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I foråret 2013 tog Sund By Netværket initiativ til 

et forløb, der kan kaldes et af Danmarks største 

innovationsprojekter. Samtlige danske kommu-

ner blev inviteret til et intenst forløb, hvor delta-

gerne gennem action learning og enkle værktøjer 

arbejdede med innovation på forebyggelses-

området. Anledningen var Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker, - de faglige anbefalinger til 

arbejdet med forebyggende sundhedsarbejde i 

kommunerne. 

 Netværk for Innovationsagenter er finansieret 

af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.  

 Sund By Netværket ville med forløbet imøde-

komme et behov for en alternativ tilgang til at 

arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, 

og bidrage til at understøtte kommunerne i at 

gribe opgaverne an på tværs af forvaltninger. For-

løbet har undersøgt, hvad der sker, når vi flytter 

fokus fra: 

 

- sygdom til sundhed 

- behandling til forebyggelse 

- management til personligt lederskab 

- sundhedsforvaltning til alle forvaltninger 

- langsom til hurtig  

- analyse til handling. 

 

Forord

For en ganske lille investering har innovationsa-

genterne skabt en række konkrete resultater, 

både økonomiske i form af sparede sygdoms-

forløb, og mere bløde resultater i form af øget 

livskvalitet, positiv læring, erfaringer hos delta-

gere og motivation i kommunerne for at afprøve 

værktøjerne og sætte projekter i værk. 

Evalueringen af forløbet viser, at værktøjerne 

virker og kan bruges bredt i danske kommuner. 

Det er baggrunden for denne inspirationsguide. 

Det er svært at omsætte metoderne og erfarin-

gerne i en kortfattet publikation, men her gør vi 

alligevel forsøget, fordi metoderne fortjener en 

større udbredelse, også uden for sundhedsom-

rådet. 

Deltagerne blev over fire dage samt vha. hjem-

meopgaver mellem kursusdagene, trænet i en 

række værktøjer til innovativt projektarbejde og 

implementering af forebyggelsestiltag. Forløbet 

blev kaldt ’Netværk for Innovationsagenter’, fordi 
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deltagerne fik rollen som innovationsagent for et 

konkret projekt i egen kommune, og samtidig ind-

gik i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. 

 I netværket har 70 innovationsagenter igang-

sat 28 projekter i 26 kommuner ved at bruge 

nogle enkle og kraftfulde redskaber fra iværksæt-

ter- og innovationsverdenen. Vi tør godt sige højt, 

at flere af de deltagende kommuner har opnået 

helt andre, og bedre resultater end havde de an-

vendt kommunens gængse projektskabelon, og 

været med til at skabe en ny innovationskultur i 

kommunen.

 Stor tak til de modige agenter, som åbenhjer-

tigt har delt erfaringer undervejs, og som stiller 

sig til rådighed i projektkataloget på hjemmesi-

den. Stor opfordring til dig, der bliver inspireret af 

deres eksperimenter, projekter og erfaringer til at 

benytte dig af deres viden: Kontakt dem, når du 

har lavet din første pitch, og søg deres sparring. 

Forløbet blev udviklet af Sund By Netværket i 

samarbejde med Blå Himmel, en innovationsvirk-

somhed specialiseret i at designe innovationsfor-

løb, udvikle innovationskapacitet og personligt 

lederskab i offentlige og private virksomheder. 

Blå Himmel gennemførte forløbet med udgangs-

punkt i den seneste internationale forskning i og 

erfaring med, hvordan du skaber succesfuld ud-

vikling og innovation i praksis. I forløbet blev der 

arbejdet med fem dogmer for innovation, som 

præsenteres i denne inspirationsguide. På Sund 

By Netværkets hjemmeside www.sund-by-net.

dk/innovationsagenter kan du finde projektkata-

loget, artikler mm. fra forløbet i 2013. 

Peter Holm Vilstrup  
Formand for Sund By Netværket 
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Inspiration for innovationsagenter

Fem DOGmeR  
for innnovationsagenter

Når vi hører om en nyskabelse er historien ofte 

fortalt som en ren og blank succes. Vi får det 

indtryk, at nogle dygtige folk fik en god idé og 

gennemførte den efter en snorlige projektmodel. 

Det er sjældent tilfældet. Vejen til succesfulde in-

novationer er næsten altid lige så krøllet og rodet 

som en papirkurv fuld af kasserede skitser.

 For innovation er svært og går ofte galt. Det er 

helt OK. Innovation er nemlig et udskillelsesløb, 

hvor kun det bedste overlever og vokser sig stort. 

Men det er ærgerligt, når en god idé aldrig bliver 

realiseret, fordi den bliver forladt for tidligt, bli-

ver underdrejet af driften eller lider skibsbrud 

på grund af manglende ressourcer eller dårlig 

implementering. Innovationskapacitet handler 

om kompetencer, værktøjer og processer til at 

omsætte den gode idé til praktiske resultater. Og 

innovationskapaciteten bor især i innovationsa-

genter.

 Forskellen på en god idé og et succesfuldt 

innovationsprojekt er meget ofte netop en innno-
vationsagent, der tager det personlige lederskab, går 

under radaren og pitcher sin idé til udvalgte med-

spillere, som så sammen udvikler en prototype, 

der så bliver forfinet og forankret på tværs gen-

nem samudvikling og samproduktion. 

Derfor handler denne guide om netop den til-

gang til innovation. Vi kalder det dogmer for in-

novationsagenter, fordi fem enkle leveregler og 

nogle medfølgende værktøjer kan øge din chance 

for succes enormt. Dogmerne indgår i Blå Him-

mels tilgang til at styrke innovationskapaciteten 

i offentlige og private virksomheder globalt og 

lokalt, og er blevet Sund By Netværkets tilgang til 

innovation.

De fem dogmer er:

- Flyv under radaren

- Pitch din idé

- Prøv med en prototype

- Åbn dit personlige lederskab

- Samarbejd på tværs

Dogmerne er ikke en trin-for-trin model for in-

novation, men leveregler, der alle bør gennem-

strømme hele dit innovationsprojekt fra start til 

slut. Dogmerne hænger godt sammen, fordi de 

udtrykker forskellige sider af den samme inno-

vationsfilosofi: At innovationsprojekter får størst 

chance for at blive en succes, hvis de starter 
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med eksperimenterende handling og bruger den 

viden, vi allerede har internt i organisationen og 

eksternt hos vores brugere, kunder og samar-

bejdspartnere.

 Hvis du tager eller får rollen som innovati-

onsagent, vil vi anbefale dig at prøve dogmerne 

samlet og systematisk i dit næste projekt. Øvelse 

gør innovationsagent. 
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Traditionelt vil enhver guide om organisationer 

og projekter sige, at du skal starte med at få dit 

projekt forankret i ledelsen, og allerhelst top-

ledelsen. ’Få dig en sponsor, som kan sikre res-

sourcer, politisk forankring og fremdrift’, lyder 

formlen.

 Det er et velment råd, og kan være en farbar 

vej for store innovationsprojekter i kernen af ho-

vedforretningen. Men når vi dykker ned i histo-

rier om succesfulde innovationer er der et mod-

sat og anarkistisk træk, som ofte går igen: Mange 

projekter er faktisk startet i det skjulte uden 

ledelsens medvirken og uden en power sponsor. 

DOGme 1:  
FLYV UNDER RADAREN

Så grib rollen som innovationsagent, kortslut 

bureaukratiet og gå direkte til handling.  Når 

du starter under radaren kan du straks komme 

i gang. 

Just do it. Dyk ned i ideen.

Sæt først dit projekt på ledelsens radar, når du 

har en succes, som er parat til at blive bredt ud 

og sættes i værk i større skala.

Mange projekter bliver ligefremt holdt skjult for 

ledelsen i de første faser.

 For innovationsagenten kan det være et aktivt 

tilvalg at flyve under radaren hos ledelsen og 

de formelle beslutningsprocesser. Det er der tre 

gode grunde til:

1) Innovationsagenten undgår at få sin gode idé 

skudt ned af bureaukratiet, før ideen har vist sit 

værd eller opnået medvind hos de uformelle in-

fluenter. 

2) Innovationsagenten slipper for at skulle gå 
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Hvor længe du kan og bør flyve under radaren 

afhænger af det enkelte projekt. Vælg din flyve-

højde ud fra omstændighederne, baseret på en 

vurdering af:

■  Hvor moden er din idé, hvor meget kan du 

vise på hvor kort tid?

■  Hvor stor er sandsynligheden for at få dit 

projekt godkendt, hvis du går over radaren 

nu? Hvordan passer din idé til den aktuelle 

dagsorden i organisationen?

■  Hvilke ressourcer mangler du? Har du brug 

for at flyve højere og mere synligt for at få 

ressourcerne?

■  Bliver dit projekts overlevelsesmuligheder 

bedre eller dårligere af at blive under radaren 

lidt endnu?

gennem bureaukratiet og bruge tid på alle de 

ting, der følger med de formelle arbejdsgange, fx 

tunge analyser og lange beslutningsoplæg. I ste-

det kan innovationsagenten bruge sid tid på det 

sjovere arbejde med at prøve tingene i praksis.  

3) Innovationsagenten kan nøjes med at præsen-

tere de ideer, der faktisk virker. På den måde kan 

innovationsagenten skabe sig et ry som en dygtig 

innovator med en usædvanlig høj træfsikkerhed. 

Det kan være afgørende for at få innovation i 

gang i politiske organisationer præget af nulfejls-

kultur.

 Denne måde at arbejde på, er nu blevet så 

anerkendt, at den ligefrem bliver sat i system i 

mange organisationer. Det er fx værdsættelse af 

den kreative energi i at arbejde under radaren, 

der ligger bag Googles regel om, at alle ansatte 

må bruge 20% af deres arbejdstid på projekter, de 

selv vælger. En del af Googles vigtigste produkter 

i dag er startet som projekter udviklet under ra-

daren i 20%-tiden.
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SÅDAN VÆLGER DU FLYVEHØJDE
At gå under radaren er egentligt let. Du skal bare 

holde op med at spørge om lov, og gå i gang med 

dit projekt. Og så skal du minimere og lave en 

prototype. 

 Hvis du gennem et lille demonstrationsprojekt 

kan vise, at din idé virker, kan selve demonstra-

tionen senere være en langt mere spændende og 

pædagogisk fremstilling af ideen, som har større 

chance for at blive godkendt i den formelle be-

slutningsproces.

Pitch skabelonen er baseret på NABC- modellen 

fra Stanford Research Institute i hjertet af USA’s 

californiske iværksættermekka. NABC står for 

Needs, Approach, Benefit, Competition. Eller på 

dansk: Behov, Tilgang, Udbytte, Konkurrence. 

 Præsentér ideen, når du har lavet nok til at 

vise, at det virker i prototypeform, og at det for-

mentlig vil virke i en større skala.

 De fleste innovationsprojekter - og som regel 

de bedste – er tværgående af natur, og du får der-

for før eller siden brug for hjælp og ressourcer fra 

andre. 

 Du kan godt finde hjælp under radaren. Det 

gør du fx ved at finde ildsjælene andre steder. I 

kommunens forvaltninger eller ude i institutio-

nerne. I virksomhedens andre afdelinger eller 

hos samarbejdspartnere og kunder. Dyrk og plej 

et netværk af kontakter af brugere, borgere, kun-

der, frontpersonale, mellemledere og projektle-

dere inden for dit problemfelt. Opsøg dem og find 

frem til dem, der ligesom dig kan se problemer 

og løsninger i et innovativt lys. Skab et lille forsøg 

med dem. Respekter og værdsæt vedholdende 

deres ideer og engagement. Så er I i gang.

Men for at få de første uformelle projektdeltagere 

med på holdet, skal du overbevise dem om, at din 

idé er god og værd at bruge tid på. Du får brug for 

en god pitch.
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DOGme 2: 
PITCH DIN IDÉ

En pitch er en kort tale om din idé, som primært er 

tænkt som værktøj til at overbevise andre om, at 

din idé er værd at bruge tid og ressourcer på. 

Værktøjet stammer fra iværksætter-verdenen, hvor 

den håbefulde iværksætter ofte må fortælle om sin 

idé til mange potentielle investorer og partnere, der 

alle har travlt og derfor skal have ideerne serveret 

kort og klart. Begrebet elevator-pitch er et udtryk for, 

at en iværksætter skal kunne nå at fortælle sin idé 

på en elevatortur, mens den forsvarsløse tilhører er 

spærret inde og tvunget til at lytte. 

En god pitch har en disposition, der sikrer, at du 

kommer hele vejen rundt om din idé på en struk-

tureret og appellerende måde. Det gør modellen 

bredt anvendelig. Pitch-skabeloner bruges i dag 

med succes af alle innovationsagenter, også af pro-

jektledere inden for store organisationer.

Du kan også bruge pitch-værktøjet som et dialog-

redskab til dig selv. Når du arbejder med din pitch 

vil du opleve, at din idé bliver skarpere og at svag-

hederne bliver lettere at se. Du kan af og til bruge 

værktøjet til at forkaste din oprindelige idé og finde 

en bedre. Brug derfor pitch-værktøjet tidligt og ofte 

uanset om du arbejder selvstændigt eller i en pro-

jektgruppe.

Du får tre gevinster ved at bruge pitch-modellen:
1) Fokus på målgruppen: Din pitch tager udgangs-

punkt i et behov hos en målgruppe. Det sikrer, at 

dit innovationsprojekt indfrier behov hos mål-

gruppen, ikke hos projektmageren.

2) Fokus på værdiskabelse: Din pitch skitserer din 

idé til at imødekomme behovet og de konkrete 

handlinger, der skal til. Når I ser det i en kort 

fremstilling, bliver det nemmere at forholde sig 

kritisk til, om idéen og de konkrete handlinger re-

elt vil gøre den ønskede forskel for målgruppen. 

3) Fokus på forankring: Når du kan fortælle kort 

og klart om din idé, bliver det meget nemmere 

at få andre med på holdet. En pitch, der rummer 

et element af historiefortælling, er mere appel-

lerende, og når den starter med målgruppen og et 

klart behov bliver den endnu mere engagerende 

for dine projektdeltagere og partnere. 
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SÅDAN SKRIVER DU EN PITCH

Brug følgende skabelon til din pitch. Udfyld de tomme felter til højre og skriv pitchen som en sam-

menhængende kort fortælling.

Din pitch skal være kort. Den må maksimalt fylde én side (eller én slide).

I vores dagligdag kan vi se, at der er et 

stort behov for

Det giver sig bl.a. til udtryk i at

Vi vil imødekomme dette behov ved at

Konkret vil vi

Når vi har implementeret vores løs-

ning, opnår vores brugere, at

og udbyttet for vores organisation er

Sammenlignet med

der allerede forsøger at håndtere dette 

behov, så er vores løsning
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Prøv følgende trin:

1) Start med at udfylde skabelonen første gang. Begynd 

gerne med stikord, men gør det så til sammenhæn-

gende, men korte sætninger. Sætningerne kan godt have 

opremsninger i punktform. 

2) Læs din pitch højt. Skriv den igennem, så du bruger 

talesprog. Undgå alle de smarte ord og faglige begreber, 

som ofte gemmer dårlige ideer bag tågesnak og tit frem-

medgør eller keder tilhørerne. 

3) Tag tid. Din pitch bør kunne læses i hele sin længde 

på under tre minutter, gerne to. Bygningerne i Danmark 

er lave, og elevatorturene er korte. Skær ind til benet 

af hvert punkt. Sig kun det vigtigste, detaljerne kan du 

gemme til en egentlig projektplan.

4) Find en djævlens advokat, spørg en fra målgruppen 

– eller spil selv rollen. Er ideen virkelig god? Er der en 

logisk sammenhæng fra målgruppens behov, over din 

tilgang til værdiskabende aktiviteter, udbyttet ved løs-

ningen og forskellen fra alternative eller konkurrerende 

løsninger? Hvis din pitch er blevet kort og klar, bør du 

nu kunne vurdere styrker og svagheder i den centrale 

idé endnu klarere. Skal ideen eller tilgangen justeres?

5) Skal projektet forkastes eller sættes i værk? Du er 

nu klar til at droppe ideen eller gå videre med den og 

pitche den til partnere eller andre, du skal have med på 

holdet.

Se en udfyldt pitch i projektkataloget på www. sund-by-

net.dk/innovationsagaenter
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Prototyper behøver ikke være objekter i den klas-

siske forstand, hvor man producerer en fysisk 

genstand som model for en senere serieproduk-

tion. Du kan bruge prototype-tilgangen i alle in-

novationsprojekter, fx informationstiltag, under-

visning, tilbud til borgere eller regler og politiker. 

 Tilgangen går ud på at afprøve din idé i et 

mindre, og grovere format med få ressourcer. Pro-

totypen skal ikke være ren og pæn, det er jo bare 

en prøve. Dermed kan du teste centrale dele af 

ideen, før du investerer i det store arbejde med at 

gøre tingene ordentligt og færdigt. 

Der er tre klare fordele ved at arbejde med 
prototype:
1) Mindre spild: Fail fast and fail often, siger man 

i iværksætterkredse. Prototype-tankegangen gør 

det nemmere, hurtigere og billigere at innovere, 

fordi vi finder fejlene tidligt og hurtigere når frem 

til at forkaste eller forfine ideerne. Du minimerer 

spildet, og når hurtigere og billigere frem til et 

brugbart resultat.

2) Mere værdi: Pointen er, at du igennem proto-

type-tilgangen hele tiden skaber værdi: I stedet 

for at forsøge at analysere og planlægge dig til et 

stort projekt, så tester du omgående, hvor vær-

dien er, hvor barriererne er, og hvor løsningerne 

ligger. Når du bruger mere af din tid fokuseret på at 
skabe værdi, så kommer du samlet set til at skabe 
mere værdi.

3) Mere læring: Når du arbejder med prototyper, 

arbejder du med en række gennemløb i en ring 

fra idé til test gennem måling/evaluering og ju-

stering af ideen. Hvert gennemløb producerer 

læring. Når du arbejder med prototyper som 

leveregel, bliver du bedre til at forenkle og for-

mindske dine projekter, så du fokuserer på den 

centrale idé, hvor både værdien og usikkerheden 

ligger, også kaldet din værdihypotese. Du fokuserer 

hvert gennemløb på mest mulig læring for fær-

rest mulige ressourcer. Og du gennemfører flere 

gennemløb hurtigere. Det bliver samlet til meget 

mere læring.

SÅDAN LAVER DU PROTOTYPER
Innovation handler om bevægelse, ikke stilstand. 

At arbejde med prototype-tilgangen som levere-

gel betyder, at du accepterer, at al innovation er 

en iterativ proces, hvor ting aldrig bliver færdige. 

Den fortløbende proces kan beskrives med sym-

bolet for uendelighed, det liggende otte-tal.

DOGme 3: 
PRØV MED EN PROTOTYPE
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1) IDÉFASEN: I den første ring af uendeligheds-

tegnet arbejder du med at få din idé og skærpe 

den. Her bruger du pitch værktøjet. Pitchen er 

faktisk din allerførste forløber til en prototype. 

Du kan køre flere gange rundt i første ring indtil 

du har den rigtige idé og til din idé er skarp nok 

til at blive prøvet af i praksis. 

2) TEST-FASEN: Når du forlader papiret og prø-

ver ideen i praksis springer du til næste ring i 

det liggende ottetal. Du ’bygger en model’ eller 

’gennemspiller en generalprøve’. Kunsten er at 

fokusere på din centrale værdihypotese og de-

signe din prototype sådan, at du får testet den. 

Alt andet kan udelades og evt. bare illustreres for 

brugerne i skitseform. Det er så vigtigt, at du må-

ler resultatet af din prototype, så du kan lære af 

den og justere før næste gennemløb i modellen. 

Du kan f.eks. måle klik på en hjemmeside, tilmel-

dinger, køb, brug eller tilfredshed. Din måling kan 

være kvantitativ, kvalitativ eller begge dele.

3) Du kan til enhver tid forkaste ideen og starte 

forfra i den første cirkel. Har testen ikke givet 

de ønskede resultater, så arbejd med en ny idé og 

skab en ny prototype. Der er masser af konkrete 

ideer, der venter på at blive sat i værk! Når du te-

ster og forkaster nogle af dem, bliver du bedre til 

at vurdere de næste ideer, og du nærmer dig de 

bedste løsninger.

Blå Himmels 8-tals model bygger på kreativitets- 

og læringsforskning, bl.a. Peter Senges Lærende 

organisation, MITs U-theory og på Silicon Valley 

Værdihypotese
Din værdihypotese er kernen i din innovationsidé. 

Det er din tese om, hvad der vil gøre en forskel 

for hvem og hvordan. Hvis du arbejder med et 

produkt eller service, vil værdihypotesen være, at 

din målgruppe vil forandre adfærd på en bestemt 

måde i tilknytning til dit produkt eller din service. 

Kunsten er nu, at få målt og evalueret det rigtige 

gennem din prototype. Hvis din værdihypotese 

handler om at målgruppen sparer tid, skal du 

måle på tidsbesparelsen og interessen for at 

spare tid gennem din innovation. Hvis din værdi-

hypotese er, at din målgruppe vil spise sundere, 

skal du måle på målgruppens spisevaner. Man 

kan måle på alt muligt. Men brug prototypen til 

at få testet interessen for din idé, og om de cen-

trale komponenter i ideen virker.

tilgange til produktudvik-

ling. Modellen er en måde 

at forstå og iscenesætte 

projekter på, så de undgår 

en række af de faldgruber 

og stopklodser, gode ideer 

ellers ofte møder.

I dit arbejde med ideer og 

prototyper vil du møde mod-

stand og begå fejl. Det er kræ-

vende at bliver ved. Du får brug for et 

stærkt personligt lederskab.
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Den største udfordring ved innovation er ikke 

manglen på viden og ideer, men manglende 

mod, vilje og evner til at føre ideen ud i livet! 

Det kræver mod at løbe en risiko, og al innova-

tion er i sagens natur risikabelt. 

 De innovative ideer kommer oftest fra folk, 

der arbejder tæt på problemerne – fagfolk og 

projektledere. En aktuel undersøgelse blandt of-

fentlige ledere i Danmark viser, at kilden til og 

igangsætterne af offentlig innovation langt over-

vejende er medarbejderne (FTFs lederpejling 

2013). Samme tendens ses i den private sektor. 

Det er derfor, rollen som innovationsagent er 

så vigtig for innovation. Det meste innovation 

bliver igangsat og i den første fase drevet af 

ildsjæle, der tager personligt lederskab for opga-

ven.

 Da innovation sjældent starter hos topledel-

sen, er det vigtigt at skelne mellem personale-

ledelse og personlig ledelse. Som innovationsa-

gent skal du styrke dit personlige lederskab for 

at kunne mestre den bredere og mere uformelle 

ledelse, som et innovationsprojekt kræver. 

 Du kan udvikle dit personlige lederskab i tre 

dimensioner: Dit udgangspunkt, dit fokus og din 

kommunikation.

Udgangspunkt
Dit udgangspunkt handler om at lede indefra. 

Personligt lederskab starter med personlig in-

tegritet og en klar mission. Når ildsjæle lykkes 

med innovation, er det fordi de går til opgaven 

med uforfærdet og massiv energi og aldrig giver 

op. Ildsjælens energi opstår, når der er samklang 

mellem en indre personlig mission og den for-

håndenværende opgave. Når innovationspro-

jektet er drevet af et indre ’hvorfor’ snarere end 

blot opgavens ’hvad’ og ’hvordan’, så kan man 

fejle masser af gange med ’hvad’ og ’hvordan’ 

uden at føle sig som en fiasko. Så stil dig selv 

spørgsmålet: ”Hvorfor laver jeg dette innovati-

onsprojekt?”

Fokus

Dit udgangspunkt giver dig energi. Dit fokus 

handler om at bruge energien rigtigt. Energien 

flytter sig derhen, hvor du retter dit fokus. Ikke 

blot din egen energi, men også enegien hos de 

andre, du involverer i dit projekt. Innovationsa-

genten lykkes i kraft af et konstant og præcist 

fokus på det vigtigste i innovationsprojektet.

Kommunikation
Som innovationsagent skal du i høj grad lykkes i 

DOGme 4: 
ÅBN DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
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kraft af samarbejde, og derfor bliver kommuni-

kation vigtig. Innovative ideer og løsninger star-

ter med, at du er åben for indtryk og lyttende i 

bred forstand. Siden får du brug for at formidle 

dine ideer og brænde igennem som person. Her 

må du udvikle din personlige kommunikation 

og formidling. 
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YES!
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SÅDAN LEDER DU INDEFRA
Hvis du vil arbejde med at styrke dit personlige 

lederskab, kan du arbejde med de tre dimensio-

ner:

Find dit udgangspunkt
Brug noget tid, hvor du har ro. Så kan du søge 

indad og mærke efter. Hvad er vigtigt for dig? 

Hvad brænder du for? Hvor vil du gerne gøre en 

forskel? Hvor og hvornår oplever du begejstring 

og flow? 

 Du kan veksle mellem at se på motivationen i 

din kerne som menneske og på motivationen i dit 

arbejde – både i dine aktuelle og tidligere opgaver 

og projekter.

 Tag noter. Og tal om dem med nogen, der ken-

der dig godt. 

 Så finder du snart din mission. Skriv den ned. 

Vend tilbage til den ofte.

Brug dit fokus
At arbejde med dit fokus kræver, at du iagttager 

dig selv. Leg med det. Læg mærke til, hvordan du 

Eksperimenter også med din personlige kom-

munikation og formidling. Når du skal formidle 

noget, så prøv med forskellige tilgange. Ekspe-

rimenter, så du får et bredere klaviatur at spille 

på. Prøv med historier. Prøv med overdrivelser. 

Prøv at bruge kroppen i din fremstilling. Prøv 

med humor. 

kan flytte både din egen og andres energi blot 

med dit eget fokus.

 Her er en sjov og tankevækkende øvelse, som 

demonstrerer kraften i dit fokus: 

 Prøv at stille dig ud på gulvet og sig ”YES!” 

mens du laver en ’sejrsbevægelse’ med armene. 

Gør det tre gange i træk, raskt og eftertrykkeligt. 

Mærk energien. Kroppen fortæller din hjerne, 

at alt er godt. Dit fokus er på det gode. Brug det 

fokus nu. Prøv også øvelsen i teams – fx ved dit 

næste møde.  

Træn din kommunikation
Fundamentet for både innovation og kommuni-

kation er åbenhed for omverdenen: Vis interesse, 

observer omgivelserne, stil åbne spørgsmål og 

dyrk et bredt netværk, der også inddrager bru-

gere, borgere og samarbejdspartnere. Søg først at 

forstå, derefter at blive forstået.

 Et overraskende effektivt redskab til bedre 

personlig kommunikation er at arbejde med dine 

egne tanker om dine samtalepartnere. Prøv føl-

gende næste gang du skal til et møde: Brug et mi-

nut inden på at lukke øjnene og finde ro. Forestil 

dig nu, at de mennesker, du skal ind til er dine 

bedste og kæreste venner, som du ikke har set 

længe. Gå så ind til mødet. Mærk stemningen.
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Problemer og løsninger følger sjældent vores or-

ganisationsdiagrammer. Innovative løsninger går 

ofte på tværs af de skillelinjer, som ligefrem kan 

være en årsag til eller del af udfordringen. Det 

kan kræve tværgående samarbejde at se proble-

met, at udvikle en løsning og måske også at drive 

løsningen bagefter.

 Det bør derfor være en leveregel for innovati-

onsagenter at søge og dyrke det tværgående sam-

arbejde i bred forstand, både inden for og uden 

for egen organisation.

 Samarbejdet kan handle om alle tre hovedfa-

ser i innovation: At se problemet, at udvikle løs-

ningen og at sætte innovationen i drift.

DOGme 5: 
SAMARBEJD PÅ TVÆRS

Se problemet sammen
Det kan være, at din jobfunktion gør dig til en 

løsning, der leder efter et problem: Skal du spare 

penge, leder du efter spild. Skal du skabe kvalitet, 

leder du efter fejl og mangler i design, produk-

tion og service. Du kan hurtigere finde, hvad du 

leder efter i samarbejde med dem, der er tæt på 

problemerne. En god start er at se eller opleve 

problemet sammen.

Samudvikling – at finde løsningen i 
samarbejde
Samudvikling (co-creation) er udvikling af in-

novative løsninger gennem samarbejde. Dine 

samarbejdspartnere kan være slutbrugeren 

(brugerdreven innovation) eller andre personer, 

der har viden, ressourcer eller andre betingelser 

for at bidrage, fx i kraft af direkte eller indirekte 

berøring med problemet eller løsningen. Gen-

nem samarbejde kan din løsning blive bedre på 

mindst tre måder: 

1) En bedre forståelse af problemet

2)  En bedre løsning, hvor du hurtigere får skær-

pet ideen, så den passer til problemet og mål-

gruppen

3)  En mere velkommen løsning, fordi vigtige 

partnere er taget i ed og har fået ejerskab til 

løsningen.
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Samproduktion – at drive løsningen i 
samarbejde
Samproduktion (co-production) er drift af løsnin-

ger i et samarbejde, hvor du trækker på eksterne 

ressourcer. Ressourcer kan komme mange steder 

fra, men det er oplagt at starte med målgrup-

pen selv. I offentlig innovation kan det frisætte 

enorme ressourcer at ændre synet på borgeren 

fra klient til producent. Tænk fx bare på, hvordan 

sundhedsplejersken gearer sine egne ressourcer 

gennem samproduktion med nybagte mødre i 

Mødregrupper.

SÅDAN DRIVER DU SAMUDVIKLING 
OG SAMPRODUKTION

Når du skal samarbejde på tværs, skal du åbne 

op og give slip. Du skal være opsøgende og nys-

gerrig, men også være analytisk, kreativ og di-

plomatisk, så du kan udkrystallisere løsninger, 

hvor involverede partnere bliver tilgodeset og 

respekteret. 

Samudvikling og samproduktion handler også 

om, at du giver ansvar fra dig. Vær åben over 

for, at brugere, pårørende, foreninger, frivillige 

og private virksomheder har masser at bidrage 

med, der hvor jeres missioner krydser hinanden.

Det handler ikke om blot at sende forslag i hø-

ring eller spørge målgruppen. Det handler om at 

stille sig selv til rådighed for et ligeværdigt sam-

arbejde.

Se problemet sammen
Mobiliser ideer og input fra andre ved at skabe 

relationer, foretage observationer eller sæt jer 

sammen i en fælles brainstorm og diskussion. 

De største og første Aha oplevelser kan komme 

hurtigt, når først I taler sammen på tværs. Den 

dybere forståelse kommer senere, når I har skabt 

en længerevarende relation.

Gå forrest i samudvikling
Systematiser samarbejdet om en løsning. Ind-

drag interessenterne direkte i projekt-teamet el-

ler i en styregruppe. Skab en platform, som andre 

kan agere på. Eller start med en ildsjæl, som kan 

repræsentere et perspektiv, en position eller en 

ressource, du mangler.

Undersøg muligheder for samproduk-
tion
Tænk i nye partnerskaber og nye steder at hente 

ressourcer. Spørg dig selv:

Hvem indgår direkte eller indirekte i situationer, 

hvor problemet og løsningen er i spil. Hvem har 

interesser i problemet og løsningen? Hvem har 

underudnyttede ressourcer, som kan bidrage? 

Hvem kan og bør tage et større ansvar? Tænk 

også i steder, bygninger, teknologier og medier.
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Guiden her er tænkt som en første inspiration og 

appetitvækker. Du skal bruge konkrete erfaringer på 

egen krop for at lære innovationens kunst, og du kan 

med fordel søge sparring fra erfarne innovatører.  

Men følger du de fem dogmer eller leveregler, har du 

langt bedre betingelser for at blive en succesfuld in-

novationsagent.

 Evalueringen af forløbet ’Netværk for Innovati-

onsagenter’ viser, at de fem dogmer har virket sær-

deles godt for offentlige ledere og projektledere med 

ansvar for innovationsprojekter. Flere af deltagerne 

har taget metoderne til sig i en grad, hvor de er ble-

vet ambassadører for dem i egen organisation og 

kommune. Blå Himmel har set metoderne sprede sig 

på samme måde i danske og internationale private 

virksomheder. Dogmerne gør det nemlig både nem-

mere og sjovere at innovere.

Udover at bruge metoderne i et konkret projekt, kan 

I arbejde med at bruge dem bredere:

som en fælles metode og et fælles sprog, som 

indgår i en overordnet programstyring af en række 

projekter inden for et område.

■  i arbejdet med at omsætte politiker og strategier 

til praksis

■  til at styrke jeres innovationskultur og innovati-

onsprocesser 

Guiden er også tænkt som en inspiration til at takle 

nogle af de udfordringer, vi ofte ser i både offentlige 

og private virksomheder:

Luftige politiker og strategier: Abstrakte politikker 

og strategier uden klar sammenhæng mellem mål 

og midler betyder, at politikker og strategier forbliver 

løsrevet fra hverdagen og ikke omsættes i handling. 

Den reelle forandring og implementering udebliver. 

Og de politiske ambitioner og visioner spiller ikke 

godt nok sammen med den praktiske faglighed, som 

findes blandt ledere, projektledere og frontpersonale 

overalt i organisationen.

Mangel på værktøjer: Manglende struktur og me-

tode i projektarbejdet betyder, at projekter ikke ska-

ber den ønskede forandring, fordi der mangler fælles 

begreber og processer til at sikre kvaliteten og effek-

tiviteten i innovationsprojekter.

For lidt samarbejde på tværs: Manglende samar-

bejde på tværs betyder, at projekter, som kræver 

samudvikling og samproduktion ender som isolerede 

indsatser uden gennemslagskraft. Projekter kommer 

ikke videre end ildsjæle-stadiet og ender som spredte 

initiativer, der ikke forankres bredt nok.

 Hvis guiden, dogmerne eller værktøjerne lyder 

relevante for dig eller din organisation, er du meget 

velkommen til at kontakte Sund By Netværket eller 

Blå Himmel for en diskussion af mulighederne for at 

prøve dem i jeres organisation. 

VÆRKTØJERNE VIRKER
 – FÅ DEM TIL AT VIRKE FOR DIG
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BAG OM NETVÆRK FOR 
INNVATIONSAGENTER
OM SUND BY NETVÆRKET
Sund By Netværket er et landsdækkende fagligt net-

værk af kommuner og regioner. Sund By Netværket 

arbejder for at understøtte det danske folkesundheds-

arbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem 

kommuner, regioner og nationale aktører på folkesund-

hedsområdet. Målet er, at Sund By Netværket er med til 

at skabe rammer for et godt liv for alle borgere ved at 

styrke kvaliteten i folkesundhedsarbejdet.

 Sund By Netværket har siden sin etablering i 1991 

været et aktivt medlem af WHO´s internationale 

Healthy Cities Network. Som medlem af Sund By 

Netværket får du og din kommune/region en række 

muligheder, der kan give værdi i det lokale folkesund-

hedsarbejde. 

 Se mere på www.sund-by-net.dk

OM BLÅ HIMMEL
Blå Himmel er en innovationsvirksomhed, der styrker 

offentlige og private virksomheders innovationskraft 

ved at styrke kompetencer inden for innovationsle-

delse, innovationsdesign og personligt lederskab. 

 Se mere på www.Blaahimmel.dk

Forløbet ’Netværk for Innovationsagenter’ blev gen-

nemført af fire af Blå Himmels eksperter.

Ole Mølgaard 
Ole leder flere store innovationsprojekter og står bag 

en række virksomheder. Ole har omfattende ledelses-

erfaring fra den offentlige sektor og er tidligere topchef 

i Danmarks Radio. Han sidder i bestyrelser og advisory 

boards og har over 20 års erfaring med hvad der virker 

og ikke virker når innovation skal implementeres.   

 Ole .molgaard@blaahimmel.dk

Roxana Kia
Roxana er kendt som en af Danmarks dygtigste træ-

nere af personlig kommunikation. Hun har trænet 

hundredvis af ledere i personligt lederskab og gennem-

slagskraft. Hendes globale baggrund og omfattende 

erfaring med forskellige visdomspraksisser har givet 

hende en unik tilgang til at få det bedste frem i folk. 

 Ro xanna.kia@blaahimmel.dk

Lars Lundbye
Lars har mere end 25 års erfaring med innovation og 

iværksætteri. Han har skabt eller ledet en række store 

innovationsprojekter for både danske og internatio-

nale organisationer, hvor social og miljømæssig bæ-

redygtighed og brugerinvolvering har været centrale 

omdrejningspunkter.

 Lars .lundbye@blaahimmel.dk

Jakob Munk Nielsen
Jakob er en særdeles erfaren konsulent og innovatør 

og har rådgivet en lang række private og offentlige 

virksomheder i Danmark og internationalt. Jakob er 

aktuelt direktør i en upstart-virksomhed og har derfor 

innovationsproblematikkerne tæt inde på livet. 

 J akob.munk@blaahimmel.dk
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