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Definition af begreberne

OpfindsomhedOpfindsomhed KreativitetKreativitet InnovationInnovation

Opfindsomhed
Evnen til at respondere 
på nye og værdifulde 
måder i situationer, hvor 
det er nødvendigt. Det er 
evnen til at handle 
hurtigt, smart og 
tilpasningsdygtigt der, 
hvor de hidtidige måder 
at agere på ikke længere 
slår til (Tanggaard, 2014). 

Kreativitet
Skabelsen af nye og 
brugbare ideer. 
Kendetegnet ved at 
produktionen af ideer 
opgavestyres, så det 
giver mening indenfor 
den specifikke kontekst 
(Bäckström & Juelsbo, 
2014). 

Innovation
En multi-trins-proces, 
hvor organisationer 
omsætter idéer til 
nye/forbedrede 
produkter, services eller 
processer med henblik på 
at fremme, konkurrere og 
differentiere sig med 
succes i deres marked 
(oversat fra: Baregheh, 
Rowley, Sambrook, 2009) 



Fem faktorer, der har betydning for kreativitet og 
innovation i organisationer:

1. Strategisk forpligtelse
2. Kreative kompetencer og potentialer
3. Eksterne netværk og partnerskaber
4. Organisation og processer
5. Kulturel forpligtelse



Innovation i en offentlig kontekst

• Særlige rammebetingelser (politisk 
ledet)

• Motivation – mening som drivkraft
• Bedre end sit rygte
• Kerneopgaveudfordringer
• Ejerskab vigtigere end 

kompetenceudvikling
• Spredningsproblemer
• Mikro-studier mangler



Innovationsmodel for offentlig 
innovation

Håndgreb

HåndværkVærdier



Hvilke kompetencer er der brug 
for?



Innovationskultur i praksis

„Jeg tror, at det handler meget om de rammer, man skaber. At der er 
den tryghed, der skal til, for at folk føler, at det er o.k. at stille 
spørgsmål og få forklaret tingene på det niveau, som man nu en gang 
er på. Vi gør meget ud af, at man skal kunne stille spørgsmål uden at 
føle sig dum“.



Eksempler på udfordringer
Region Midt-forløb

• “..Endvidere tror de fleste stadig på, at det er individet, der er kilden til 
kreativiteten. Det er udfordringen ift. medarbejderne – at få dem til at forstå, at det 
er måden at arbejde på, miljøet og teamet, der gør os kreative og i mindre den 
enkelte Ole-opfinder..”

• “Et af vores problemer er nok, at vi ikke afsætter nok tid til at få struktur på alle 
ideerne og ambitionerne og får lavet handlingsplaner for udførelse af dem. Og ikke 
mindst sorteret de dårlige ideer fra..”

• ”..Gå fra et indefra og ud perspektiv til multiperspektiv med inputs/observeringer 
fra forskellige brancher, personer, kunder og aldersgrupper.”

• ”..Gå fra en teknisk vinkel til også at se på andre elementer eksempelvis –
forretningen..”

• ”Dagligdagen fylder stort set det hele (hamsterhjul), så kreativitet og innovation 
ikke er en naturlig del af hverdagen..”

• ”..Produktionen ofte kan bremse ”de skøre tiltag man nu har fundet på over i 
udviklingsafdelingen”, og som naturligvis ikke kan køre i den eksisterende 
produktion uden store investeringer..”

• ”Hvem har generelt ansvaret for hele den kreative proces i en virksomhed? Er det 
kun Design & Udviklingsafdelingen ? Er det Product Management som styrer 
porteføljen?”

• ”..At få afsat tid til ”systematiseret kreativitet/innovation.”



Innovationsfremmende ritualer 
på Grundfos

• Det er de små ritualer. Vi spiser en kage som hold, hver gang der er nogle 
små gode ting, som individer har gjort eller er lykkedes med. Pa ̊ den måde 
er der ikke nogen, der føler sig udstillet eller pinligt fremhævet, men vi kan 
godt sige, at i dag spiser vi kage, fordi Jens har gjort det godt. Så spiser 
alle sammen kage, og så gør vi ikke mere ud af det. Det er de små ting og 
ritualer, der bliver vigtige. - Mathis Dahlqvist, senior projektleder i 
Grundfos 



Innovationsværdikæden

Internt
• Er vi gode til at få idéer selv?

På tværs På tværs 
af org.

• Er vi gode til at få og skabe idéer på tværs af organisationen?

Eksternt
• Får vi nok gode idéer ind udefra via partnerskaber etc.?

Selektion
• Er vi gode til at screene og støtte nye idéer?

Udvikling

• Hvor gode er vi til at omdanne idéerne til nye og værdifulde 
projekter/undervisningspraksisser?

Spredning

• Er vi gode til at sprede veludviklede idéer på tværs af 
organisationen?

Idegenerering
O
m
dannelse

S
predning



På kanten af boksen 



Mellem ledelse & medarbejder



Når alle ved, hvorfor vi er på vej…



IKEA som eksempel ifølge 
Mintzberg

• ”Det gælder for en direktør om at komme ud af 
kontoret på øverste etage og rundt i firmaet og 
fornemme, hvad der foregår. Det er ikke mikro-
management. Det handler om at involvere sig. På 
samme måde skal kursen for en virksomhed ikke 
udstikkes fra broen uden nogen kontakt med, 
hvad der faktisk er brug for på resten af skibet. 
Strategier er ikke noget, man planlægger gennem 
en formel proces - det er noget, man lærer. Det er 
der også ved at komme en smule mere 
anerkendelse af”. 





Gå forrest – LETT casen

• Om ti år bliver en advokatvirksomhed nødt til 
at se helt anderledes ud med mindre fokus på 
jura og mere på løsninger, så derfor er det 
bydende nødvendigt, at vi faktisk forsøger at 
være kreative og kommer ned fra den 
juridiske piedestal. Og min fordel er helt 
klart, at jeg ikke selv er advokat. Jeg benytter 
mig bare af mine erfaringer fra selv at have 
været kunde hos advokater. Kald det 
brugerdreven innovation.



Forrest

• Vi var aldrig nået et skridt, hvis det skulle 
have været baseret på teamwork i 
begyndelsen. Så jeg har været nødt til at gå 
forrest og trin for trin gøre det synligt og 
mærkbart for advokaterne, at vi kunne blive 
bedre ved at gøre tingene anderledes. Da 
processen lige så stille begyndte at vise 
resultater, så fik advokaterne også tillid til, at 
den næste fase kunne være okay at kaste sig 
ud i



En demokratisk/involverende lederstil 
fremmer kreativitet og innovation

• Byrne, Munford, Barett & Vessey (2009):
medarbejderne rapporterede mere 
arbejdsglæde og motivation, når ledelsen 
anvendte en demokratisk og 
deltagerinvolverende ledelsesstil. 

• De enkelte medarbejdere præsterede bedre, 
når deres daglige råderum var stort og de 
samtidig kunne konsultere ledelsen for hjælp 
og sparring (undersøgelse i 
medicinalbranchen). 



Innovative organisationer har brug for lærende strategier 
- og det gælder om at inddrage alle rundt om bordet

Kunder?

Strategi



Laurids Olesen – Medarbejderdrevet 
opfindsomhed i Skat (2015)

• Produktivitetsfokus bør erstattet af: Udmøntede 
effektiviseringer via medarbejdernes 
opfindsomhed

• Opfindsomhed kan gå død, hvis der ikke bliver fulgt op på 
medarbejdernes ideer

• Opfindsomhed kan lide notatdøden, hvis der skal alt for 
meget skriftlighed til for at udmønte forslagene.

• Produktivitetspres hæmmer opfindsomhed

• Nærhed til daglig ledelse øger opfindsomheden

• Medarbejderdrevet opfindsomhed som fremtidigt 
strategiområde – den rationelle og legitime strategiindsats 
løser ikke de aktuelle effektiviseringsudfordringer



Et bud på opfindsomhedsfremmende 
ledelsespraksis

• Vi er nødt til at tænke anderledes – ellers kan vi ikke 
nå opgaverne

• Hvordan løser vi opgaverne nemmest – I skal ikke 
løbe hurtigere

• Jeg kan ikke opfinde den dybe tallerken – det skal I 
hjælpe med, I er meget klogere

• Kom endelig med forslag – jeg er meget åben overfor 
nye forslag

• Jeg vil ikke have brok – jeg vil have forslag

• Medarbejderne ved godt, at de ikke skal komme med 
forslag, der tager tre gange så lang tid



Evalueringsmodellen

Næsthøjest prioritet, 
større risiko, ikke så stor

bevågenhed

Høj prioritet, lavere risiko, 
stor politisk bevågenhed

Gule Gule

Røde

Røde

Røde

GrønneGrønne

Radikale projekter, 
eksperimenter, lav

sikkerhed for resultat


