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Konsten att vara          
Innovativ 

Innovation         
Målgrupp 
Vår utbildning ”Konsten att vara Innovativ” riktar sig främst till personer i 
ledande befattningar som önskar få en systematisk genomgång av 
förutsättningar för att utveckla innovativt tänkande och bestående kreativa 
processer inom sitt företag, sin organisation eller avdelning för att bygga in 
innovation i den dagliga verksamheten. 
 
Kursen lämpar sig även för personer som personligen önskar förstå de faktorer 
som ligger bakom innovativt tänkande och innovativa lösningar.  

  

Förkunskapskrav 
Inga speciella förkunskapskrav ställs men ett öppet sinne och en vilja av att   
bjuda på sig själv underlättar. 
 

Varför deltaga? 
Kursen … 
… ger ett allsidigt närmande till innovation 
… hjälper deltagarna att relatera innovation till sin egen organisation 
… ger verktyg för analys av den egna organisationen 
… guidar deltagare till handlingsplaner för den egna organisationen 
… ger möjlighet att dela erfarenheter med nya intressanta kontakter  
… möter olika inlärningsstilar 
… kräver lite tid — endast 2 dagar 
… är rolig! 
 

Kursmål 
Kursen ger insikt och övning i olika moment, se nedan, som bidrar till att bygga 
upp en innovativ anda. Metoder och processer som lyfter fram våra innovativa 
förmågor beskrivs och praktiseras i olika kursmoment. Det gör att deltagarna har 
både de teoretiska grunderna och praktiska exempel med sig från kursen. 
 

 Utforska tolv viktiga faktorer vilka krävs för att integrera innovation i en 

organisation 

 Analysera den egna organisationen och identifiera vad som stöder och vad 

som motverkar innovation 

 Lägga grunden för att förstärka den egna organisationens innovativa 

kapacitet 

 Utforska sin egen kreativa stil, energi och sitt arbetssätt 

 Lära och praktisera grunderna för kreativitet 

 Lära och praktisera grunderna för innovativt teamarbete 

 Lära av varandra och ha det trevligt! 
 

Kurskod: KAVI 
Längd: 2 dagar 
Kursavgift: Offert 

Kursen riktar sig till … 
… företagsledare 
… avdelningschefer 
… personer inom    

R&D, HR, 
marknadsföring, 
kundvård etc 

… konsulter 
… utbildare 
… personer som vill 

utveckla sin 
kreativitet 

Öppet sinne 
underlättar. 

Kursen tar upp ... 
… faktorer för 

innovation 
… verktyg för analys 
… ökad innovativ 

kapacitet 
… grunderna för  

kreativitet 
… kreativ stil 
… innovativa team 
… vikten av att ha 

kul! 
 
 

Kursen ger insikt i 
vad som krävs, hur 
det kan införas och 
viss praktisk 
erfarenhet av 
metoder för att 
stärka graden av 
innovativitet i en 
organisation — allt 
på endast två dagar! 



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 
 Möjlighet till samtal kring hur förändringsarbete kan drivas i egen 

organisation 
 

 

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.  

In-house 

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! 


