
Slip kontrollen på intelligente og produk-
tive måder for at skabe nyt.

Boost jeres nytænkning og effektivitet      
ved at få udfordret fastlåste tankegange.

Arbejd kvalificeret med din organisations 
formelle såvel som uformelle rum for at 
fremme innovation og udvikling.

Innover jeres tværgående arbejdsgange til 
gavn for kunden.  

"Jeg har skamløst udnyttet 
noget tilsyneladende               

irrationelt til at skabe helt 
rationelle bundlinjeresultater,"

 (Rane Willerslev, direktør for Nationalmu-
seet - om at arbejde med det ufomelle som 

drivkraft for organisatorisk innovation)

DET SKJULTE INNOVATIONSPOTENTIALE  

Hvis det virkelig er ved kaffemaskinen, vandbeholderen 
eller tilfældige møder på gangene, at nye og interes-
sante ting opstår, hvordan får organisationer så 
indfanget og brugt "det uformelle" til at styrke deres 
innovations- og udviklingsevne?

Pointen er, at formelle og overstrukturerede organisa-
toriske processer kan være med til at kvæle den dyna-
mik, der i virkeligheden skal til for at kunne tænke 
anderledes, innovativt og nyskabende. Det handler 
derfor om at være i stand til at udnytte mulighederne i 
det uformelle.
 
Vi kalder disse muligheder for hverdagens skjulte 
innovationspotentiale. Men hvordan forløser man det 
potentiale?  

Det er ved at træde væk fra 
det formelle og ud i det 

uformelle, at vi for alvor kan 
styrke vores innovation.

SLIP KONTROLLEN - OG STYRK DIN INNOVATION
Knæk koden og få adgang til hverdagens skjulte innovationspotentiale 



DET UFORMELLE RUM

Flere og flere organisationer er blevet bevid-
ste om, at deres formelle resultatskabende 
processer ikke kan stå alene i en verden, der 
bliver stadigt mere dynamisk, kompleks og 
uforudsigelig. 

Adgangen til hverdagens skjulte innovations-
potentiale går derfor gennem en effektiv 
håndtering af organisationens uformelle virke-
lighed, hvor man evner at opfange og 
iscenesætte svage signaler om forandring og 
innovation. 

Netop evnen til at kortlægge, forstørre og 
forstå svage signaler bliver et afgørende frem-
tidigt parameter at forholde sig til.

+ 15 års erfaring i arbejdet med udvikling af innovationsstrate-
gier og organisatorisk innovationskapacitet hos danske og 
internationale virksomheder. Blogger ved Innovationspsykolo-
gerne og Network Director på ”Ledelse & Innovation”.            
Forfatter til ”5 råd fra psykologien der styrker innovationen”.

Jacob har gennem sine 15 års leder- og udviklingserfaring fra 
det private arbejdet med særligt fokus på at bringe den 
uformelle viden i spil for at skabe større motivation og              
effektivitet. Han skriver også flittigt om emnet i artikler og på            
Incentos prisvindende blog.
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VIL DU VIDE 
MERE?
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HVAD KAN VI GØRE FOR JER?

Vi faciliterer værdiskabende møder på 
det uformelles præmisser.

Vi tilrettelægger kortere eller længere 
procesforløb med fokus på at forløse 
hverdagens skjulte innovationspotentiale 
i jeres organisation.

Vi foretager live-sparringer med ledere og 
team for at understøtte innovation i 
hverdagen.

Vi træner interne nøglepersoner i at 
kunne anvende metoder og værktøjer, 
der egner sig til at afdække viden i det 
uformelle rum.

Det er ved at træde væk fra 
det formelle og ud i det 

uformelle, at vi for alvor kan 
styrke vores innovation.


