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For tredje år i træk gør Innovationsfonden og Roskilde Festival
sammen Danmarks midlertidigt
fjerdestørste by til et levende laboratorium for udvalgte iværksættere
og virksomheder fra Innovationsfondens projektportefølje.

Målet er at fremme udviklingen af
nye bæredygtige og innovative løsninger på nogle af de udfordringer,
verden står overfor.
Når ugen er ovre, har virksomhederne prøvet deres produkter af på
en bred vifte af mennesker og står
med vigtig viden om, hvordan de
fungerer i praksis, hvordan de skal
videreudvikles, og hvad der skal til
for at bryde igennem på markedet.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Living Lab 2019

Innovationsfonden og Roskilde
Festival har en fælles ambition om
at styrke iværksætteri og innovation
i Danmark og har derfor indgået et
partnerskab med fokus på test og
brugerinddragelse som centralt
værktøj i udviklingen af nye ideer og
løsninger.

1

Living Lab 2017

Innovationsfonden x Roskilde Festival

2017

2
3

www.throbsocial.com

Throb

Living Lab 2017

Hvad er Throb?
Storbyer er fyldt med spontane
oplevelser og uformelle events,
som ikke kan findes i traditionelle
cityguides. Throb er en ny unik,
social app, som gør det nemt at
opdage og dele de spontane her og
nu-oplevelser. Roskilde Festival var
første testby.
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Throb på festivalen
Under festivalen i 2017 fik Throb
mere end 2.000 nye brugere, og
med brugernes aktive brug af appen fik de bekræftet, at behovet og
markedet for et produkt som Throb
findes, og at de med prototypen af
Throb er på rette vej mod produktog markedsmatch. Herudover
erfarede de, at der var features, der
skulle styrkes og fik input til mulige
nye features.

Throb i dag
Throb deltog igen på Roskilde
Festival på egen hånd i 2018 og
kunne her tydeligt mærke, at de
efter prototypelanceringen på RF17
havde fået langt mere erfaring med
at markedsføre sig ved et stort
event, ligesom deres produkt og
timing også var blevet bedre. Del
tagelsen på Roskilde Festival har
givet Throb uvurderlig erfaring med
at lancere en skalerbar platform til
et stort internationalt publikum og
hjulpet virksomheden til at forstå,
hvor deres forretningsmæssige
udfordringer ligger. Throb er nu på
udkig efter smart money, som tror
på og deler virksomhedens vision,
og som kan hjælpe med at skalere
virksomhedens teknologi og organisation.
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Throb —
Unik oplevelsesapp viste
nye sider af festivalen
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www.out-sider.dk

Out-sider

Living Lab 2017

Hvad er Out-sider?
Solceller gør fremtidens bordog bænkesæt til et bæredygtigt
mødested med lys, lyd og mulighed
for at oplade bærbar elektronik.
På Roskilde Festival i 2017 testede
virksomheden Out-sider, som står
bag bord- og bænkesættet, tre
funktionsduelige prototyper på
festivalgæsterne.
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Out-sider på festivalen
Out-sider opdagede allerede under
de første dages test på festivalen
fejl og mangler i teknologien. Bl.a.
krævede den intensive brug af
musikafspilning via Bluetooth en
teknisk ændring, som blev rettet
med det samme. Out-sider fik også
ny indsigt i brugernes anvendelse
af bordet via interviews og observationer. Herunder blev brugernes
forståelse af bordets funktioner
testet, hvilket bl.a. gav input til

bordets brugervejledning samt til,
hvilke funktioner brugerne havde
behov for i et bord med digital
understøttelse. Observationerne
og de faktuelle resultater blev i de
efterfølgende måneder inkorporeret
i det videre arbejde med at udvikle
bordet.
Out-sider i dag
Festivalgæsternes feedback har
sidenhen resulteret i flere designog funktionsmæssige ændringer
af produktet. Bl.a. er displayet
udskiftet med en mere intuitiv
variant, og materialet er ændret fra
aluminium til stål af hensyn til stabilitet og pris. Out-sider forventer
nu, at produktet lanceres kort efter
sommeren 2019.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Out-sider —
Bænke opladede
gæsternes telefoner
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Better World Fashion

www.betterworldfashion.com

Living Lab 2017

Hvad er Better World Fashion?
Foret består af genbrugt plastik,
lynlåse og knapper er omsmeltet
metal, og skindet har hængt på
skuldrene af et andet menneske,
inden det blev syet om. Virksomheden Better World Fashion laver
upcyclede unikajakker, som alle har
en historie.

8

Better World Fashion på festivalen
På Roskilde Festival i 2017 var virksomhedens hovedformål at indgå i
dialog med forbrugerne om deres
holdning til skindjakkernes design,
pris og holdningerne til virksomhedens historie-app. I appen kan
ejeren ved hjælp af serienummeret
bl.a. se, hvilken type skind der
er blevet brugt til jakken, hvilken
miljøpåvirkning den har og mange
andre ting.

Better World Fashion fik på Roskilde Festival 2017 en mere præcis
forståelse af deres målgruppe og
en bedre ide om, hvordan deres
værditilbud skal målrettes forskellige segmenter. Herudover fik de
input til deres brandnavn og hvilke
salgskanaler, de bør anvende, og
derudover fik de kontakt til en international målgruppe.
Better World Fashion i dag
Better World Fashions deltagelse
på Roskilde Festival er stærkt medvirkende til, at virksomheden i dag
er et internationalt brand med salg i
over 30 lande. Better World Fashion
har nu en fast stand ved Roskilde
Festival hvert år.
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Better World Fashion —
Unikke skindjakker
udfordrer brug og smid
væk-kulturen
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www.retap.com

Retap

Living Lab 2017

Hvad er Retap?
Hvordan får man danskerne til at
drikke mindre flaskevand og mere
vand fra hanen? Festivalgæsterne
på Roskilde Festival 2017 var de
første til at smage på produkterne
fra virksomheden Retaps nye koncept, Retap Infuse, som skal gøre
postevand mere spændende. Retap
Infuse er fire forskellige instant
smage, der giver vand fra hanen et
naturligt hint af frugt og bær.
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Retap på Roskilde
Retap fik et grundigt indblik i deres
brugere, hvilket gav dem mulighed
for at segmentere dem og målrette
deres markedsføring. Samtidig fik
de indblik i brugerenes modtagelse
af produktet og input til, hvordan
det kan udvikles yderligere. Virksomheden fremhæver desuden, at
tilstedeværelsen på Roskilde har
øget deres netværk.

Retap i dag
I dag er Retap i fuld gang med et
innovationsprojekt, hvor virksomheden udvikler en maskine, der
skal give forbrugere højkvalitets
gen-mineraliseret drikkevand fra
hanen i områder, hvor vandkvaliteten er lav, og forbrugeren derfor
køber vand på flaske. I dette projekt
vil virksomheden re-lancere Retap
Infuse i et nyt format i en økologisk
udgave, hvor de genbruger de
gode smage, men imødekommer
den feedback til bl.a. indpakning
og format, de har fået på Roskilde
Festival.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Retap —
Festivalgæster testede
nye smagsvarianter af
vand
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WakieWakie

www.wakiewakie.app

Living Lab 2017

Hvad er WakieWakie?
WakieWakie er det sociale vækkeur. En app, der erstatter din almindelige alarm og i stedet vækker dig
med underholdende, relevante og
vedkommende indtalte beskeder
(wakies) – dvs. en slags mashup af
en podcasttjeneste og et vækkeur.
En wakie kan i længde strække
sig fra den helt korte hilsen til en
morgen-podcast. WakieWakie er
således ikke blot et vækkeur, men
også et helt nyt leveringsmedie for
indhold.
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WakieWakie på festivalen
På Roskilde Festival lavede WakieWakie sammen med en lang række af festivalens kunstnere wakies
henvendt til de flere end 32.000
frivillige. Kunstnerne sang, takkede
og heppede i appen og flere - bl.a.
amerikanske Red Fang - sendte
videohilsener. Wakie Wakie brugte

således Roskilde Festival til at teste
forskellige typer indhold af på de
mange frivillige. På festivalen fik
WakieWakie bekræftet interessen
i som fan at blive vækket af sit idol,
men samtidig fik de stor indsigt i
brugernes behov i forbindelse med
et vækkeur og væsentlige input til
nye funktioner.
WakieWakie i dag
Den viden Wakie Wakie fik med
hjem var medvirkende til, at
virksomheden siden udviklede sig
mere og mere til at blive en regulær
podcasttjeneste. I foråret 2019 blev
appen solgt til serieiværksætter,
Morten Strunge, som sammen med
WakieWakie-holdet til september
lancerer podcasttjenesten, Podimo.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

WakieWakie —
Kunstnere vækkede de
frivillige
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Living Lab 2018
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2018
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www.flow-loop.com

Flow Loop

Living Lab 2018

Hvad er Flow Loop?
Hvor vi normalt bruger 80 liter vand
i gennemsnit hver gang, vi tager
et brusebad, kan virksomheden
Flow Loops miljøvenlige brusere
nå helt ned på 12 liter per bad ved
at recirkulere vandet. Kort fortalt
samles det brugte vand op fra
gulvet, pumpes op igennem et
filtreringssystem og UV-behandles,
før det igen kommer ud af bruse
hovedet.
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Flow Loop på festivalen
De tilmudrede roskildegængere
kunne få ekstra tryk på vandet under brusebadet på festivalen i 2018,
hvis de til gengæld donerede deres
brugte badevand til Flow Loop.
Testen på Roskilde Festival var
bl.a. en stresstest af, om systemets
filtre kunne håndtere de mere
beskidte brugere, end man ser i en
almindelig husstand. Det donerede badevand viste, at badevandet
trods meget støv og skidt bibeholdt
en vandkvalitet, der levede op til de
højeste standarder for badevand.

Samtidig fik Flow Loop den overraskede viden med hjem, at omkring
10 procent af adspurgte festivalgæster ifølge en spørgeskemaundersøgelse drikker af badevandet
derhjemme, hvilket gav dem direkte
input til nødvendig kommunikation
omkring deres produkt. Desuden
blev Flow Loop via testen klogere på relevante optimeringer af
systemet.mFloow Loop vurderer,
at de har fået mindst ligeså meget
værdifuld data på Roskilde Festival,
som hvis de havde testet systemet i
en privathusholdning i et år.
Flow Loop i dag
Flow Loop er i dag i gang med et
samarbejde med IKEA, hvor det
blandt andet vægtede positivt, at
de kunne fremvise resultaterne fra
stresstesten af deres filtreringsystem på Roskilde Festival. Herudover
er de gået videre med at udvikle
deres eget filter på baggrund af
erfaringerne fra festivalen.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Flow Loop —
Testede gæsternes
badevand
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www.enormfood.com

Enorm

Enorm —
Spis proteinrigt
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Enorm på festivalen
Enorm så Living Lab på Roskilde
Festival som mulighed for at få
afprøvet deres produkt på et meget
tidligt stadie og få feedback, som
de kunne tage med i udviklingen
fremadrettet. Enorm fik vigtige
indsigter om deres målgrupper
gennem samtaler og dataindsamling på festivalen. Bl.a. kunne de
konkludere, at forbrugerne forbinder insekter som fødevarer med
noget positivt, og at det derfor ikke
skal gemmes væk på bagsiden,
at produktet indeholder insekter.

Virksomheden fandt også frem
til tre overordnede arketyper, der
har potentiale som forbrugere af
insektprodukter og derfor kan være
væsentlige i Enorms markedsføring.
Enorm i dag
I dag satser Enorm på produktion af
ingredienser til fødevarer - både til
brug for egne fødevarer og salg til
andre fødevareproducenter. Testen
på Roskilde Festival bekræftede
dem i, at det var den rigtige vej
at gå og har også betydet, at de
fortsat arbejder med fluelarver, idet
testen viste dem, at brugerne ikke
umiddelbart har præferencer for
nogle insekter frem for andre.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Living Lab 2018

Hvad er Enorm?
Får festivalgæster smag for snacks
med proteinrige soldaterfluelarver
som hovedingrediens? Enorm tog
på Roskilde Festival for at få reaktioner på deres insektsnacks fra
friske festivalgæster og udfordre
deres syn på insekter i mad.
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www.infinitypv.com

InfinityPV

InfinityPV —
Mobiler fik strøm fra
solen
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InfinityPV på festivalen
På Roskilde Festival fik InfinityPV
stor indsigt i brugssituationer og
kunne via den til tider hårdhændede
behandling af deres powerbank
konstatere, at produktet umiddelbart var holdbart nok til et udendørs
miljø. Herudover viste de mange
brugssituationer, de fik indblik i, at
der var brug for en mere detaljeret
brugerguide, for at brugerne kunne

få det optimale ud af opladeren.
Desuden erfarede de, at der var stor
interesse for produktet og fik værdifulde input til design og prisniveau
med hjem.
InfinityPV i dag
InfinityPV lancerer snart et nyt produkt baseret på deres papirtynde
solceller og teknologi. Indsigterne
i brugen af HeLi-on, der blev udsat
for sand, øl osv. på Roskilde Festival
samt de meget ærlige kommetarer,
de fik med hjem, har været anvendt
i udviklingen af det nye produkt.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Living Lab 2017

Hvad er InfinityPV?
Batteriet er på 10 procent, solen
bager ned, og der er langt til en stikkontakt. Hikere og festivalgæster
kender det. Her kom HeLi-on ind i
billedet på Roskilde Festival i 2018.
HeLi-on er en mobiloplader drevet
af papirtynde solceller, som kan
rulles sammen og bæres i lommen
som en powerbank. Den kunne
Roskildegængerne blive frivillige
testere af under festivalen.
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Fucking Flink

www.fuckingflink.dk
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Hvad er Fucking Flink?
Den sociale bevægelse, virksomhed og medlemsforening Fucking
Flink brugte Living Lab på Roskilde
Festival 2018 til at lave en slags
’grundforskning’.

i virksomhederne over det næste
årti og deres incitamenter for at
engagere sig. Fucking Flink kunne
bl.a. konkludere, at fællesskab og
’gamificering’ er afgørende for at
kunne engagere unge mennesker.

Fucking Flink på Roskilde
Med udgangspunkt i målgruppen
18-26 årige undersøgte Fucking
Flink, hvordan de engagerer målgruppen omkring begrebet Flink,
hvilket er afgørende for at kunne
skalere forretningen. Fucking flink
inviterede de unge festivalgæster
til at deltage i Flink Femkamp, hvor
man kunne konkurrere i forskellige flinke discipliner som f.eks.
rose-rapbattle og menneskekæder
- alt sammen med henblik på at
undersøge tilgangen til tillid og
fællesskab og få viden om, hvordan
målgruppen konkret aktiveres omkring en større dagsorden.

Fucking Flink i dag
Fucking Flink har brugt erfaringerne fra Roskilde Festival til
at dels at inddrage gamificering
i deres projekter og dels at bruge et community-frameset mere
strategisk. Virksomheden er nu
i gang med et test-forløb for en
række store attraktioner, hoteller og
restauranter – for eksempel Tirpitz,
Danfoss Universe og Dining Six hvor virksomheden gennem f.eks.
gamificering nudger medarbejderne
til at skabe bedre og mere individuelle kundeoplevelser. I forløbet har
Fucking Flink også brugt community-frameset’et til at udvikle forskellige niveauer af brugeraktivering.

Gennem aktiviteterne på Roskilde
Festival fik Fucking Flink indsigt i
den generation, som kommer ind

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Living Lab 2018

Fucking Flink —
Flinke i fællesskab
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www.heliac.dk

Heliac

Living Lab 2019

Hvad er Heliac?
Virksomheden Heliac har udviklet
et solkomfur med navnet Solar
Cooker, der gør det muligt at
tilberede et måltid mad med solens
stråler. Produktet kan være til stor
gavn i udviklingslande, hvor tre
mia. mennesker hver dag laver mad
over åben ild, hvilket har negative
konsekvenser for både klimaet og
folks helbred.
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Heliac på festivalen
Gæsterne til Roskilde Festival
2019 kan tilberede pandekager,
popcorn eller medbragt mad på
Heliacs solkomfur på to bålpladser i Clean Out Loud-området.
Heliac har testet solkomfuret i
fire udviklingslande og har på den
baggrund lavet videreudviklinger
af produktet. Roskilde Festival som
Living Lab er en mulighed for at
teste det forbedrede produkt og
dets brugervenlighed i stor skala.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Heliac —
Festivalgæster laver mad
med solkraft
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Wholi Foods

www.wholifoods.com

Living Lab 2019

Hvad er Heliac?
Insekter som erstatning for kød kan
måske være en af løsningerne på
klimakrisen. Men hvordan overbeviser man danskerne om, at de
fremover skal bytte oksebøffen
ud med en insektbøf? Det er et
af de spørgsmål, som iværksættervirksomheden Wholi Foods vil
finde svar på, når de tester deres
insektbaserede kødalternativ på
gæsterne til Roskilde Festival 2019.

36

Wholi Foods på festivalen
Wholi Foods vil teste festivalgæsternes umiddelbare reaktioner
på insektbøffen og høre, hvad
de synes om smag, tekstur osv.
Virksomheden betragter det også
som en mulighed for at lave en
slags co-creation, hvor gæsterne
kan komme med deres input til,
hvad produktet skal hedde, og
hvordan det skal præsenteres for at

være mest attraktivt. Wholi Foods
besøger forskellige områder på
festivalpladsen med et cykelkøkken og inviterer gæsterne til at
smage på insektbøffen, som bliver
tilberedt på stedet. Der udover vil
Wholi Foods bl.a. også levere deres
produkt til restauranten Haché
Burger, som sætter en insektburger
på menuen i deres bod til Roskilde
Festival.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Wholi Foods —
Spis insektbøffer
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www.jabii.com

Jabii

Living Lab 2019

Hvad er Jabii?
Unges begejstring for digitale
spiluniverser behøver ikke være
lig med inaktivitet bag skærmen.
Det vil de unge iværksættere bag
virksomheden JABII bevise. De har
udviklet et spil, som kombinerer fysisk aktivitet med digitale elementer via en app og en slags avanceret
teleskop-boksehandske.
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Jabii på festivalen
På Roskilde Festival 2019 får
gæsterne mulighed for at prøve
JABII’s fysiske Esport-spil på egen
krop i venskabelige tomands
boksekampe på festivalens
Game-område.

Virksomheden vil observere
kampene og spørge direkte til
deltagernes brugeroplevelse. For
eksempel skal det undersøges, hvor
let folk har ved at forstå, hvordan
man spiller spillet, hvor godt de
nuværende spilleregler fungerer
og hvordan brugerne tager imod
forskellige ’game modes’. Den viden
skal vil JABII bruge til at færdigudvikle produktet inden lanceringen
ved udgangen af året.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Jabii —
Dyst med vennerne i
‘fysisk Esport’
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www.robostacker.com

MRN
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Hvad er MRN?
Teknologien udvikler sig hastigt,
og i fremtiden kan din nærmeste
arbejdskollega potentielt være en
robot. Det danske robotfirma MRN
har udviklet en ny sensorbaseret
sikkerhedsløsning for samarbejdende robotter, som gør det muligt
at robotter og mennesker kan løse
opgaver i fællesskab. Det nye ved
MRN’s sikkerhedsløsning er, at
scanneren kører op og ned og følger
robotten, hvilket eksempelvis kan
udnyttes på robotter i pakkerier.
Hvis der for eksempel er en kasse,
der kommer til at stå lidt skævt, kan
medarbejdere gå ind og rette kassen uden at slukke robotten. Den
stopper automatisk, hvis en person
kommer for tæt på, og når personen
igen er ude af sikkerhedsområdet,
starter robotten. Det sparer tid og
penge i produktionen.

MRN på festivalen
Den løsning vil virksomheden
involvere de frivillige på Roskilde
Festival i at teste og videreudvikle. MRN vil udnytte de unge
Roskildemedarbejderes kreativitet til at teste, om det er muligt
at snyde sensorsystemet og til
at indsamle alternative idéer til
måder at anvende teknologien på. I
medarbejderområdet bygger MRN
bygger en labyrint bestående af
seks felter, som de frivillige skal
forsøge at klare sig igennem i en
bestemt rækkefølge på tid uden at
udløse sensor-alarm. Efterfølgende skal spildeltagerne gennemgå
et spørgeskema, hvor de bl.a.
kan komme med input til anvendelsesmuligheder.

Innovationsfonden x Roskilde Festival

Living Lab 2019

MRN —
Test af robotteknologi
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