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Innovation
Model Innovation består af 8 step der 

skal gennemløbes, såfremt et nyt 

produkt eller en ny proces skal udvikles 

og dets potentiale skal realiseres. 

Lav budget og 
planlæg

Skaf 
finansiering

Ny start

Styrk ideen 

Find potentialet
Eksekvering

Kend markedet

Kend processen

Husk love og 
regler

Beskriv 
organisationen

Innovation



Hvornår

Ønsker du din virksomhed skal udvikle sig ad nye veje?

Så støtter innovationsmodellen dig i at undersøge, planlægge og implementere 

nye vækstmuligheder i din virksomhed

Vægten hos dig af kerneforretning og af ny forretning?

Kerneforretning

DRIFT
- Gøre tingene rigtigt

- Gøre tingene bedre

- Skab Bundlinje

Ny forretning

UDVIKLING
- Gøre de rigtige ting

- Gøre tingene anderledes

- Ny værdiskabelse og

nye indtægter



Hvordan

Modellen består af otte steps. Du kan bruge den både, når du arbejder med produkt- og 

procesinnovation

De første syv step er en struktureret tilgang til at undersøge og planlægge og implementere 

nye vækstmuligheder. Modellen hjælper dig til at kvalificere din idé og til at afgøre, om idéen 

virkelig er den bedste for din virksomhed. Du får undersøgt din forretningsmodel til bunds, og 

bliver klar til at samle trådene i en forretningsplan.

Det sidste step er eksekvering – at få ting til at ske og planen gennemført med succes

Du finder lidt mere om produkt- og procesinnovation samt eksekvering på de næste slides



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Kort om produkt- og procesinnovation

Procesinnovation

• Indefra-ud tilgang – internt i virksomheden

• Find potentialer i virksomheden

• Optimer arbejdsgange og processer 

• Øge produktiviteten og effektiviteten

• Arbejde systematisk og forbedre værdiskabelsen 

Produktinnovation

• Udefra-ind tilgang – eksterne behov

• Udvikling af nyt produkt- eller forretningsområde 

• Nye afsætningskanaler

• Kend dit marked og dine konkurrenter  

• Arbejde systematisk og forbedre værdiskabelsen 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Kort om eksekvering

Eksekvering

• Betydning af ordet – Se Den Danske Ordbog

• En leder, der god til at eksekverer, får ting til at ske. 

• Det kan være at få ført en strategi ud i livet, men også i 

dagligdagen at få opgaver løst til tiden og som aftalt



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Mere viden

• Find værktøjer og inspiration til 

produkt- og procesinnovation på

LandbrugsInfo > Ledelse > Forretningsudvikling 

• Blive klogere på eksekvering

via præsentation af modellen ”Eksekvering”.

Den finder du på 

LandbrugsInfo > Ledelse >Fokuseret Ledelse
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