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er blevet annonceret som nøglen til succes for virksomheder over hele verden og som afgørende for en

virksomheds overlevelse og udvikling. En organisations muligheder for at vokse er dog afhængige af dens
evne til at generere nye ideer og udnytte dem effektivt i udviklingen af nye tiltag. Gennem de seneste mange
år har der været stigende teoretisk opmærksomhed på at styre processen omkring udnyttelsen og udviklingen
af disse ideer. Men den proces, hvor organisationer håndterer disse ideer i praksis, er dog ofte ustruktureret og

´ad-hoc´.

Idea and Innovation Management forklarer begreber og processer i idé- og innovationsledelse og redegør for
de centrale elementer i at facilitere og støtte en effektiv idéhåndtering og innovationsledelse i hele

organisationen og i relation til forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. Relevante modeller og teorier
forklares og eksemplificeres i praksis gennem virksomhedscases og diskuteres via workshop-spørgsmål.

Gennem dette samspil mellem innovationsteori, praksis og diskussioner håber forfatteren at forsyne
studerende, teoretikere og praktikere med den nødvendige teoretiske og praktiske forståelse af, hvordan man

støtter ideer, innovation og intrapreneurskab i organisationer.
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