Innovation Crash CourseTM 2019
Utbildning för dig som vill ha grundkunskap för att kunna bli cerfifierad innovationsledare
Att medvetet och systematiskt utveckla organisationers innovationsförmåga är högaktuellt och
nödvändigt för verksamheters kortsiktiga lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Med vår Innovation
Crash CourseTM, ICC, får du överblick över hela verksamhetssystemet för innovationsledning och
djupdykningar i de mest centrala områdena. Du bygger också under kursen ett starkt nätverk med
personer som har samma intresse men andra och kompletetrande erfarenheter. Detta ger ditt
arbete som innovationsledare en rejäl skjuts framåt med nya kunskaper, inspiration, diskussioner och
reflektioner tillsammans med andra
Syftet med den här kursen är att ge goda kunskaper i
de områden som är grundläggande för att få
innovations-arbetet att fungera effektivt och samtidigt
ge en god förståelse om helheten. Vi kombinerar
teorier med praktiska övningar med effektiva metoder,
verktyg, färdigheter kopplat till faktiska situationer och
erfarenheter från verkligheten. Det är en viktig princip
för oss på Crearum!
Vi ringar in området teoretiskt genom den ”Body of
Knowledge” som tagits fram av branschföreningen
Innovationsledarna. Innovationsledning är samtidigt ett
område där praktisk kunskap och erfarenhet är
avgörande. Därför krävs också praktisk erfarenhet av
innovationsledning på olika nivåer för att tillgodogöra
sig kursen, bidra till gruppens lärande och för att kunna
certifiera sig.
Kursen täcker de områden som är bärande i den
tekniska specifikationen TS16555 som ligger till grund
för den kommande standarden i innovation
management som lanseras under 2019.

Efter kursen kommer deltagarna ha kunskaper om
de färdigheter som ingår i innovationsledarrollen
och delarna i ett innovationsledningssystem.
Genom kursens genomlysning får deltagarna
dessutom insikter i vad verksamheten har på plats
och hur man kan utveckla andra delar i en
nulägesanalys.
Deltagarna får gott om tillfällen att diskutera och
reflektera i värdefulla erfarenhetsutbyten och får
möjligheter att börja dokumentera sina egna case,
vilket också är en del av certifieringen.
(Mer information om certifieringsprocessen; RISE:
http://www.sp.se/sv/index/services/innovationsledare/Sidor/default.aspx)

Datum: Lunch till lunch 31/1-1/2 2019 (kvällen används
till nätverkande kring case) samt heldag den 5/3, kl 9-16

Plats: I närheten av Linköping
Investering: 17 000 kr ex moms. Priset inkluderar
matrial, men kost och logi tillkommer.

Deltagare och förkunskaper: Kursen kräver viss
erfarenhet av innovationsarbete oavsett bransch. Två
deltagare från samma organisation erhåller 10% rabatt.

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Orgnr 556686–4947
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KURSMÅL
•
•

•

•
•

En överblick och ramverk för vad som bygger
upp ett systematiskt innovationsarbete
Prova metoder och verktyg för insiktsarbete
och för att stimulera till kreativitet, engagemang,
och förmågan att tänka i nya banor
Kunna diskutera och reflektera kring teorier
kopplat till de olika temaområdena i kommande
ISO standard och den publicerade ”Body of
Knowledge” för området.
Att tydliggöra de egna erfarenheterna kring
innovationsledning i en egen casebeskrivning.
Nya och fördjupade kontakter.

INNEHÅLL
Innovationsledningssystemet. Vad är det?
Området innovationsledning. Definitioner, begrepp,
ramverk, kontext, olika perspektiv på
innovationsledning
Innovationsledarrollen. Vilka kunskaper och
färdigheter krävs på olika nivåer och i olika faser av
arbetet?
Mål, strategier och planering för innovationsarbete
Organisera, supporta och resurssätta
Ledarskap för innovation
Hur man skapar och upprätthåller en kreativ och
innovativ kultur
Interna och externa strategiska samarbeten.
Att mäta och följa upp.
Innovationsprocesser. Att definiera och integrera
den i befintligt verksamhetssystem
Metoder och verktyg för kreativitet och innovation,
strategi och innovationsportfölj
Personligt: Innovationsledning, min roll, mina
erfarenheter. Reflekterande övningar för att

formulera sitt personliga case och kunna sätta mål
för sin yrkesroll.
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Vill du veta mer?
Mer info www.crearum.se
www.innovationsledning.se
www.innovationsledarna.se
Kontakta
Ewa – ewa@crearum.se
eller Kristina – kristina@crearum.se
För mer information om certifieringsprocessen:
https://www.youtube.com/watch?v=xae8g4zs7pU

