
 

INNOVATION AF FORRETNINGSMODELLER 
Succesfuld ledelse af innovation af forretningsmodeller i store, 
projektbaserede virksomheder 
  

Strategisk samarbejde mellem COWI, Aarhus Universitet og Stanford Uni-
versity  
Der er etableret et 4-årigt strategisk samarbejde mellem COWI A/S, Aarhus Uni-
versitet og Stanford University om et erhvervs-ph.d.-projekt. Projektet udføres af 
Kristian Løbner (civilingeniør og HD(O)). Kristian har været ansat ved COWIs af-
deling for By- og Trafikplanlægning i ca. 6 år og ved Aarhus Universitet i ca. 1 år.  
 
Succesfuld innovation af forretningsmodeller er en nødvendighed 
Globaliseringen, internettets stigende betydning og samfundets hastige udvikling 
har betydet, at et fokus på Big Data, innovation og konstant nytænkning af forret-
ningsmodellerne er afgørende for virksomheder og samfund. I Danmark spiller de 
store og veletablerede virksomheder en central rolle for mange menneskers hver-
dag og for landets økonomi som helhed. Ledelsen og medarbejderne i virksomhe-
derne spiller afgørende roller for at implementere den nødvendige innovation af 
forretningsmodellerne. Derfor fokuserer dette projekt på, hvordan der kan etable-
res succesfuld innovation af forretningsmodeller i store eksisterende virksomhe-
der.  
 
Indsamling, behandling og formidling af den nyeste viden 
Projektet udføres i perioden 1.2.2017 - 31.1.2021. Arbejdet vil dels foregå i COWI, 
dels på Aarhus Universitet og dels på Stanford University. Desuden besøges og 
interviewes ledere og medarbejdere i en række nationale og internationale virk-
somheder for at forstå drivkræfterne bag succesfuld innovation af forretningsmo-
deller. Formålet er at opnå en bred viden om innovation af forretningsmodeller og 
at overføre den nyeste viden til veletablerede danske virksomheder. For at udbre-
de forståelsen om innovation og forretningsmodeller præsenteres resultaterne 
bredt i COWI og andre virksomheder, i nationale medier og på nationale og inter-
nationale konferencer. 
 
Indtjeningsevnen afhænger af innovationsevnen 
Det stigende fokus på digital innovation vurderes at være afgørende for mange 
virksomheders indtjening de kommende år. Innovation er også et afgørende fun-
dament i mange virksomheders strategi. International forskning viser imidlertid, at 
virksomheder der arbejder målrettet med innovation af forretningsmodeller, har op 
til fire gange så høj indtjening som virksomheder, der entydigt fokuserer på inno-
vation af produkter, services og forretningsgange. Ved at forstå, hvordan der suc-
cesfuldt kan arbejdes med innovation af forretningsmodeller har også de store og 
eksisterende virksomheder bedre muligheder for fortsat at klare sig stærkt i den 
stigende internationale konkurrence. 


