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innovation og

opfindsomhed. Begreberne bruges i flæng og er både enormt
eftertragtede, værdifulde, men også svære at håndtere. Når begreberne

blandes sammen, bliver det mere kompliceret at forholde sig operationelt
til dem, hvorfor vi her vil sætte begreberne ind i en sammenhæng,
der forklarer forskellene imellem disse. Alt efter dit ønskede mål og
den opgave, du står over for, vil det være forskelligt, om der er behov

for opfindsomhed, kreativitet eller innovation. Derved er det også forskelligt,
hvad der skal til for at kunne skabe forudsætningerne for dette.
Artiklen bidrager til en tydelig differentiering og sammenhæng

mellem begreberne, som i det følgende beskrives i kronologisk sammenhæng,
da de alle anses som aspekter af en samlet proces. Begreberne

uddybes i både teori og med praksiseksempler.
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