
METODER & VÆRKTØJ 

INNOVATION 

INNOVATIONSSYSTEM 

En ny undersøgelse, som er lavet at DTU management, Teknologisk Institut samt HIH Aarhus Universitet og finansieret af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen viser, at virksomhederne kan spille en afgørende rolle i byggeriets innovationsprocesser. 

Byggeriet kritiseres ofte for at være et traditionsbundet og konservativt erhverv, hvor innovation har svære kår. Ikke desto 
mindre foregår der kontinuerligt store og små innovationsprocesser på alle niveauer i byggeriet – fra håndværkerne på 

byggepladsen til de store udviklingsprogrammer.  
 

Undersøgelsen er det første forsøg på at kortlægge og forstå, hvordan ”byggeriets eksisterende praksisser” udfordres af 
den generelle samfundsmæssige udvikling samt teknologiske nicher som Lean Construction, Det digitale byggeri samt 

Systemleverancer. 
 

Analysen viser hvordan de teknologiske nicher repræsenterer forskellige kilder til innovation, med forskelligt innovationspo-
tentiale. Men samtidig viser analyser også, at nicher på centrale områder er inkompatible. De kan altså ikke kombineres i 
en sammenhængende strategi – hverken for udviklingen af den enkelte virksomhed eller for branchen som helhed. Udvik-

ling af byggeriet kræver dermed bevidste udviklingsstrategier, der indbefatter strategiske valg - men også fravalg.  
 

På gå-hjem mødet præsenterer Christian Thuesen resultaterne af undersøgelsen og Jesper Salling giver deltagerne anbe-

falinger til, hvordan en virksomhed kan arbejde med at styrke sin position i byggeriets innovationssystem. 

Gå-hjem mødet afholdes på Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup. Deltagelse er gratis for medlemmer af 
InnoBYG. Tilmelding er nødvendig og sker via hjemmesiden eller ved at sende en mail til innobyg@teknologisk.dk.  

OBS: Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret. Ved udeblivelse betales et gebyr på 300 kr. 

BYGGERI 

STRATEGISK  

UDVIKLING 

Kl. 14.00 - Velkommen 

  - Virksomhedens rolle som innovationsaktør 

     v/ Christian Thuesen, seniorforsker DTU Management   

  - Forudsætninger for og værktøjer til strategisk udvikling  

     af byggeriets virksomheder 
     v/ Jesper Salling, Qou Vadis 

  - Debat 

Kl. 16.00 - Afslutning 

STRATEGISKE 

VALG 

Virksomhederne som ”driver” 

af innovation i byggeriet 
Gå-hjem møde den 8. februar 2011 

http://www.innobyg.dk/virksomheden-som-driver-af-innovation-i-byggeriet.aspx

