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Agenda

Velkommen
Andreas Green Rasmussen - Managing Partner at Nodes

09:10 The Ramp – Corporate innovation for Danfoss
Ricki Mae Melchior – Digital Entrepreneur at The Ramp by Danfoss

09:45 LEO Innovation Lab – Uafhængigt og fast forankret 
Morten Remmer – Chief Growth Officer & Head of LEO Innovation Lab Incubator

09:00 

20 min. pause 
Netværk

10:50 Hvad kan en stor organisation lære af startups?
Claus Berthou Madsen – Senior Project Manager at Telia

12:00 Tak for i dag

10:30

11:25 Arbejdet med innovation fra strategisk approach til produkt
Aske Hven-Jensen & Linn Elster - Nodes



Innovation: Fra strategisk approach til produkt
Få succes med struktureret innovationsarbejde



Introduktion

Resultatorienteret innovationsarbejde

Everything is a remix

Succes med kreativitet

Prioritér og validér

Takeaways





 

Takeaways

Alle virksomheder kan arbejde 
struktureret med innovation

Start small - både i proces og mål

Kom ud af møderummet

Everything is a remix
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“You miss 100% of the shots 
you don’t take”

- Wayne Gretzky

Innovation bør måles på de 
produkter og tiltag vi 

eksekverer og sætter i søen.

Det er super vigtigt at 
udkomme. Og at gøre det 

hurtigt.



Sæt et mål
Veldefineret og enighed giver et styrende redskab gennem 
innovationsarbejdet



Afsøg mulighedsrummet
Struktureret idégenerering



Prioritering
Udvælg de bedste idéer. Test billigst muligt, bedst muligt



Bryd prioriteterne ned i konkrete forudsætninger
Gør det tydeligt, hvilke arbejdsopgaver, der skal eksekveres på



Eksekver arbejdsopgaverne
Tænk småt, tænk i sprints, tænk på målet



Goal Possibilities Priorities Conditions Execution

Engineering speed becomes strategy
Tænk småt, tænk i sprints, tænk på målet
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Everything is a remix

Stå på skuldrene af andres arbejde

● Kreativitet er en forudsætning for at innovere

● Kreativitet er at sætte to eller flere ting sammen på en ny brugbar 
måde.

● Tip: Sæt andre branchers innovative løsninger i din egen 
virksomheds kontekst. Tag hvad du kan bruge - hvad enten det er 
det digitale produkt, proces eller forretningsmodel

● Hvordan kan vi så arbejde struktureret med kreativitet?
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Divergent vs. konvergent tænkning

Divergent Konvergent

og gruppedynamik



Manipulér med rammerne
og få det optimale ud af alle



Basalt regelsæt
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Affinity mapping

A

B

C

skab struktur i jeres ideer
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Idea parking lot

P
Muligheder

sæt de indledende ideer fri - og vend dig fra dem 
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Negativ brainstorm
Find de bedste løsninger

værste
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Goal Possibilities Priorities Conditions Execution

Fra Possibilities til Priorities
Mål i dage - ikke i uger



Prioritering

få input udefra og test de bedste ideer

● Hvordan kan vi med færrest midler teste vores ideer bedst muligt? 
- test case design

● Hvordan kan vi undersøge forretningspotentialet?                      
-  business canvas model

● Kom ud af møderummet og prøv det af                              
- Fake door / Contextual inquiry / user interviews

● Skal I teste alle jeres ideer? Vælg dem ud, der har størst potentiale
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Takeaways

Alle virksomheder kan arbejde 
struktureret med innovation

Start small - både i proces og mål

Kom ud af møderummet

Everything is a remix
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