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Tempot i dagens affärsklimat är högt och om du inte är innovativ hamnar du i skuggan av dina 
konkurrenter. Alla företag måste göra mer med mindre resurser, nå ut till nya kunder och använda 
sina resurser på ett klokt och effektivt sätt. Oavsett om du håller på att utveckla en ny och slagkraftig 
produkt eller försöker hitta en ny process att spara pengar, så är det innovation.

Som företagsledare måste du skapa en innovativ miljö tillsammans med ditt team, för att möta 
ständigt ökande krav och uppnå mål. Ett av de första stegen cheferna behöver ta är att säkerställa 
att alla medarbetare är engagerade i organisationen. Cheferna behöver förmedla värdet av 
medarbetarnas talanger, vara proaktiva och skapa en positiv arbetsmiljö. Öppen kommunikation, 
respekt, ett proaktivt tankesätt och erkännanden, är grundläggande för att få ett flöde av innovativa 
idéer.

Ibland kommer innovativa idéer lätt, men oftast är innovation en tuff process med många utmaningar. 
För att innovationen ska ge resultat behöver du ha en process med nedanstående steg.

Dale Carnegie Trainings innovationsguide för ledare ger dig en process som leder dig genom 
utmaningar och förutser fallgropar, så att du ökar dina odds att lyckas med innovationerna.
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Visualisera
Måla upp en bild av den perfekta framtiden, hur det ”borde vara”.

Vilket är ditt mål? Skapa en bild av hur du vill att det ska se ut. Utveckla en 
vision av ”borde vara”-situationen. Oavsett om det är ett problem som ska 
lösas eller en möjlighet att förbättra något kommer visionen att hjälpa dig att 
sätta kursen och motivera dig att gå framåt.

Använd fakta
Bestäm “nuvarande” situation.

Använd fakta. Titta på vem, vad, var, varför och hur. Samla fakta för de olika 
situationerna. Döm inte, konstatera bara fakta. Med insamlad information 
som grund, kan du hantera symtom och orsaker som borde förändras för att 
kunna lösa utmaningen.

Hitta utmaningar och möjligheter
Om du redan känner till ett problem kan du starta innovations-processen.

Ha en kreativ attityd och möt utmaningarna. Fråga dig på vilket sätt 
kan vi… öka försäljningen/minska kostnaderna/förbättra vår marknadsföring?
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Hitta idéer
Brainstorma och använd “grönljustänkande” för 
att komma på nya idéer.

Sök efter idéer, både individuellt och i 
gruppen. Ingen kritik, fördömande eller 
värderingar av tankar och idéer är tillåtna under 
”grönljustänkandet”. Koncentrera er på kvantitet 
istället för kvalitet. Det ger ett bra idéflöde i 
gruppen.

Få godkännande
Få godkännande och support.

Om du inte personligen ska implementera 
lösningen behöver du involvera andra. Förbered 
dig på att invändningar kanske gör att du 
behöver utgå från steg 3 i processen igen (Hitta 
utmaningar och möjligheter.) En funnen lösning 
kan bli ett nytt problem, som kan kräva att du 
hittar en ny lösning igen.

Implementera
Agera och börja använd nya lösningar.

Genomför! Sätt upp tidsramar och delmål för 
projektet - och när det ska vara helt genomfört. 
Innan du börjar, försäkra dig om att alla 
inblandade är införstådda med målen.

Gör uppföljning
Följ implementeringsprocessen.

Följ arbetet. Boka in uppföljningsmöten 30-60 
dagar efter implementeringen. Håll arbetet med 
nya lösningen igång!

Utvärdera
Identifiera och bedöm slutresultatet.

Fick du önskat resultat? Vad blev 
kostnaden/fördelen eller ROI för dig, 
ditt team eller organisationen? Gör 
implementeringen spårbar, så att du kan dela 
innovationsresultaten med andra i teamet, 
ledningen eller andra intressenter.
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