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Virusdræbende robotter, 
varmesøgende droner og håndtag til at 
åbne døre med albuen: Coronakrisen 
sætter fart i vigtig innovation 
Innovation kræver viden, kompetencer, stor frihed og økonomiske ressourcer. Så 
lige nu er der mere end nogensinde al mulig grund til at heppe på forskningen og 
entreprenørerne. 
 
Brian Due, ph.d., lektor i innovation og kommunikation, Københavns Universitet  
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Coronavirus har affødt en krise på verdensplan. Men ud af asken fødes som bekendt en ny Fugl 
Føniks. Vi ser nu allerede innovationen blomstre, som når mennesker forsamles på Facebook og 
koordinerer fælles 3D-produktion af visirer til sundhedspersonalet. Længe har 3D print været en del 
af hypen i den digitale transformation, men uden rigtigt at skabe værdi. Nu ser vi pludselig 
nødvendighed, behov og fokus. Og vi ser fabrikker der omdannes fra at producere biler (Ford, 
Folkevogn), parfume (Louis Vuitton) og iPhones (Foxcon) til at producere respiratorer, sprit og 
ansigtsmasker.   
 Vi ser også helt ny praksisformer opstå; samvær online, arbejd online, fest online, dating online, 
You name it. En del af min forskning de sidste 4 år har handlet om video-mediering. Indtil for nylig 
et yderst perifert område uden meget offentlig interesse. Men pludselig foretager alle møder via 
Skype eller Zoom. Her opfindes ikke pludselig ny teknologi, men innovationen på praksisformer går 
stærkt med høj værdi til følge.     
 Og vi ser ikke mindst et uhørt højt tempo i forskningen hvad angår avancerede teknologier til 
at tracke virusset og dets bærere og biologisk forskning for at finde en vaccine. Droner monteres 
avancerede ansigtsgenkendelsessystemer og varmesøgere, og pludselig er lokalisering af 
smittebærere meget lettere. Denne kinesiske version er dataetisk problematisk, men herhjemme på fx 
DTU er forskere langt med anonymiserede app’s-baserede tracking-systemer. Man har forsket i den 
slags før, men mest med muligt kommercielt sigte eller af ren metodisk interesse. Pludselig er der et 
reelt behov, der fokuserer innovationen.  
   Det, vi ser, er, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det gamle ordsprog indkapsler noget af det 
mest centrale ved innovation: nødvendighed, behov og fokus.  
 Nød: De fleste af os skal trænges lidt op i en krog, før vi begynder at tænke nyt og ændre adfærd. 
Der må nødvendighed til for at skabe værdi. Og nødvendigheden er også tidskritisk. Nøden sætter 
fart på processen. Et overflodssamfund har ikke travlt med at nytænke. Visse forandringsteorier 



fastslår, at der skal en brændende platform til, før folk rykker. Det fastfrosne system skal slås i 
stykker, før nyt kan opstå af asken.  
 Nøgen kvinde: At være nøgen er et konkret menneskeligt problem, når det er koldt og blikkene 
lange. Behov har drevet innovationshistorien ved at være tydeligt problemfokuseret. Behov for varme 
skabte ild. Behov for at erobre og forsvare skabte våben. Behov for varme skabte tøj. Behov for 
kommunikation skabte sprog og sidenhen telegraf, telefon og internet. Simpelt men sandt.  
 Grundlæggende menneskelige behov er det mest elementære i innovation, men i lang tid har 
der været for mange penge i omløb til, at behov reelt har drevet udviklingen. Vi har et oppustet 
Sillicon Valley-eventyr med bobleøkonomier som fx kontorudlejningsfirmaet WeWork, der aldrig 
har været behovsdrevet eller rentabelt, men drevet af hurtige investor-penge, og vi ser tusindvis af 
nye app’s på markedet hver eneste dag, der på ingen måde rammer reelle behov.  
 Coronakrisen viser behovet meget klart: behov for løsninger der kan inddæmme og begrænse 
udbruddet og holde mennesker sunde og raske. Så pludselig er 3D print ikke bare en sjov 
ingeniørsysle, men alt fra visirer til isolationshytter printes fordi der er behov.   
 Spinde: I gamle dage spandt konerne tråd ved at samle og sno små totter uld. Opfindelsen af 
spinderokken og siden de industrielle spindemaskiner satte fart i masseproduktionen. Så ingen kvinde 
længere behøver at gå nøgen. Pointen er, at ens evne til at finde løsninger skærpes, når man 
underlægges et helt præcist fokus. Problemet er nøgenhed, ikke alt muligt andet, og løsningen er 
derfor givet i dét dogme, altså beklædning. En af de bedste danske innovationshistorier er Dogme95, 
dvs. konceptet der førte til dogmefilm som fx Festen og Idioterne.  
 Dogme95 bestod blandt andet i ti "kyskhedsløfter" man skulle følge. Et regelsæt med klart 
fokus der tvang instruktøren til at kombinere det, han havde at gøre godt med inden for boksen. 
Pointen er ikke, som buzzword-teorien siger, at man skal ud af boksen, men derimod at man skal 
kende boksen. Innovation sker allerbedst når der er retning, vision, fokus og begrænsninger.  
 Så nød lærer nøgen kvinde at spinde giver et godt perspektiv på innovation lige nu, fordi det 
handler om nødvendighed, behov og fokus. Med ryggen mod muren, i kulden uden tøj på, kan man 
enten passivt lægge sig ned og give op eller satse progressivt på de nye muligheder, der åbner sig. 
Tidligere kriser har skabt dåsemad, computere, internet, satellitter, armbåndsure, kuglepenne, 
Gaffatape, blodbanker og ikke at forglemme M&M chokoladeknapper for at minimere smeltning.   
 Nu ser vi pludselig robotter, der med ultraviolet lys selv kører rundt og slår virus ihjel; 
overvågningsteknologi og droner med varmesøgere; chatbots der kan diagnosticere på afstand; smarte 
armbånd, der registrerer og advarer mod ens egen ansigts-berøring; håndtag til døre der gør det muligt 
at åbne med albuen; big data AI-robotter der scanner internettet for at tracke udbrud og samle relevant 
information.  
 Vi vil snart se en eksplosion i foodtech, healthtech, medtech og edtech. Altså teknologier der 
understøtter vores grundlæggende behov for mad, sundhed og uddannelse i en virtuel verden. Men vi 
vil også se innovation ift. vores forhastede liv. En nytænkning af, at langsommelighed og afkobling 
fra ræset faktisk også har værdi, og kan lade sig gøre.   
 Sådanne kriser kan også kaldes for sorte svaner: de findes, men er meget sjældne. Teorien siger 
de kommer ud af det blå. Men faktisk er coronakrisen ikke en sort svane, for pandemien har været 
forudsagt af mange de sidste 10 år. Men det gør hverken ulykken eller innovationsbehovet mindre. 



Det er dog ikke til at sige præcist, hvad vi får brug for i den kommende tid. Men behovene vil vise 
sig mere knivskarpe end ellers.  
 Henry Ford skulle efter sigende have sagt: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede, 
ville de have efterspurgt en hurtigere hest. Innovation kræver viden, kompetencer og stor frihed og 
økonomiske ressourcer. Så lige nu er der al mulig grund, mere end nogensinde, til at heppe på 
forskningen og entreprenørerne. For det er dem, der vil give os fremtidens Ford T.   
 
  
 


