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Realisera era intraprenörers fulla potential

www.leanventures.se


Vi hjälper företag med deras förändringsarbete för att bli mer agila och innovativa. 

Som del i detta arbete erbjuder vi ‘Executive Innovation Coaching’.

Executive Innovation Coaching är avsedd för företagsledare och 

mellanchefer som vill ha ett ‘utifrån-in perspektiv’ från erfarna

innovationsexperter. Vi hjälper er att uppnå ert fulla potential

som innovationsledare.

I slutändan handlar framgångsrik coaching om att realisera hållbar

tillväxt både för den enskilda individen och företaget.

Vem riktar sig Executive Innovation Coaching till ?

Lean Ventures International  AB   •    Riddargatan 29    •   114 57 Stockholm    •    SWEDEN •     www.leanventures.se

“ Enligt the International Coach Federation såg 86 procent av 

företagen en positiv återbäring på deras investering i coaching. “

Kontakta oss gärna 
om du vill veta mer

Intresserad av tillväxt?

www.leanventures.se
https://leanventures.se/kontakt/
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Fler omdömen finns på
www.leanventures.se/omdomen

” Andy var vår startup 

coach på Frogleap 

acceleratorn under 2015. 

Hans metoder och synsätt 

när det gäller affärs-

utveckling är både 

utmanande och 

inspirerande. 

Under vårt samarbete delade Andy generöst 

sin erfarenhet för att hjälpa oss att skärpa våra 

affärsförmågor. 

Hans uppmuntran i kombination med hans 

coachningsteknik erbjöd en bra balans för att   

öka våra förmågor. Jag rekommenderar att 

engagera Andy till alla som vill nå längre   

med sitt företagade. ”

Christian Tärnholm, Co-founder MediCheck AB

” Andy Cars arbetade i 

egenskap av oberoende 

innovationsexpert till-

sammans med mig för 

att bygga upp New 

Business Lab-funktionen 

på BK. 

Andy är inte bara kul att jobba med, men när 

det gäller innovation är han en av de mest 

kunniga och engagerande personer som jag 

känner.  Han introducerade inte bara 

värdefulla  principer, verktyg och perspektiv 

som hjälpte oss att växa men han förstod hur 

man kunde göra allt detta inom ramen av en   

stor och komplex verksamhet. ”

Antonio Fonduca, Director of New Business Lab, 

BillerudKorsnäs

” Som vår lean startup 

coach, har Andy inte 

bara inspirerat oss att 

nå längre, men han har 

även introducerat 

konkreta verktyg och 

metoder som är nyckeln 

till att bygga mer 

flexibla och kundorienterade organisationer. ”

Angela Yong, Head of Systems Development, 

SMHI

Vad tycker några av våra kunder ?

www.leanventures.se/omdomen
www.leanventures.se


Fördelarna med Executive Innovation Coaching är att ni får:

 en tydligare målbild och bättre resultat.

 praktiskt applicerbar kunskap inom innovation.

 ett mer agilt mindset och tillvägagångsätt.

 tillgång till beprövade verktyg och metoder.

 mer nöjda och engagerade medarbetare.

 möjlighet att realisera nya tillväxtmöjligheter.

Vad är fördelarna med Executive Innovation Coaching?
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“ Enligt International Coach Federation säger 96 procent av 

dem som har coachats att de skulle göra det igen. “
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Realisera ditt fulla potential

www.leanventures.se


Metoder, processer och verktyg som vi använder när vi coachar:

 Innovationsstrategi & Ekosystem

 The Lean Startup ®

 Design Thinking

 Outcome-Driven Innovation ®

 Innovation Accounting

 Constraint-Driven Innovation

Vilka ramverk använder ni er av när ni coachar ?
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Vi utgår från ett ramverk som heter GROW. GROW står för Goal identification, current Reality, 

Obstacles, and Way forward.

Erfarenheten har lärt oss att det inte finns någon ‘silverkula’ som är lösningen på allting. 

Istället använder vi en kombination av olika metoder, processer och verktyg när vi coachar. 
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Kontakta oss gärna 
om du vill veta mer

www.leanventures.se
https://leanventures.se/kontakt/


Innovation
Academy

Riktar sig till: Företagsledare, 
mellanchefer och 
innovationsteam.

Syfte: Utbilda för att bygga  
förståelse för 
innovation och 
intraprenörskap.

Löptid: 10 workshop-
moduler. ½ till 
1 dag per modul.

DAGAR

Intrapreneurship
Program

Innovationsteam

Gå från teori till 
praktisk handling 
genom att ta nya 
idéer till marknaden.

10 – 12 weeks

VECKOR

Executive Innovation
Coaching

Företagsledare och 
mellanchefer.

Skräddarsytt för den 
person som coachas.
1-on-1.

Normalt 3 – 6 mån.
Flexibelt och efter 
behov.

MÅNADER

Interim Innovation 
Leadership

VD eller 
affärsområdeschefer

Sätta upp nya 
funktioner för att driva 
innovationsarbetet 
med överlämning till 
linjechef.

Flera månader upp till 
ett år.

ÅR
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Hur skiljer sig Executive Innovation Coaching från era andra tjänster ?

1 2 3 4

www.leanventures.se


Kunder

Karolinska

University Hospital
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Andy Cars är grundare av Lean Ventures International AB där han har arbetat med en mängd kunder i

olika branscher såsom Telia, Tieto, H&M, Bayer, BillerudKorsnäs och SMHI.

Som entreprenör har Andy varit med och byggt upp fem företag, varav tre har sålts. Som affärscoach

och mentor till fler än 200 startups har Andy medverkat till att skapa nya entreprenöriella verksamheter

värda hundratals miljoner kronor.

Genom att kombinera utbildningar inom ramen för en innovationsakademi med executive coachning

och ett väl beprövat intraprenörskapsprogram, hjälper Andy företag att vässa sina

innovationsförmågor.

Andy sitter också i EU-Kommissionens jury för deras SME-instrument vars syfte är att stärka EUs

innovationsförmåga. Som besökande fakultetsmedlem vid KTH Executive School undervisar han även i

innovation och intraprenörskap. Tidigare har Andy medverkat till att utveckla världens första

vägledande standard för Innovation Management(ISO 56002) som publicerades under 2019.

Andy har en magna cum laude MBA från European University i Lissabon och en kandidatexamen i

förändringsledning från Open University Business School. Andy är flytande i engelska, svenska och tyska.

Lead Innovation Coach

www.leanventures.se
https://www.linkedin.com/in/andycars/

