lassen, Seniorrådgiver 
Danæg A/S Allan Ynill, Produktudvikler 
DBI Plastics Thomas Friis Jørgensen, Udviklingschef 
Difference Consulting Troels Andersen, Ejer 
Dong Energy Jonas Maltha, Head of costumer solutions 
DTU Søren Salomo, Institutdirektør, DTU Management 

Engineering 
Jakob Holst, Direktør, DTU Business 
Liv Gish, Forsker 
Merete Nørby, Chefkonsulent 

Furnfab (retail-, interiør- og møbeldesign, 
udstillinger mv) 

Morten Krogh Håkansson, Stifter  
 

GN Netcom Kell Michael Jensen, System engineer 
Hakvåg Magnus Hakvåg 
Haldor Topsøe Flemming Plougstrup Nielsen, General manager 

Kim Saaby Hedegaard, Group vice president  
Jonathan Højberg, Ph.d. 

Huset Zornig Lisbeth Zornig Andersen, Stifter 
Innovation Inside Mikael Lindholm 
Iptector Morten Birkeland, direktør 
Kihlstedt & Dueholm Thomas Reenberg, Partner, adm. direktør 
Kooperationen Anne Worning, konsulent 
Kring A/S 
 

Camilla Clauson-Kaas, Lead programme and change 
adviser 

Learning4life Lise Damkjær, konsulent 
Lyngby Gymnasium - knord 
 

Camilla Rye, Vicerektor 
Lone Holm 

ModigMinoz A/B Sara Modig, Co-founder 
 

MTI-Radiocomp A/S Ken Johannesson, Leader in global R&D 
Nordic Innovation Jonas Iversson, Senior innovation adviser 



Nordic Sugar Bjarne Fallesen, Site manager 
Novo Nordisk A/S Anders Christensen, Vice president 

Kristian Kjærgaard, Projektleder, seniorforsker 
Novozymes Frank Hatzack, Head of Innovation Development 
Origio A/S Lotte Heintzelmann, Direktør for produktudvikling 
PG2 Front End LEGO Henrik Nonnemann, Vice president 
Phillips Healthcare Karsten Molberg, Director R&D 
Rigshospitalet Morten Korshøj Andersen, Arbejds- og 

organisationspsykolog 
Royal Unibrew A/S Lars Paarup Nielsen, Process manager 
Ruko A/S Rasmus Vestergaard, Produktionsleder  
Ryser Agile Innovation Johnny Hedegaard Gregersen Ryser 
SDInnovation Søren Dalby, stifter 
Statens Serum Institut 
 

Helle Corse, Afsnitsleder 
Pia Webster, Driftschef 

Schultz Søren Mariegaard, Director of information solutions 
TDC Bernd Reul, Vice president 
Telia Bo Vendelsø-Nielsen, senior manager 
Triagonal Informationsdesign Christian Karlsmose Andersen, designingeniør 
Valcon 
 

Anders Houmøller Nørgaard, Supply chain 
consultant 

AarhusKarlshamn Birgitte Glad, Projektleder 
 



 
Bilag b: Program og præsentationer 

 

NY NORDISK INNOVATION 



Program 
12.10   Innovationsledelse i et kulturelt perspektiv, Mikael Lindholm – Innovation Inside 
 

12.30   Succes med innovation i danske virksomheder,  
             Frank Hatzack, Innovation manager - Novozymes  
             Henrik Nonnemann, Vice president for front end innovation – LEGO 
             Jakob Holst, direktør – DTU Business 
 

13.00   Den europæiske innovationsstandard – hvorfor er den relevant?, Søren Salomo 
 

13.30   Kaffe og sødt 
 

13.50   Hvor ligger vores potentiale?, Gruppediskussion faciliteret af Johnny Ryser - Ryser Agile Innovation 
 

15.00   Ny Nordisk Innovation – what’ s next?, Søren, Mikael, Johnny 
 
15.30   Social innovation: Hvordan man skaber grænseoverskridende resultater med  
            udgangspunkt i uventede og usynlige ressourcer, Lisbeth Zornig Andersen – ”Stemmer på kanten”                                                                                                               

    Ny Nordisk Innovation 



Kultur som innovationsstyrke
Mikael R. Lindholm

New Nordic Innovation





Fremtidens konkurrence

”Fremtidens konkurrence handler i stigende grad om evnen til at 
innovere og frembringe værdiskabende løsninger, som andre 
vanskeligt kan kopiere.

Det kræver, at man etablerer en stærk innovationskultur og formår 
at anvende sine egne unikke kernekompetencer. Globaliseringen 
handler derfor ikke kun om at skue udad og forstå forandringerne, 
men også om at skue indad og forstå sine egne styrker og 
kompetencer.

Men – hvor bevidste er vi om de kulturelt betingede 
innovationsfordele?”

”Norden som global vinderregion”



Kultur 
betyder, at 
der er 
forskel på, 
hvordan vi 
hver på 
verden…

… og hvilke 
handlinger vi 
så vælger



De nordiske værdier

 Lighed
 Tillid
 Lav magtdistance
 Inklusion
 Fleksibilitet
 Respekt for naturen
 Protestantisk arbejdsetik
 Æstetik

Geert Hofstede



Nordiske værdier operationaliseret

 Drager omsorg for hinanden (lighed)
 Stoler på hinanden (tillid)
 Møder hinanden i øjenhøjde (lav magtdistance)
 Vil have alle med (inklusion)
 Udforsker og tilpasser os vores omgivelser (fleksibilitet)
 Drager omsorg for naturen i dag og i morgen (respekt for 

naturen)
 Finder mening i arbejdet (protestantisk arbejdsetik)
 Værdsætter det harmoniske, enkle udtryk (æstetik)



Nordiske værdier anvendt 

 1. Lighed. Vi drager omsorg for hinanden. 

Det har ført til et hyperdemokrati og kollektivt finansieret 
velfærdssamfund, der tilbyder personlig frihed og 
udviklingsmuligheder for alle, hvilket udmønter sig i en 
højt uddannet arbejdsstyrke og en omfattende 
mobilisering af talentmassen (verdensrekord i kvinders 
erhvervsdeltagelse), altså effektiv udnyttelse af de 
menneskelige ressourcer.

. 



Nordiske værdier anvendt 

 2. Tillid. Vi stoler på hinanden. 

Det bidrager til at Danmark er et af de lande i verden, 
hvor det er lettest at drive forretning, med få krav til 
formaliteter og lave transaktionsomkostninger. Samfund 
med stor tillid er blandt de rigeste i verden.



Nordiske værdier anvendt 

 3. Lav magtdistance. Vi møder hinanden i øjenhøjde.

Det har ført til en arbejdskultur med flade hierarkier og 
stor vidensdeling, hvilket er en stor styrke i en 
innovationsdrevet og omstillingskrævende økonomi. Det 
har sammen med lighed og tillid også ført til verdens 
mest velfungerende arbejdsmarked, der bygger på 
forhandlede løsninger mellem ligeværdige parter.  



Nordiske værdier anvendt 

 4. Inklusion. Vil have alle med. 

Det har ført til avancerede løsninger inden for social- og 
sundhedsområdet, herunder en produktion af 
hjælpemidler i form af alt fra høreapparater til stomiposer
og insulin i verdenklasse.



Nordiske værdier anvendt 

 5. Åbenhed. Vi udforsker og tilpasser os til vores 
omgivelser.

Det har ført til en stor fleksibilitet og omstillingsevne 
både af virksomheder og samfundet, men også import af 
ny viden og eksport til fjerne markeder. Som forbrugere 
er danskerne hurtigst i verden til at tage nye produkter til 
sig og Danmark fungerer derfor som et ideelt 
testmarked.



Nordiske værdier anvendt 

 6. Miljøbevidsthed. Vi drager omsorg for naturen. 

Det har banet vej for en produktion af en lang række 
miljøteknologier og alternative energikilder med en 
vindmølleproduktion i verdensklasse.



Nordiske værdier anvendt 

 7. Arbejdsetik. Vi finder mening i arbejdet og tager ansvar.

Det har gjort begrebet ”frihed under ansvar” til en særlig dansk 
egenskab på arbejdspladserne, som bidrager til at sikre initiativ, 
kreativitet og engagement, der er afgørende for ideer, udvikling 
og produktivitet.  



Nordiske værdier anvendt 

 8. Æstetik. Vi værdsætter det harmoniske 
og enkle. 

Det bidrager til dansk arkitektur og design i 
verdensklasse, hvilket har ført til en lang 
række selvstændige produkter og 
produktion, fra stole til operahuse, men også 
til enkel og funktionel kodning af it-
programmer og lignende, hvilket blandt 
andet har bidraget til at Danmark har været 
Microsofts største udviklingscenter uden for 
USA. 



RadiatorDesign
mere end varme

Hvorfor skal en radiator være grim?



”Medarbejdernes evne til at lære, til at 
forandre sig selv og til at forandre 

forretningen hurtigere end konkurrenterne, 
er den eneste varige konkurrencefordel, 

nogen virksomhed har.” 

Mads Øvlisen

Kilden til fremtidens velstand



”Den danske ledelseskanon”
De største danske ledelsesbedrifter 
- 100% fri for danske opfindelser



Quiz:
Hvem opfandt den?



Det gjorde Hilary Fisher Page
Stifteren af Ciddicraft – etableret i 1932

Legetøjets Edison…



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

mrl@innovationinside.dk



INNOVATION SKABER 
RESULTATER I PRAKSIS  
-HURTIGERE END VI TROR 

FRANK HATZACK 
HEAD OF INNOVATION DEVELOPMENT 
@NZBIOINNO 

…HVIS KULTUR OG VÆRDIER ER PÅ PLADS 





KICK-OFF EVENT 
 
…telepresence kommer tættest på ´face-to-face‘ 
 

@NZBioinno 



NEMT + ROBUST + SOCIAL 



MISSION     VÆRDIER    ADFÆRD 

”Positive og konstruktive 
relationer mellem mennesker 
skaber konkurrencefordele” 

 
”Det handler om at flytte ansvar 
og beslutningsevne så langt ud i 
organisationen som overhovedet 
muligt”  

@NZBioinno 

…er fordusætning for innovation 
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- Konkrete eksempler fra LEGO Company  

 

Innovationsledelse i et 
kulturelt perspektiv 
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Innovation: WHY, WHAT and HOW 
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WHY: 

• To inspire and develop the builders of tomorrow  

• Relevant and appealing LEGO Brand  

• Annually 50% consumer drop out 

 
WHAT: 

• Bring new LEGO play worlds to life  

 

HOW: 

•  World class teamwork and processes  
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Way of working… 

“United we stand”   

     

It is all about multi competent teamwork and strong 

collaboration   



2.55 

2.86 

1.09 

0.78 

4.70 

4.42 

8.02 

11.93 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 12.13 

7.33 

6.21 

6.73 

8.83 

9.1 9.6 11.36 

TIP: You can change the 
layout of the slide. 
Choose the slide in the 
slide overview, in the left 
panel, right click on the 
slide – go to ‘Layouts’ and 
pick the design you 
prefer. 

Do not cover  
the LEGO logo 

Do not cover the 
graphic elements 
– pick a simple 
layout instead 

Cultural dimensions – Nations / LEGO innovation    

©2013 The LEGO Group    Page 4 

Independent  Interdependent  

Egalitarianism Status 

Risk Certainty 

Direct Indirect 

Task Relationship 

Source: Aperian Global 
+ own reflections 

Denmark 
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Independent  Interdependent  

Egalitarianism Status 

Risk Certainty 

Direct Indirect 

Task Relationship 

Source: 
Aperian Global 

Denmark 

LEGO 
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Independent  Interdependent  

Egalitarianism Status 

Risk Certainty 

Direct Indirect 

Task Relationship 

Source: 
Aperian Global 

Denmark 

LEGO 
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Egalitarianism Status 

Risk Certainty 

Direct Indirect 

Task Relationship 

Source: 
Aperian Global 

US 
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Germany 

Denmark 

LEGO 
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Corporate Business Innovation 
  

www.business.dtu.dk                               November 11, 2014 

http://www.business.dtu.dk
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“World class technical knowledge 
and solutions” 

 

 

 

“Turning knowledge into 
successful business” 
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Corporate Business Innovation is Essential 

80 % of profits*) were created by 8% largest companies 

 

To reach close to 10% profit growth, you can either grow the top 80 companies 12,5% or 
the remaining 920 companies 50%..  

 

.. Or put in another way: if the large companies do not grow we put an extreme burden on 
the smaller companies to do so. 

 

And think about which companies have the best platforms for growth? 

.. large companies are present in the global growth markets and have resources. 

 

But can we make it happen?  

 

 

 

3 

*) Top 1000 Danish companies ordered by share of Net Result  after tax in 2008.  80% of 
the profit was generated by 8% of the companies 
 
Source: Soliditet A/S  
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Entrepreneurial aspirations 
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Nation Agree Neutral*  Disagree 

China 70% 20% 10% 

India 69% 11% 20% 

U.S. 69% 16% 16% 

Russia 62% 16% 22% 

South Korea 61% 22% 17% 

United Kingdom 35% 19% 45% 

Austria 35% 12% 53% 

Singapore 27% 20% 53% 

Denmark 23% 23% 53% 

Norway 18% 26% 56% 

Sweden 13% 20% 67% 

Finland 3% 10% 87% 

When asked if 

becoming an 

entrepreneur is a 

desirable career 

choice, people in 

China, India and 

the U.S. were most 

likely to agree; not 

so in Scandinavia 
Source: Monitor Company Group LP 

Monitor Entrepreneurship Benchmarking 

Survey in Mass HighTech March 6-12, 

2009 
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59 major business innovation projects matured in 19 companies 
over 8 years.  

5 
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CEL
TM 

 project track record 

6 

• 61% of projects are active 

• Yearly expected revenue 5 years after graduation for active projects (DKKm per 
project):  

101-500: 40% 

11-100: 27% 

1 - 10: 33% 

• Minimum 5 years from idea to business 

• Have resulted in the creation of 1000 new jobs 

Source: DTU Business Trace Research 
Program 
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Sponsor’s top 3 recommendations for how to 
optimally pursue corporate entrepreneurship – 
85% organizational 

52% 
33% 

14% 
5% 

CEL™ sponsor interview 2011 

Top Management &
Strategic Fit

Project
Management

Resources

Market

7 

RESOURCES 
 ORGANIZATION 

 TECHNOLOGY 
 

MARKET 
 

Source: DTU Business Trace Research 
Program 
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Conclusions 

Corporate entrepreneurship is a way forward in a less entrepreneurial 
national culture  

 

The success is very dependent on creating a supportive organizational 
environment 

 

A necessary stabilizing innovation mechanism is: 

• Long term Strategy and Top Management support 

 

Some necessary innovation inducing mechanisms are  

• Open mindset to bend the rules 

• Exploratory drive to Experiment and Pivot 

• Supporting social context of trust and training 

 

 

 

 

 

8 

Source: DTU Business Trace Research 
Program 
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Thank You 
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The status* and the dynamics of an innovation project 
portfolio - and the challenges it creates 

*As per ultimo 2013 
10 
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Den Europæiske innovationsstandard –  
hvorfor er den relevant? 

• Skaber fælles referenceramme 

    Ny Nordisk Innovation 

• Grundlag for systematisk tilgang til innovationsledelse 

• Basis for ”benchmarking” 

• Sætte innovation på bestyrelsesdagsorden 

• Grundlag for samarbejde omkring innovation  
(definitioner & kontrakter) 

• Kvalitet og transparens i uddannelse til innovationsledelse 



Social innovation 

Hvordan skaber man grænsebrydende 
resultater med usynlige ressourcer? 



Huset Zornig 
Rådgivning 
Projekter 
Kurser 
Medier 

Social Innovations Forum 
Tænketank 
Analyser 
Innovation 
Kommunikation 
 
 

Stemmer på Kanten 
Forening 
Demokratikampagne 
Frivillige 
Projekter 
 

 
Formål: Skabe viden, ideer og løsninger for socialt 

 udsatte via brugerdreven innovation 

 

Hvem vi er 



Problemet 

• Socialt udsatte stemmer ikke – politisk 
omkostningsfrit at ignorere dem 
 

• Underdanmark vokser – en menneskelig 
tragedie, der er rasende dyr 

 

• 2012: 600 mia. kr. på sociale ydelser – 80 
mia. går til socialt udsatte 
 

• 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige 
alder er på passiv forsørgelse – 50 pct. 
flere end i landene omkring os  
 

• Politikerne skal udvikle bedre politiske 
løsninger ved at involvere brugerne 
 
 

Guldborgsund 
september 2012 



Løsningen 

• Læserbreve og klager? Nej 
 

• TV + mobilisering af stemmer = magt 
 

• Projektmodning i SIF ved hjælp af 
brugerdreven innovation = Projekt 
Stemmer på Kanten 
 

• Fiks og færdig plan til 
implementering 



Kampagneelementer 
• Frivillige 
• Værtshus- værestedsdebatter 
• Valgvideoer 
• Valgsang 
• Merchandise 
• Dørklokkestemning 
• Transport til stemmeurnerne  
• Transportable stemmeurner 
• Frivilligmøder 
• Frivilligguides 
• Politikermøder 
• Drejebøger til politikere 
• Manifest – de socialt udsattes 

stemmer 
• Fund raising events 
• Tv-serie på DR2 
• Mediepartnere 
• Samarbejdsorganisationer 
• Frivilligkoncert i Nakskov 

 
 



Hvad optager de udsatte?  
Stemmer fra kanten – et 
brugerdrevent idekatalog 

• Hvis man skal stemme, skal man 
have noget at stemme for 
 

• Hundrede fokusgruppeinterviews 
udført af frivillige 
 

• Fokus på følgende områder: 
 

 Sundhed 
 Forvaltning 
 Institutioner 
 Bolig 
 Beskæftigelse 
 Retssikkerheden 
 
• Samme spørgsmål er stillet til 

samarbejdsorganisationer 



Valgkampagnematerialer  
Plakater – en forstyrrelse 



Valgkampagnematerialer  
Plakater – en forstyrrelse 



TV-serien ”Stemmer på Kanten” 
Hver tirsdag 22:00 på DR 



Flyers og muleposer 



Dørklokkestemmeren  
fra helvede 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CES6NG7r4Yc 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CES6NG7r4Yc


Hvad opnåede vi? 

 
• Stemmeprocenten blandt udsatte steg første gang i over 30 år 
• Stigningen blandt kontanthjælpsmodtagere var 28 pct. 
• Stigningen var større blandt socialt udsatte end i befolkningen som 

helhed  
• 600 frivillige i 47 byer gennemførte 300 arrangementer, heraf 100 

politiker debatmøder 
• Politikere i kampagnen sprang lister 
• Markant politisk opmærksomhed  
• Rapport med brugernes stemmer med bud på løsninger 
• Permanent forening for socialt udsatte:  

www.stemmerpaakanten.dk 
• Next step: Folketingsvalget 

http://www.stemmerpaakanten.dk


Hvorfor lykkedes det? 

 
• Kultur: Lighedsværdien gør afstanden mellem høj og lav lille 
 Eksemplet Lenes lift 
• = Muligt at få middelklassen og underklassen til at samarbejde 

 
• Kultur: Inklusion sikrer bredt uddannelsesniveau 
• = Politisk bevidsthed - tiggerne i Danmark udtaler sig i TV 
  Eksemplet Davids drømmebolig 

 
• Kultur: Samarbejde vs. magt 
• = Stor organiseringsgrad blandt udsatte - understøttende 

infrastruktur 
 



Tak for nu 
- spørgsmål? 

www.husetzornig.dk 
www.stemmerpaakanten.dk 

 
lisbeth@husetzornig.dk 

http://www.husetzornig.dk
http://www.stemmerpaakanten.dk
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Bilag c: Opsamling på workshops 

På de følgende sider er lavet en samlet opgørelse over den respons, der blev givet på workshoppen. Det bemærkes, at det ikke er 

alle seminarets deltagere, der har afgivet svar ifm. workshoppen.  

Deltagerfakta 

Antal grupper 8 

Antal virksomheder/ institutioner der har afgivet svar 35 

Antal deltagere i alt 401 

 

Note:  

- Nogle workshopdeltagere har undladt at besvare nogle af spørgsmålene. For at imødegå denne problematik er der ud fra hvert 

spørgsmål skrevet en svarprocent.  

- Svar, hvor deltageren har placeret sig mellem to punkter er udregnet som 0,5.  

                                       
1 Novo Nordisk: 2 repræsentanter, Haldor Topsøe: 2 repræsentanter, Huset Zornig: 2 repræsentanter, Statens Serum Institut: 2 repræsentanter, 

DTU: 2 repræsentanter 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

1. Hvordan matcher din virksomheds 

forudsætninger for Innovation med 

Novozymes 

Grøn: Der er rigtigt mange lighedspunkter, og 

kun få forskelle 

Rød: Der er kun få lighedspunkter 

 

Svarprocent: 67,5 %  
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16,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

Hvilke ligheder og forskelle? 

Ligheder: Events/ fysiske møder, global, 

tidszoner 

Forskelle: Størrelse på organisation, Ikke 

åben proces, Forbeholdt særligt udvalgte  

 

Hvad har inspireret jer i dette indlæg? 

- DNA grundlæggende for innovation  

Forandring/ fleksibilitet/ inddragelse lokalt/ 

dynamisk proces 

- DNA’et skaber forandringer for lokal 

innovation 

- DNA’et/ kulturen er vigtig 

- Anvende avancerede værktøjer 

- Systematiske arbejdsprocesser baseret på 

digitalisering 

- At være bevidst om behov for udvikling af 

innovationsprocesser 

- Det konkrete værktøj 

- Spørgsmålet: Hvem kan initiere processen? 

- Tele-presence 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

2. Hvordan matcher din virksomheds 

forudsætninger for Innovation med 

Lego 

Grøn: Der er rigtigt mange lighedspunkter, og 

kun få forskelle 

Rød: Der er kun få lighedspunkter 

 

Svarprocent: 62,5 %  

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

10,5 
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Hvilke ligheder og forskelle? 

Ligheder:  

Klar DNA 

Forskelle: 

Mangel på frontend, Mangel på 

kunderelationer, Branche og kunder er en 

anden gruppe, DNA er ofte dårligt 

kommunikeret, Ikke faste processer, men 

alligevel gode resultater, Lego tvunget til 

innovation pga. kunder, Antropologisk 

forståelse af behov, Klart formål ift. 

samfundsudvikling 

 

Hvad har inspireret jer af dette indlæg? 

- At spille hinanden gode 

- Systematiske arbejdsprocesser baseret på 

kultur og kundeindsigt 

- Man kan gøre det kort og tidsbestemt 

- Holistisk, pragmatisk tilgang 

- Data-driven 

- Kunder/ marked 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

3. Hvordan matcher din virksomheds 

forudsætninger for Innovation med de 

eksempler Jakob Holst bruger 

Grøn: Der er rigtigt mange lighedspunkter, og 

kun få forskelle 

Rød: Der er kun få lighedspunkter 

 

 

Svarprocent: 52,5 %  
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Hvilke ligheder og forskelle? 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

Hvad har inspireret jer af dette indlæg? 

- Der kan være værdi i at bruge standarden 

ved samarbejde med andre organisationer 

- Etablerede virksomheder, der er gode til 

innovation, kan samarbejde med små 

virksomheder/ start-ups 

- Vedholdenhed 

- Stabilitet, stabil strategi 

- Management support er en grundsten 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

4. Er I succesfulde med Innovation i 

jeres organisation? 

Grøn: Vi er meget succesfulde – vi er 

superdygtige til at vælge de rigtige projekter 

og gennemføre dem rigtigt 

Rød: Vi er ikke særlig succesfulde. Der er 

formentligt et stort potentiale, men det bliver 

aldrig til noget 

 

Svarprocent: 60 %  

 

 

 

 

 

 

 

11,5 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Eksempler på hvordan I er succesfulde? 

- Sælger software kompetencer 

- People & Processes 

- Inkremental – radikal innovation 

- Brugerdrevet innovation 

- Kendskab til hinandens reelle behov 

 

 

Hvad gør I konkret? 

- Bygger videre på det kendte 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

5. Har I systematiseret Innovation i jeres 

organisation? 

Grøn: Ja – vi har klart beskrevne og anvendte 

roller, processer og metoder. Vi laver løbende 

evaluering af vores innovationssystem 

Rød: Nej – det er ikke noget, der er super 

systematiseret. Måske enkelte tiltag og 

processer, men ikke noget sammenhængende  

 

 

Svarprocent: 70 %  
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Eksempler? 

- Back-end på plads – tynd i front-end  

- Udviklingsproces 

- Procedurer 

- Tænketank 

- Konkurrentovervågning 

- Kundeanalyser 

- KIE – model til gymnasier 

- Uddannelse i innovation + faste roller 

- Alle afdelinger inddraget <> virtuelt team 

 

Tanker? 

- Mangler processer 

- Pæn struktur. Dog vælges proces fra gang 

til gang 

- Noget har været systematiseret, men 

meget har været kontrolleret kaos 

- Er systematiseret innovation altid at 

efterstræbe? 

Forskelle ift.: Produkt/ service, Stor/ lille, Ny/ 

gammel organisation, National/ global 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

6. Har I erfaringer med Innovation i 

andre kulturer end i Danmark 

Grøn: Ja – vi har innovationscentre/teams på 

flere kontinenter med mange forskellige 

kulturer 

Rød: Nej – vi har kun begrænsede erfaringer 

med andre kulturer 

 

Svarprocent: 62,5 % 
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Eksempler? 

- Samarbejde inden for/ uden for 

virksomheden. Iværksættere 

- USA: Meget tidlig involvering af 

stakeholders i udvikling af forretningsmodel 

 

 

 

Tanker? 

- Inden for Danmark kan der findes meget 

store kulturforskelle, særligt når man 

engagerer frivillige 

- Andre kulturer er også kreative, men de 

kulturelle forudsætninger er anderledes 

Nøgleord: Gennemsigtighed, Inspiration, 

Skæve vinkler, De mange/ det geniale 
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Spørgsmål Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Antal 

virksomheder 

Kommentarer fra gruppediskussionen 

7. Fungerer innovation bedre i Danmark 

end i andre kulturer – kom med 

konkrete eksempler? 

Grøn: Ja – i allerhøjeste grad 

Rød: Nej – der er ikke den store forskel 

 

 

Svarprocent: 40 % 

 

 

 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Eksempler? 

- Afhængig af kultur eks. USA, Kina 

- Empati – kundedreven 

Et plus for innovation: Lav magtdistance – 

ikke langt fra idé til udførelse 

Et minus for innovation: Man holder på ideer 

(dele/ stjæle) 

Et plus for innovation: Uddannelse, Tryghed. 

Et Minus for innovation: Jantelov, 

Velfærdskultur/ man vælger det sikre 

 

 

Tanker? 

- Erfaring: Danmark er lig Sverige 
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