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EVNEN TIL AT INNOVERE bliver udslagsgivende for 
Danmarks fremtidige konkurrencekraft. I et land, hvor 
lønningerne og det generelle omkostningsniveau er relativt 
høje i forhold til andre nationers, stilles der ekstra skrappe 
krav til virksomhedernes og den offentlige sektors innova-
tion. Takket være innovation kan vi øge den værditilvækst, 
der er forudsætningen for fremtidens vækst og velstand.  
Men der er også brug for at forny selve den måde, vi in-
noverer på. 

DETTE VISIONSOPLÆG, Danmark som innovativ 
frontløber, beskriver, hvordan et større internationalt 
paradigmeskifte er ved at slå igennem i innovationspoli-
tikken, hvad det betyder, og hvordan vi kan udnytte det i 
Danmark. En række vestlige lande har allerede indledt en 
række gennemgribende ændringer i den nationale innova-
tionspolitik, og lande som Finland, Singapore og Holland 
hører til blandt frontløberne i denne omstilling. Såvel EU 
som OECD har efterlyst en nytænkning af innovationspo-
litikken, så den også bliver bedre i stand til at give svar på 
de store globale udfordringer, som samfundene står over 
for.

FREM FOR EN SMAL og teknologifokuseret dagsorden 
lægger det internationale paradigmeskifte op til en langt 
bredere, mere systemisk og holistisk forståelse, hvor de-
sign, sociale processer og kulturforståelse vejer mindst lige 
så tungt som grundforskning og avanceret teknologi. Ny 
teknologi og forskning er ikke i sig selv hovedmålet med 
innovationsindsatsen, men snarere et middel til at udvikle 
nye løsninger. Der er samtidig tale om en fornyelse i selve 
innovationsprocesserne. I stedet for at forstå innovation 
som noget, der gennemføres fra oven, inviterer den nye 
tænkning til at involvere brugere, borgere og kunder i stør-
re skala. Virksomheder og offentlige institutioner eksperi-
menterer i stigende grad med innovation som co-creation, 
hvor de nye innovative løsninger udvikles med dem, der 
skal bruge dem.

DANMARK HAR helt grundlæggende et stærkt innova-
tions-dna og dermed gode forudsætninger for at blive en 
af verdens innovative frontløbere. Det danske samfund er 

præget af høj grad af tillid, vi har effektive og velfungeren-
de institutioner, medarbejderne er veluddannede og kriti-
ske, og der er en lang tradition for samarbejde og social in-
novationer. Det er vigtige forudsætninger for en succesfuld 
innovationsstrategi i det 21. århundrede.  

MANGE VIRKSOMHEDER innoverer stadig for lidt og 
har svært ved at klare sig i konkurrencen om at udvikle 
produkter og serviceløsninger med højere værditilvækst. 
Og i den offentlige sektor er der et stort pres for at udvikle 
nye innovative løsninger, der kan give borgerne bedre ser-
vice i en tid med knappe økonomiske ressourcer. 

DENNE VISIONSOPLÆG præsenterer en række eksem-
pler på innovative virksomheder, institutioner og initiati-
ver i Danmark, der viser, hvordan man kan nytænke inno-
vationen i praksis. Udfordringen i de kommende år bliver 
at bygge videre på disse erfaringer og skabe innovation i 
langt større og bredere skala. Danmark kan i bedste fald 
blive et eksperimentarium, hvor danske og internationale 
virksomheder i partnerskab med offentlige institutioner 
afprøver nye løsninger på samfundets allerstørste udfor-
dringer.

UDVIKLINGEN AF en ny dansk innovationsstrategi kan 
spille en afgørende rolle i denne proces og bygge bro mel-
lem de forskellige initiativer og politikområder, således 
at innovationen bliver en central komponent i alle dele af 
værdiskabelsen. Visionsoplægget er ikke en færdig opskrift 
på, hvordan en ny dansk innovationspolitik bør se ud. Men 
den indkredser nogle af de centrale principper, ideer og er-
faringer, der kan bidrage til at skabe et nyt og langt mere 
innovativt mindset i det danske samfund. 

VISIONSOPLÆGGET er udarbejdet af Mandag Morgen 
på baggrund af en række danske og internationale rappor-
ter, analyser og undersøgelser, samt samtaler med førende 
internationale eksperter og repræsentanter fra Uddannel-
sesministeriet. Ministeriet har betalt for visionsoplæggets 
udarbejdelse, men Mandag Morgen har det fulde ansvar 
for alle formuleringer og konklusioner. 

Forord 
FORORD
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Det er kun 12 år siden, at ordet ’innovation’ for før-
ste gang stod skrevet i et dansk regeringsgrundlag1. 
Hvad der dengang blev opfattet som en teknologi-

orienteret tilgang til at styrke Danmark som it-nation, har 
på kort tid udviklet sig til en bred bevægelse. 

Innovationsbegrebet er knopskudt i begreber som ’bru-
gerdreven innovation’, ’offentlig-privat innovation’ og ’fi-
nansiel innovation’, og nogle vil mene, at det er blevet ud-
vandet og efterhånden forvandlet til et rent buzzword til 
brug i politiske skåltaler. 

Men faktum er, at innovation udgør det vigtigste værktøj 
til at løse de globale udfordringer, der truer med at bremse 
væksten og til stadighed kaster verden ud i nye store kriser, 
fra klima- og ressourcekrise til store økonomiske kriser som 
den, vi har været vidner til de senere år. 

Innovation handler om evnen til at forandre – såvel 
processer og produkter som teknologier og menneskelig 
adfærd. Da forandring er den eneste vej ud af kriserne, er 
evnen til at innovere helt afgørende for, at vi kan bevare og 
udvikle de samfund, som det har taget mange generationer 
at bygge op.

En række førende eksperter har gennem flere år påpeget 
behovet for et paradigmeskifte i måden, vi forstår og prakti-
serer innovation på. 

“Innovation, der anvendes til at løse de globale ’wicked 
problems’ (såsom klimaforandringer, sygdomme, vandkva-
litet, fattigdom og energiforsyning, red.) rummer en enorm 
social og økonomisk værdi, og den kan sætte nye kommer-
cielle standarder, skabe nye virksomheder og blive kilde til 
ny værditilvækst,” fastslår bl.a. den amerikanske innovati-
onsguru John Kao i sin bog Innovation Nation, hvor han 
siger, at vi er på vej ind i den fjerde fase for innovationen. En 
fase, der bliver langt mere global, og hvor videndeling og in-
novation sker i globale netværk på tværs af landegrænserne. 
De nationer, der forstår at udnytte de nye muligheder for at 

innovere, kan forvandles til globale hot spots, hvor de krea-
tive og innovative hjerner samles i nye klynger2. 

Store institutioner som OECD og EU har også taget den 
nye tænkning til sig og gjort sig til bannerførere for at ud-
vikle en ny generation af innovationspolitik. Innovation 
udgør en hjørnesten i EU's store masterplan Europe 2020, 
der skal stabilisere og forstærke Europa som økonomisk su-
permagt3. Og i udgivelsen New Nature of Innovation beskri-
ver OECD innovation som dét omdrejningspunkt, der skal 
bringe sektorer sammen om at løse store globale udfordrin-
ger på områder som klima, velfærd og miljø4.

Der er brug for innovation i alle dele af samfundet og på 
alle niveauer. Men det er op til de øverste beslutningstagere 
i form af politikere og regeringer at sikre, at innovation rent 
faktisk foregår. Af samme grund har mange lande gennem 
det seneste tiår udarbejdet nationale innovationspolitikker 
og øget deres investeringer i forskning og udvikling betrag-
teligt.

Men de politiske systemer er ikke gearet til at følge det 
tempo, hvormed innovationsdagsordenen udvikler sig. Der 
eksisterer i dag et stort gab mellem innovationspolitikken 
og de reelle innovationsbehov i virksomhederne og hele 
samfundet. F.eks. er mange landes innovationspolitikker 
stadig målrettet mod teknologi og forskning, selv om beho-
vet for at innovere processer og adfærd er enormt. 

Det er langtfra en let opgave at udvikle en innovations-
politik, der imødekommer de nye behov. Første skridt er at 
forstå, hvordan det “nye” innovationsparadigme adskiller 
sig fra det “gamle”. 

Mandag Morgen har på baggrund af en gennemgang af 
en lang række danske og internationale rapporter, eksem-
pler og cases samt samtaler med internationale eksperter 
identificeret syv overordnede tendenser, der kendetegner 
den nye innovationstænkning, som bør forme en innovati-
onspolitik version 2.0. 

» En ny innovationspolitik i støbeskeen

Det store 
paradigmeskifte

1”Innovation er topprioritet hos ny regering”, Mandag Morgen 34/2011. 2John Kao: Innovation 
Nation, Free Press, 2007. 3EU: Innovation Union 2020: www.ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=key. 4FORA, OECD et al.: New Nature of Innovation, 2009. 
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Erkendelsen af, at inno-
vation er nøglen til at løse 

store globale udfordringer, spreder 
sig som en steppebrand, i takt med at 
store samfundsmæssige kriser bliver 
stadig mere virkelige for millioner af 
mennesker verden over. 

De globale klimaforandringer har 
allerede medført store humanitære 
katastrofer, mens udsigten til voksen-
de fødevarepriser og mangel på rent 
drikkevand truer velstanden, også i 
den rigere del af verden. Det kræver 
en massiv innovationsindsats i form af 
bl.a. ny teknologi og ændret adfærd at 
bremse den negative udvikling, f.eks. 
ved at omstille samfundet til vedva-
rende energi. 

Innovation er på samme måde nøg-
len til at løse andre store kriser inden 
for velfærd, sundhed, uddannelse og 
finansielle systemer5. Af samme grund 
– og på anbefaling af OECD6 og EU7 – 

vælger stadig flere lande at rette deres 
innovationsstrategier, -investeringer 
og -politikker mod løsningen af store 
samfundsmæssige udfordringer. 

Udviklingen tvinger regeringer til 
at bryde med mange års mere passiv 
erhvervspolitik til fordel for en mere 
formålsorienteret tilgang, der giver 
særlige rammebetingelser og støtte-
muligheder til sektorer, der vurderes 
at have en strategisk vigtig betydning. 
Som Robin Murray, adjungeret profes-
sor ved London School of Economics 
og medlem af tænketanken The Young 
Foundation, har formuleret det: “Vi 
har brug for en ny form for erhvervs-
politik, der tager afsæt i de store sam-
fundsproblemer, som alle regeringer 
står over for at skulle løse, for det er 
også her, man finder de store vækst-
områder. Frem for picking the winners 
skal vi hellere pick the problems”8.

Typisk satser man på en række 

prioriterede områder, hvor det enkelte 
land eller region i forvejen besidder 
særlige forudsætninger i form af store 
virksomheder eller forskning i ver-
densklasse. 

Tyskland fokuserer f.eks. i sin nati-
onale innovationsstrategi, High-Tech 
Strategy fra 2010, på fem områder: 
klimaforandringer og energi, sundhed 
og fødevarer, transport, sikkerhed og 
kommunikation. Her mener den ty-
ske regering, at landets erhvervsliv og 
forskningsmiljøer har særlige forud-
sætninger for at levere attraktive løs-
ninger til et voksende marked. 

I Sydkorea har man på samme 
måde foretaget en strategisk priori-
tering af energiteknologi og design, 
mens den amerikanske præsident, Ba-
rack Obama, har besluttet at øremær-
ke milliarder af dollar til innovation 
på strategiske områder som bæredyg-
tig energi, højhastighedstog og elbiler. 

1.

- innovation som svaret på verdens problemer

Fra spredte satsninger 
til samfundsmæssige 
udfordringer

5 ”De syv forbundne kriser”, Mandag Morgen 36/2008. 6 OECD: Fostering Innovation to Address Social 
Challenges, 2011. 7 EU: Innovation Union 2020: www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_
en.cfm?pg=key.  8 ”Erhvervspolitikkens renæssance: Pick-the-problem”, Mandag Morgen 22/2011. 
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Erkendelsen af, at løsnin-
ger på globale problem-

stillinger skal findes gennem innova-
tion, gør det nødvendigt med en nyere 
og bredere forståelse af, hvad innova-
tion er. Der er brug for et opgør med 
en smal og teknologifokuseret dags-
orden, til fordel for en langt bredere, 
mere systemisk og holistisk forståelse, 
hvor design og sociale processer vejer 
mindst lige så tungt som grundforsk-
ning og avanceret teknologi. Ny tek-
nologi og forskning er ikke målet med 
innovationsindsatsen, men et middel 
til at udvikle nye løsninger. 

Hvad nytter det f.eks., at vi rent 
teknologisk kan bygge en elbil, hvis 
den ikke er designet på en måde, så 
man har lyst til at køre i den, og infra-
strukturen mangler, så man ikke kan 
få ladet den op? 

OECD’s innovationsstrategi fra 
2010, Getting a Head Start on To-
morrow9, fastslår, at innovation ikke 
længere er begrænset til laboratoriet 
og personer med en master i ingeni-
ørvidenskab, men opstår løbende i 
alle dele af samfundet og med åben 
inddragelse af mange forskellige mål-

grupper – medarbejdere, kunder og 
brugere. OECD opfordrer regeringer 
verden over til at gøre innovations-
politikken til en fællesnævner for alle 
politikområder, frem for en disciplin, 
der alene trives inden for forsknings- 
og erhvervspolitik. 

Samme budskab går igen i EUini-
tiativet Innovation Union10 fra 2010. 
Ud over at gøre den brede innovati-
onstænkning til én af hjørnestenene i 
EU’s store 2020-handlingsplan, inde-
holder initiativet flere projekter inden 
for bl.a. socialt entreprenørskab og 
social innovation, der bryder med det 
“gamle” og snævre fokus på forskning 
og teknologi. 

Den brede tilgang gør nye områder, 
f.eks. de kreative brancher og den of-
fentlige sektor, til vigtige aktører i in-
novationspolitikken. Et eksempel er 
området for innovation af offentlige 
serviceydelser, også kaldet servicede-
sign. Flere lande, herunder Danmark, 
har igangsat forskellige projekter på 
området, f.eks. rettet mod at øge kva-
liteten og produktiviteten i den offent-
lige sundhedssektor, med deltagelse af 
både offentlige og private partnere11. 

I Østrig har man etableret et fireårigt 
udviklingsprogram for at styrke inno-
vationsevnen i de kreative industrier12, 
mens Belgien har afsat 25 millioner 
euro over to år til at omdanne en del af 
landet, Vallonien, til et center for krea-
tivitet og innovation13. 

Et andet eksempel på et nyt områ-
de, hvor innovationspolitikken spiller 
en voksende rolle, er uddannelsesom-
rådet. I erkendelse af, at videnssam-
fundet stiller nye krav til indholdet af 
uddannelser og måden at uddanne sig 
på, har flere end 250 skoler i New York-
området fundet sammen om projek-
tet Innovation Zone, hvor hver skole 
skræddersyr sit uddannelsestilbud, så 
det matcher elevsammensætningen og 
den enkelte elevs særlige behov. Som 
en del af projektet udvikles undervis-
ningsplanerne, så de bedre matcher de 
krav, der stilles til medarbejdere i det 
moderne videnssamfund, herunder 
krav om at være innovativ. Gennem 
nye undervisningsformer lærer elever-
ne at tage mere ansvar for egen læring, 
mens der samtidig eksperimenteres 
med mere fleksibel tilrettelæggelse af 
undervisningen14. 

2.
Fra teknologifix til 
holistisk tilgang

- innovation på alle niveauer

9 Se www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_34273_45154895_1_1_1_1,00.html. 10Se www.
ec.europa.eu/research/innovation-union/, ndex_en.cfm?pg=intro. 11”Servicedesign skal redde den 
offentlige sektor”, Mandag Morgen 39/2011. 12Pro Inno Europe: Mini Country Report/Austria. 13Se 
www.wallonia-mipim.be/, 14Se www.schools.nyc.gov/community/innovation/izone/default.htm
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En ny kurs i innovations-
politikken må også om-

fatte en øget erkendelse af, at markedet 
ikke altid er stærkt nok i sig selv til at 
drive innovationer fremad. 

Hvor innovationspolitikker tradi-
tionelt har haft fokus på at understøtte 
udviklingen af innovative løsninger 
– udbudsdrevet innovation – vælger 
et stigende antal lande at udvide dem 
med ordninger, der kan understøtte 
efterspørgslen. Det sker ved at bringe 
en række nye redskaber i spil, som 
f.eks. brugen af intelligente offentlige 
indkøb og udbud. 

Den offentlige sektor, der i Dan-
marks tilfælde står for omkring 30 
pct. af alle indkøb, repræsenterer en 
enorm købekraft. Det giver mulighed 
for at styrke en bestemt markedsud-
vikling ved f.eks. at stille krav til de 
indkøbte produkter og ydelsers mil-
jøpåvirkning, overholdelse af regler 

og standarder for samfundsansvar 
samt – ikke mindst – innovationsni-
veau. Voksende udgiftspres og spare-
krav gør det tillokkende for de offent-
lige institutioner at gå efter den laveste 
pris. Men i det langsigtede samfunds-
økonomiske perspektiv kan der være 
endnu større besparelser at hente ved 
at stille krav til de indkøbte ydelsers 
innovationsgrad, fordi der dermed ba-
nes vej for, at nye produkter kan mod-
nes og finde vej til globale markeder. 

Lovgivning, standarder, skattedif-
ferentiering og systematisk brug af 
støtteordninger er nogle af de værk-
tøjer, som regeringer og myndigheder 
kan benytte på de områder, hvor mar-
kedet skal have hjælp til at modnes15. 

Selv om flere lande eksperimente-
rer med at bruge intelligent offentlig 
efterspørgsel på velfærdsområdet16, 
er brugen af en efterspørgselsdrevet 
innovationspolitik nået længst på 

klima- og miljøområdet. Det gælder 
f.eks. i Danmark og i Tyskland, der – 
takket være stram miljølovgivning – 
har formået at udvikle en stærk efter-
spørgsel efter grøn teknologi, hvilket 
har medvirket til at gøre begge lande 
globalt markedsførende på flere om-
råder. 

Mange lande bruger særlige støt-
teordninger for at modne markedet. I 
Spanien har man med en lov fra marts 
2011, der skal fremme den bæredyg-
tige økonomi, valgt at give særlig øko-
nomisk støtte til udviklingen af nye 
teknologier inden for bl.a. cleantech 
og bioteknologi. I Australien har rege-
ringen besluttet at oprette en fond, der 
fra 2010 og ti år frem skal understøtte 
udviklingen af grønne transport-
midler. I Østrig har man for at styrke 
omstillingen til vedvarende energi 
vedtaget særlige feed-in-tariffer for 
vedvarende energiproduktion17. 

Fra udbudsdrevet til udbuds- 
og efterspørgselsdrevet 
innovationspolitik

3.

- markedet skal hjælpes på vej

15 Pro Inno Europe et al.: Trends and Challenges in Demand-Side Innovation Policies in Europe, 2011. 16 

Intelligent offentlig efterspørgsel og innovative udbud, FORA, november 2010. 17 OECD: Demand-side 
Innovation Policies, 2011. 
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I en tid, hvor mange lande 
kæmper med voksende 

underskud, lav vækst og høj ledighed, 
er det naturligt at sætte spørgsmåls-
tegn ved, hvad man får for de mange 
midler, der investeres i forskning og 
innovation. OECD anbefaler, at alle 
lande investerer minimum 3 pct. af 
BNP i F&U, men mange lande har 
måttet kæmpe for at holde budget-
terne til forskning og innovation på 
status quo under finanskrisen.

Kravet om value for money vil tage 
til, i takt med at de offentlige budget-
ter kommer under stadig større pres. 
I innovationspolitikkens spæde år 
har det kunnet forsvares at investere 
midler i spredte innovationsprojekter 
uden nærmere at præcisere kriteri-
erne for udbyttet, og mange lande har 
på den måde kunnet eksperimentere 
med forskellige puljer og tiltag. Men 
fremover kan man forvente, at der 
bliver stillet større og flere krav til, at 
effekten af de forskellige investeringer 

kan måles og de støttede projekter 
evalueres. 

Det handler ikke længere om, 
hvem der bruger flest penge, men 
om hvem der bruger dem smartest. I 
Finland har den nationale innovati-
onsenhed TEKES, takket være særlige 
procedurer for støtteuddeling, for-
mået at stimulere innovationskraften 
i erhvervslivet i en grad, der overgår 
mange andre lande, til trods for at de 
finske virksomheder modtager væ-
sentligt færre offentlige støttekroner 
til innovation end virksomheder i re-
sten af Europa18. 

Der er i det hele taget behov for at 
udvikle målemetoder, der favner den 
nye og langt bredere måde at tænke og 
praktisere innovation på. Her er der 
hjælp at hente i Storbritanniens natio-
nale innovationsenhed, NESTA, der 
står bag udviklingen af The Innova-
tion Index19. Modsat andre målinger 
som f.eks. Innovation Union Score-
board, der primært måler, hvordan de 

forskellige lande klarer sig på forsk-
nings- og uddannelsesområdet, un-
dersøger The Innovation Index også, 
hvordan investeringer i bl.a. efterud-
dannelse, design, databaseudvikling 
og markedsundersøgelser styrker 
innovationen. Målemetoden er god-
kendt af OECD og benyttes bl.a. af US 
Department of Commerce. 

Hvorvidt investeringer i innova-
tion er succesfulde eller ej, afgøres af, 
om den viden, der f.eks. er resultatet 
af et støttet forskningsprojekt, omsæt-
tes til produkter og serviceydelser på 
markedet. Mange lande har tidligere 
haft en tendens til at fokusere på de 
første led af innovationsprocessen 
– forskning og udviklingen af en be-
stemt idé – mens det har knebet med 
at få viden omsat til ydelser, som mar-
kedet ville have. Af samme grund har 
flere lande i disse år fokus på at styrke 
samarbejdet mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner og virksom-
heder. 

Fra nice til 
need

- innovation skal skabe value for money

4. “Det er fint med strategier, men det er 
samtidig vigtigt at forstå, at vi skal have 

alle dele af samfundet med. Vi ser i 
disse år, hvordan forskellige dele af den 

offentlige sektor rykker og tager initiativ 
til at udvikle nye svar på forskellige 

samfundsudfordringer, og det initiativ 
skal en national innovationsstrategi 

kunne favne og udnytte bedst muligt.” 
GEOFF MULGAN, LEDER AF NESTA 

(NATIONAL ENDOWEMENT FOR SCIENCE, 
TECHNONOLOGY AND THE ARTS), 

STORBRITANNIEN

18 Se Pro Inno Europe: www.proinno-europe.eu/inno-grips-ii/newsroom/finland-tekes-report-impact-
funding-schemes. 19Nesta: The Innovation Index, Index report 2009. 
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Med til den nye innovati-
onstænkning hører også 

en meget større inddragelse af bru-
gerne, der ikke længere betragtes som 
passive kunder, men som aktive del-
tagere i udviklingen af nye produkter 
og processer. Inddragelsen af bru-
gerne er særlig vigtig, når det handler 
om at udvikle løsninger på globale 
samfundsproblemer, f.eks. klimakri-
sen, fordi det her ofte handler om at 
få brugerne til at ændre adfærd. Det 
kræver igen løsninger, der involverer 
brugerne i en eller anden grad. 

Internettet er en åben platform, 
der muliggør nye innovationsallian-
cer, hvor man laver innovation ved 
co-creation og inddrager brugerne i 
stor skala. En af det 20. århundredes 
førende innovationstænkere, C.K. 
Prahalad, der bl.a. er fadder til idéen 
om at skabe nye forretninger i bunden 
af den globale pyramide, lancerede i 
2008 den idé at inddrage brugerne i 
at finde globale løsninger på de fæl-
les udfordringer: “Kan man få over en 
million mennesker til at samarbejde 
på internettet om at finde løsninger til 
at nedbringe energiforbruget i trans-
portsektoren og i boligerne, er det en 
meget magtfuld proces. Jeg tror, at vi 
vil være i stand til at innovere os ud af 
de fossile brændslers tidsalder.”20

Den måde, hvorpå brugerne ind-
drages i innovationsprocesser, har 
været i konstant udvikling, fra spør-
geskemaer, fokusgrupper og lignen-

de, til en mere aktiv involvering som 
medskabere eller co-creators. 

I sin analyse af fremtidens inno-
vationsøkonomier, New Nature of 
Innovation, fremhæver OECD evnen 
til at skabe værdi i samarbejde med 
kunderne som en afgørende konkur-
renceparameter.21

Den brugerorienterede tilgang til 
innovation kræver, at man trækker 
på nye fagligheder og kompetencer, 
f.eks. hos designere og antropologer, 
der har stærke proceskundskaber og 
kompetencer i forhold til at afkode 
brugernes adfærd og inddrage dem 
aktivt. Undersøgelser viser, at virk-
somheder, der anvender design som 
en integreret del af innovations- og 
forretningsprocessen, har højere 
værditilvækst og produktivitet end 
virksomheder, der kun bruger design 
til at tilføre en sidste finish til produk-
tet.

Begreber som brugerdreven og 
brugercentreret innovation har været 
en del af mange landes nationale in-
novationsprogrammer gennem flere 
år, bl.a. i form af initiativer som det 
danske Program for brugerdreven 
innovation23. I Norge har Norsk De-
signråd udviklet initiativet Inclusive 
Design, der skal bygge bro mellem 
designmiljøer og erhvervslivet om 
udviklingen af nye samfundsløsnin-
ger24. Senest er begrebet ’strategisk 
design’ blevet en del af mange landes 
innovationssatsning i den erkendelse, 

at den strategiske designdisciplin i sig 
selv kan udgøre en stærk eksportvare. 

Det er dog stadig en udfordring 
at få integreret den designdrevne og 
mere brugerorienterede tilgang i in-
novationspolitikken på linje med 
mere traditionelle teknologiske og 
forskningsmæssige discipliner. Med 
til skiftet hører derfor også en erken-
delse af, at innovation er en bottom-
up-proces, der i lige så høj grad drives 
fra græsrodsniveau som fra forsk-
ningslaboratorier. Det stiller igen 
krav til politikere og embedsmænd 
om at være i dialog med nye typer af 
interessenter og tilrettelægge projek-
terne på nye måder. 

I Storbritannien er den britiske 
regering med premierminister David 
Cameron i spidsen gået aktivt ind i 
arbejdet for at skabe en global hub for 
digitalt design og innovation i Lon-
don-bydelen Shoreditch, bl.a. med 
globale giganter som Google og Cisco 
som investorer i projektet. I den syd-
koreanske hovedstad, Seoul, har man, 
i tilknytning til borgmesterens for-
valtning, oprettet en designafdeling, 
der skal behandle alle de opgaver, 
som de øvrige forvaltninger skal løse. 
Ideen er, at designafdelingen skal ko-
ordinere de forskellige beslutninger 
med henblik på at designe løsninger, 
der kan understøtte flere opgaver og 
formål, uanset om det er på miljø-, 
børne-, infrastruktur-, sundheds- el-
ler plejeområdet. 

Fra kunder til 
brugere
- innovation som co-creation

5.

20 Globale kriser skaber eksplosive innovationsmuligheder”, C.K. Prahalad i interview, Mandag Morgen 
19/2008. 21OECD: New Nature of Innovation, 2010. 22”Strategisk design kan blive nyt dansk guldæg”, 
Mandag Morgen 43/2010. 23www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk. 24www.inclusivedesign.no/. 
24www.inclusivedesign.no/.
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25Pro Inno Europe: Innovation Policy Trends in the EU and Beyond, december 2011. 26 ”Uddannelser 
skaber ikke innovationskraft”, Mandag Morgen 09/2012. 27  Pro Inno Europe: Mini Country Report/
Austria. 28  Se www.aaltoes.com. 29 Se www.aaltovg.com.

Mange lande er godt med, 
når det handler om at 

etablere særlige programmer og puljer, 
der kan bygge bro mellem forsknings-
institutioner og innovationssystemet. 
Langt færre har formået at gøre ud-
dannelsessystemet til et stærkt aktiv i 
den nationale innovationsindsats.25 

Kravet om øget innovation forud-
sætter først og fremmest en højtud-
dannet arbejdsstyrke. Men mange 
lande kæmper i disse år for at få flere 
unge til at blive i uddannelsessystemet 
og samtidig undgå brain drain af den 
eksisterende talentmasse. 

Mange steder afspejler uddannel-
sessystemet stadig industrisamfundet 
med faste læringsplaner, klassiske fag-
opdelinger og ringe fleksibilitet. Der 
er ikke bare brug for at “sætte inno-
vation på skoleskemaet”. Innovation 
er et mindset, der skal integreres i alle 
fag og på alle moduler26. Eleverne skal 
ikke blot lære at tænke innovativt, 
men agere innovativt, f.eks. ved at 
indgå samarbejder med virksomhe-

der, der lukker eleverne ind i maskin-
rummet i forhold til udviklingen af 
nye produkter osv.

En øget indsats på uddannelses-
siden er også vigtig for at styrke øko-
systemet af entreprenører og nye unge 
iværksættere. Uddannelsessystemer 
skal ikke bare uddanne lønmodtage-
re, men skabe tilbud og fleksible fag-
kombinationer, der støtter den enkelte 
studerendes idéer og kompetencer i 
forhold til at blive selvstændig.

Ingen lande har endnu formået at 
integrere deres uddannelsespolitik 
med innovations- og erhvervspoli-
tikken. Men forskellige tiltag rundt 
omkring peger i den rigtige retning. 
I Østrig lancerede regeringen i marts 
2011 landets første koordinerede stra-
tegi for forskning, teknologi, udvik-
ling og innovation (RTDI Strategy). 
Blandt strategiens store indsatsområ-
der er en større reform af hele uddan-
nelsessystemet, bl.a. med det formål at 
skabe en bedre sammenhæng mellem 
uddannelses- og innovationssyste-

met27.
Aalto University i Finland er et 

godt eksempel på, hvordan en uddan-
nelsesinstitution kan spille en stærk 
rolle i en nations innovationsindsats. 
Universitetet, der er blevet til i tæt 
samspil med finsk erhvervsliv, dan-
ner rammen om flere initiativer, der 
sammenkobler innovation og iværk-
sætteri. Et af dem, Aalto Entrepre-
neurship Society28, samler de mest 
talentfulde studerende og forskere 
om etableringen af nye virksomheder 
og internationale relationer. Et andet, 
Altoo Venture Garage29, skaber de fy-
siske rammer for, at entreprenører og 
virksomheder kan finde sammen om 
projekter. Fælles for begge initiativer 
er, at de er startet og drives af de stu-
derende. Dermed er de gode eksem-
pler på, hvordan innovationsindsat-
sen ikke kun drives ovenfra gennem 
nationale strategier, men lige så meget 
fra græsrodsniveau. 

Fra forskning og innovation 
til forskning, uddannelse og 
innovation

6.

- innovation på skoleskemaet
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Der er en voksende forstå-
else for, at innovation ikke 

er noget, der kan praktiseres inden for 
laboratoriets fire vægge alene. Innova-
tion kræver, at flere parter finder sam-
men om at dele viden og samarbejde. 
Og der er brug for samarbejde mellem 
forskellige industrier og sektorer for 
at bringe nye produkter og processer 
hele vejen fra de første forsknings-
resultater til markedet. 

Af samme grund har partnerskaber 
og alliancer været omdrejningspunk-
tet for nationale innovationsstrategier 
gennem mange år. Mange har hen-
tet inspiration fra den amerikanske 
managementguru Michael Porter og 
hans teori om stærke erhvervsklynger 
som motor for innovation. 

Klyngetænkningen har også vun-
det indpas i Danmark, hvor bl.a. 
FORA og Innovationsrådet har været 
katalysatorer for at udvikle andre ty-

per partnerskaber, bl.a. en global in-
novationsalliance mellem Danmark, 
Finland og Singapore. Flere samar-
bejdsprojekter har under overskriften 
“Fremtidens Milliardindustrier” sam-
let aktører fra forskellige industrier 
og brancher om at udvikle innovative 
løsninger på bl.a. sundheds- og vel-
færdsområdet.

Videndeling, klyngesamarbejder 
og globale alliancer er stadig afgø-
rende for at bedrive innovation. Men 
set i forhold til behovet for at udvikle 
løsninger på globale samfundsproble-
mer, er der mere end tidligere brug for 
at kunne prøve løsningerne af i prak-
sis. Det handler ikke bare om at af-
prøve, om ny teknologi virker eller ej, 
men om adgang til at observere, hvor-
dan forskellige typer brugere benyt-
ter og handler i forhold til forskellige 
løsninger. Tag f.eks. et område som 
elbilen, der stiller nye krav til bruger-

nes kørselsvaner og organiseringen af 
infrastruktur (nye vaner i forhold til 
at oplade m.v.). Her er der brug for at 
teste forskellige løsninger af i prak-
sis, inden de dyre systemer rulles ud 
i større skala. Det samme gælder på 
en lang række andre områder inden 
for f.eks. velfærdsteknologi, hvor bl.a. 
flere danske hospitaler i disse år age-
rer testplatform for nye løsninger, jf. 
afsnit med cases. 

Ud over Danmark er en række lan-
de allerede godt i gang med at etablere 
globale testplatforme inden for ud-
valgte satsningsområder. I Finland 
afprøver man i disse år nye løsninger 
inden for elbiler (Finland er bl.a. et 
godt testland, fordi det kolde klima 
udfordrer batteriernes holdbarhed), 
mens Singapore har investeret i at 
udvikle en testplatform til at afprøve 
seniorvenlige teknologiske løsninger, 
jf. afsnit med landecases. 

Fra vidensnetværk til 
testplatforme

- innovation som real time practice

7.
DET STORE
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Ny 
innovations-
politik i praksis 

Der findes ingen færdig manual for, hvordan frem-
tidens innovationspolitik bør se ud. Hvert enkelt 
land må selv finde frem til en model, der matcher 

dets særlige styrkeposition og forudsætninger for at være 
innovativ. Det er ikke på forhånd givet, at nationer, der hid-
til har været i front på innovationsmålingerne – lande som 
Danmark, Finland og Singapore – stadig ligger i toppen om 
10 år. De har et rigtig godt udgangspunkt. Men udviklingen 
stiller samtidig krav, der bringer helt nye værdier, forståelser 
og kompetencer i spil.

Der findes mange eksempler på, hvordan forskellige lan-
de og regeringer har taget elementer af den nye tænkning 
ind i deres innovationspolitik. Det gælder f.eks. de mange 
lande, der har valgt at gøre innovationspolitikken til et ak-
tivt redskab i jagten på løsninger af store, globale problem-
stillinger inden for f.eks. klima, miljø og velfærd. Andre er 
i gang med at reorganisere deres ”innovationsøkosystem” 
for at honorere kravene til fremtidens innovationspolitik. 
Nogle har valgt at skille deres nationale forsknings- og in-
novationsstrategier ad, så der bliver bedre plads til en bre-
dere og mindre teknologitung dagsorden. Lande som Nor-
ge og Storbritannien har set nødvendigheden af at oprette 
særlige enheder, ofte tværministerielle, der har til opgave 
at forvalte og udvikle den nationale innovationsstrategi, 
mens bl.a. Finland er i gang med at reducere antallet af 
ordninger og gøre systemet mere gennemsigtigt. 

Men fælles for dem er, at de stadig er på pionerstadiet, 
når det kommer til at omsætte den nye tænkning til sam-
menhængende strategier. EUs innovationsenhed, Pro Inno 
Europe, der har undersøgt, hvordan innovationspolitik-
ken har udviklet sig i 48 europæiske lande fra 2009 til 2011, 
konkluderer i sin rapport, at der i denne periode kun er 
sket meget få ændringer i den praktiske politik30 . Med 
andre ord: Intentionerne er gode, men ingen har endnu 
formået at knække koden for, hvordan ”innovationspolitik 
2.0” skal fungere i praksis. 

Ifølge Pro Inno Europes studie er det langt hen ad ve-
jen stadig de samme redskaber som tidligere, der er i brug, 
f.eks. strategiske forskningspolitikker, støtte til gazelle-
virksomheder og formidling af risikovillig kapital. Mange 
af disse er stadig velegnede og vil også være det fremover. 
Men i takt med at innovationsdagsordenen fjerner sig fra 
det udgangspunkt, som mange innovationsstrategier er 
designet ud fra, bliver der behov for at udvikle nye tilgange, 
metoder og redskaber. 

At udvikle politikker, der favner den nye tilgang til in-
novation, vil tage flere år og kræve en enorm indsats fra po-
litikere og embedsfolk såvel som de mange andre interes-
senter, der skal inddrages aktivt. Det handler ikke kun om 
at bryde med gamle politikker, men om en hel kulturfor-
andring. Se tekstboks. Men der er ikke nogen vej udenom. 

» Hvordan omsætter man en ny og bredere innovationstænkning til en 
politik, der kan understøtte udviklingen? Dét er det store spørgsmål, som 
lande, regeringer, innovationseksperter og virksomheder overalt i verden 
kæmper med at finde svaret på. 

30 Pro Inno Europe: Innovation Policy Trends in the EU and Beyond, december 2011

NY INNOVATIONS-
POLITIK I PRAKSIS 
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Regeringer verden over er i disse år optaget af, hvordan de 
skaber de bedste rammer for at stimulere innovationskraften 
i samfund og virksomheder. Mange arbejder for at udvikle 
én sammenhængende national innovationsstrategi, der går 
på tværs af sektorer. Men den største udfordring ligger i at 
få innovation gjort til en fast del af det mindset, der hersker i 
alle dele af samfundet. Det mener geoff mulgan, leder af den 
uafhængige enhed nesta (national endowement for science, 
technonology and the arts), der arbejder for at styrke den bri-
tiske innovationskraft: 

”Det er fint med strategier, men det er samtidig vigtigt at for-
stå, at vi skal have alle dele af samfundet med. Vi ser i disse år, 
hvordan forskellige dele af den offentlige sektor rykker og tager 
initiativ til at udvikle nye svar på forskellige samfundsudfor-
dringer, og det initiativ skal en national innovationsstrategi 
kunne favne og udnytte bedst muligt,” siger han.
Han understreger, at ingen lande endnu har opfundet den 
perfekte strategi, men at et land som danmark er langt, takket 
være vores fokus på social og problemorienteret innovation. 

GEOFF MULGAN:
”ÉN STRATEGI KAN IKKE GØRE DET” 

Det er fint med nye fortællinger, omfattende strategier og 
flere redskaber. Men uden et markant skifte i den kultur, der 
omgiver innovationspolitikken, kommer der ikke til at ske de 
store ændringer. Det er budskabet fra Marco Steinberg, der 
som designdirektør i den finske innovationsfond SITRA føl-
ger tæt med i udviklingen af nationers innovationspotentiale. 
Han mener, at selv om Finland på papiret er blandt de lande, 
der er godt på vej mod at udvikle en bredere innovationspoli-
tik, er der stadig langt igen: ”Finland har altid gjort det godt, 
når det handler om innovationer, der bygger på teknologi, for 
her er vi stærke. Men det er en udfordring for os at brede be-
grebet ud til også at omfatte f.eks. design og byudvikling. Det 
handler ikke så meget om at forstå, men mere om at udvikle de 
politikker og processer, der gør det muligt f.eks. at samarbejde 
på tværs af fagområder,” fortæller han. 
Et eksempel er indsatsen for at bringe brugerne mere i spil. 
Forsøg på brugerdreven innovation ender ofte i halvhjertede 
initiativer uden klare mål. Dermed går man glip af et stort 

potentiale: ”Vi finner er nok stærkere på teknologi end på men-
nesker, og derfor kræver det mere end bare en ny politik at lave 
et skifte i vores nationale innovationsindsats. Det vil, ligesom 
i resten af verden, være nødvendigt med et generationsskifte i 
forhold til de mennesker, der udvikler og forvalter området,” 
siger Marco Steinberg. Han forudser, at det nærmere vil tage 
20 end 5 år, før den nye innovationstænkning vil være omsat 
til praksis.
Han opfordrer til, at lande – frem for at kopiere hinandens til-
tag – bliver bedre til at se indad og finde frem til individuelle 
måder at gøre tingene på. Samtidig bør inspirationen i højere 
grad komme fra virksomheder og offentlige institutioner, der 
i mange sammenhænge er på forkant med den nationale po-
litikudvikling: ”Vi er nødt til at gentænke systemer fra scratch 
og gøre op med den praksis, der bygger på en forældet betragt-
ning af innovation. Det kommer til at kræve en enorm indsats 
de kommende år, men vi har ikke råd til at lade være,” siger 
Marco Steinberg.

MARCO STEINBERG: 
”INGEN FORANDRING UDEN NY KULTUR”

NY INNOVATIONS-
POLITIK I PRAKSIS 

“Danmark har de bedste forudsætninger for at involvere borgere, virksomheder  
og den offentlige sektor i store realtid-eksperimenter, hvor man i fællesskab udvikler og tester  

nye løsninger. Det vil være enormt interessant for andre lande og udenlandske virksomheder at 
få adgang til denne slags platforme, og det vil sikre Danmark en position som  

innovativt samfund mange år frem.”
JOHN KAO, INNOVATIONSRÅDGIVER OG FORFATTER
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Landecases

Efter gentagne kåringer som en af 
verdens mest innovative og konkur-
rencedygtige nationer er Finland gået 
i gang med at forny og videreudvikle 
den innovationspolitik og -strategi, 
der har ført landet til tops på de inter-
nationale ranglister31.

Det finske innovationssystem har 
gennem årene vist flere styrker, her-
under evnen til at understøtte stra-
tegiske samarbejder mellem virk-
somheder og F&U-institutioner, bl.a. 
muliggjort af den nationale, uafhæn-

gige innovationsenhed TEKES. Der-
til kommer et velfungerende uddan-
nelsessystem, herunder en folkeskole, 
der gennem mange år er kommet ud 
med topkarakterer i OECDs PISA-
målinger32.

Men ligesom mange andre lande 
kæmper også Finland for at få mere 
ud af sin indsats. Tidligere har eva-
lueringer af det finske innovationssy-
stem bl.a. vist et behov for at reducere 
antallet af støtteordninger og udvikle 
redskaber, der kan understøtte be-

hovsdreven innovation33.
Den gældende innovationsstra-

tegi, der blev lanceret i 2008, afspejler 
på flere måder det store skifte i måden 
at tænke og praktisere innovations-
politik på34. Strategien anlægger et 
bredere og mere holistisk syn på in-
novationsbegrebet og bryder med en 
one-size-fits-all-tilgang ved at stille 
et miks af forskellige redskaber til 
rådighed for udvalgte indsatsområ-
der. F.eks. er der formuleret en række 
kriterier, der skal styrke udviklingen 

- Finland, Singapore og Holland er nogle af de lande, der arbejder 
med at skabe en sammenhængende innovationspolitik. På 
de følgende sider beskriver vi, hvordan disse lande hver især 
forsøger at indarbejde en ny tænkning i deres innovationspolitik 
og -projekter. Alle tre lande er stadig på begynderstadiet, og 
formålet er ikke at tilskynde andre til at kopiere deres tiltag 
direkte. Det, der virker for et land, virker ikke nødvendigvis 
for andre. Eksemplerne tjener til inspiration og illustration af, 
hvordan den nye innovationstænkning kan se ud i praksis.

Finland
Målrettet indsats for at forblive innovationsfrontløber

31 Finland ligger på en fjerdeplads på både Innovation Union Scoreboard 2011 og Global 
Competitiveness Index 2011-2012. 32OECD: Programme for International Student Assessment (2003, 
2006, 2009). 33www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf. 34Pro Inno 
Europe: Mini Country Report/Finland. 35Interview med Marco Steinberg, SITRA. 

NY INNOVATIONS-
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36 www.mm.dk/den-finske-succesopskrift. 37www.tem.fi/files/27547/Framework_and_Action_Plan.
pdf. 38Pro Inno Europe: Mini Country Report/Finland, december 2011. 39www.utilitiesnetwork.energy-
business-review.com/suppliers/eltel-electricity-telecom-and-it-infranet-solutions/news/a-electric-
vehicle-action-group-evag-or-psl-759. 

“Et stort tiltag, der skal styrke Finlands innovationsevne, handler om 
at udvikle og styrke den behovsdrevne innovationspolitik. Den finske 

regering har besluttet sig for at agere pioner på området ved at udvikle 
en model, der kan inspirere internationalt..”

af innovative løsninger inden for 
miljøteknologi. En særlig indsats for 
at styrke innovation i servicesektoren 
er et andet eksempel på, hvordan Fin-
land er i gang med at brede sin inno-
vationstænkning ud til flere områder. 
Samtidig er TEKES, der årligt inve-
sterer omkring 600 millioner euro i 
virksomhedsorienterede forsknings- 
og innovationsprojekter, gået væk fra 
at fordele midlerne gennem program-
mer, for i stedet at se på, hvordan de 
enkelte projekter understøtter hinan-
den på tværs af indsatsområder35. 

I arbejdet med at udpege særlige 
indsatsområder har Finland valgt en 
bottom-up-tilgang med etableringen 
af en “Country Branding Delegation”. 
Fra 2008 til 2010 har finske erhvervs-
ledere, kultur- og idrætspersoner stå-
et i spidsen for et “borgerprojekt”, der 
skal skabe folkelig opbakning til at 
redefinere Finlands rolle i den globale 
vidensøkonomi. Resultatet, rappor-
ten Missions for Finland, identificerer 
tre indsatsområder, der skal afspej-
les i den fremtidige erhvervspolitik: 
funktionalitet, natur/bæredygtighed 
og uddannelse36.

Et andet stort tiltag, der skal 
styrke Finlands innovationsevne, 
handler om at udvikle og styrke den 
behovsdrevne innovationspolitik. 
Den finske regering har besluttet sig 

for at agere pioner på området ved at 
udvikle en model, der kan inspirere 
internationalt. I 2010 offentliggjorde 
det finske beskæftigelses- og økono-
miministerium The Framework and 
Action Plan for Demand and User-
driven Innovation Policy37. Denne 
tværministerielle handlingsplan, der 
løber fra 2010 til 2013, skal bl.a. frem-
me innovationsvenlig lovgivning, 
udvikle standardiseringer, der støt-
ter mere effektivt op om innovative 
tiltag, styrke modningen af nye mar-
keder og udvikle nye støtteordninger, 
der kan hjælpe mere kapitalkrævende 
innovationer frem i verden. Dertil 
kommer flere initiativer inden for in-
telligent offentlig efterspørgsel. Bl.a. 
yder TEKES 50 pct. medfinansiering 
til at formulere offentlige kontrakt-
udbud, på en måde så de understøtter 
udviklingen af nye innovative løsnin-
ger til den offentlige sektor.

Finland er også godt med, når 
det gælder internationale strategiske 
partnerskaber. De indgås ud fra det 
princip, at så længe innovationen 
kommer Finland til gode, betyder 
det ikke noget, at de virksomheder 
og forskningsinstitutioner, der f.eks. 
modtager støtte, ligger i et andet land. 
De strategiske samarbejder om at 
udvikle innovative løsninger omfat-
ter lande som Indien, Israel, Japan, 

Kina, Sydkorea, Ukraine, Vietnam 
og USA. Dertil kommer et særligt 
tæt partnerskab med Rusland, hvor 
en særlig enhed, MME, arbejder for 
at styrke samarbejdet mellem de to 
landes virksomheder og F&U-insti-
tutioner38. 

Arbejdet med at styrke den finske 
innovationspolitik står ikke alene, 
men suppleres af en lang række andre 
tiltag, der er med til at fremme Fin-
lands image som en innovativ front-
løbernation. Det gælder bl.a. Helsin-
kis status som World Design Capital 
2012, der bruges til at promovere en 
lang række initiativer, hvor design 
ikke ”kun” er mode og møbler, men 
et strategisk redskab til at løse store, 
globale samfundsudfordringer. 

Initiativet bruges også til at gen-
nemføre en række demonstrations-
projekter inden for elbiler, smartgrid 
og intelligente trafiksystemer. Pro-
jekterne, der bl.a. har en offentlig 
medfinansiering på 7 millioner euro, 
finder sted i et afgrænset område ca. 
100 km nord for Helsinki og involve-
rer et stort antal brugere, virksomhe-
der og myndigheder39. Dermed tager 
Finland de første store skridt hen 
imod at blive global testplatform for 
udvikling af løsninger til fremtidens 
grønne økonomier og bæredygtige 
samfund.

NY INNOVATIONS-
POLITIK I PRAKSIS 
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Holland
Fra forældede støtteordninger til generisk innovationsstrategi

Efter at Holland fik en ny regering i 
2010, er der sket et skifte i innovati-
ons- og erhvervspolitikken . Allerede 
i 2011 lancerede det nye tværgående 
ministerium41 for økonomi, landbrug 
og innovation, anført af vicestatsmi-
nister Maxime Verhagen, en national 
innovationsstrategi, der har fokus 
på at løse globale problemstillinger 
inden for udvalgte områder. Til det 
formål har strategien fokus på ni sek-
torer, hvor Holland besidder særlige 
styrkepositioner, bl.a. højteknologi-
ske materialer, landbrugsprodukter 
og logistikvirksomhed. De ni sekto-
rer er udvalgt af et råd med repræsen-
tanter fra store, multinationale hol-
landske virksomheder som Shell og 
Philips samt forskere fra de holland-
ske universiteter. De har det til fælles, 
at de alle er repræsenteret i Holland 
med specialiserede kompetencer og i 
højteknologiske klynger42.

Strategien er en fortsættelse af den 
forrige innovationsstrategi fra 2005, 
Innovation Platform, der ligeledes 
udpegede konkrete indsatsområ-
der. Men til forskel fra forgængeren 
strækker den nye strategi sig ud over 
hele den nationale erhvervspolitik og 
inddrager andre politikområder som 
f.eks. udenrigspolitik (bl.a. interna-
tional branding), uddannelsespolitik 
(bl.a. efteruddannelse) og regional 
politik (bl.a. planlovgivning).

Samtidig gør den nye strategi op 
med traditionelle støtteordninger og 
programmidler ud fra en tanke om, at 
disse ikke er den mest effektive vej til 
at stimulere innovationskraften. Den 

beslutning bygger på en større eva-
luering af, hvor meget Holland har 
fået ud af de mange offentlige midler, 
der hidtil er investeret i forskning og 
innovation. Frem for traditionelle 
programmidler arbejder den nye in-
novationsstrategi med mere generiske 
redskaber såsom skattenedsættelser, 
kreditordninger, deregulering, lov-
ændringer, skatte- og udbudsregler, 
alle sammen med det formål at styrke 
de udvalgte indsatsområder. Det sker 
ud fra den erkendelse, at regler og lov-
givning er en betydelig barriere for 
innovation.

Et formål med strategien er at øge 
andelen af private forskningsmidler. 
Den hollandske regering har sat sig 
som mål at blive en af verdens fem 
mest konkurrencedygtige nationer i 
2020, men det kræver, at andelen af 
BNP, der går på forskning, hæves fra 
de nuværende 1,8 pct. til 2,5 pct. En 
stor del af landets ”innovationsbud-
get” går derfor til at forbedre rammer-
ne for private forskningsinvesterin-
ger, f.eks. ved at stille venturekapital 
og særlige låneordninger til rådighed 
samt sænke skatten for virksomheder 
inden for de ni udvalgte sektorer, der 
vælger at investere i forskning. 

Der findes ikke selvstændige initi-
ativer til at styrke den efterspørgsels-
drevne innovation, men planen for de 
ni udvalgte sektorområder er udvik-
let i tæt samspil med både private og 
offentlige interessenter fra de enkelte 
sektorer for netop at sikre så effektivt 
et udbytte som muligt. 

Et andet kendetegn ved den hol-

landske innovationspolitik er pro-
grammet Small Business Innovation 
Research43, der har kørt siden 2005 
og internationalt har inspireret til 
lignende initiativer inden for åben 
innovation og offentlig efterspørg-
sel. Her byder ministerier ind med 
konkrete samfundsproblemer, som 
de gerne vil have løst, og virksom-
heder dyster i en åben konkurrence 
om, hvem der kan udvikle den bed-
ste løsning. Vinderne får penge til 
at udvikle prototyper og teste deres 
løsninger, og hvis de er gode nok, kan 
det offentlige vælge at købe dem.

Den hollandske regering er også 
opmærksom på behovet for at styr-
ke koblingen mellem innovations-, 
forsknings- og uddannelsessystemet 
og dermed få større udbytte af de of-
fentlige forskningsmidler. Det tvær-
gående ministerium for uddannelse, 
kultur og forskning har lanceret en 
strategi, der bl.a. hjælper universite-
terne til at styrke deres profiler, skabe 
videnklynger og øge samarbejdet 
mellem offentlige og private aktører. 
Fokus i denne indsats ligger igen på 
de ni strategiske satsningsområder.

Ud over en ny innovationsstrategi 
lægger Holland jord til flere fremsy-
nede innovationsprojekter. I området 
Limburg arbejder man f.eks. på at 
skabe verdens første cradle-to-cradle-
region, hvor det er muligt at teste nye 
bæredygtige løsninger i stor skala. 
Omdrejningspunktet er byen Venlo, 
der danner centrum for Europas stør-
ste hortikulturelle klynge. 

40Pro Inno Europe: Mini Country Report/The Netherlands, december 2011. 41www.government.nl/
ministries/eleni. 42”Sådan kan Europa skabe vinderindustrier”, Mandag Morgen 23/2010. 
43www.agentschapnl.nl/content/sbir-brochure-power-public-procurement.
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44Danmark kan lære af digital supermagt”, Mandag Morgen 07/2011. 45”Fremtidens velfærd skal også 
rumme miljøet”, Mandag Morgen 03/2012. 46”Danmark halter bagud i kapløb om internationale 
studerende”, Mandag Morgen 12/2011. 47Nielsen sets up regional innovation hub in Singapore, artikel 
publiceret på www.edb.gov.sg, 8. maj 2012. 48Health and Wellness Programme Office (HWPO), side 
fundet på www.edb.gov.sg, juni 2012. 

Den sydøstasiatiske østat, der i 
størrelse minder om Danmark, er 
kendt for at gå egne men målrettede 
veje, når det gælder udformningen og 
udmøntningen af landets innovati-
onspolitik.

Allerede tilbage i 1990’erne beslut-
tede den daværende regering at gøre 
Singapore til en af verdens mest in-
novative nationer. Tilgangen har fra 
starten været top-down med premi-
erminister og regering i front for en 
lang række tiltag, der har haft fokus 
på at skabe gode vækstvilkår for er-
hvervslivet. 

Singapore var blandt de første lan-
de til at rette sin erhvervs- og innova-
tionspolitik mod udvalgte strategiske 
områder, der i dag tæller digitale me-
dier, life science samt vand- og miljø-
teknologi. Der er ikke nødvendigvis 
tale om industrier, hvor Singapore hi-
storisk har stået stærkt, men en pro-
gressiv indsats har sørget for at gøre 
landet førende på flere af områderne, 
bl.a. ved en målrettet satsning på at 
tiltrække ressourcer udefra i form af 
virksomheder og arbejdskraft. 

Indsatsen spænder bredt, fra særli-
ge skattefordele for strategiske sekto-
rer og skattelettelser for udenlandske 
F&U-investeringer, til byplanlægning 
som et aktivt redskab til at skabe de 
områder og den infrastruktur, der er 
nødvendig for, at de udvalgte sektorer 
kan udvikle sig. 

Singapore er kendt for at bruge 
teknologi til at opnå politisk fastsatte 
mål, og landet fik sin første nationale 
it-strategi i 1980, femten år før Dan-
mark. De seneste år er dette forspring 
især blevet brugt til at digitalisere 
den offentlige sektor. I den gældende 
it-strategi, der er den syvende i ræk-
ken, er teknologi i høj grad et middel, 
mens fokus er på problemløsning og 
på, hvordan it konkret kan lette tilvæ-

relsen for borgere og virksomheder44. 
Bl.a. arbejdes der på at udvikle et sy-
stem, hvor offentligt ansatte indscan-
ner alle de løsninger, der udvikles i 
regi af Singapores offentlige admini-
stration, for dermed at have adgang til 
et katalog over best practice. Ifølge tal 
fra Nanyang Business School bygger 
mellem 70 og 80 pct. af løsningerne i 
landets offentlige sektor i forvejen på 
erfaringer fra andre dele af den of-
fentlige sektor eller fra andre dele af 
verden45. 

Ved siden af den aktive erhvervs-
politik og it-strategierne har landet 
mobiliseret et markant program for 
tiltrækning af talenter udefra med 
en målsætning om at have 150.000 
udenlandske studerende i 2015 mod 
100.000 i dag46. Til formålet har rege-
ringen trukket en række internatio-
nale prestigeuniversiteter såsom IN-
SEAD, MIT og Stanford til regionen. 
Ud over at skabe adgang til et gigan-
tisk marked for uddannelse, der ifølge 
OECD beløber sig til 30 milliarder 
dollar på globalt plan, er globale elite-
studerende med til at fastholde Singa-
pore som en af verdens mest konkur-
rencedygtige og innovative nationer. 
Dertil kommer projektet The Global 
Schoolhouse, der, med regeringen i 
front, arbejder for at brande Singa-
pore som global uddannelsesnation. I 
den sammenhæng opfordres de loka-
le universiteter til at reservere mindst 
20 pct. af deres pladser til udenland-
ske studerende.

Indsatsen for at skabe en innovativ 
talentmasse rækker helt ned til folke-
skolen. De singaporeanske elever lig-
ger i top i OECDs PISA-test, bl.a. som 
følge af et skolesystem, hvor man ind-
deler eleverne i tre grupper efter fag-
ligt niveau, men med stor fleksibilitet 
til at rykke eleverne rundt i løbet af 
skoleåret, alt efter deres præstationer. 

Samtidig er innovation på skoleske-
maet med bl.a. entreprenørskab som 
obligatorisk fag. 

I takt med at forskellige innovati-
onsprocesser rykker til andre lande, 
satser Singapore på at blive en af 
verdens vigtigste leverandører af in-
novationstjenester. Det sker bl.a. ved 
at investere i etableringen af verdens-
klasse-laboratorier som f.eks. Silver 
Community Test-Bed Programme, 
hvor virksomheder, myndigheder og 
forskningsinstitutioner kan afprøve 
seniorvenlige løsninger i rigtige hjem. 
Senest har det globale markedsanaly-
sefirma Nielsen besluttet at oprette 
et testlaboratorium i Singapore, der 
sammenkobler ekspertise i neurovi-
denskab, nye shopping-teknologier 
og nye målemetoder, med det formål 
at skabe ny viden om forbrugerad-
færd47.

En anden indsats går ud på at styr-
ke offentlig-private partnerskaber. I 
2010 besluttede regeringen således 
at afsætte 2 milliarder kr. til støtte 
af OPI-projekter over en femårig pe-
riode. Som led i ordningen kan hver 
virksomhed søge om et bidrag på over 
8 millioner kr. til at udvikle et kon-
cept, modne det og teste prototyper48. 

Singapore:
 Innovation som national managementdisciplin

“Singapore var blandt de første 
lande til at rette sin erhvervs- og 
innovationspolitik mod udvalgte 

strategiske områder, der i dag 
tæller digitale medier, life science 

samt vand- og miljøteknologi.
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En aktiv og fremsynet innovationspolitik er helt af-
gørende for, at et land kan gøre sig gældende i det 
globale innovationskapløb. Uden rammebetingel-

ser og andre former for tiltag, der proaktivt understøtter 
virksomheders, myndigheders og forskningsinstitutioners 
indsats for at tænke og handle innovativt, har innovatio-
nen trange kår. 

Men lige meget hvor gennemarbejdet innovationspo-
litikken er, kan den ikke stå alene. Innovation er ikke en 
disciplin, som man kan lære, købe eller planlægge sig til, 
men i lige så høj grad en måde at se og forstå verden på – et 
mindset, der er forankret i det enkelte lands særlige kultur, 
miljø, historie og værdier. De lande, der klarer sig bedst, er 
dem, der råder over nogle særlige egenskaber, der på for-
skellig vis kan styrke innovationsevnen. 

Der findes ikke en færdig opskrift på, hvordan et lands 
perfekte innovationspolitik bør se ud. Men i forhold til 
både det “gamle” og det “nye” innovationsparadigme er der 
en række forudsætninger, der bør være til stede. Det gælder 

bl.a. evnen til at samarbejde på tværs af sektorer (offentlig-
privat innovation), interagere med andre mennesker (bru-
gerorienteret innovation) og forstå kompleksiteten i glo-
bale problemstillinger (pick-the-problem-tilgangen). 

Til forskel fra det gamle paradigme lægger den nye in-
novationstænkning mindre vægt på teknologiske kom-
petencer og mere vægt på mere bløde og humanistiske 
egenskaber såsom kulturel forståelse, interaktion og kom-
munikation. I sig selv er denne udvikling en fordel for 
Danmark, der står svagere end f.eks. Finland eller Singa-
pore, når det gælder teknologiske innovationer. 

På de følgende sider beskriver vi ti egenskaber, som kan 
siges at kendetegne det danske innovations-dna. De re-
præsenterer særlige træk ved Danmarks mindset og måde 
at arbejde med innovation på, og de matcher alle centrale 
elementer i den “nye” innovationstænkning. Dermed gi-
ver de Danmark gode forudsætninger for at udvikle en 
ny national innovationspolitik, der er tilpasset fremtidens 
behov. 

“Det er fint med en national innovationsstrategi, men uden en bærende 
vision for, hvorfor innovation er vigtig, er en strategi ikke meget værd. 

Danmark skal ikke bare nøjes med at lede efter løsninger på globale udfordringer, 
sådan som alle andre lande også har sat sig for at gøre. 

Det vil være en let opgave for jer, men I har de bedste forudsætninger for at 
gå endnu grundigere til værks og udvikle helt nye løsninger på, hvordan vi 

i fremtiden kan balancere vores levevis og forbrug af ressourcer.” 
JOHN KAO, INNOVATIONSRÅDGIVER OG FORFATTER,  

FORMAND FOR INSTITUTE FOR LARGE SCALE INNOVATION, 
DIREKTØR FOR BAY AREA SCIENCE AND INNOVATION CONSORTIUM, 

FORMAND FOR WORLD ECONOMIC FORUMS GLOBAL ADVISORY COUNCIL ON INNOVATION MV.

Det nye innovationsparadigme lægger mindre vægt på teknologi og mere 
på humanistiske kompetencer.

Det danske 
innovations-dna

DET DANSKE 
INNOVATIONS-DNA
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I det nye innovationsparadigme 
er der stort fokus på at stimulere 
efterspørgslen på innovative løs-

ninger, og flere lande eksperimenterer på for-
skellig vis med at blive bedre på det område. 
Brugen af andre værktøjer end de “traditio-

nelle” rammebetingelser er i den sammenhæng aktuelle, 
herunder brugen af regulering og særlige krav i forhold 
til at styrke en bestemt udvikling eller et bestemt marked. 
Danmark har gode erfaringer med at opdyrke innovative 

styrkepositioner, bl.a. på miljøområdet, hvor stram lov-
givning gennem mange år har stillet høje krav til dansk 
erhvervslivs omgang med miljøet og naturens ressourcer. 

Et andet eksempel er den danske bygningsregulering, 
der siden 1970’erne har stillet stramme krav til bygningers 
energieffektivitet. Et tredje eksempel er den målrettede 
subsidiering af den danske vindmøllesektor. Den betyder, 
at Danmark i dag råder over en række af verdens førende 
virksomheder inden for vindenergi med Vestas som global 
frontløber.

 Det offentlige spiller en stor rol-
le i det nye innovationsparadigme, 

både som aftager af nye innovative velfærdsløs-
ninger og som bidragyder til at udvikle og teste 
produkter og serviceydelser. Danmarks offent-

lige sektor er i høj grad gearet til denne udfordring, og ude 
i de danske kommuner og regioner er man allerede godt i 
gang med at udvikle og afprøve nye måder at tilrettelægge 
og udbyde velfærdsydelser på57. Udviklingen understøttes 
af de danske frikommuneforsøg, hvor ni kommuner har 
fået friere tøjler til at tilrettelægge deres velfærdsydelser på 

nye måder på bl.a. pleje- og folkeskoleområderne. En un-
dersøgelse58 fra 2011 viser, at 88 pct. af Danmarks offentlige 
ledere opfatter ildsjæle og engagerede medarbejdere som 
de væsentligste kilder til innovation. Danmark er samtidig 
godt med, når det gælder offentlig-private partnerskaber. 
Danske myndigheder er, ifølge en undersøgelse fra Ud-
budsrådet, nået langt med at inddrage private leverandører 
i den offentlige opgaveløsning, og der arbejdes målrettet og 
strategisk på at skabe konkurrence om offentlige opgaver59.

Innovation handler grundlæg-
gende om at forandre – og prakti-

seres dermed også bedst i rammer, hvor der er 
overskud og plads til at samarbejde, eksperi-
mentere og tænke ud af boksen. Forhold som 

høj tillid, en lav grad af korruption, et effektivt politisk 
system og en høj kvalitet af lovgivning og regler gør Dan-
mark til et velfungerende samfund med plads til innova-
tion49. Danmark ligger på en ottendeplads på World Econo-
mic Forums Competitiveness Index og en trettendeplads 
på IMD’s World Competitiveness Yearbook50. Men vi kom-
mer ind på en femteplads51, når det gælder tilstedeværelsen 
af velfungerende og transparente institutioner, og på en an-
denplads på EU’s liste52 over de mest innovative nationer. 
Hvis vi vil, er vi i stand til at handle hurtigt. Samtidig gør 
flade hierarkier og en høj grad af tillid samarbejdet mellem 
forskellige sektorer og typer af interessenter lettere, fordi 
man ikke først skal bruge tid på at “bevise noget” over for 

hinanden. Sammenlignet med andre lande er danskernes 
tillid til centrale samfundsinstitutioner som retssystemet, 
politiet og centraladministrationen høj53. Danskerne giver 
udtryk for, at de stoler på deres medborgere, og de danske 
skatteydere har udpræget tillid til, at deres skattekroner 
går til de tilsigtede formål54. Samtidig har danskerne, til 
forskel fra mange andre medlemsstater, også stor tillid til 
EU-systemet55. Den høje grad af tillid skaber et større rum 
for, at den offentlige sektor kan eksperimentere og afprøve 
nye løsninger i tæt samarbejde med borgerne, mens virk-
somheder, der stoler på hinanden, får meget mere ud af at 
samarbejde om innovation. Den høje grad af tillid slår også 
igennem i danskernes sociale netværk, der er stærkere og 
mere tætvævede end i de fleste andre lande. En internatio-
nal undersøgelse af 13 lande har således dokumenteret, at 
danskernes sociale kapital og netværksaktivitet er i sær-
klasse internationalt.56

Velfungerende institutioner og høj tillid

Offentlig innovationslyst

Markedsstimulering 

DET DANSKE 
INNOVATIONS-DNA

49 World Bank: Worldwide Governance Indicators. 50IMD: World Competitiveness Yearbook 2012. 
51World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2012. 52European Union: Innovation 
Union Scoreboard 2011. 53OECD: Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators. 54Svendsen et al.: 
Social Capital: An Introduction, 2006. 55Eurobarometer: Public Trust in the European Union, 2010. 
56Fundacíon BBVA: Capital Social, confianza, redes y asocianismo en 13 países del Mundo, 2006. 
57Digman et al.: Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0, 2012. 58Eva Sørensen et al., 2011. 59Udbudsrådet: 
Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige, 2012. 
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Danmark har rige erfaringer 
med at løse globale samfunds-

problemer gennem social innovation. Det 
moderne Danmark er historisk set formet 
af en række store og innovative bevægelser: 

højskolebevægelsen, andelsbevægelsen, fagbevægelsen og 
velfærdsbevægelsen, der alle er opstået som svar på store 
samfundskriser og har ført til radikalt nye måder at or-
ganisere samfundet på62. Social innovation bygger på ev-
nen til at samarbejde, og de store danske bevægelser har 
netop formået at organisere mennesker omkring store 
samfundsprojekter. Ifølge World Economic Forums årlige 
konkurrencemålinger ligger Danmark i dag højt, når det 
handler om at samarbejde på tværs af sektorer, og vi er 
også gode til at omstille os hurtigt til nye vilkår62. De dan-
ske trepartsforhandlinger er et klassisk eksempel på, hvor-

dan det er lykkedes at skabe en decentral samfundsmodel 
med ansvaret delt ud på mange parter og karakteriseret 
ved en konsensusbåren forhandlingskultur, der sikrer stor 
grad af medejerskab til forskellige beslutninger. Samtidig 
er der flere eksempler på, at denne tradition har nedbrudt 
silotænkning og styrket samarbejdet på tværs af niveauer 
og sektorer. Med andelsbevægelsen i ryggen er det f.eks. 
lykkedes dansk landbrug at innovere sig til en af verdens 
mest effektive landbrugssektorer, mens et mangeårigt 
samarbejde mellem fagbevægelsen, arbejdsgivere og det 
politiske system har resulteret i et af verdens mest fleksible 
og omstillingsparate arbejdsmarkeder. Den stærke arv fra 
de forskellige sociale bevægelser slår i dag igennem i en 
lang række projekter i offentligt regi, f.eks. Idéklinikken, 
og i etableringen af sociale virksomheder som Speciali-
sterne, jf. caseafsnit. 

Inddragelse af brugerne er 
helt afgørende for at gennemføre innova-
tionsprocesser og sikre nye produkter og 
serviceydelser succes på markedet. Dan-

mark er blandt de førende nationer på området for strate-
gisk design, takket være en stærk designtradition, en høj 
grad af brugerinddragelse og gode forudsætninger for at 
samarbejde på tværs af fagområder63. Programmet for bru-
gerdreven innovation, der var det første af sin art i verden, 
har med en pulje på 83 mio. kr. rustet dansk erhvervslivs 
og den offentlige sektors arbejde med at inddrage brugerne 
i innovationsprocessen64, og undersøgelser viser, at der 

blandt de mindre virksomheder i Danmark er en stigende 
tendens til at bruge strategisk design i udviklingsproces-
sen65. Vi har stærke kulturelle forudsætninger for at afkode 
og forstå brugernes behov og en lang tradition for at ind-
drage dem i udviklingen af nye produkter og serviceydel-
ser. Det gælder også i den offentlige sektor, hvor en høj grad 
af åbenhed og tillid gør det muligt at inddrage borgerne i 
udviklingen af nye velfærdsløsninger. En lang række dan-
ske erhvervssucceser, bl.a. Novo Nordisks insulinpen, er 
bygget på en høj grad af brugerinddragelse. En voksende 
underskov af servicedesignvirksomheder ruster Danmark 
til at skalere succesen op. 

Adgang til højtkvalificerede 
medarbejdere og forskning i ver-

densklasse er en grundlæggende forudsæt-
ning for at være innovativ. Også på det om-
råde er Danmark rigtig godt med. De danske 

videregående uddannelser klarer sig godt i de internatio-
nale ranglister, og der investeres hvert år mange offentlige 
kroner i uddannelses- og efteruddannelsestilbud. Resulta-
tet er en veluddannet arbejdsstyrke, der kan bidrage aktivt 

til nytænkning og innovation. Vores erhvervsskoler er inde 
i en proces, hvor der er øget fokus på prototypeudvikling 
og innovation. Også på forskningssiden er Danmark godt 
med i kraft af en høj andel af ph.d.er, forskningsartikler 
og flere internationale styrkepositioner inden for bl.a. fø-
devarer, energi og sundhedsteknologi. Erhvervslivets inve-
steringer i dansk forskning er stigende, bl.a. som udtryk for 
en høj kvalitet, og andelen af innovative virksomheder er 
vokset over de senere år60.

Stærk på brugerinddragelse

Mester i social innovation

Kritisk hjernemasse

DET DANSKE 
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60Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012, Styrelsen for forskning og 
innovation. 61Professor Ove Kaj Pedersen, CBS, i “Denmark’s success built on socially innovative 
movements”, Mandag Morgen, special edition, 34/2009. 62World Economic Forum Competitiveness 
Report 2012. 63”Strategisk design kan blive nyt dansk guldæg”, Mandag Morgen 43/2010. 64Se www.
ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk. 65Erhvervs- og byggestyrelsen: Design skaber værdi – udbredelse 
og effekter af design, 2010
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Kombinationen af de 
ovenstående egenskaber 

gør Danmark til en oplagt platform at 
afprøve nye sundheds-, velfærds-, og 

klimaløsninger. Vi er ikke verdensmestre i selv at udvikle 
teknologier, men internationale målinger72 placerer Dan-
mark i top, når det handler om lysten og evnen til at tage 
nye informationsteknologier i brug, f.eks. i samarbejde 

med den offentlige sektor. Af samme grund har Danmark i 
flere tilfælde ageret testmarked, når f.eks. mobilproducen-
ter skulle afprøve nye løsninger. Senest har globale elbil-
producenter, såsom Better Place, kastet sig over Danmark 
som testland for nye servicekoncepter på markedet for elbi-
ler, ligesom Danmark lægger hus til afprøvning af bl.a. nye 
spildevandsløsninger og robotteknologi i plejesektoren73.

Ændring af menneskelig 
adfærd er nøglen til at løse 

størstedelen af de globale samfundsud-
fordringer, der er i fokus for mange nati-

oners innovationssatsninger. Fra sundhedsområdet, hvor 
kroniske sygdomme truer med at sprænge loftet for na-
tioners sundhedsbudgetter, til klimaområdet, hvor en res-
sourcekrævende adfærd lægger et enormt pres på naturen 
og miljøet. Vi kan komme et godt stykke med teknologi-
ske løsninger, men i sidste ende er der brug for radikale 
ændringer af den måde, vi lever på. Livsstil og livskvalitet 

står i forvejen højt på listen over emner, der optager dan-
skerne. Det er ikke uden grund, at danskerne flere gange 
er kåret som verdens lykkeligste folk70, og København er 
blandt de storbyer i verden, hvor borgene har den højeste 
livskvalitet71. Det giver os nogle særlige forudsætninger 
for at bruge livskvalitet som et redskab til at ændre folks 
adfærd. Vi leverer eksempler på, hvordan løsninger kan 
angribe flere problemer på en gang. Når det f.eks. lykkes 
at få flere til at vælge cyklen frem for bilen, sparer det mil-
jøet for CO2-udledning, støj og trængsel, samtidig med at 
det forbedrer folkesundheden.

Danmark er i disse år vidne 
til fremvæksten af en ny be-

vægelse, der har bæredygtighed og inno-
vation som fællesnævner. Fra interesse-

organisationer og kommuner til  ngo’er, erhvervsdrivende 
og borgere vises der stigende interesse for at tage del i den 
omstilling, vores samfund står over for. Bæredygtig udvik-
ling handler ikke bare om teknologier, men lige så meget 
om vores lyst og evne til at handle ud fra en ny bevidsthed. 
Det passer danskerne godt. Ifølge en analyse fra Eurobaro-
meter66 er der et udbredt ønske om, at vore børn skal arve et 

bæredygtigt samfund, og danskerne vægter bæredygtighed 
langt højere, end borgere i resten af EU gør. Den bæredyg-
tige livsstil slår allerede igennem, f.eks. når stadig flere kø-
benhavnere vælger cyklen67 i stedet for bilen; når husejere 
installerer vedvarende energikilder såsom solcellepaneler68, 
og når danskerne i mange år har genbrugt og sorteret affald, 
bl.a. motiveret af høje afgifter og stramme regler. De danske 
forbrugere fortsætter med at sætte rekord i indkøb af øko-
logiske fødevarer69, ligesom mærkningsordninger som Fair-
trade og MSC-mærket for bæredygtigt fiskeri i stigende grad 
efterspørges. 

En stærk innovationsbevægelse

Livskvalitet i centrum

Værdifulde data

En oplagt testplatform 

Danmark har gennem årtier 
systematisk registreret data i 

det offentlige, og de sidste 20 år er man 
nået langt med at digitalisering. Der er 

store samfundsmæssige potentialer ved at bruge offentligt 
indsamlede data ud over den sammenhæng, som de er pro-
duceret til. Alene personregistreringen i CPR-registret ud-
gør en enorm kilde til viden, der er af stor værdi i forhold til 
at udvikle innovative produkter og serviceydelser skræd-
dersyet til brugernes særlige behov og adfærd. Det gælder 

også dataindsamlinger som det danske cancerregister, der 
som verdens største af sin art giver en unik indsigt i befolk-
ningens adfærd, når det f.eks. gælder kost og rygning. En 
række regler spænder stadig ben for udvekslingen af data, 
men med få ændringer vil f.eks. energisektoren kunne få 
mulighed for at koble personlige data om en ejendoms be-
boere med information om boligens alder, konstruktion og 
isolering og dermed tilbyde løsninger, der er designet til 
den enkelte kunde74.

66Eurobarometer: Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union, 
2011. 67Fra god til verdens bedste. Københavns Cykelstrategi 2011-2025: www.kk.dk. 68Dansk Energi, 
december 2011. 69Nyt fra Danmarks Statistik, maj 2011: www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR227.
pdf. 70OECD Better Life Index 2012. 71Monocle magazine, juni 2011. 72The Economist Intelligence Unit: 
Digital Economy Rankings 2010, offentliggjort 2011. 73Towards a new innovation policy for green 
growth and welfare in the Nordic Region, Norden, 2012. 74”Den offentlige sektor er en guldgrube af 
data”, Mandag Morgen 10/2011.
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Hvor er vi    
udfordret?
En ny innovationspolitik skal ikke blot tage udgangspunkt i et lands 
særlige styrkeposition og innovations-dna, men også adressere de 
svagheder, der står i vejen for, at innovationspotentialet kan blive forløst. 
Det gælder også for Danmark. 

Danmark er blandt verdens mest innovative nationer. 
Men der er plads til forbedring på flere områder. En ny 
national innovationsstrategi skal ikke kun introducere 
nye redskaber og politikker i jagten på øget innovations-
kraft. Det er mindst lige så vigtigt at adressere det kultur-
skifte – mindshift – der er nødvendigt, for at en ny inno-
vationspolitik kan blive ført ud i virkeligheden og får den 
ønskede effekt. 

Mandag Morgen har identificeret fira områder, hvor der 
er brug for et opgør med den herskende kultur eller men-
talitet. Opgøret kan ikke alene drives fra politisk side, 
men regeringen har i kraft af sin position en unik mulig-
hed for at sætte en ny tone og dagsorden, på en måde så 
der opstår en stor nedsivningseffekt.

75ATV’s Tænketank: Innovativt mod, visionsoplæg, 2011. 
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Vi mangler visioner
Danskerne er dygtige, når det gælder produk-
tion af viden og gode idéer, men det er samtidig 
kendt viden, at vi kun i ringe grad formår at få 
dem virkeliggjort i form af værdiskabende pro-

dukter. Mens erhvervspolitiske tiltag i form af f.eks. ram-
mevilkår og støtteordninger kan styrke innovationers vej 
fra laboratoriet til det globale marked, kan de ikke bryde 
med de kulturelle barrierer, der gør Danmark dårligere 
end vores nabolande til at implementere gode idéer75. 

Ifølge en inspirationsrapport fra ATV skal en årsag til 

det manglende mod hentes i fraværet af langsigtede vi-
sioner – Man on the Moon-projekter – der kan sætte en 
fremsynet dagsorden og lede vejen for nyskabende in-
novationer og ny vækst, på samme måde som Kennedys 
månelandingsprojekter banede vejen for nye teknologier, 
patenter og arbejdspladser tilbage i 1960’erne. 

Ifølge innovationseksperten John Kao har Danmark 
brug for at udvikle en overordnet vision og et brand, der 
kan føre an i den danske innovationsbevægelse.

Vi hviler på egen succes
Danmark er en succesfuld industrination og 
hjemstavn for en lang række innovative og 
verdenskendte produkter, fra Oticons høreap-
parater og Legos klodser til virksomheder som 

Mærsk, Coloplast og Danfoss, der alle er globalt førende 

på deres områder. Den tunge arv er en styrke, men med 
succeser følger også risikoen for, at vi glemmer at forny os. 
Mange lande investerer i disse år stort i at styrke deres in-
novationskraft, og det er vigtigt, at danske virksomheder 
og forskningsmiljøer udviser mod og tvinger sig selv og 
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Vi mangler mod

Vi mangler internationalt udsyn

En stor udfordring for det danske innovations-
potentiale er manglen på risikovillig kapital og 
stærke iværksættere. På begge områder er der 
sket forbedringer de seneste år, men danske virk-

somheder kæmper stadig for at få adgang til den nødvendi-
ge udenlandske kapital, og danske iværksættere – dem, der 
er – kæmper stadig for at komme ud af dødens dal. Meget 
tyder på, at vi mangler mod til at tage de store skridt, og 

den frygt hænger tæt sammen med en udbredt nulfejlskul-
tur, hvor det er svært at komme igen, hvis man først har 
fejlet én gang. Et kendetegn ved det nye innovationspara-
digme er behovet for at fejle, for uden fejl når vi ikke i mål 
med de markante samfundsomstillinger, der er i sigte. Det 
manglende mod hænger også sammen med tilstedeværel-
sen af en stærk lønmodtagerkultur. Fra folkeskolen og frem 
bliver vi uddannet til at indgå som medarbejdere på ar-

Trods vores styrker inden for innovation er vi en 
lilleputnation målt på økonomi, indbyggertal og 
størrelse. Et stærkt velfærdssamfund er en styr-

ke, men bagsiden er en fare for, at vi lukker os om os selv. 
Risikoen er til stede. Med enkelte undtagelser er bestyrel-
serne i mange af de store danske virksomheder blottet for 
internationale profiler, og det danske uddannelsessystem 
er, trods forskellige initiativer fra bl.a. DI, stadig meget lidt 
internationaliseret. En tredjedel af landets skoler har ikke 
arbejdet med internationalisering i fagene.78   Til gengæld 
har ni ud af ti erhvervsskoler udarbejdet en strategi for in-
ternationalisering af deres uddannelser79 . Landets univer-
siteter har arbejdet målrettet på at få en stærkere grad af 
internationalisering, herunder med tilpasning til Bologna-

processen, men antallet af danske studerende i udlandet er 
faldet i det sidste årti80.  Det illustrerer, at der stadig er store 
udfordringer med at skabe et mere internationalt mindset. 
Danmark har opbygget innovationscentre i Silicon Valley, 
Shanghai og München for at få en bedre opkobling på de 
globale innovative hotspots, men Danmark har ikke satset 
målrettet på at udvikle globale innovationsalliancer, som 
det f.eks. er tilfældet for Finland. Det er vigtigt at få ud-
viklet stærkere globale netværks- og innovationsalliancer, 
og flere analyser viser, at de virksomheder, der orienterer 
sig globalt, også er dem, der får mest succes81. Et globalt 
udsyn og evnen til at begå sig på internationale markeder 
hænger samtidig tæt sammen med dansk økonomi, der er 
fuldstændig afhængig af en høj eksportgrad. 

76”Danske uddannelser er ramt af idétørke”, Mandag Morgen 09/2012. 77Fonden for entrepenørskab, 
Kortlægning af entrepenørskabsundervisning fra ABC til ph.d., 2011. 78Rådet for internationalisering 
af uddannelser, ”Internationaliseringen der blev væk”, 2010. 79Uddannelsesministeriet, Erhvervsskoler-
nes internationale aktiviteter, 2012. 80Rådet for internationalisering af uddannelserne, ”Uddannelser til 
et globalt arbejdsmarked”, 2010. 81”Born Globals har mest vækstfaktor”, Mandag Morgen 20/2012.
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hinanden til at tænke nyt og forblive i front. Også i forhold 
til vores uddannelsessystem har vi en udfordring. Det er 
verdenskendt for sine styrker i forhold til bl.a. gruppesam-
arbejde og projektorienteret undervisning, men vores fol-

keskoleelever sakker bagud i forhold til  eleverne i vores 
nabolande, og vi står i disse år over for en stor opgave med 
at opgradere uddannelser, så de matcher kravene i innova-
tionsøkonomien.

Ifølge flere internationale målinger hører Danmark til blandt 
verdens mest innovative nationer. Vi er blandt de lande, der 
bruger den største andel af vores BNP på forskning og ud-
dannelse, og innovationskraften i dansk erhvervsliv er vok-
sende. Men den positive udvikling afspejler sig langtfra i den 
økonomiske performance. De senere års små forbedringer i 
produktiviteten skyldes primært investeringer i bl.a. bedre 
it-udstyr, og ikke at vi er bedre til at innovere produkter og 
processer. Mere end seks ud af ti virksomheder har ikke in-
troduceret nye produkter eller processer de seneste tre år, og 
under 5 pct. af omsætningen i dansk erhvervsliv kommer fra 
nye produkter.
OECD peger på flere svagheder i den danske innovationsind-

sats, som der skal rettes op på, hvis innovationspotentialet 
skal forløses. OECD efterlyser: 
•	 en	koordineret	indsats	på	tværs	af	ministerier	og	ressort-

områder,	 bl.a.	 muliggjort	 af	 en	 national	 innovations-
strategi

•	 en	øget	indsats	for	at	styrke	efterspørgslen	efter	innova-
tive	produkter

•	 en	bedre	kobling	af	de	mange	 innovationsprojekter,	der	
er	sat	i	gang	på	kommunalt,	regionalt	og	statsligt	plan

•	 en	øget	indsats	for	at	tiltrække	udenlandske	investeringer	
og	talenter	

•	 en	 bedring	 kobling	 mellem	 uddannelsessystemet,	 virk-
somheder	og	forskningsinstitutioner.

DEN DANSKE UDFORDRING
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Mens Danmark afventer offentliggørelsen af en ny national 
innovationsstrategi, er der allerede mange eksempler på, hvordan den 
nye innovationstænkning vinder frem i praksis. Mandag Morgen har 
identificeret 13 cases, herunder endnu flere konkrete eksempler, på, 
hvordan danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige 
institutioner har bragt innovationskraften til nye højder.

Fælles for alle eksemplerne er, at de hver især adres-
serer globale problemstillinger og samtidig også be-
nytter forskellige dele af den nye innovationstænk-

ning i form af f.eks. social innovation, efterspørgselsdrevet 
innovation og etableringen af testplatforme.

Casene skaber ikke et komplet billede, men skal bidrage 
til inspiration. De er desuden alle sammen udvalgt ud fra 
følgende kriterier: De skal på nuværende tidspunkt bevise 
et vist udbytte, kunne skaleres op og om muligt overføres 
til andre sektorer.

Danske 
eksempler 
på den nye 
innovations-
tænkning 

DANSKE EKSEMPLER 
PÅ DEN NYE INNOVATIONS-

TÆNKNING 
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Eksport af uddannelse er 
derfor et blændende ek-

sempel på, hvordan innovation kan 
være drevet af globale udfordringer. 
Eksport af serviceydelser har længe 
været udråbt som et marked, hvor 
Danmark har en klar styrkeposition. 
Og erfaringerne fra Odsherreds Efter-
skole demonstrerer i al sin enkelhed, 
hvordan undervisning er en oplagt 
eksportmulighed.

Med en fortid i reklamebranchen 
ankom Tom Hagedorn for 11 år siden 
til Odsherreds Efterskole som forstan-
der. Mødet med skoleverdenen var en 
kontrastfyldt affære, og i fraværet af 
reklamebranchens præstationskultur 
gjorde forstanderen sig tanker om, 
hvad det egentlig betød at lave uddan-
nelse i verdensklasse. Med opbakning 
fra bestyrelsen brugte han tre år på at 
udvikle og implementere en ny stra-
tegi for efterskolen. Processen invol-
verede bl.a. ledelseseksperter, psyko-
loger, forskere og konsulenter. 

Den nye strategi rummede en mål-
sætning om at tilføje en international 
dimension til efterskolen – en am-
bition, der gik længere end interna-
tionale venskabsklasser og studieture. 
Uddannelse i verdensklasse måtte 
bl.a. betyde, at udlandet begyndte at 

efterspørge Odsherreds måde at lave 
undervisning på.

I dag har efterskolen i samarbejde 
med bl.a. Danish Innovation Center 
i Shanghai, læreruddannelsen ved 
Metropol, en række kinesiske ud-
dannelsesinstitutioner og forskel-
lige eksperter i og uden for undervis-
ningsverdenen udviklet en portefølje 
af innovationsdidaktiske produkter, 
der nu anvendes af elitegymnasier i 
Shanghai og forhandles med andre 
kinesiske provinser. 

Produkterne involverer kurser og 
konkrete pædagogiske værktøjer, der 
er rettet mod at udvikle de studeren-
des kompetencer inden for projektar-
bejde, kreativitet, innovation, samar-
bejde m.v. 

Undervisningskonceptet er udvik-
let dels i Kina, dels i Danmark, hvor 
de danske lærere og efterskoleelever 
har været med til at raffinere koncep-
tet. Konceptet tager udgangspunkt i 
klassiske danske undervisningsvær-
dier med bl.a. stor vægt på bred invol-
vering af alle elever, men inkorporerer 
samtidig det kinesiske skolesystems 
traditionelle fokus på resultater og 
effekt, ligesom læreren stadig har en 
styrende rolle. 

Odsherreds Efterskole er desuden 

i dialog med en række større danske 
virksomheder om eksport af uddan-
nelse til Kina. Skolen er dog udfor-
dret af regler, der betyder, at den ikke 
selv må tjene penge på eksporten, da 
den som privat selvejende institution 
modtager tilskud fra staten. Et muligt 
eksporteventyr, der kan modsvare en 
global efterspørgsel på uddannelse og 
viden, har derfor en usikker fremtid.

Odsherreds Efterskole er eksem-
pel på, hvordan en uddannelses-
institution involverer sine elever 
i løsningen af globale udfordrin-
ger gennem brug af servicein-
novation og partnerskaber med 
både danske og udenlandske 
virksomheder. Samtidig er efter-
skolen et eksempel på, hvordan 
innovationsprocesser i uddan-
nelsessystemet kan blive en glo-
bal eksportvare. 

CASE 1 
Dansk uddannelse 
som global eksportvare

Niels Brock gør det – og nu også Odsherreds Efterskole: 
Eksporterer undervisning til Kina. Efterspørgslen 
er stor, og der er tilsyneladende langt igen, før de nye 
vækstøkonomier har mættet deres efterspørgsel efter 
viden og uddannelse.
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Såkaldt telemedicin kan 
sikre en effektiv behand-

ling af patienter med f.eks. kroniske 
lungesygdomme, dårligt hjerte eller 
diabetes. I stedet for at sætte hospita-
let i centrum for behandlingen, flyttes 
dele af behandlingen hjem i patientens 
dagligstue. Telemedicin afspejler des-
uden en udvikling, hvor innovationen 
tager udgangspunkt i brugernes liv. 
Det er bl.a. teknologien, der mulig-
gør de nye telemedicinske løsninger, 
men den designes med udgangspunkt 
i brugernes behov og ressourcer. 

I stort set alle andre europæiske 
lande er telemedicin endnu et anlig-
gende for entusiaster og ildsjæle. Men 
i Danmark er telemedicinen ved at 
flytte fra det perifere og projektorien-
terede niveau og helt ind til kernen af 
de tilbud, et moderne sundhedsvæsen 
tilbyder sine patienter.

Der har i Danmark i de seneste år 
været testet forskellige telemedicin-
ske løsninger i en række projekter. På 
Odense Universitetshospital (OUH) 
har man taget skridtet fuldt ud og ud-
bredt såkaldte patientkufferter til en 
stor del af hospitalets KOL-patienter. 
600-800 patienter med KOL (kronisk 
obstruktiv lungesygdom) udstyres 
hvert år med en patientkuffert og kan 
på denne måde fortsætte behandlin-

gen hjemme i dagligstuen. Det svarer 
til mellem 30 og 50 pct. af alle de KOL-
patienter, som hospitalet indlægger. 

Sigtet med patientkufferten var at 
udvikle et værktøj, som kunne imø-
dekomme den kroniske patients øn-
ske om ikke at være hospitalsindlagt 
længere end højst nødvendigt, og 
samtidig frigøre ressourcer på hospi-
talerne, f.eks. ved at begrænse overbe-
lægningsproblemerne på især de me-
dicinske afdelinger.

Patientkufferten er udviklet i et 
samarbejde mellem OUH og virksom-
heden Medisat. Patientdelen består af 
en specialudviklet, transportabel en-
hed med skærm og måleudstyr, der 
gør det muligt for patienten at måle 
f.eks. blodtryk i hjemmet og overføre 
data til læger på hospitalet. Lægedelen 
er en arbejdsstation, som gør det mu-
ligt for lægen/sygeplejersken at gen-
nemføre en videokonsultation med 
patienten. Det er også gennem denne 
enhed, at lægen modtager patientens 
data. 

Det telemedicinske udstyr instal-
leres hos patienten efter udskrivelse 
fra hospitalet. Patient og behandler 
ser hinanden og taler sammen i real-
tid via skærm og indbygget mikrofon. 
Foreløbige undersøgelser viser, at pa-
tientkufferten har halveret genind-

læggelsesraten hos denne gruppe pa-
tienter. Da en sengeplads på et dansk 
sygehus i gennemsnit koster 14.000 
kr. om dagen, er der store økonomiske 
perspektiver i telemedicin.

CASE 2  
Patienter som medskabere af 
fremtidens telemedicin

Der er et stort behov for innovation og nye løsninger 
i det stadig mere omkostningstunge sundhedsvæsen. 
Et voksende europæisk marked for telemedicin vidner 
om, at man også uden for Danmark er begyndt at 
interessere sig for, hvordan sundhedsvæsenet kan 
organiseres anderledes.

Patientkufferten er et eksempel 
på, hvordan den teknologiske 
udvikling – når den samtænkes 
med brugernes ressourcer og 
dagligdag via brugerdreven in-
novation – kan føre til innovative 
løsninger. Projektet viser samti-
dig, hvordan et OPI-samarbejde 
mellem aktører i det danske 
sundhedsvæsen, forskere og en 
privat virksomhed, med brug 
af systemet som testplatform og 
med hjælp fra strategiske desig-
nprocesser, kan skabe løsnin-
ger, der ikke alene adresserer 
et voksende globalt marked for 
velfærdsteknologi, men frigør 
ressourcer i et presset sundheds-
system og giver det stigende antal 
kronikere en højere livskvalitet. 
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Ifølge skøn fra bl.a. inve-
steringsbanken J.P. Mor-

gan vil sociale investeringer kunne 
udvikle sig til et marked i størrelses-
ordenen 100 milliarder euro. 

Sociale iværksættere som Specia-
listerne udgør et vigtigt laboratorium 
for innovative velfærdsløsninger i 
Danmark. De sparer samfundet for 
enorme udgifter til førtidspension 
og andre overførselsindkomster og 
skaber meningsfyldt arbejde for men-
nesker, der ellers ville stå uden for ar-
bejdsmarkedet. 

Specialisterne blev startet i 2004 
af Thorkil Sonne, der selv har en søn 
med diagnosen infantil autisme. Efter 
at have erfaret, at det danske arbejds-
marked ikke er gearet til mennesker 
med autisme, besluttede Thorkild 
Sonne sig for at skabe en virksomhed, 
hvor autisters blik for systematik og 
detaljer vendes til en konkurrence-
mæssig fordel. Specialisterne ansætter 
autister til at teste it-systemer og mo-
biliserer på den måde ressourcer, der 
ikke tidligere blev set som værdifulde 
for arbejdsmarkedet. Social innova-
tion handler netop om at udvikle nye 
løsninger på samfundsproblemer, så 
der skabes både økonomisk og social 
værdi. 

Specialisterne opererer på mar-
kedsvilkår med bl.a. at teste mobil- og 
computersoftware for private virk-
somheder og offentlige organisatio-
ner. I Danmark drives Specialisterne 
som en socialøkonomisk virksomhed, 
hvor overskuddet går til at udvikle 
virksomheden og dens medarbejdere 

samt til at skabe endnu flere arbejds-
pladser. Specialisterne tilbyder også 
arbejdsevneafklaringsforløb, ligesom 
den giver unge autister mulighed for 
at gennemføre en Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU) med det 
formål at udvikle deres personlige, so-
ciale og faglige færdigheder.

I dag ejes Specialisterne af Specia-
list People Foundation – en fond, der 
arbejder for at skabe en million ar-
bejdspladser på verdensplan til men-
nesker med autismespektrumfor-
styrrelser. Virksomhedskonceptet er 
blevet udviklet løbende og findes nu 
udførligt beskrevet i en model, der 
danner udgangspunktet for de nye 
specialistvirksomheder, der startes 
uden for Danmarks grænser. 

Konceptet er i dag udbredt til en 
række europæiske lande samt flere 
stater i USA. Også Singapore har vist 
interesse for virksomhedskonceptet. 
Forud for fondens arbejde med at ud-
brede konceptet internationalt ligger 
tilkendegivelser om interesse fra mere 
end 60 lande og fra 35 amerikanske 
stater. Internationale medier som Der 
Spiegel, BBC og Harvard Business 
Review har omtalt virksomheden, og 
i 2009 figurerede Specialisterne på 
Wired Magazines Smart List over 12 
idéer, som kan forandre verden.

Fordi lande har forskellige vel-
færdssystemer, er der stor forskel på, 
hvordan de nye specialistvirksomhe-
der finansieres i de indledende faser. 
I Skotland har en socialøkonomisk 
virksomhed adopteret konceptet og 
startet en afdeling af Specialisterne 

som en del af sin eksisterende orga-
nisation. I Island har en forældreor-
ganisation bygget en afdeling, og på 
den anden side af Atlanten har den 
amerikanske stat Delaware, anført af 
guvernøren, anmodet Specialisterne 
om bistand til at starte en amerikansk 
udgave. Fælles for udbredelsen af kon-
ceptet er, at fonden følger opstarten af 
de nye specialistvirksomheder tæt.

Specialisterne er et eksempel på 
den nye bølge af sociale iværk-
sættere, der bruger social inno-
vation som redskab til at udvikle 
løsninger på samfundsmæssige 
og globale udfordringer. Specia-
listerne har tiltrukket stor op-
mærksomhed – også i udlandet, 
hvor sociale virksomheder vin-
der frem i stadig større grad. I 
takt med at flere og flere bliver 
diagnosticeret med autisme, er 
behovet for arbejdspladser, der 
ikke blot kan rumme disse pro-
filer, men som også kan udnytte 
deres særlige kompetencer, ste-
get. Fonden bag Specialisterne 
erfarer, at det – hvis virksom-
hedskonceptet skal skaleres in-
ternationalt – kræver stor indsigt 
i andre landes lovgivning og be-
skæftigelsessystemer. 

CASE 3 
Specialisterne – social innovation 
hånd i hånd med forretning

I Europa er sociale virksomheder i hastig fremvækst. I 
dag arbejder op imod 11 millioner europæere i forskellige 
former for sociale virksomheder. 
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Men en af forudsætnin-
gerne for, at det innova-

tionspotentiale, som medarbejdere og 
borgere repræsenterer, kan realiseres, 
er en stærk organisatorisk infrastruk-
tur. En sådan infrastruktur omfatter 
bl.a. kompetencerne til at screene og 
udvælge de bedste idéer og sætte de 
rette mennesker på holdet i den videre 
proces.

På den ene side er åben innovation 
og brugerdreven innovation vigtige 
metoder, når det gælder om at gene-
rere idéer og afdække nye behov. Men 
relationer til erhvervsliv, eksperter og 
forskere er afgørende parametre, hvis 
innovationerne skal have effekt og 
omsættes i konkrete, markedsparate 
produkter.

Idéklinikken på Aalborg Sygehus 
er et godt eksempel på, hvordan vel-
færdssamfundets frontmedarbejdere 
sammen med borgere kan skabe for-
andring og innovation, når infra-
strukturen er på plads. På Idéklinik-
kens hjemmeside kan medarbejdere, 
patienter, pårørende og andre bor-
gere henvende sig for at få professionel 
hjælp til at komme videre med deres 
idé. Idéklinikken er inspireret af prin-
cipperne bag åben innovation: De fle-

ste idéer, der indsendes til Idéklinik-
ken, udspringer af hverdagens møder 
mellem professionelle og borgere.

Gennem Idéklinikken er der de 
seneste to år udviklet over 300 idéer 
– fostret af læger, sygeplejersker, for-
skere, portører og andre ansatte. Ud 
af de 300 idéer er 16 blevet patenteret. 

Idéklinikken er et direkte resultat 
af Aalborg Sygehus’ innovationsstra-
tegi fra 2008 og var i opstartsfasen del-
vist finansieret af sygehuset og delvist 
af EU-midler, herunder Vækstforum i 
Nordjylland. I dag finansieres Idékli-
nikken alene af Region Nordjylland 

samt af de royalties, som klinikken 
modtager som følge af allerede paten-
terede løsninger. 

Idéklinikken samarbejder med 
Oslo Universitetshospital i Norge og 
Sahlgrenska Universitetshospital i 
Göteborg, og Idéklinikken vil nu for-
søge at udvikle samarbejdet til en fæl-
les nordisk platform for innovation. 
Ved at udbygge samarbejdet sikrer 
man samtidig en større population, 
hvilket kan være afgørende, når det 
handler om at forbedre behandlingen 
af sjældne lidelser.

CASE 4  
Idéklinikken baner 
vej for åben innovation

Det danske samfund og danske arbejdspladser 
er kendetegnet ved en flad struktur og en åben 
kultur, der gør medarbejdere og borgere til oplagte 
forandringskilder. 

Idéklinikken er et eksempel på, hvordan fremtidens velfærdsløsninger 
skal udvikles i tæt samarbejde med brugerne, og på hvordan det kan føre 
til udviklingen af nye patenter og nye kommercielle produkter. Mange 
af de idéer, som Idéklinikken har hjulpet til verden, er inkrementelle in-
novationer eller add-ons til allerede eksisterende produkter og ikke op-
findelser, der i sig selv ville kunne bære en hel virksomhed. Klinikkens 
vigtigste opgave er at sikre, at innovationen videreudvikles der, hvor vi-
den og produktionsfaciliteter allerede findes. Idéklinikken tilstræber at 
slippe idéen, når den er tilstrækkelig tæt på produktion, og er dermed en 
slags fødselshjælper og brobygger mellem det sundhedsfaglige miljø og 
virksomheder, universiteter og forskningsmiljøer. 
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Det er afgørende, at ud-
dannelsessystemet også 

ruster kommende generationer med 
kompetencer, som gør dem i stand 
til at generere gode idéer og omsætte 
dem til faktiske produkter og service-
ydelser. 

En rapport udarbejdet af Fonden 
for Entreprenørskab fastslår, at Dan-
mark halter bagefter, når det gælder 
om at integrere innovation og iværk-
sætteri i undervisningen. Men Dan-
mark burde ifølge eksperter have alle 
forudsætninger for at give elever og 
studerende kompetencer inden for 
disse discipliner. 

Innovationsklasserne på handels-
gymnasiet i Vejle demonstrerer, hvor-
dan undervisning i innovation og 
iværksætteri kan sættes på skoleske-
maet, så eleverne opnår kompetencer, 
der gør dem i stand til på sigt at starte 
deres egne virksomheder. 

Gennem undervisning, der kombi-
nerer det faglige med det handlings-
orienterede, bliver de unge fortrolige 
med innovationsprocessens faser fra 
idé og idégenerering til udvikling, 
salg og markedsføring af et færdigt 
produkt. Mange elever starter leve-
dygtige virksomheder, og innovati-
onsklasserne har en tårnhøj gennem-
førelsesprocent.

Som et af de første gymnasier i 
landet indførte Vejle Handelsskole for 
ti år siden en rendyrket innovations-
linje. Innovationsklasserne startede, 
da uddannelsesleder Ruben Krogh 
fik en god idé. Mange af eleverne kom 
fra familier af selvstændige erhvervs-
drivende og havde derfor en naturlig 
interesse for selv en dag at starte deres 

egne virksomheder. 
 Ruben Krogh samlede en klasse 

af interesserede elever, og i fælles-
skab startede klassen en virksomhed, 
der via nettet solgte klassiske danske 
småkager i blikdåser. Småkagerne 
blev sponseret af den lokale småka-
geproducent Kjeldsens, mens TNT 
forestod forsendelsen til kunder i hele 
verden. Året efter udviklede koncep-
tet sig yderligere, og i dag er det så-
ledes et krav, at elever i gymnasiets 
innovationsklasser starter deres egen 
virksomhed fra grunden med forret-
ningsplan, CVR-nummer og formali-
seret banksamarbejde.

Innovationslinjen har sået frøene 
til en lang række vækstvirksomhe-
der i lokalområdet, der sælger alt fra 
minkpelse til digitale serviceydelser 
og særligt sunde fødevarer, og flere af 
virksomhederne har modtaget ventu-
rekapital i millionklassen. Desuden 
har den handlingsorienterede pæda-
gogik haft målbare resultater på skole-
gangen: Beståelsesprocenten er steget 
og frafaldet så godt som forsvundet, 
selv om linjen rent faktisk tiltrækker 
mange af de elever, som folkeskolen 
erklærer ”måske egnede” til gymna-
siet. Den lave frafaldsprocent betyder 
også, at der er bedre råd til at sikre 
de nødvendige faciliteter, så eleverne 
ikke skal drive virksomhed fra mors 
og fars køkken. 

Til handelsgymnasiet er knyttet 
et ”IDEA House”, hvorfra de mest 
ambitiøse elever har mulighed for at 
drive deres virksomhed. Professio-
nelle møderum, print- og kopifacili-
teter, sekretærfunktion osv. betyder, 
at virksomhederne kan drives pro-

fessionelt. Desuden holder huset må-
nedlige netværksmøder, hvor dørene 
åbnes for lokale iværksættere. Erfarne 
erhvervsdrivende tilknyttes de nye 
virksomheder som mentorer, og ved 
særlige company walks får virksom-
hederne desuden mulighed for at 
fremlægge forretningsplaner for inte-
resserede investorer. 

Faktisk starter fødekæden til de 
nye virksomheder langt tidligere. 
Vejle Kommune har sat innovation på 
skoleskemaet helt nede i folkeskolen. 
Bl.a. via Projekt Edison, hvor kommu-
nens 7.-klasser arbejder struktureret 
med innovation og udvikler koncep-
ter og produkter, som kan løse sam-
fundsmæssige udfordringer.

Innovation fylder ikke meget 
på skoleskemaet i det danske 
uddannelsessystem, men Vejle 
Handelsskole viser, hvordan 
eleverne – gennem systematisk 
undervisning i innovation og 
entreprenørskab og i samarbejde 
med det lokale erhvervsliv – op-
når kompetencer til at tænke nyt 
og kreativt, se muligheder og 
ikke mindst omsætte idéerne til 
faktisk værdi. Ud over at geare 
den fremtidige arbejdskraft til 
innovation, har projektet stor 
betydning for at udklække en ny 
generation af iværksættere. 

CASE 5 
Innovation på skoleskemaet i Vejle

Kreativitet og innovationskraft er helt centrale 
forudsætninger, hvis danske virksomheder skal være 
konkurrencedygtige i en globaliseret økonomi. 
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I Danmark har en række 
virksomheder fokus på 

de muligheder, der ligger i et poten-
tielt nyt energimarked, og det er med 
en stor innovationskraft til følge. Et 
eksempel på intensiv forskning og in-
novation i energisektoren er DONG 
Energys datterselskab Inbicon. 

I 1990’erne begyndte det daværen-
de energiselskab Elsam at eksperimen-
tere med at udvinde energi af strå og 
træflis. Tanken var, at affald fra blandt 
andet landbrugsproduktion ikke skul-
le gå til spilde, men udnyttes til energi-
produktion. I slutningen af 90’erne var 
de grundlæggende teknikker på plads, 
da det lykkedes at finde en metode til 
fremstilling af andengenerationsbio-
ethanol. Inbicons teknologi baserer sig 
bl.a. på en speciel forbehandling af den 
biomasse, som bioethanol udvindes af. 

 Udviklingen af Inbicon har invol-
veret samarbejder med både private 
partnere og universiteter som f.eks. 
DTU. Derudover har Inbicon mod-
taget EU-støtte til bl.a. byggeri af to 
testanlæg i Fredericia i 2002, hvor EU 
betalte halvdelen af et budget på 15 
millioner euro.

Da Elsam i 2006 fusionerede med 
en række andre danske energiselska-
ber, overtog fusionsselskabet, DONG 
Energy, projektet, og i 2007 blev Inbi-
con etableret som et datterselskab til 
DONG Energy. I 2009 byggede Inbi-
con et anlæg i Kalundborg for fortsat 
at kunne udvikle teknologien. I dag er 
Inbicon et vigtigt led i DONG Ener-
gys grønne strategi og en platform for 
fortsat forskning og innovation.

Inbicons hovedprodukt er i øjeblik-
ket salg af licenser til brug af Inbicons 
teknikker. Egentlig opførelse af nye 
anlæg er meget kapitalkrævende og 
forudsætter videreudvikling af tekno-
logien. Inbicons anlæg i Kalundborg 
er i øjeblikket under ombygning, så 
det kan bruges til test af næste genera-
tion af Inbicon-produkter og til videre 
innovation. 

Det forventes, at Inbicons bioetha-
nolproduktion i løbet af de næste 5 år 
kan få betydning for transportsekto-
ren. Dog er den videre udvikling og 
kommercialisering afhængig af po-
litisk vilje og rammebetingelser, der 
understøtter denne type energipro-
duktion.

CASE 6  
Inbicon skaber fremtidens 
energisektor 

Udvikling af nye teknologier til energiproduktion står 
højt på innovationsdagsordenen, og effektiv udvinding 
af vedvarende, bæredygtig energi er en af de største 
udfordringer i dag.

Inbicon er et eksempel på, hvor-
dan nye partnerskaber mellem 
virksomheder inden for bl.a. en-
zym- og landbrugsproduktion 
og forskningsinstitutioner kan 
bidrage til at revolutionere sek-
torer, heriblandt energisektoren. 
DONG Energys grønne strategi 
har skabt en efterspørgsel efter 
ny teknologi, som Inbicon har 
reageret på. Projektet viser sam-
tidig, hvordan den nye ressource-
økonomi og en øget bevidsthed 
om ressourcegenanvendelse sæt-
ter gang i en række nye erhvervs-
eventyr på områder, hvor Dan-
mark står stærkt. Testanlægget i 
Kalundborg vil kunne tiltrække 
international opmærksomhed 
fra lande og virksomheder, der 
ønsker at følge samme spor. 
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Præmisserne for at drive 
virksomhed står foran en 

markant overhaling. I takt med at pri-
sen på ressourcer stiger, bliver evnen 
til at minimere ressourceforbruget 
afgørende for virksomheders konkur-
rencedygtighed. 

Udviklingen baner vej for en ny ge-
neration af virksomheder, der er spe-
cialiseret i at genanvende ressourcer 
på måder, der er både økonomisk og 
ressourcemæssigt bæredygtige. Suc-
cesfuld genanvendelse forudsætter en 
innovativ tankegang, både hvad angår 
forarbejdningsprocesserne og den 
måde, materialerne skal genanvendes 
på. Det handler ikke kun om at gen-
skabe de oprindelige produkter (f.eks. 
genbrug af vandflasker), men også om 
at sikre, at de produkter, der er resul-
tatet af genanvendelsesprocessen, lig-
ger højere oppe i værdikæden end de 
produkter, der er udgangspunktet for 
genanvendelsen. 

Danmark og danske virksomhe-
der har et stærkt udgangspunkt for at 
blive en aktiv del af den nye ressour-
ceøkonomi. Stram lovgivning på bl.a. 
affaldsområdet har skabt en stærk 
generation af virksomheder på områ-
det og udviklet et vidensgrundlag og 
mindset, som også kan komme nye 
virksomheder til gavn.

Genan blev grundlagt i 1990 i Vi-
borg og er i dag verdens største inden 
for genanvendelse af bildæk med afde-
linger i Danmark, Tyskland og snart 

også USA. 
 Høje priser på rågummi og et EU-

forbud mod deponering af brugte dæk 
har sat et øget fokus på genanvendelse 
af råmaterialer fra de 1,3 millioner ton 
dæk, der årligt kasseres på verdens-
plan. Genan har skabt sig et stærkt 
forretningsområde ved at omdanne 
brugte bildæk til gummipulver, som 
genanvendes i kunstgræsbaner og til 
at optimere asfaltbelægninger. Gum-
mipulveret erstatter dermed nyud-
vundet gummi, der kræver en res-
sourcetung proces. 

Grundlæggeren af Genan, Bent A. 
Nielsen, havde i forvejen et grundigt 
kendskab til dæk via sine to andre 
virksomheder. Han er dels indeha-
ver af Hjulcentret med centre i både 
Danmark og udlandet, dels af en re-
gummieringsfabrik i Danmark, hvor 

brugte dæk bliver udstyret med nyt 
gummi. Den teknik kan det langtfra 
betale sig at bruge på alle brugte dæk. 
Derfor ønskede han at komme pro-
blemet med brugte dæk til livs på en 
anden måde. 

Genans forretning hænger i høj 
grad sammen med den lovgivning, 
som i 1995 forbød afbrænding af dæk. 
I samarbejde mellem det daværende 
Told og Skat og Miljøstyrelsen blev 

der indført en afgift på import af dæk, 
og midlerne blev brugt på at tilbyde 
gratis indsamling af dæk fra værkste-
der og forhandlere, hvorefter dækkene 
blev transporteret til genanvendel-
sesvirksomheder, heriblandt Genan. 
Denne ordning var forudsætningen 
for Genans vækst og innovation. 

For at afsætte de produkter, der 
laves af den genanvendte gummi, 
har Genan været nødt til selv at gøre 
meget for at opdyrke et marked og 
flytte købere fra jomfruprodukter til 
genanvendelsesproduktet. I dag har 
aftagerne økonomisk set interesse i at 
købe genanvendelsesprodukter af høj 
kvalitet frem for jomfruprodukter, og 
Genans primære innovationsproces-
ser finder sted i tæt samarbejde med 
aftagerne.

Genan er et klart eksempel på, hvordan efterspørgselsdrevet innovation 
baner vejen for nye industrier og gør Danmark førende på området for 
genanvendelse. Betydningen af visionær lovgivning har været stor for 
Genan, for uden en stram lovgivning om afgifter og indsamling af dæk vil-
le genanvendelsesvirksomheden ikke have haft mulighed for at udvikle sig 
til en global virksomhed. Innovationer af nye produktionssystemer, der er 
smart designet, er også vigtige for, at Genan kan opdyrke nye markeder og 
varetage en samfundsnyttig opgave. Potentialet for at gentage succesen er 
enormt, bl.a. inden for byggebranchen, hvor f.eks. entreprenørvirksom-
heden NCC arbejder med nye systemer til genanvendelse af materialer i 
bygge- og anlægsbranchen. 

CASE 7 
Genan viser vej til den nye 
ressourceøkonomi

Verden står over for en global ressourcekrise. Den knappe 
adgang til livsnødvendige ressourcer som fødevarer, 
rent drikkevand, energi samt forskellige mineraler og 
jordarter bliver en af det 21. århundredes allerstørste 
økonomiske udfordringer. 

HVAD KAN VI LÆRE?
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Flere danske virksom-
heder har allerede spids-

kompetencer inden for udviklingen af 
teknologiske løsninger, der kan redu-
cere spild i landbruget, bl.a. i form af 
mindsket forbrug af vand og gødning. 
En anden udfordring, der indbyder 
til nye innovative løsninger, er res-
sourcespild som følge af fejltørring og 
fejlhåndtering af de høstede afgrøder. 
Denne udfordring udgør et stort pro-
blem for landbrugsproduktion verden 
over. Ud over store økonomiske tab 
fører reduceret høst til sult og øget 
fattigdom som følge af stigende priser 
på afgrøder. Dertil kommer en unø-
dig miljøbelastning, idet bl.a. vand og 
gødning går til spilde.

Fejl i ensilering af græs og majs 
samt tørring af korn og frø løber her-
hjemme op i et årligt tab på omkring 
350 millioner kr. For den enkelte land-
mand kan tabet løbe op i 750.000 kr. 
og udgør dermed en betydelig risiko-
faktor.

 Et eksempel på en virksomhed, der 
har set forretningsmuligheder i at løse 
udfordringen, er Webstech. Virksom-
heden blev grundlagt af Ole Green i 
2009 og arbejder med at løse proble-
merne med ressourcespild i landbru-
get. Webstech har udviklet et system 

til trådløs overvågning af biomasse, 
som kan give besked, hvis biomassen 
skifter temperatur eller fugtighed. På 
den måde kan man gribe ind i tide og 
undgå at kassere store mængder af-
grøde.

Webstechs teknologi er udviklet i 
forbindelse med en ph.d.-afhandling, 
som Ole Green udarbejdede ved Aar-
hus Universitet. Undervejs i forsk-
ningsprojektet blev der taget et patent, 
som blev grundlaget for Webstechs 
forretning. 

Siden virksomheden blev grund-
lagt, har den haft et kontinuerligt ud-
viklingssamarbejde med både Aarhus 
Universitet og Teknologisk Institut. 
Derudover har Webstech samarbej-
det med både DTU, SDU og KU. For 
Webstech er konstant udvikling og 
produktinnovation en forudsætning 
for at være konkurrencedygtig. Land-
brugssektoren er generelt en konserva-
tiv sektor, som er præget af lav risiko-
vilje, når det kommer til investeringer 
i ny og uprøvet teknologi. Derfor er 
konstant innovation, udvikling og af-
prøvning en forudsætning for succes.

Siden virksomhedens start har 
investorerne Agro Business Park og 
Østjysk Innovation været involveret i 
Webstech og bidraget med kapital til 

den højteknologiske innovation, som 
Webstech bygger på. Webstech har i 
år ordrer for 10 millioner kr., og alle 
midler går til videre udvikling af pro-
dukter og teknologi. På nuværende 
tidspunkt har Webstech to produkter 
til overvågning af ensilage hhv. korn 
og frø, mens teknologi til overvågning 
af frugt og grøntsager er under udvik-
ling.

CASE 8  
En ressourceeffektiv 
landbrugssektor

Den stærke landbrugssektor giver danske 
virksomheder en stærk platform for udvikling 
af nye løsninger, der kan hjælpe fremtidens 
fødevareproduktion til at blive endnu mere effektiv og 
ressourcebesparende. 

Webstech er et godt eksempel på, 
hvordan en visionær entreprenør 
– i tæt samarbejde med univer-
sitets- og forskningssektoren 
og med god indsigt i en specifik 
sektors særlige problemer – kan 
udvikle en højteknologisk inno-
vation med stort potentiale til at 
løse udfordringer i landbrugs- og 
fødevaresektoren på globalt plan. 

HVAD KAN VI 
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Danmark har – takket 
være mangeårige innovationsproces-
ser – store forspring i at levere løsnin-
gerne.

Vejrlig og klima i Danmark egner 
sig godt til frøavl, og Danmark har 
igennem mere end 100 år opbygget en 
førerposition inden for dyrkning og 
forædling af græs-, kløver- og havefrø. 
Samtidig er der udviklet stor og glo-
balt førende viden på området. Dan-
mark tegner 40 pct. af EUs samlede 
produktion af græs- og kløverfrø og 
75 pct. af verdens produktion af spi-
natfrø. I 2010 var den samlede eksport 
af frø fra Danmark på 1,8 milliarder 
kr.

 Frøbranchen er en af de mest in-
novative i dansk landbrug. Virksom-
hederne i branchen har indgående 
kendskab til markedernes behov, og 
forædlingen af frø foregår i et sam-
arbejde mellem virksomhederne, 
Videncenter for Landbrug og univer-
sitetscentre som AU Flakkebjerg og 

AU Foulum samt KU Life. Univer-
siteterne giver økonomisk støtte til 
dele af den grundlæggende forskning, 
men den primære forædling af frø og 
udvikling af produkter finansieres af 
branchen selv.

En ny retning inden for forædling 
i landbruget generelt er genom-se-
lektion, som frøbranchen i Danmark 
også forsker i. Med traditionelle for-
ædlingsmetoder tager det lang tid at 
udvælge planter med den ønskede 
egenskab og dernæst avle på disse 
planter. Med genom-selektion kan 
man optimere forædlingsprocesserne 
væsentligt og hurtigere producere nye 
produkter. Teknikker og udstyr til 
genom-selektion er over de seneste år 
blevet billigere og hurtigere, og meto-
derne spås et stort potentiale i frem-
tiden.

Frøbranchen er et godt eksempel 
på en gammel industri, som har 
formået at forblive innovativ og 
i fortsat udvikling, takket være 
et mangeårigt samarbejde mel-
lem landbrug, virksomheder og 
forskningsenheder. I disse år står 
branchen over for et muligt gen-
nembrud i forædlingsmetoder 
og -teknikker, der rammer plet 
i forhold til en voksende global 
efterspørgsel. Et fortsat markeds-
lederskab kræver, at branchen 
fortsat formår at være på forkant 
med udviklingen og satser på in-
novation. 

CASE 9 
Frøforædling som ny dansk 
eksportsucces 

Klimaforandringer og politisk regulering ændrer 
forudsætningerne for landbruget verden over og medfører 
et behov for at tilpasse dyrkningsmetoderne. I områder, 
der i stigende grad rammes af tørke, er efterspørgslen 
efter tørkeresistente afgrøder enormt. Og andre steder, 
hvor man kæmper med store vandmængder og stigende 
krav til et større udbytte, er der brug for afgrøder med 
andre egenskaber. Alt sammen skal det ske under stort 
hensyn til miljøet og med minimal brug af sprøjtemidler, 
gødning og vanding. 

HVAD KAN VI 
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Det globale marked for 
rensning af vand og spil-

devand til industrien ventes at vokse 
med 8 milliarder dollar frem mod 
2016. Herhjemme peger flere eksper-
ter på, at skrappe danske miljøkrav 
har drevet innovation inden for bl.a. 
området for rensning af spildevand. 
Derfor besidder en række danske virk-
somheder de teknologier, der nu og i 
fremtiden vil efterspørges globalt. Ud-
nyttes mulighederne, kan det betyde 
øget beskæftigelse og eksport.

Danske Envotherm har udviklet 
en teknologi, der kan rense industrielt 
spildevand ved hjælp af inddampning. 
Vandet destilleres, så det kan udledes 
som almindeligt spildevand eller gen-
anvendes. Tidligere måtte det destru-
eres eller gennemgå en omkostnings-
fuld rensningsproces. Takket være 
inddampningsteknologien kan vandet 
nu renses for omtrent en tredjedel af 
de omkostninger, som konkurrerende 
løsninger koster. 

Envotherm blev etableret af to tid-
ligere Mærsk-medarbejdere. Robert 
Buch Hansen, der har en baggrund 
som installatør og programmør, og Ri-
chard Dine Schmidt, der er kemiinge-
niør. Sammen med Vibeke Svendsen, 
uddannet revisor og tidligere ansat 
hos bl.a. KPMG, blev Envotherm stif-
tet tilbage i 2006, mens alle tre stadig 
arbejdede på fuld tid ved siden af. 

Det første anlæg blev solgt til en 
tysk virksomhed i 2007. Da krisen 

ramte i 2008, kontaktede virksom-
heden Flyvestation Karup, der var 
interesserede i teknologien, fordi 
vaskevandet fra vedligeholdelsen 
af stationens helikoptere er forure-
net af tungmetaller. Samme år skød 
Vækstfonden 8 millioner kr. ind i En-
votherm mod en ejerandel på 45 pct. 
Det var den kapitalindsprøjtning, der 
fik udviklingen til at rulle.

To år senere, i 2010, modtog virk-
somheden en garantistøtte fra For-
nyelsesfonden på 14,9 millioner kr. 
Garantistøtten gives til nye virksom-
heder, der har en moden, innovativ 
velfærdsløsning, som potentielle af-
tagere tøver over for. Garantien kan 
udgøre den sikkerhed, der minimerer 
kundens risiko ved et køb. 

 Samme år blev Envotherm op-
mærksomme på, at inddampningstek-
nologien, ET Carwash, kan anvendes i 
bilvaskehaller. ET Carwash renser og 
genanvender størstedelen af de 130-
150 liter vand, som en bilvask bruger. 
I stedet for at ryge i kloakken renses 

vandet og bruges næste gang, en ny 
kunde kører sin bil ind i vaskehallen. 
I alt spildes blot 3-5 liter vand per bil-
vask, og anlæggene har en gennem-
snitlig tilbagebetalingstid på tre år.

Envotherm har modtaget flere hen-
vendelser fra det kinesiske marked, 
men har indtil nu været tilbageholden-
de med at gå ind på det fjerne marked 
mod øst. Imidlertid har virksomheden 
indgået et samarbejde med Danfoss, 
der betyder, at Envotherm opstiller et 
anlæg, der skal rense spildevand på en 
af Danfoss’ kinesiske fabrikker. 

I øjeblikket arbejder virksomheden 
med at udvikle et energibesparende 
renseanlæg til vaskerier, hvor op til 90 
pct. af vandet genanvendes. Det kan 
give store miljøfordele, da trækket på 
rentvandsressourcerne nedbringes. 
Samtidig betyder genanvendelsestek-
nologien, at langt mindre vand ud-
ledes som spildevand. Udviklingen 
støttes af Fornyelsesfonden med 2,9 
millioner kr.

HVAD KAN VI LÆRE?

CASE 10  
Dansk virksomhed forsyner
verden med rent vand 

Verden står over for en række store udfordringer på 
klima- og miljøområdet. Mange steder i verden er vand 
en knap ressource, og fordi vand også er uundværligt 
i de fleste industrielle produktionsprocesser, er der 
stigende behov for nye teknologier, der kan reducere de 
økonomiske og miljømæssige omkostninger.

Envotherm er et godt eksempel på en dansk virksomhed, der har udviklet 
en teknologi, der kan bringes i anvendelse inden for mange industrier, og 
som samtidig adresserer en af vor tids største udfordringer: manglen på 
rent vand. Envotherm har arbejdet tæt sammen med flere store virksom-
heder, og senest er Danfoss med til at bane vejen for et muligt dansk væk-
steventyr mod øst.

DANSKE EKSEMPLER 
PÅ DEN NYE INNOVATIONS-

TÆNKNING 
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En succesfuld indtræden 
på markederne i Asien, 

Afrika, Latinamerika og Østeuropa 
forudsætter innovative produkter og 
forretningsmodeller, som er specielt 
tilpasset behov, stukturer og prisni-
veauer i markederne. Nøglen til suc-
ces ligger i evnen til at skabe forret-
ningsmodellen i samarbejde med de 
lokale indbyggere og brugere. 

Der er flere fordele ved at satse på 
innovation til BoP-markedet. Dels er 
markedspotentialet meget stort, dels 
har der vist sig en ’reverse innovation 
effect’, som betyder, at innovation 
målrettet BoP-markederne kan få en 
positiv effekt på andre markeder. Det 
skyldes, at innovationerne typisk må 
tage udgangspunkt i en anvendelse 
af begrænsede ressourcer for at holde 
prisen nede. I takt med at den globale 
ressourcekrise tager til i omfang, bli-
ver dette et stadig vigtigere konkur-
renceparameter. 

En række større danske virksom-
heder er allerede engageret i at udvikle 
produkter til BoP-markeder i Afrika 
og Sydøstasien. 

Blandt dem er Grundfos LI-
FELINK, en dattervirksomhed til 
Grundfos, der har specialiseret sig i 
sikker og bæredygtig forsyning af rent 
vand til mindre samfund i Østafrika. 
Forsyningssystemet baserer sig på en 
pumpeteknologi drevet af solenergi 
og udnytter på den måde de ressour-
cer, der er lokalt tilgængelige. Bruger-
ne af vandpumperne betaler via deres 

mobiltelefon for det vand, de bruger. 
Grundfos har med Grundfos LIFE-

LINK formået at kombinere sine egne 
kernekompetencer inden for pumper 
med de muligheder, der ligger i det 
nye marked. De har fokuseret på at 
udvikle en forretningsmodel, som er 
bæredygtig i sig selv, og derved sikre, 
at kundeforholdet kan fortsætte, så 
længe lokalsamfundene ønsker det, 
uden at være afhængige af udviklings-
midler til fortsat drift. 

Grundfos har ikke modtaget støtte 
til udviklingen af produkt og forret-
ningsmodel, men i Østafrika har Da-
nida og de lokale ambassader spillet 
en vigtig rolle som kontaktformidlere 
til relevante aktører i lokalsamfundet. 
Med udgangspunkt i Nordthailand 
arbejder Grundfos LIFELINK i øje-
blikket på at tilpasse deres produkter 
og forretningsmodel til det sydøst-
asiatiske marked, ligesom etablering i 
Indien også er på tegnebrættet. 

Den løbende udvikling af produk-

ter og service foregår i dialog med 
slutbrugeren. Endvidere arbejdes der 
også på at udvide samarbejdet med 
udviklingsorganisationer samt med 
partnere inden for landbrug.

CleanStar Mozambique er et andet 
eksempel på et større dansk selskab, 
der har kastet sig over BoP-markedet. 
Virksomheden er resultatet af et sam-
arbejde mellem danske Novozymes og 

den amerikanske venturefond Clean-
Star Ventures. Novozymes ønskede 
at finde en forretningsmodel for BoP-
markederne og gik i 2009 ind i samar-
bejdet med CleanStar Ventures.

Porteføljen af produkter og ydelser 
dækker både skovbevaring, fødeva-
reproduktion og levering af energi. 
Et stort problem i store dele af Afrika 
er adgangen til energi. CleanStar Mo-
zambique leverer bl.a. ethanol-base-
rede blus til madlavning som erstat-
ning for de traditionelle kulbaserede. 
Brugen af ethanol frem for kul skaber 
bedre sundhedsvilkår og begrænser 
skovrydning. 

Novozymes har leveret enzymtek-
nologi til ethanol-brændsel samt ma-
nagement-ekspertise, mens CleanStar 
Ventures har stået for de lokale ope-
rationer. Den primære innovation har 
ligget i udviklingen af en bæredygtig 
forretningsmodel for CleanStar Mo-
zambique. 

CASE 11 
Innovation med fokus
 på ’bunden af pyramiden’

Eksport- og indtjeningsmæssigt ligger der store poten-
tialer i de såkaldte Bottom of the Pyramid-markeder, 
forkortet BoP. Ifølge tal fra World Ressource Institute 
repræsenterer jordens fire milliarder mindst velhavende 
forbrugere et marked på 5.000 milliarder dollar årligt.

En lang tradition for brugerinvolvering, strategisk design og social inno-
vation giver danske virksomheder en række fordele i forhold til at inno-
vere løsninger på samfundsproblemer til BoP-markedet. Ofte forudsætter 
adgangen til de nye markeder snarere en innovativ tilgang til forretnings-
modellen end til produktet. Både Novozymes og Grundfos har kombine-
ret deres eksisterende kernekompetencer med ny viden om BoP-markedet 
for på den måde at udvikle en ny og bæredygtig forretningsmodel, mens 
Ruby Cup er eksempel på, hvordan de danske uddannelsesinstitutioner 
kan agere rugekasser for innovative startups. 

HVAD KAN VI LÆRE?
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Adgangen til velfungeren-
de testmiljøer er en for-

udsætning for, at innovationer af nye 
produkter og processer kan få en suc-
cesfuld fremtid på relevante markeder. 
I real world- testlaboratorier udviskes 
grænsen mellem forskning, udvikling 
og brug. Brugerne inddrages i at teste 
prototyper på produkter og systemer 
i deres hverdag på en måde, hvor den 
reelle effekt kan observeres, og der kan 
indsamles viden, som styrker innova-
tionsprocessen yderligere. 

Som et lille men velfungerende 
land med en høj grad af brugerind-
dragelse, en stor teknologiparathed og 
en velfungerende offentlig sektor lever 
Danmark op til præmisserne for vel-
fungerende testmiljøer. 

Der findes da også flere eksempler 
på fuldskala-testplatforme i Danmark. 
Det gælder bl.a. Bornholm, der i disse 
år lægger jord til et testlaboratorium 
for et stort og banebrydende smart-
grid-projekt. Formålet er at demon-
strere effektiv drift af et elsystem, hvor 
flere fluktuerende, vedvarende energi-
kilder kombineres og styres i et intelli-
gent energinet. Projektet er den første 
prototype på, hvordan et smartgrid 
kan komme til at fungere i stor skala. 

Baggrunden for projektet er visio-
nen om, at Danmark i fremtiden skal 
være uafhængig af fossile brændsler. 
For at dette kan lade sig gøre, må den 
energi, der produceres, bruges smar-
tere. Dette kan ske via et system, hvor 
energien allokeres i netværket, alt efter 
hvor den skal bruges, og hvornår den 
er billigst. 

På Bornholm kommer 50 pct. af 

energien fra vedvarende energikilder 
som vind, sol og biomasse. Derfor er 
Bornholm velegnet til at demonstrere, 
hvordan et realtime-marked for energi 
kommer til at se ud i fremtiden, hvor 
langt mere energi vil komme fra ved-
varende energikilder. 

 Projektet på Bornholm løber fra 
medio 2011 og 4 år frem, hvor mindst 
2.000 privatkunder vil deltage i forsø-
get. Budgettet er på 21 millioner euro, 
hvoraf de 12,7 millioner er midler fra 
EU. Projektet foregår i et samarbejde 
mellem en række europæiske forsk-
ningsinstitutioner og virksomheder 
foruden Bornholms egne institutioner 
og myndigheder. 

Også Horsens er vært for flere fuld-
skala-projekter, der i realtid og med 
inddragelse af ”rigtige” brugere skal 
afprøve og udvikle bud på fremtidens 
smart-grid-løsninger med et særligt 
fokus på elbiler.

Fonden Energi Horsens (nu Insero) 
etablerede i 2009 initiativet Insero E-

Mobility og startede dermed opbyg-
ningen af en klynge for innovation 
og udvikling af smart-grid-baserede 
transportløsninger. Insero E-Mobility 
er en medlemsbaseret videnorganisa-
tion, der nationalt og internationalt 
arbejder på at styrke den danske elbil-
sektor. 

Klyngen står bl.a. bag projektet 
”Prøv1elbil”, hvor 100 familier over en 
periode på tre måneder hverdagstester 

en elbil. Projektet er iværksat i et sam-
arbejde mellem Teknologisk Institut, 
NRGi, Hedensted og Horsens kom-
muner samt Insero. Projektet har til 
formål at indsamle erfaringer og viden 
om brugen af elbiler. Testfamiliernes 
idéer til videreudvikling af elbilen skal 
desuden danne basis for nye forret-
ningsområder.

Klyngeinitiativet har også tiltruk-
ket interesse udefra, bl.a. fra den ame-
rikanske opstartsvirksomhed Nuuve, 
der har valgt Danmark til at teste virk-
somhedens såkaldte V2G-løsninger 
(Vehicle-to-Grid) i fuld skala. 

Erfaringer fra Horsens og Born-
holm kan få stor betydning for den 
fremtidige forskning og innovation 
inden for elsystemer og transport. Til-
stedeværelsen af velfungerende testla-
boratorier gør det muligt at inddrage 
brugerne og at modne innovationerne, 
så de har langt bedre forudsætninger 
for at klare sig på markedet.

CASE 12  
Testlaboratorium Danmark

Udviklingen af nye innovative løsninger på globale 
samfundsproblemer kan ikke begrænses til laborato-
riers lukkede miljøer, men kræver involvering af rig-
tige brugere i en skala, der simulerer virkelighedens 
krav og begrænsninger.

Tilstedeværelsen af velfungerende testplatforme, hvor løsninger kan af-
prøves i fuld skala, er afgørende for løsningen af globale samfundspro-
blemer. Mange af disse kræver ikke blot ny teknologi, men en ændring af 
menneskelig adfærd, og det forudsætter virkelighedsnære eksperimenter, 
der simulerer et virkeligt marked med rigtige brugere. Eksemplerne fra 
Bornholm og Horsens viser, at Danmark er rigtig godt med på det område. 
De to platforme danner hver især rammen om test og videnudvikling, der 
kan få stor betydning for den fremtidige forskning og innovation på om-
råder som elsystemer og transport. Begge vedrører energisektoren, men 
behovet for at teste løsninger i fuld skala gør sig også gældende på en lang 
række områder inden for bl.a. sundhed og velfærd. 

HVAD KAN VI LÆRE?

DANSKE EKSEMPLER 
PÅ DEN NYE INNOVATIONS-

TÆNKNING 
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Design og i særdeleshed 
servicedesign kan betyde 

øget eksport til udlandet. I 2011 åb-
nede Danmark et innovationscenter 
i Hongkong, bl.a. med det formål at 
formidle kontakt mellem design- og 
innovationsmiljøer i Danmark og 
Hongkong. 

Design tager udgangspunkt i bru-
gernes behov og handler om meget 
mere end ren æstetik. Derfor kan de-
sign bruges som innovationsdriver, 
dvs. som en tænkning, der kan forme 
produkter og serviceydelser, så de får 
større værdi for slutbrugerne – hvad 
enten slutbrugerne er internationale 
virksomheder eller borgere i en hvil-
ken som helst dansk kommune.

I Danmark har en italienskfødt de-
signer, Simona Maschi, sat Danmark 
på verdenskortet over frontløberna-
tioner inden for servicedesign. Med 
oprettelsen af CIID – Copenhagen 
Institute for Interaction Design – har 
Maschi sammen med fem kollegaer 
fra det prestigefulde italienske Inter-
action Design Institute Ivrea skrevet 
næste kapitel i historien om Danmark 
som designnation. CIID er i dag, seks 
år senere, et internationalt anerkendt 
center for uddannelse, forskning og 
konsulentydelser inden for interaktivt 
servicedesign. 

CIID modtog tidligere på året 
Dansk Erhvervs Videnstafet, der år-
ligt uddeles til vidensvirksomheder, 
der er længst fremme, når det kom-
mer til parametrene forretning, in-

novation og ledelse. Ud over at have 
en stærk tværfaglig og interkulturel 
tilgang til innovation, blev CIID også 
hyldet for deres evne til at nedbryde 
faggrænser og for sit stærke interna-
tionale dna.

Konsulentdelen af CIID har store 
internationale kunder såsom Intel, 
Toyota, Philips, Novo Nordisk og A.P. 
Møller – Mærsk foruden offentlige 
klienter som Frederiksberg Hospital, 
Vestforbrænding og Københavns Bib-
lioteker. CIIDs speciale er en blanding 
af humanistisk kreativ tænkning og 
en teknisk forståelse, hvor software-
programmering ofte involveres i ud-
viklingen af nye løsninger. 

Bl.a. tiltrukket af danske værdier 
og arbejdsformer, besøgte designere 
og ingeniører fra Toyotas europæiske 
designafdeling, Kansei, CIID i forbin-
delsen med udviklingen af koncep-
tet Window to the World. Konceptet 
bruger teknologien Augmented Rea-
lity, hvor computergrafiske genstande 
blandes med virkelige optagelser i 
realtid. Bilruden i passagersiden er 
en særlig gennemsigtig og berørings-
følsom computerskærm, der skal gøre 
køreturen sjovere for børn og samti-
dig opfordre til leg og læring.

CIID uddanner årligt 20 stude-
rende på sin private, eksperimentelle 
masteruddannelse, men modtager 
årligt mere end 100 ansøgninger fra 
hele verden. På CIID får de studeren-
de mulighed for at prøve kræfter med 
rigtige projekter og rigtige kunder, så 

de får den hands-on-erfaring, som de-
signskolerne typisk ikke tilbyder. 

Tilstedeværelsen af organisatio-
ner som CIID styrker Danmarks 
innovationsevne. CIID reflekte-
rer en forretning, hvor uddan-
nelse og konsulentvirksomhed 
sker i et dynamisk samspil – i et 
internationalt miljø, hvor både 
konsulenter, undervisere og ele-
ver kommer fra alle dele af ver-
den. CIID er samtidig eksempel 
på, hvordan en dansk-baseret, 
men globalt orienteret, virksom-
hed kan tiltrække nogle af de 
allerstørste internationale virk-
somheder som kunder. CIIDs 
stærke markedsposition bygger 
bl.a. på en kombination af strate-
gisk procestænkning og tværfag-
lig indsigt og viden, og samtidig 
har instituttet stor succes med 
at opbygge et netværk af nogle 
af verdens dygtigste nytænkere 
inden for design, som besøger 
Danmark for at give forelæsnin-
ger og undervise. 

CASE 13 
Danmark som hjem for 
designtænkning i verdensklasse 

Inddragelse af kreative discipliner som design kan blive 
en afgørende faktor for styrkelse af innovationen i sam-
fundet. Servicedesign kan blive et stærkt redskab til at 
udvikle serviceydelser og løsninger, der er mere brugbare 
for borgerne og billigere at levere for myndighederne. 

HVAD KAN VI 
LÆRE?

DANSKE EKSEMPLER 
PÅ DEN NYE INNOVATIONS-

TÆNKNING 
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SJÆLDENT HAR BEHOVET for innovation været større 
og mere presserende end i dag. Den langvarige økonomiske 
og finansielle krise, der har ramt hele den vestlige verden, 
truer med at lægge en kraftig dæmper på væksten i mange 
år frem. Samtidig vil de globale udfordringer fra klimafor-
andringer, ressourcemangel, stigende sundhedsomkost-
ninger og demografiske ændringer lægge et hårdt pres på 
samfundene for at udvikle nye løsninger, der også på langt 
sigt er bæredygtige. Kun de mest agile og omstillingsdu-
elige samfund vil være i stand til at vende disse risici til 
nye muligheder. Vi skal arbejde smartere og udvikle mere 
intelligente løsninger på samfundets største udfordringer i 
de kommende år. Det kræver mere innovation på alle ni-
veauer af samfundet, og det forudsætter en ny og moderne 
forståelse af innovation.

DET ER IKKE EN ENKEL OPGAVE. Ingen lande har 
endnu udviklet én færdig og skræddersyet model. Dan-
mark skal med udgangspunkt i sine egne styrkepositioner 
og kompetencer udvikle en ny innovationsstrategi, der kan 
give et bæredygtigt og tidssvarende svar på de store udfor-
dringer, som vi står over for. 

DETTE VISIONSOPLÆG TEGNER konturerne af de 
principper, værdier og organisationsformer, der kan for-
løse innovationskraften i det danske samfund.  

MANDAG MORGEN HAR gennemgået af en lang række 
danske og internationale rapporter, eksempler og cases, og 
talt med en række internationale eksperter. På den bag-
grund har vi identificeret syv overgribende tendenser, der 
kendetegner den nye innovationstænkning, som bør forme 
en innovationspolitik version 2.0. 

DANMARK HAR GODE forudsætninger at udvikle en 
moderne innovationspolitik, der flugter med disse trends. 
En række danske virksomheder har allerede en stærk posi-
tion på det globale cleantech-marked, og de er i gang med 
at udvikle innovative løsninger på klimaforandringerne. 
Ligeledes er der lovende tegn på, at Danmark med ud-
gangspunkt i en stærk medicinalindustri og en veludviklet 
sundhedssektor kan levere nye løsninger på det voksende 
internationale marked for velfærdsteknologi. 

MEN DEN NÆSTE GENERATION af løsninger kræver 
også, at innovationsprocessen bredes ud og involverer flere 
aktører. Det er ikke nok blot at innovere inden for de en-
kelte virksomheder. Det globale marked vil i stigende grad 
efterspørge komplekse og sammensatte systemløsninger, 
som involverer mange forskellige produkter og processer. 
Det øger behovet for at samarbejde på tværs og at tænke 
ud af boksen. 

DE FLADE HIERARKIER, den høje tillid, den stærke 
samarbejdskultur, de veluddannede medarbejdere og de 
mange innovationsparate institutioner styrker Danmarks 
muligheder for at blive en international frontløber i det 
internationale kapløb. Samtidig kan den offentlige sek-
tor være med til at tidligt at stimulere efterspørgslen efter 
nogle af de nye innovative løsninger på de områder, hvor 
der viser sig at være et stort vækstpotentiale på det globale 
marked. Det handler ikke om at vende tilbage til en gam-
meldags pick the winner-politik, men mere om at identifi-
cere de største globale udfordringer: en pick the problem-
tilgang.

DER KAN OGSÅ GØRES meget mere for at styrke borger-
nes innovative kompetencer. I uddannelsessystemet - fra 
daginstitutioner til universiteter - kan vi blive bedre til at 
dyrke og styrke innovationskraften og iværksætterånden. 
Ingen lande har endnu formået at integrere deres uddan-
nelsespolitik med innovations- og erhvervspolitikken, 
men Danmark har relativt gode muligheder for at blive en 
international frontløber. Enkelte institutioner, bl.a. Han-
delsgymnasiet i Vejle og DTU, er således langt fremme i 
bestræbelserne på at gøre nogle af visionerne til praksis, 
og der er et stort potentiale for at bygge videre på disse er-
faringer.

1. Innovation som svaret på verdens problemer
2. Innovation på alle niveauer
3. Udbuds- og efterspørgselsdrevet innovationspolitik
4. Innovation skal skabe value for money
5. Innovation som co-creation
6. Uddannelse som vigtig innovationsdriver
7. Innovation på nye testplatforme 

SAMMENFATNING
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DER ER OGS KOMMET nye muligheder for at engagere 
en bredere kreds af aktører i innovationsprocessen. De 
nye teknologier og sociale medier på internettet åbner så-
ledes op for, at man kan inddrage brugerne og borgerne i 
langt større skala end tidligere, så de involveres som ak-
tive deltagere i udviklingen af nye produkter og processer. 
En række danske kommuner og institutioner er allerede 
begyndt at udnytte mulighederne, og Idéklinikken i Aal-
borg er et glimrende eksempel på, at det nytter. Danske 
borgere er flittige brugere på internettet, og engageres de 
som partnere i nye innovationsalliancer, kan de blive en 
vigtig ressource i omstillingen af den offentlige sektor og 
virksomhederne. Dybest set handler det om at opbygge en 
ny og bredere funderet innovationskultur og -parathed i 
samfundet. 

DET SKER BL.A. VED at gøre processen langt mere åben, 
involverende og brugerorienteret end tidligere. I mange år 
har innovation været forstået som en lukket proces i labo-
ratoriet. Men fremover vil og skal den åbne sig mere mod 
samfundet og kulturen. I det 21. århundrede vil innovati-
onsprocessen og -politikken ikke fokusere så snævert på 
teknologi og teknologiske kompetencer. Den vil også i høj 
grad betone en række ”bløde” og humanistiske kompeten-
cer såsom kulturel forståelse, interaktion og kommunika-
tion. I stedet for at give automatisk forrang til forskere og 
teknologieksperter vil succesfulde innovationer i stigende 
grad kræve, at man forstår at medtænke andre fagligheder, 
som bl.a. antropologer, etnografer, designere, humanister 
og servicemedarbejdere. Forskellige industrier og sektorer 
vil også kunne samarbejde tættere om at bringe nye pro-
dukter og processer hele vejen fra de første forskningsre-
sultater til markedet. 

INNOVATIONEN BLIVER SAMTIDIG mere global. Fle-
re og flere virksomheder satser allerede målrettet på at ud-
vikle nye modeller for globale innovationspartnerskaber, 
hvor videnmedarbejdere og andre nøgleaktører innoverer 
på tværs af landegrænserne. Globaliseringen af innovati-
onsprocessen giver adgang til en langt større kreativ ta-
lentmasse, og samtidig kan virksomhederne trække på ny 
viden om markedernes reelle behov, også i bunden af den 
globale pyramide. Grundfos og Novozymes er nogle af de 
danske virksomheder, der søger at drage fordel af det.
Muligheden for at teste løsningerne af i praksis bliver sta-

dig vigtigere. Det handler ikke bare om at teste om ny tek-
nologi virker eller ej, men også om adgang til at observere, 
hvordan forskellige brugere agerer i forhold til forskellige 
løsninger. Danmark har gode muligheder for at blive et 
globalt testland, hvor man i realtid kan teste avancerede og 
komplekse løsninger blandt krævende og vidende borgere 
og forbrugere. 

BORNHOLM OG SAMSØ er eksempler på danske øsam-
fund, der har forstået mulighederne i at lave testplatforme i 
realtid. Og når Odense Universitetshospital efter et offent-
lig-privat innovationssamarbejde har testet sin såkaldte 
patientkuffert i stor skala, er det et succesfuldt eksempel 
på, hvordan Danmark kan vise lederskab inden for ud-
viklingen af nye digitale sundhedsløsninger. Det vil være 
interessant for andre lande og udenlandske virksomhe-
der at prøve nye løsninger af på sådanne testplatforme, og 
det kan bidrage til at styrke Danmarks position som in-
novativt samfund mange år frem.  Kan Danmark etablere 
stærke testplatforme, hvor virksomheder og andre aktører 
deltager i udviklingen af nye innovative løsninger på de al-
lerstørste samfundsmæssige og globale udfordringer, har 
Danmark en unik mulighed for at placere sig som en front-
løber i innovationskapløbet.

DEN OFFENTLIGE SEKTOR kan spille en proaktiv rolle 
i udviklingen af en ny innovationskultur i Danmark.  Ikke 
bare i form af høje krav, regler og skatteincitamenter, men 
også ved at stimulere efterspørgslen efter mere innovative 
løsninger i forbindelse med udbudsrunder og offentlige 
indkøb. Krav til innovation kan f.eks. indgå i det offentlige 
udbudsmateriale på linje med krav til priser, miljøhensyn 
og social ansvarlighed.  Samtidig kan politikerne tænke 
innovationen ind i alle fremtidige lovforslag for dermed 
at presse virksomheder og institutioner til at forny sig og 
speede processen op. 

DANMARK MANGLER ENDNU en samlet national in-
novationspolitik og en systematisk og sammenhængende 
strategi for de mange forskellige innovationsinitiativer 
og cases, der har bredt sig i hele landet. Men lykkes det at 
samle alle trådene og udv ikle en ny og bredt funderet in-
novationskultur, vil Danmark stå langt stærkere i den in-
ternationale konkurrence.

SAMMENFATNING



       42 Danmark som  innovativ  frontløber        42 

KILDER
Akademiet for de Tekniske Videnskaber: Innovativt mod. 
Rapport fra ATV’s Tænketank, november 2011. 
Dagens Medicin, “Patientkuffert med potentiale”, 2009 
Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik, maj 2011 
Dansk Energi, Dansk Energi, december 2011. 
Digman et al.: Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0, 2012. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen: Design skaber værdi – 
udbredelse og effekter af design, 2010 
Eurobarometer: Attitudes on Data Protection and 
Electronic Identity in the European Union, 2011 
Eurobarometer: Public Trust in the European Union, 
2010. 
European Union: Innovation Union Scoreboard 2011 
Eva Sørensen et al: Interactive governance: Advancing the 
paradigm, 2011. 
Fonden for entrepenørskab: Kortlægning af 
entrepenørskabsundervisning fra ABC til ph.d., 2011 
FORA, OECD et al.: New Nature of Innovation, 2009. 
FORA: Intelligent offentlig efterspørgsel og innovative 
udbud, november 2010. 
Fundacíon BBVA: Capital Social, confianza, redes y 
asocianismo en 13 países del Mundo, 2006. 
Global Water Intelligence: Global Water Market 2011 
IMD: World Competitiveness Yearbook 2012 
John Kao: Innovation Nation, Free Press, 2007. 
Københavns Kommune: Fra god til verdens bedste. 
Københavns Cykelstrategi 2011-2025 
Mandag Morgen: Guide to the Patient’s Journey, 2012 
Monocle, magazine, juni 2011. 
Nesta: The Innovation Index, Index report 2009. 
Nordic Innovation: Towards a new innovation policy for 
green growth and welfare in the Nordic Region, 2012. 
OECD, Better Life Index 2012. 
OECD: Demand-side Innovation Policies, 2011. 
OECD: Fostering Innovation to Address Social 
Challenges, 2011. 
OECD: Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators. 
OECD: The OECD Innovation Strategy: Getting a Head 
Start on Tomorrow, 2010 
Pro Inno Europe: Innovation Policy Trends in the EU and 
Beyond, december 2011. 
Pro Inno Europe: Mini Country Report/Austria, 2011. 
Rådet for internationalisering af uddannelser: 
Internationaliseringen der blev væk, 2010. 
Rådet for internationalisering af uddannelserne: 

Uddannelser til et globalt arbejdsmarked, 2010. 
Styrelsen for forskning og innovation: Erhvervslivets 
investeringer i forskning, udvikling og innovation i 
Danmark 2012, maj 2012. 
Svendsen et al: Social Capital: An Introduction, 2006. 
Technopolis Group: Trends and Challenges in Demand-
side Innovation Policies in Europe, 2011. 
Tekes: The Impact of Tekes and Innovation Activities 2012, 
marts 2012 
The Economist Intelligence Unit: Digital Economy 
Rankings 2010, offentliggjort 2011. 
Udbudsrådet: Offentlig-privat samarbejde i Danmark og 
Sverige, 2012. 
Uddannelsesministeriet: Erhvervsskolernes 
internationale aktiviteter, 2012 
World Bank: Worldwide Governance Indicators, 
worldbank.org 
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 
2012 

ARTIKLER I MANDAG MORGEN
“BoP 2.0: Virksomhederne skal i felten med brugerne”, 
MM 42/2009 
“Born Globals har mest vækstfaktor”, MM 20/2012. 
“Danmark i front med telemedicin”, MM 17/2012 
“Danske uddannelser er ramt af idétørke”, MM 09/2012. 
“De syv forbundne kriser”, MM36/2008. 
“Decoding the DNA of trust”, MM special edition, 
34/2009. 
“Den offentlige sektor er en guldgrube af data”, MM 
10/2011. 
“Denmark’s success built on socially innovative 
movements”, MM special edition, 34/2009. 
“Erhvervspolitikkens renæssance: Pick-the-problem”, 
MM22/2011. 
“Fremtidens velfærd skal også rumme miljøet”, MM 
03/2012 
“Gennembrud for sociale virksomheder”, MM 07/2012 
“Globale kriser skaber eksplosive 
innovationsmuligheder”, MM19/2008. 
“Hands-on-design-entreprenør”, MM 18/2011 
“Innovation er topprioritet hos ny regering”, 
MM34/2011. 
“Kreative industrier kan trække Europa op”, MM 
07/2012 

“Nye veje til bæredygtige virksomheder”, MM 03/2012 
“Rejsende i interaktionsdesign”, MM 39/2011 
“Servicedesign skal redde den offentlige sektor”, MM 
39/2011. 
“Strategisk design kan blive nyt dansk guldæg”, MM 
43/2010. 
“Uddannelser skaber ikke innovationskraft”, 
MM09/2012. 

HJEMMESIDER
Creative Wallonia, www.wallonia-mipim.be/ 
Fornyelsesfonden, www.fornyelsesfonden.dk
Inclusive Design (Norsk designråd), www. 
inclusivedesign.no/. 
Innovation Union, www.ec.europa.eu/research/ 
innovation-union/index_en.cfm?pg=key. 
iZone (NYC Department of Education), www.schools.
nyc. gov/community/innovation/izone/default.htm 
Living Lab Denmark, www.livinglabdenmark.com 
Program for Brugerdreven innovation 
(Erhvervsstyrelsen), www.ebst.dk/ 
brugerdreveninnovation.dk. 
Specialist People Foundation, www.specialistpeople.com 
World Resource Institute, www.wri.org 
Aalto Entrepreneurship Society, www.aaltoes.com/. 
Aalto Venture Garage, www.aaltovg.com/ 

KILDER 

SAMMENFATNING

Redaktion: 
Dette oplæg er skrevet af Ida Strand, Signe Ramstedt Berthelsen, Kristine Ohrt og Bjarke Møller. Redigeret af Kalle Jørgensen.

Grafisk Design:
Lisa Haglund.




