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Blue Ocean Strategy 
Innovation         

Målgrupp 
Vår utbildning inom ”Blue Ocean Strategy” är framtagen för ledningsgrupper, 
chefer och innovationsansvariga. 
Kursen lämpar sig speciellt för personer som ser behov av förändringsarbete och 
vill genomföra det på ett systematiskt sätt baserat på en vedertagen 
arbetsmodell och metoder enligt ”Best Pactice” för att nå bra resultat med låg 
risk. 
 

Mål  
 Förstå begreppet ”Blue Ocean” och att förstå riktningen dit 

 Förstå och kunna tillämpa värdekurvor för olika brancher 

 Utifrån värdekurvor och horisonttänkande kunna få fram en bra 

strategibild 

 Få insikt i hur marknadsgränser kan påverkas med olika metoder 

 Att grafiskt kunna beskriva sina förändringsprocesser och förståelse för att 

genomföra dessa i en korrekt strategisk sekvens 

 Att se möjliga låsningar i innovationsprocessen och att finna nycklar till 

dessa 

 Få insikt i värdet av att koppla genomförandet av innovationsprocessen till 

strategin 

 Inse vikten av en rättvis process med fokus på emotionell och intellektuell 

bekräftelse 

 Skapa förståelse för de tre strategifaktorerna; värde, vinst och motivation 

 

Förkunskapskrav 
Inga förkunskapskrav ställs. För deltagare med begränsad erfarenhet av att driva 
förändringsarbete rekommenderas vår workshop Konsten att vara innovativ 
(KAVI). Den ger en bra förståelse för vad som är viktigt i ett innovativ 
förändringsarbete. Allmän erfarenhet av förändringsarbete utifrån strategier är en 
bra grund. 

 

Innehåll och syfte 
BOSt ger en god förståelse för vad som gör det möjligt att skapa sig en ny 
marknad, en blå ocean. Den bär ett viktigt budskap till företag och organisationer 
som nu är verksamma men som ser behov av att förändra sin inriktning. Detta 
för att stärka sin position eller att skapa en ny marknad.  
 
Workshopen vävs samman av genomgångar varvade med gruppövningar och 
reflektioner som delas inom mindre grupper och sammanfattas i hela gruppen. 

 

 Beskrivning av de problem det för med sig att befinna sig i en röd ocean 

och de möjligheter som bjuds i en blå ocean 

 Hur marknadsgränser kan ruckas på 

 Vikten av att tänka i horisonter för att skapa och se de stora strategiska 

dragen 

 En strategisk ”Roadmap” 

 Hinder och möjligheter i organsiationen 

 Hur man låter strategin även innehålla förändringsarbetet i sig 

 Granskning av och förhållningssätt till tre viktiga faktorer; vinst, värde och 

motivation 

Kurskod: BOSt 
Längd: 2 dag workshop 
Kursavgift: Offert 
 
Erbjuds även som kurs 
i föreläsningsform 
under en dag 

Kursen riktar sig till 
ledningsgrupper, 
chefer och 
innovationsansvariga 

Ingen erfarenhet 
krävs, men KAVI 
rekommenderas 

Workshopen syftar 
till förståelse av vad 
som krävs för att 
skapa sig en ny 
marknad 
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Vår syn på utbildning och gruppstorlek 
Utbildning sker i mindre grupper riktad till individer - dvs varje deltagare 
förväntas ha ett utbyte och därmed nytta av kursen i sitt dagliga arbete. Denna 
syn avspeglas dels i vårt medvetna val av undervisningsmetodik samt en övre 
gräns för antal deltagare på våra utbildningar. En god utbildning kräver 
engagerade deltagare och dialog vilket är svårt att uppnå i stora grupper. Vi 
sätter gränsen till 16 deltagare för denna typ av utbildning. Önskas individuell 
coachning eller mindre grupp begär offert, se nedan. 

 
Undervisningsmetodik 
Denna workshop är uppbyggd kring teoretiska genomgångar och praktiska 
engagerande övningar. Vilka skapar en effektiv inlärningssituation med aktiva 
deltagare samtidigt som den lyfter fram individens erfarenheter och behov.  

 

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

 Fika och lunch 
 Kursdokumentation 
 Kursintyg 
 

 

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

Förkunskaper 
Vi uppskattar om ni ger information om förkunskaper/erfarenheter och 
nuvarande/kommande arbetsuppgifter hos deltagarna.  
 

Kurstillfällen och tider 
Workshopen ges dels som öppen kurs, direkt till kund samt i ett mot kund avtalat 
konsultavtal inom innovation. Kursschema för öppna kurser finns på 
www.evigilo.se. Vid önskemål om leverans direkt till er begär offert. Har ni frågor 
kring våra utbildningar, och hur de matchar era behov och önskemål tveka inte 
att ta kontakt.  
 

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.  
Vi beställning av hel kurs/workshop kan viss anpassning ske till ert specifika 
behov. 

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! 

Öppna kurser, direkt 
till kund och inom ett 
avtalat konsult-
uppdrag. Kurstillfällen 
se www.evigilo.se 
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