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One-Stop-Science-Shop har med udgangspunkt i forskningsbaseret viden fra universiteter og andre 
videninstitutioner udviklet værktøjer til innovation i små og mellemstore virksomheder, SMV’er.  

Projektets metoder og værktøjer er i høj grad skabt ved konkrete testforløb med omkring 20 virksomheder 
– ‘Teknologispringere’ – som er blevet tilbudt workshops og konkrete innovationstiltag. Projektet har således 
kunnet ‘eksperimentere’ med innovationsmetoder og værktøjer i praktiske sammenhænge i vidt forskellige 
brancher og ved forskellige innovationsmæssige behov. 

Input til metoder og værktøjer er også indhentet fra både nationale og internationale innovationskonferencer 
og workshops med deltagelse af konsulenter, forskere og virksomheder. 

Parallelt hermed har vi udnyttet en stor kontaktflade til innovationsinteresserede nøglepersoner på DTU 
og KU, således at forskningsbaserede, faglige input er bragt i spil i innovationsaktiviteterne.

Vi har herved udviklet relevante og operationelle metoder og værktøjer, der er testet i praksis.  

Jørgen Jørgensen, IPU - Jens Lønholdt & Majken Caroline Jacobsen, DTU ViTiS.
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SMV’erne er karakteriseret ved:

•  Begrænsede ressourcer til forskning, udvikling og innovation
•  Vanskeligheder med adgang til nyeste forskningsbaserede viden 
•  Behov for hjælp til strukturerede innovationsprocesser

Forskningsorganisationerne er karakteriseret ved:

•  Højt niveau af faglige kompetencer, men generelt begrænset viden om innovationsprocesser
•  Fokus på forskning og undervisning med et bredt, alment pensum, men mindre orienteret mod specifikke  
    behov og etablering af operationelle resultater i konkrete virksomheder
•  Primær interesse i faglige udfordringer og i mindre grad strategiudvikling og styring af innovations-
    processer, herunder ledelsesmæssige, økonomiske og administrative aktiviteter    

Disse forhold understreger behovet for særlige innovationskompetencer – en ‘Viden og Innovations Broker’ 
funktion – til at iscenesætte og operationalisere innovationsprocessen.

De overordnede behov og udfordringer for at støtte innovation i SMV’er, kan sammenfattes til:

1.  Afdække reelle behov for innovation gennem sparring og formulering af realistiske potentialer for 
     innovation

2.  Forløse (skjulte) innovationspotentialer gennem sammensætning af teams med relevante kompetencer, 
     såvel faglig ekspertise som viden om innovationsprocesser
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Figur 1. 

Eksperimentarium med faglig sparring Udvikling efter tilbud og aftale

Situationsvurdering
Kendetegn og fokus

Innovation
Ønsket fremtid og 
konkurrenceparametre

Forretning
Virksomhedens organisation,
kompetencer og ydelser

Teknologier
Virksomhedens  
nøgleteknologier og  
produkter/produktion

•  Virksomhedskultur
•  Organisation
•  Marked/konkurrenter
•  Spidskompetencer
•  Etc.

•  Teknologi-livscykler
•  Optimeringsmuligheder
•  Outsourcing/Insourcing
•  Nye teknologikombinationer
•  Etc.

•  Definition af fremtiden
•  Styr på innovationsprocessen
•  Business case for innovation
•  Financiering af innovation
•  Etc.

•  Inkrementiel - radikal innovation
•  Nye ydelser/produkter
•  Idéudvikling
•  Teknologiudvikling
•  Etc.

Værktøj til behovsafklaring og fokusering

Skabelon for Teknologispringerforløb

Figur 2. 



Kontakterne med Teknologispringerne har været gennemført som individuelle, skræddersyede forløb,  
dog med udgangspunkt i en fælles skabelon. Skabelonen er udviklet for at kunne eksperimentere med de 
enkelte virksomheder og for at kunne identificere behov for generelle innovationsværktøjer.

Skabelonen, som er vist i figur 1, har kunnet styre processen fra afklaring af præmisser og forventninger 
over et gradvist mere skarptegnet billede af behov og ønsket fremtid til en beskrivelse og igangsætning 
af innovationsprocessen. Figuren beskriver aktiviteterne i de respektive faser af teknologispringerforløbet.

Fageksperterne kommer normalt først ‘på banen’ i det konkrete udviklingsforløb eller hvis der er behov for 
faglig baseret rådgivning tidligt i forløbet. VIB’erne deltager i hele forløbet og styrer innovationsprocessen 
- også i udviklingsforløbet. 

Det har vist sig vigtigt at stille skarpt på virksomhedens reelle udfordringer og behov, allerede tidligt 
i forløbet, da disse elementer ikke nødvendigvis er klart definerede ved den første kontakt.

Figur 2 er et værktøj, som anvendes til at positionere den aktuelle virksomhed i forhold til de viste 
4 kvadranter. Virksomheden skal definere fokus og behov for at kunne prioritere innovationsaktiviteterne. 
Denne afklaring er central for at kunne sammensætte en optimal innovationsproces.

Det har været et gennemgående træk for SMV’erne (men dog ikke for alle), at de som udgangspunkt ikke 
selv kan finansiere et større innovationsforløb. Viden om tilskudsordninger, seed capital, partnerskabs-
modeller m.m. er således væsentlige forudsætninger for at kunne sætte innovationsaktiviteter i gang.  
 
Eksperimentarium, som vist i figur 1, har omfattet udvikling og tilpasning af en lang række specifikke 
værktøjer til hjælp for resultatskabelsen i de respektive faser. Værktøjerne har været benyttet gentagne 
gange, og der er skabt et klart billede af deres anvendelighed. De nærmere formål med og funktionalitet af 
værktøjerne gennemgås i afsnit 4. 

Igennem forløbet har der været fulgt op på virksomhederne gennem interviews og evalueringer.  Det kan 
konkluderes, at ovennævnte antagelser, eksperimenter og metoder/værktøjer har skabt gode resultater og 
særdeles positivt feedback fra virksomhederne. 
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Markedsinnovation

Radikal innovationTeknologisk innovation

Inkrementiel innovation

Nye teknologier, produkter og ydelser 
til kendte markeder

Evolution på basis af nuværende 
teknologier, ydelser og markeder

Nye idéer til nye produkter eller ydelser 
i nye kombinationer og markeder

Nye markeder for teknologier/
produkter eller tilpassede ydelser

Innovation - ambitionsniveau, retning og resultater

Figur 3. Typer og retning af innovation

‘Fremtiden kan formes inden for en vifte af muligheder. 
Det er ledelsens vigtigste opgave at formulere de strategiske mål, som kan sikre en ønsket fremtid.’
Torben Bo Jansen, Institut for Anvendt Fremtidsforskning

Find fremtiden - Den strategiske vifte

Eksistensberettigelse:
•  Nytteværdi for kunder
•  Signalværdi - Brand
•  Værdi for ejere

Konkurrencekraft:
•  Spidskompetencer
•  Differentiering
•  Niche af ydelser
•  Vidennetværk

Figur 4. Position og fremtidige kendetegn



Dette afsnit beskriver en generel metode for innovation i SMV’er, baseret på erfaringer og analyser 
fra eksperimenterne med Teknologispringere. Det har vist sig, at der ofte er behov for at strukturere og 
understøtte følgende hovedtrin:

•  Afdække reelle behov og potentialer for innovation 
•  Forløse innovationspotentialer gennem et struktureret udviklingsforløb

For hvert hovedtrin er der en række aktiviteter, som bør gennemføres og understøttes metode- og værktøjs-
mæssigt. Disse aktiviteter beskrives nedenfor.

3.1 Afdække reelle behov og potentialer
Denne indledende fase er hyppigt præget af en uklarhed omkring ønsker, behov, retning, ambitionsniveau og 
fremtidig position. Det er ikke alene et spørgsmål om igangsætning af interessante teknologiske nyskabelser, 
men om virksomhedens parathed, kultur, kompetencer og økonomi som ballast for en innovationsproces.
Disse spørgsmål må afklares gennem et struktureret forløb, hvor en VIB’er kan coache processen.
 
Denne fase kan hensigtsmæssigt opdeles i 2 trin: 

1.  Behovsafklaring (udmøntes igennem én eller flere workshops) og retning for innovationstiltag
2.  Find fremtiden og definer den ønskede position

Figur 3 viser principielle retninger og ambitioner for innovation. Virksomheden bør være afklaret ifht. retning 
og ambitionsniveau. Metodemæssigt arbejdes med en række åbne spørgsmål, som må besvares, for at der 
kan stilles skarpt på behov og potentialer.

Find fremtiden er et centralt begreb, også mentalt, omkring innovationsprocessen. Det er afgørende for 
et kreativt forløb, at man ikke blot arbejder sig ‘lidt fremad i forhold til nuværende situationer’, men ‘stiller 
sig ud i fremtiden’ og forestiller sig en ønsket position med de fremtidige konkurrenceparametre, som 
udgangspunkt for at generere og udvikle idéer til innovation. Det er en konstruktiv tilgang at se en vifte 
af muligheder i forhold til en ønsket fremtidig position (figur 4).

Også her skal en række åbne spørgsmål behandles og besvares. Ligesom for behovsafklaringen kan der 
hensigtsmæssigt arbejdes i workshops med en VIB coach og leder. 
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Innovationsprocessen kan systematiseres

Figur 5. Behov, fremtid og struktureret innovation

Innovationsprocessen i rette kontekst

Fra aktuel situation til fremtidig position
- kreativitet og innovation til udfyldelse af værdi gap

Erkend nutiden og start med fremtiden!

Udfordring
Behov
Problem

Fremtidsvision
Position 
Performance

Kreativitet

Innovation

Vurdering

Figur 6. Faser og udfordringer i innovationsprojekter  

Udviklingsprojekter kræver navigation, ændret fokus og ændret bemanding undervejs.

1. Start, uklar opgave              2. Afklaret opgave               3. Udarbejdet koncept               4. Afleveret løsning

Innovationsprocessen 

Udfordring:
Fornyelse

Fokus:
Fordybelse

Behov:
Færdiggørelse



3.2 Forløsning af innovationspotentialet

Efter afdækning af behov og definition af den ønskede fremtid kan den målrettede innovationsproces 
igangsættes.

Denne fase kan opdeles i 2 trin:
 
1.  Innovationsprocessen med konkrete mål, idégenerering og vurdering
2.  Konkrete udviklingsaktiviteter, teknologisk og forretningsmæssigt

Innovationsprocessen startes med definition af formål, retning og ambitionsniveau, således at idé- 
processen, dvs. udvikling af konkrete idéer til opfyldelse af fremtidsmålene, indgår i rette kontekst.

Faglige eksperter er vigtige spillere i denne fase, såvel som inspiratorer til idégenerering, som til realistiske 
vurderinger af idéerne sammenholdt med forskningsmæssig state-of-the-art.

Her skal et par centrale begreber defineres:

•  Kreativitet er tankeprocessen, som hjælper med at generere idéer
•  Innovation er den praktiske udnyttelse af idéer hen imod opfyldelse af virksomhedens visioner og mål 

Innovationsprocessen skal således udfylde ‘værdigap’et’ som vist på figur 5.

Konkrete udviklingsaktiviteter omfatter såvel teknologiske innovationsopgaver som forretnings- og 
markedsmæssige analyser og overvejelser. Som udgangspunkt for igangsættelse af et projekt er det vigtigt 
at udarbejde en ‘Business case’, som redegør for idéernes bæredygtighed økonomisk og teknologisk.   

Projektledelse i innovationsprojekter kræver særlige kompetencer, eksempelvis evnen til at navigere 
i usikre forløb. Systematisk arbejde med milepæle og beslutninger omkring milepæle er en god hjælp til 
denne navigation. Figur 6 viser vigtige faser og udfordringer i innovationsprojekter. 
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Figur 7. Oversigt over værktøjer inden for 4 hovedtrin  

Bruttoværktøjskasse 

Figur 8. InnovationTOUR - kom i gang med innovation! 

InnovationTOUR 

Behovsafklaring                                       Fokus & udfordringer, kultur & kendetegn, SWOT-analyse, 
                                                                     succes-udfaldsrum
 
Find fremtiden                                         Fremtidigt ståsted & kendetegn, milepæle tilbage fra fremtiden, 
                                                                     pressemeddelelsen år +3, Blue Ocean Strategy

Innovationsprocessen                       Idéudvikling & screening, faglig sparring & vurdering, Business case, 
                                                                     Game Map for innovation

Forretnings- og teknologiudvikling    Forretningsudviklingsplan, projektudviklingsplan, 
                                                                     roller i innovationsprocessen

Innovation:
Retning/ambitioner

Fremtid:
Position/kendetegn

Milepæle:
Tilbage fra fremtiden

Idéudvikling:
Skabelse af fremtid

Evaluering:
Ekspertsparring

Innovationsteam:
Kompetencer

Business case 
for innovation

Forretning: 
Udfordringer/mål



4Værktøjskasse til innovation 

I det følgende gennemgås en nyttig bruttoværktøjskasse der kan understøtte innovationsprocesser  
(se figur 7). Værktøjerne er struktureret efter 4 generelle trin:

1.  Værktøj til behovsafklaring
2.  Værktøjer til definition af fremtiden
3.  Værktøjer til  understøttelse af innovationsprocessen
4.  Værktøjer til forretnings- og teknologiudvikling.

Efter den konkrete situation udvælges de relevante værktøjer. Disse udfoldes og tilpasses  formålet.
 
Udbyttet af værktøjskassen øges ved at overveje:

•  Iscenesættelse af processen, altså omfang, detaljering og budget, udvælgelse af de relevante/realistiske  
    værktøjer, behov for proceskonsulenter og faglige eksperter
•  Skræddersyning og detaljering af værktøjerne herunder tilpasning til virksomhedens ambitionsniveau og 
    fokus, fagområder og behov for adgang til teknologier
•  Forankring af resultater, omfattede videndeling i virksomheden samt behov for kompetenceudvikling og 
    efteruddannelse.

Iscenesættelse af processen må afstemmes med virksomheden og vil i første omgang være afhængig af 
ambitionsniveau og budget. Der kan etableres mange varianter, f.eks. følgende procesforløb:

1.  Kom i gang med innovation på en struktureret måde: Til det formål er udviklet et særligt koncept,  
     ‘InnovationTOUR’, som hjælper virksomheden til at komme rundt om centrale udfordringer, innovations- 
     behov samt med at tegne et fremtidsbillede. Derved opnås de grundlæggende idéer, som skal danne 
     udgangspunkt for en konkret innovationsaktivitet. Figur 8 illustrerer InnovationTOUR.

2.  Få styr på forretnings- og teknologiudfordringerne gennem sparring med eksperter: Her vælges 
     værktøjer til at identificere de vigtigste udviklingsbehov. Der kan eksempelvis fokuseres på de 
     teknologiske behov med input af forskningsbaseret viden. Her afklares gennemførligheden af idéerne  
     med udarbejdelse af business case som beslutningsgrundlag. Varigheden er typisk nogle uger.

3.  Skab innovation gennem et totalt forløb fra behov til fremtid: Her gennemføres de fleste faser. 
     Resultatet er et fuldt implementeret innovationsprojekt af nogle måneders varighed. 
 
Skræddersyning og detaljering af værktøjer tager udgangspunkt i en forståelse af virksomhedens behov, 
fokus og ambitionsniveau, altså hvor omfattende et forløb der ønskes og hvad der skal prioriteres. Der 
kræves et formøde, hvor disse forhold afstemmes, og formødet dannes basis for et konkret tilbud om 
indhold, resultatskabelse og roller (virksomheden og proceskonsulenter/eksperter). 





Til hjælp for denne skræddersyning og detaljering er der for hvert værktøj beskrevet:

•  Formål: Hvorfor anvende værktøjet og i hvilken sammenhæng
•  Resultatskabelse: Hvad opnås med anvendelse af værktøjet
•  Form og Roller: Hvorledes gennemføres aktiviteten og hvem deltager med hvilket ansvar

1. Værktøjer til behovsafklaring

Denne indledende fase skal behandle en række åbne spørgsmål:

•  Hvad er drivkræfterne for innovation i virksomheden – brændende platform?
•  Hvordan skal innovationsprojekter bidrage til virksomhedens strategiudvikling? 
•  Er der en overordnet, bærende idé, som kan være afsæt for et innovationsprojekt?
•  Hvilket ambitionsniveau for innovation er der i virksomheden – og risikovillighed?
•  Er der tilstrækkelig parathed og ressourcer til at gennemføre et innovationsprojekt?
•  Hvad er succeskriterierne og forventningerne til et innovationsprojekt?
 
Nedenfor gennemgås en række værktøjer, som kan anvendes til at afklare disse spørgsmål.

1.1 Fokus og udfordringer

Formål
Fælles forståelse for virksomhedens udfordringer og dermed rammerne for innovationsaktiviteter  
i sammenhæng med virksomhedens strategi.

Værdiskabelse
Rammer og fokusering er afgørende for en struktureret og effektiv innovationsproces. Værktøjets 
4 kvadranter (se kap. 2 - figur 2) diskuteres og udfyldes specifikt for virksomheden.

Form og roller
Workshop som ledes af innovationskonsulent, evt. med faglige eksperter til hjælp med vurderinger af 
teknologier og muligheder. Deltagelse af medarbejdere fra relevante områder i virksomheden. 
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Figur 9. Virksomhedens identitet

Kultur og kendetegn

Figur 10. Virksomhedens idéfundament

SWOT analyse

Søren Kierkegaard: ‘Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.’

For at finde fremtiden er det vigtigt at få virksomhedens udgangspunkt, identitet, og virksomhedskultur 
skarpt formuleret.
 
Anekdoter                   I skal hver især fortælle en anekdote, som beskriver noget væsentligt omkring jeres  
                                      personlige opfattelse af virksomhedens identitet, kultur m.v. 
Tegninger                   I skal hver især lave en tegning, som efter jeres mening bedst udtrykker 
                                      virksomhedens identitet, kultur m.v.
Kernekompetencer  I skal liste jeres kernekompetencer og vi skal brainstorme om ‘nye ydelser’, hvor de 
                                      også kunne udnyttes - tænk ud af boksen! Hvad med produktion af Weber Grill?

Idémæssige styrker
De fordele og styrker som organisationen har 
i forhold til at indhente og udvikle idéer, f. eks:
•  Højt kompetenceniveau
•  God videndeling

Idémæssige muligheder
De lavt hængende frugter, som organisationen 
ikke får udnyttet, men som er oplagte potentialer, 
f. eks:
•  Struktureret indsamling af input
•  Udnyttelse af viden fra konferencer

Idémæssige svagheder
De udviklingsområder og svagheder, som hindrer 
effektiv håndtering af idéer i hverdagen, f. eks:
•  Kultur med manglende tillid
•  Uklar proces for håndtering af idéer

Idémæssige trusler
De udfordringer og trusler som nu og i fremtiden 
kan mindskes eller være en barriere for idéer og 
innovation, f. eks:
•  Tiltrækning af nye medarbejdere
•  Global konkurrence og patenter



1.2 Kultur og kendetegn

Formål
For at kunne udforme fremtiden er det vigtigt at kende nutiden. Der skal skabes et fælles billede af kulturen 
og virksomhedens særlige kendetegn.

Værdiskabelse
Øvelser omkring kultur og kendetegn danner grundlag for en åben debat. Denne resulterer i et fælles 
udgangspunkt og forståelse for behovet for en innovationsproces. Figur 9. viser relevante øvelser omkring 
virksomhedens identitet.

Form og roller
Workshop med indlagte øvelser og diskussion, som coaches af en innovationskonsulent. 
 
 
1.3 SWOT analyse

Formål
Kortlægning af virksomhedens evne til arbejde med innovation. Det er fundamentet for udvikling og 
implementering af idéer i innovationsprocesserne.

Resultatskabelse
Systematisk afdækning af styrker, svagheder, muligheder og trusler for innovation.

Form og Roller
Workshop, som coaches af en innovationskonsulent. Medarbejdere fra berørte funktioner i virksomheden 
bør deltage. Generaliserede eksempler anvendes til inspiration, se figur 10.
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Figur 11. Forventningsafklaring

Succes-udfaldsrum

Figur 12. Tænk ud af boksen

Pressemeddelsen år +3

Succes i dette projekt vil for mig være:
 

1. På det personlige plan 

2. For gruppen som helhed

3. Resultatmæssigt

Fiasko i dette projekt vil for mig være:
 

1. På det personlige plan 

2. For gruppen som helhed

3. Resultatmæssigt

Skriv en pressemeddelelse om virksomheden i år +3

Headlines:
 

Den nye forretningsposition

De nye innovative produkter og ydelser

Gennembruddet på markedet med en ‘Green Ocean Strategy’



1.4. Succes-udfaldsrum

Formål
Kortlægning af succeskriterier og afstemning af forventninger som udgangspunkt for innovation.

Resultatskabelse
Klarhed over de enkelte nøglepersoners forventninger, såvel personlige som for gruppen og for 
innovationsprojektets resultater, se figur 11.

Form og Roller
Workshop, hvor innovationskonsulenten introducerer værktøjerne. Deltagerne præsenterer deres udfyldte 
skemaer, og gennem diskussion skabes konsensus.

 
2. Værktøjer til definition af fremtiden

Her behandles spørgsmålene:
•  Hvad siger virksomhedens mission og vision om fremtiden? 
•  Hvilken fremtidig position og kendetegn ønsker virksomheden at skabe?
•  Hvad skal innovationsprojektet bidrage til for at realisere den ønskede fremtid?
•  Hvilke milepæle er centrale for de fremtidige konkurrenceparametre?
•  Hvordan ser masterplanen ud for udviklingen hen imod fremtiden?

Nedenfor beskrives en række værktøjer, som kan anvendes i denne fase til behandling af de nævnte 
spørgsmål.

2.1 Pressemeddelelsen år +3 

Formål
‘Fremtidsworkshops’ er naturligvis abstrakte af natur. For at få bedst udbytte af workshoppen er det vigtigt 
at starte med en øvelse, der inspirerer deltagerne til at tænke ‘ud af boksen’ og ‘ud i fremtiden’. Se figur 12.

Værdiskabelse
Der skabes billeder og formuleringer af fremtidsscenarier som afsæt til mere formaliserede og strukturerede 
brainstormsessioner til definition af fremtiden. 

Form og roller
Deltagerne får 20 minutter til at formulere en kort pressemeddelelse, som virksomheden udsender om 3 år 
for at markere den nye position, der er etableret gennem innovationsprocessen. De enkelte bidrag læses op.
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Milepæle - på vejen tilbage fra fremtiden

Figur 14. Fremtidige konkurrenceparametre

Blue Ocean Strategy

M1

M2

M3

Backcasting: de vigtigste trin - milepæle - på vejen 
tilbage fra fremtiden, med tilhørende målepunkter, 
f. eks:

•  Forretningsstrategier og mål nået
•  Ny ydelsesplatform etableret
•  Nye teknologier og produkter implementeret
•  Testerfaringer og cases dokumenteret
•  Medarbejderkultur konsolideret
•  Innovationsprojekter initieret
•  Signalement af fremtiden tegnet
•  De nye udfordringer klargjort

Milepæle er vigtige pejlemærker og basis for fremadrettede udviklingsplaner

Figur 13. Tilbage fra fremtiden

Identificer virksomhedens fremtidige konkurrenceparametre:
Kvalitet, innovation, synlighed, image, kundeorientering, etc.

Opstil kendetegn - måleparametre - for egen udvikling relateret til konkurrenterne eller virksomhedens 
nuværende position.

             Parametre grupperet efter: Eliminering,      
               begrænsning, øgning, nyudvikling.
                SWOT-analyse for hvert parameter: 
               udnyttelse af styrker til at nå ønskede mål.



2.2 Fremtidigt ståsted og kendetegn (se kap. 3 figur 4)

Formål
Struktureret idéudvikling omkring virksomhedens ønskede fremtidige position, eksistensberettigelse og 
konkurrencekraft - som ramme for innovationstiltag.

Værdiskabelse
Fælles billede af fremtiden og basis for efterfølgende arbejde med milepæle og planer, se figur 13.

Form og roller 
‘Fremtidsworkshop’ med brainstormsessioner, f. eks. med idéer på post-it’s og efterfølgende strukturering, 
som skabes af innovationskonsulent i samarbejde med virksomhedens projektleder. Introduktion til 
fremtiden som begreb, gerne med eksempler. 
 
2.3 Milepæle - på vejen tilbage fra fremtiden 

Formål
Efter workshoppen er der behov for planlægning af fremtiden. Her ‘stiller deltagerne sig ud i fremtiden’ og 
forestiller sig milepæle ‘på vejen tilbage fra fremtiden’, en ‘back casting teknik’.

Værdiskabelse
Fælles billede af de nødvendige milepæle og tilhørende målepunkter for realisering af fremtiden, 
som samtidig er en checkliste for planlægningen af ‘vejen ud i fremtiden’.  

Form og roller 
Workshops med en lille kreds af nøglemedarbejdere. Forberedelse igennem analyser af resultater fra 
fremtidsworkshop. Introduktion af innovationskonsulent med eksempler til inspiration.

2.4 Blue Ocean Strategy

Formål
Dette værktøj kan anvendes til at præcisere et fremtidigt scenarie med centrale konkurrenceparametre, 
der i en periode kan positionere virksomheden ‘uden for konkurrence’.

Værdiskabelse
Nye konkurrenceparametre synliggøres samtidig med, at eksisterende parametre begrænses, se figur 14. 

Form og roller
Værktøjet introduceres af en innovationskonsulent med eksempler. Resultaterne skabes af nøgle-
medarbejdere gennem en workshop med forberedende aktiviteter.
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Figur 15. Idétavlen

Idéudvikling

Idéscreening - matrix for relevans

Brainstormsession til generering af specifikke idéer

Tema for brainstorm:
Nyt koncept eller position/kendetegn fra fremtidsworkshop

Idétavle:
Opnå/undgå - kort-/langsigtet (spændingsfelt) 
 
Hurtigt tempo: Kortfattet idéformulering på post-it eller whiteboard
Mange idéer: Fortsæt til idéstrømmen er udtømt 
Fælles konsolidering: Gruppering af idéer

opnå

undgå

nærmeste 
fremtid

år +3

mellem
næstbedste idéer

lav

Figur 16. Find de bedste idéer

høj
bedste idéer
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m
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bi
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et

lavmellem
næstbedste idéer

attraktivitet

Kompabilitet:  Organisationens visioner, mål, ressourcer, image, behov, 
                         problemer, etc.
Attraktivitet:  Originalitet, simplicitet, elegance, let implementering, 
                          vanskelig kopiering, etc.



3. Værktøjer til understøtning af innovationsprocessen

I denne fase behandles følgende:
•  Hvad er de prioriterede, fremtidige konkurrenceparametre? 
•  Hvilket koncept er bærende for innovationsaktiviteterne?
•  Hvilke konkrete idéer kan føre til succesfulde resultater?
•  Kan der opstilles en bæredygtig business case?
•  Har virksomheden de tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre processen?
•  Hvordan ser organiseringen og innovationsteamet ud?

Nedenfor er beskrevet en række værktøjer, som kan anvendes. 
 
3.1 Idéudvikling

Formål
Idéudvikling skal føre til praktisk realisering af den ønskede fremtid. Idéudvikling er et nøgleområde, hvor 
fageksperter er vigtige medspillere. 

Værdiskabelse
Den samlede mængde af idéer er grundlaget for konkrete innovationsaktiviteter. Værktøjet understøtter 
en struktureret, kreativ proces, hvor deltagerne supplerer og inspirerer hinanden, se figur 15.

Form og roller
Gennemføres som en brainstormsession, der bør styres af en innovationskonsulent. Virksomhedens nøgle-
medarbejdere spiller hovedrollen, evt. suppleret med eksterne eksperter. 
 
3.2 Idéscreening

Formål
Første udvælgelse – screening – af idékataloget på baggrund af definerede kriterier, som afspejler de 
strategiske rammer og den ønskede fremtid.

Værdiskabelse
Screeningsprocessen er baggrund for en struktureret faglig og forretningsmæssig klassificering af idéer 
samt en åben dialog om idéernes bæredygtighed og realiserbarhed, se figur 16.

Form og roller
Screeningsmatricen udarbejdes af virksomhedens projektleder, evt. i samarbejde med en innovations-
konsulent. Nøglemedarbejdere klassificerer idéerne, evt. sammen med eksperter.
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Figur 18. Rammen for innovation

GameMap for innovation

Figur 17. Beslutningsgrundlag

Business case skabelon

Grad af innovation 

MarkedspotentialeKundeværdier

Forretningsudvikling 

Fordele/signalværdi
Unikke egenskaber

Indtjeningspotentiale
Investering/organisation

Nye idéer til nye produkter 
eller ydelser i nye 
kombinationer og markeder

Radikal/inkrementiel
Teknologi/marked

Nøgle til succes:
tilfredse kunder

Gode idéer 

gør forskellen

Realistiske idéer 

og tidshorisont Nye produkter

på nye måder

fremtidig 
position

udgangspunkt

Strategisk fokus, rammen for innovation

Navigation og barrierer i innovationsforløbet

milepæle

kreativitet - vurdering - innovation



3.3 Business case

Formål
En eller flere idéer viderebearbejdes til en Business case, som go/no-go beslutningspunkter for innovations-
projekter.

Værdiskabelse
Udarbejdelse af Business cases skaber en samlet forretningsmæssig, teknologisk og markedsmæssig 
vurdering af konceptet og de prioriterede bærende idéer, se figur 17. 

Form og roller
Virksomhedens projektleder udarbejder Business case(s), evt. i samarbejde med innovationskonsulent og 
faglige eksperter. 

3.4 GameMap for innovation

Formål
Som afrunding på aktiviteterne med definition af fremtiden, innovationsbehov og idéudviklingen kan 
udarbejdes en kommunikationsmodel, som viser et sammenfattende billede af opgaverne.
 
Værdiskabelse
Det fælles billede af innovationsprocessen skaber klarhed over mål, midler, barrierer og navigation samt 
motivation og medejerskab, se figur 18.

Form og roller
Projektlederen udarbejder en grafisk model med input fra projektdeltagerne. Modellen kan placeres 
i projektrum, i direktionslokaler, i kantinen, i mødelokaler og på kontorerne.  
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Figur 19. Udviklingsplan

Forretningsudviklingsplan

Figur 20. Projektplan

Udviklingsprojektplan

Struktur og indhold

1. Management summary - hvad er det unikke i forretningsidéen?
2. Produkter/services - særlige features, værdi for kunderne og indtjening?
3. Ledelsens team - nøglepositioner, ressourcer og særlige kompetencer?
4. Marked og konkurrence - størrelse af markedet og hvem er konkurrenter?
5. Marketing og salg - promovering af produkter/services og prisstrategi?
6. Forretningssystem og organisation - nøglepositioner og partnerskaber?
7. Implementeringsplan - kortsigtet implementering og 5-års udviklingsplan
8. Muligheder og risici - best og worst case scenarier på kort sigt og om 5 år?
9. Økonomi og financieringsplan - 5 års horisont og mindst 1 år efter - break even?

Logical framework approach - få styr på projektet, dets målsætning og succes

Udviklingsmål
Hovedmål for udviklingsprojektet - hvordan de bliver realiseret og hvordan de bidrager til/indgår i en 
større sammenhæng.

Antagelser
Eksterne faktorer udenfor direkte kontrol af projektets ledelse, som er kritiske for projektets succes.

Indikatorer
De aftalte milepæle som anvendes til at måle fremskridt på vejen mod udviklingsmålene - kan være 
defineret igennem ’back casting proces’.

Verifikation
Specifikation for indhentning og udnyttelse af information til måling af projektets succes.



4. Værktøjer til forretnings- og teknologiudvikling

I denne fase behandles spørgsmålene:
•  Hvilken rolle spiller innovationsprojektet for forretningsudvikling?
•  Hvordan styres et usikkert innovationsprojekt med milepæle og beslutninger undervejs? 
•  Hvilke faser skal gennemløbes og hvilke personlige eller teamkompetencer skal i spil?
•  Hvordan udnyttes forskningsbaseret viden, laboratoriefaciliteter, software, etc?
•  Har virksomheden de tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre processen?
•  Hvordan ser organiseringen og innovationsteamet ud?

Nedenfor er beskrevet en række værktøjer, som kan anvendes til behandling af de nævnte spørgsmål.

4.1 Forretningsudviklingsplan

Formål
Mange innovationsaktiviteter er elementer i realiseringen af en (ny) forretningsudviklingsplan, og derfor er 
forretningsudviklingsplanen en vigtig ramme – også for mere begrænsede Business Cases.

Resultatskabelse
Figur 19 viser en model for en forretningsudviklingsplan, der kan fungere som baggrund for initiering og 
opfølgning på specifikke innovationsaktiviteter.

Form og rolle
Forretningsudviklingsplanen udarbejdes af virksomhedens ledelse og projektleder.

4.2 Udviklingsprojektplan

Formål
Alle innovationsprojekter bør startes på baggrund af en projektplan. Her beskrives mål, eksterne faktorer, 
indikatorer på fremdrift og verifikation af resultater.

Værdiskabelse
Logical Framework Approach (figur 20) er en international anerkendt model til understøttelse af 
ovennævnte formål, og sikrer den løbende monitorering og navigation i projektet.

Form og roller
Virksomhedens projektleder udarbejder og anvender Logical Framework Approach til styring og 
kommunikation af fremdrift. 
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Figur 21. Roller

Roller i innovationsprocessen

Navigation, ændret fokus og ændret bemanding undervejs.

1. Start, uklar opgave              2. Afklaret opgave               3. Udarbejdet koncept               4. Afleveret løsning

Udfordring:
Fornyelse

Fokus:
Fordybelse

Behov:
Færdiggørelse

Opstarter processen,
bidrager med viden,
indsigt og inspiration

Styrer og understøtter 
teamet, sikrer god 
kommunikation

Får idéerne samlet 
og pakket ind, formidler 
idéer og koncepter



4.3 Roller i innovationsprocessen

Formål
Projektlederen skal undervejs ikke alene kunne træffe beslutninger på usikkert grundlag men også være 
bevidst om de særlige personlige kompetencer og roller, som er vigtige for projektets succes.

Værdiskabelse
Gennem bevidsthed om skiftende fokus og behov for skiftende roller bliver projektteamet langt mere 
velfungerende, se figur 21.

Form og roller
Projektlederen udnytter modellen og kendskab til projektdeltagernes personlige styrker og svagheder rent 
rollemæssigt til løbende at navigere og inddrage nye kompetencer.  
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De beskrevne værktøjer har været anvendt i 19 konkrete cases, hvoraf mere end halvdelen har ført til 
resultater, enten i form af afklaringer omkring faglige udfordringer og spørgsmål eller i form af innovative 
koncepter og egentlige innovationsprojekter.

Innovationsaktiviteter kan have forskellige retninger og ambitionsniveau (se også kap. 3 figur 3.):

•  Inkrementiel innovation
•  Teknologisk innovation
•  Markedsinnovation
•  Radikal innovation

De gennemførte 19 cases har omfattet alle fire typer, dog med speciel fokus på udnyttelse af teknologisk 
viden, idet det faglige bagland har været DTU og KU LIFE.

Der har i projektet været særlig fokus på de tidlige faser af innovation, specielt vigtigheden af den 
forretningsmæssige kontekst og de behovsmæssige rammer som udgangspunkt for innovationsaktiviteter. 
Herefter har faglige eksperter været inddraget i forbindelse med idéudvikling og ikke mindst idévurdering 
samt bidrag til egentlige udviklingsaktiviteter.

Professionaliseringen af ‘Viden og Innovations Broker’ funktionen har vist sig afgørende for succes. Der er 
behov for personer, som forstår både virksomhedernes udfordringer og forskernes interesser og muligheder 
for at bidrage med faglig viden, og som kan strukturere processen og sammensætte optimale teams. 

De deltagende virksomheder har helt overvejende været meget tilfredse med forløbet, og der er igangsat 
mange konkrete innovationsprojekter sammen med institutter og forskere på basis af de indledende forløb. 

De udviklede metoder og værktøjer har vist sig velegnede til at skræddersy innovationsforløb med 
forskningsbaseret viden. 

Download værktøjer på www.match.dtu.dk/Projekter/osss/vaerktojer
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