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Sådan digitaliserer man en kop kaffe Kris Østergaard Hent PDF Innovation er noget af det, som etablerede
organisationer taler allermest om, men også har allersværest ved at få til at lykkes. Alt for ofte ser man, at
organisationer iværksætter innovationstiltag, som ikke giver de ønskede resultater, fordi de mangler et

ambitiøst og strategisk innovationsdesign.

Bogen fortæller:

· Hvordan man bedst forbereder sin organisation til innovation.

· Hvilke mekanismer, der risikerer at svække organisationens innovationskraft.

· Hvorfor virksomheden skal arbejde med tre typer innovation:
o Den optimerende som de fleste allerede er mestre i.

o Den augmenterende som opgraderer organisationens kerne og udvikler

innovationskulturen.
o Den muterende som udfordrer organisationens kerne og udforsker, hvilken

organisation man vil være på langt sigt.

Læseren får en grundig indføring i, hvordan man som etableret virksomhed opnår varige resultater med
innovation. Kris Østergaard tager læseren med verden rundt til virksomheder som Amazon, Grundfos,

Google, der nu er blevet til Alphabet, og Mærsk – virksomheder, der på hver deres måde har investeret i at
fremtidssikre deres organisationer gennem innovation.
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