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Att leda innovation i 
praktiken  

Innovation         

Målgrupp  
Vår utbildning ”Att leda innovation i praktiken” riktar sig till personer i 
ledande befattningar som önskar få en strukturerad, strategisk och praktisk 
vägledning för att skapa och leda en innovativ organisation.  
Kursen lämpar sig även för övriga som önskar förstå de faktorer som ligger 
bakom att i en organisation ta beslut som möjliggör ökad kreativitet och 
förbättrad innovationsförmåga.  

 

  
Förkunskapskrav  
En förståelse av faktorer som styr individers och gruppers kreativa och innovativa 
förmågor, motsvarande det som ges i ”KAVI - Konsten Att Vara Innovativ”. 
Deltagarnas erfarenheter om den egna organisationen är viktiga för konstruktiva 
reflektioner och för att skapa en bra grund att applicera innehållet på. Givetvis 
underlättar ett öppet sinne och en vilja av att bjuda på sig själv.  
 

  
Varför deltaga?  

 Marknaden är föränderlig - Är organisationen det?  

 När det finns behov att vara innovativ  

 Ta vara på visionen om framtiden - och ta er dit!  

 Bygg kunskap för att skapa en innovativ organisation  

 Lär dig att…  
 analysera läget  

 förstå vad som skapar en bra ledare när målet är innovation  

 ta fram underlag för beslut  

 beskriva och lyfta fram konsekvenser  

 genomföra förändringsarbete  
 
Workshopen…  
… guidar deltagare till handlingsplaner för den egna organisationen  
… ger möjlighet att dela erfarenheter med nya intressanta personer  
… möter olika inlärningsstilar  
… presenterar användbara idéer, metoder och praktiskt tillvägagångssätt  

  
Mål  

 Utveckla förmåga att tänka och handla för att skapa förutsättningar för 
innovation  

 Analysera den egna organisationen och identifiera vad som stöder och vad 
som motverkar innovation  

 Förstå och planera balansen mellan det innovativa arbetet och den dagliga 
verksamheten  

 Definiera innovativa mål  

 Utvärdera olika innovativa system - välja ett som passar organisationen  

 Formulera ett ”Innovation Manifesto” för organisationen  

 Definiera ansvarsområden och mätbara mål  

 Skapa en kulturell förändringsprocess som krävs för en kreativ miljö  

 Förstå, leda och skapa processer för genomförande 
 Lära av varandra och ha det trevligt! 

Kurskod: ALIIP 
Längd: 2 dagar 
Kursavgift: offert 

Kursen riktar sig till…  
… företagsledare  
… avdelningschefer  
… personer inom R&D, 
HR, marknadsföring, 
kundvård etc  
… konsulter  
… de som vill förstå vad 
som krävs för att leda ett 
innovativt förändrings-
arbete  

Mål...  
… analysera 
förutsättningarna  
… handlingsplaner  
… balans mellan daglig 
verksamhet och 
innovation  
… sätt innovationsmål  
… välj innovations 
system  
… skapa ”Innovation 
Manifesto”  
… skapa 
förändringsprocesser  

Utbildningen ger 
insikt i vad som 
krävs för att bygga in 
innovation i en 
organisation 
avseende analys, 
ledning, 
konsekvenser, 
beslut, 
genomförande, 
uppföljning, struktur 
och kultur  



Vår syn på utbildning och gruppstorlek 
Bra utbildning sker i mindre grupper riktad till individer — varje deltagare 
förväntas engagerat dela egna erfarenheter och ta del av andras. Vi sätter 
gränsen till 8-24 deltagare beroende på vilka förutsättningar som gäller. Mycket 
av arbetet i denna kurs sker i två till fyra mindre grupper. Vilket gör att de 
mindre grupperna består av 2-6 deltagare. 
Bra verkningsgrad på denna utbildning erhålls om flera från samma organisation 
kan deltaga samtidigt. 

  

Undervisningsmetodik 
Vårt val av undervisningsmetodik skapar engegemang och ger en effektiv mix av 
lärarledda moment  och möjlighet att dela erfarenheter och reflektera. Denna 
kurs är uppbyggd kring teoretiska genomgångar och praktiska övningar av olika 
typ, vilket passar olika lärstilar. Det skapar en effektiv inlärningssituation med 
aktiva deltagare samtidigt som den lyfter fram individens erfarenheter och behov. 
Varje deltagare har möjlighet att ta fram mål inom den egna organisationen att 
jobba mot.  

 

”All inclusive” 
I kursavgiften ingår förutom undervisningen följande ... 
 

 Fika och lunch 
 Kursdokumentation 
 Kursintyg 
 Möjlighet till samtal kring hur förändringsarbete kan drivas i egen 

organisation 
 

 

Finns speciella önskemål vad gäller fika eller lunch så meddela gärna det i 
samband med bokningen. 
 

Erfarenheter 
Vi uppskattar om ni ger information om arbetsuppgifter/erfarenheter och 
eventuellt kommande arbetsuppgifter hos deltagarna.  
 

Kurstillfällen och tider 
Kursen ges både som öppen kurs och direkt till kund som beställer en hel kurs. 
Tag kontakt för en dialog kring era behov och önskemål. Leveransort bestäms av 
kund och kan vara inom eller utanför Sverige. Kursen levereras på svenska eller 
engelska. 
 

Offert 
Vid beställning av hel kurs så är vi flexibla med leveransort, inom eller utanför 
Sverige. Vi lämnar gärna en offert när vi vet vilka förutsättningar som gäller för 
leverans.  

In-house 

Erfarenheter/
arbetsuppgifter 

Speciella önskemål 

Utbildning och 
gruppstorlek 

”All inclusive” 

Teori och praktik, mål 
inom den egna 
organisationen. 

Offert, flexibel 
leveransort, 
kundanpassning möjlig 

Evigilo AB ingår tillsammans med Frendus AB i Cartallumgruppen. Evigilo har fokus på 

innovationsarbete och erbjuder konsulttjänster samt utbildning inom innovation och praktiskt 

förändringsarbete. Evigilo har även korta och effektiva kurser inom Train the Trainer. Vi 

erbjuder våra tjänster inom Sverige och internationellt. Vi håller hög kvalité på våra tjänster 
och undervisning samt anpassar oss till målgruppens förutsättningar och behov vad det 

gäller nivå och innehåll.  

Välkommen att ta kontakt för mer information! 


