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Innovativa team 
Innovation         

Målgrupp 
Vår utbildning Innovativa team är framtagen för chefer, projektledare, 
teamledare, nuvarande eller blivande teammedlemmar. 
 

Mål  
 Förstå begreppet innovativa profiler och vikten av dessa för att skapa 

innovativa team 

 Känna till vad som karaktäriserar; Idégivare, Konceptskapare, Optimerare, 

Implementerare 

 Kunna analysera personer med avseende på deras kreativa profiler och 

förmågor 

 Kunna sätta samman team för kreativa processer 

 Förstå hur balanserade processer skapas mellan det kreativt fantasifulla 

och det analytiska 
 

Förkunskapskrav 
Inga speciella förkunskapskrav. 

 

Innehåll och syfte 
Workshopen Innovativa team ger en god förståelse för vad som påverkar 
teamets effektivitet och trivsel samt vad som krävs för att skapa innovativa team 
och grunderna för att leda dessa. Den belyser hur individer tänker kring 

problemlösning beroende på sin kreativa profil och inte individens 
problemlösningsförmåga. Vidare ges kunskap i hur man identifierar individers 
kreativa profil och hur de kan användas i processer för att identifiera problem, 
genomföra analyser och därefter skapa samt implemetera lösningar.  
Workshopen vävs samman av genomgångar varvade med gruppövningar och 
reflektioner som delas inom mindre grupper och sammanfattas i hela gruppen. 

 

 Förutsättningar för att skapa kreativa och innovativa processer med en 

strategisk riktning 

 Hur kreativa profiler stärker team och organisationer samt i vilka roller de 

passar 

 Idégivare; egenskaper och förmåga till att identifiera problemkällor och 

därtill kopplade orsaker 

 Konceptskapare; egenskaper och förmåga till att definera problem och 

idéer för lösningar 

 Optimerare; egenskaper och förmåga till att definera samt utvärdera 

idéer, selektering och genomförandeplanering 

 Implementerare; egenskaper och förmåga till att skapa samförstånd och 

att verkställa 

 Kreativa profilers koppling till innovativa processer; Problem, Analys och 

Lösning 

 Idégivare; Problemidentifiering och problemorsaker  

 Konceptskapare; Problemdefinering och idéer för lösningar 

 Optimerare; Utvärdering och selektering samt planering 

 Implementerare; Söka och skapa samförstånd samt att verkställa 

dessa 

 Kopplingen mellan innovativ processer och förmågor, både fantasifulla och 

analytiska 

Kurskod: Innoteam 
Längd: 1/2 dag 
workshop 
Kursavgift: Offert 
 
Erbjuds även i 
föreläsningsform 

Kursen riktar sig till 
chefer, projektledare, 
teamledare och 
teammedlemmar 

Ingen erfarenhet 
krävs 

Workshopen syftar 
till förståelse av vad 
som krävs för att 
skapa och grunderna 
i att leda innovativa 
team. Kreativa 
profiler lyfts fram och 
analyseras hos 
deltagarna 

Evigilo 

Strandgatan 2 

SE-58226 Linköping 

Sweden 



Vår syn på utbildning och gruppstorlek 
Bra utbildning sker i mindre grupper riktad till individer — varje deltagare 
förväntas engagerat dela egna erfarenheter och ta del av andras. Vi sätter 
gränsen till 8-24 deltagare beroende på vilka förutsättningar som gäller. Mycket 
av arbetet i denna kurs sker i två till fyra mindre grupper. Vilket gör att de 
mindre grupperna består av 2-6 deltagare. 
Bra verkningsgrad på denna utbildning erhålls om flera från samma organisation 
kan deltaga samtidigt. 

  

Undervisningsmetodik 
Vårt val av undervisningsmetodik skapar engegemang och ger en effektiv mix av 
lärarledda moment  och möjlighet att dela erfarenheter och reflektera. Denna 
kurs är uppbyggd kring teoretiska genomgångar och praktiska övningar av olika 
typ, vilket passar olika lärstilar. Det skapar en effektiv inlärningssituation med 
aktiva deltagare samtidigt som den lyfter fram individens erfarenheter och behov. 
Varje deltagare har möjlighet att ta fram mål inom den egna organisationen att 
jobba mot.  

 

”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. 
 

Erfarenheter 
Vi uppskattar om ni ger information om arbetsuppgifter/erfarenheter och 
eventuellt kommande arbetsuppgifter hos deltagarna.  
 

Kurstillfällen och tider 
Kursen ges både som öppen kurs och direkt till kund som beställer en hel kurs. 
Tag kontakt för en dialog kring era behov och önskemål. Leveransort bestäms av 

kund och kan vara inom eller utanför Sverige. Kursen levereras på svenska eller 
engelska. 
 

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.  

Öppen kurs eller direkt 
till kund, svenska eller 
engelska?  
Ni bestämmer! 

Erfarenheter/
arbetsuppgifter 

Speciella önskemål 

Utbildning och 
gruppstorlek 

”All inclusive” 

Teori och praktik, mål 
inom den egna 
organisationen. 

Offert, flexibel 
leveransort, 
kundanpassning möjlig 

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! 


