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10 workshopmoduler fokuserat på 
innovation & intraprenörskap!

Innovations-
strategi

Innovation
accounting

Strukturerad
ideation

Affärs-
modellering

Kundintervju
tekniker

Lean startup

www.leanventures.se


Lean Ventures Innovation Academy TM stärker

era anställdas förmåga att arbeta effektivt

med innovation.

Vi introducerar verktyg, processer, mätbarhet

och ett gemensamt språk. Vi tar även itu

med gamla myter som annars riskerar att

blockera innovationsarbetet.

Kort och gott, vår Innovation Academy

skapar förutsättningarna för ett riktigt vasst

innovationsarbete.

Varför behövs det en Innovation Academy ?
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www.leanventures.se


” Vi anlitade Andy för att 

facilitera en idéworkshop 

för att ta ett av våra 

koncept till nästa nivå. 

Han gjorde ett fantastiskt 

jobb och lämnade oss med 

mycket ny kunskap och massor av väl 

utvärderade idéer och en tydlig bild av nästa 

steg! 

Jag rekommenderar starkt Andy för denna typ 

av uppdrag och kommer att fortsätta att 

arbeta med honom framåt."

Johan Lindström, Innovation and Concept   

Development at H&M Group
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” Andy ledde en lysande 

workshop för våra sociala 

entreprenörer om lean 

startup. 

Hans presentation var 

dynamisk, fylld med en 

perfekt blandning av teori och praktiska 

tillämpningar, och han gjorde ett mycket bra 

jobb med att hålla både energi och 

uppmärksamhet i top under en hel dag. 

Jag kan starkt rekommendera Andy för allting 

gällande lean startup!"

Alex Budak, Country Manager, Sverige 

Reach for Change

Fler omdömen finns på
www.leanventures.se/omdomen

Vad tycker några av våra workshopsdeltagare ?

” Jag deltog i en lean 

startup workshop som 

hostades av Andy i 

samband med ett fyra 

dagars event. 

Hans entusiasm, kompetensen med vilken 

han tar upp ett ämne som han så tydligt   

bemästrar, de iögonfallande observationerna 

och hans förmåga att kondensera  komplexa 

system till greppbara idéer, var utan tvekan 

eventets stora attraktion.

Han är uppmuntrande, väldigt inspirerande 

och kan förmedla med uppenbar lätthet 

utmaningarna och fördelarna med att bygga 

en innovativ organisation.  Ett riktigt nöje. ”

Andi Kravljaca, Digital Strategist, 

Värmdö Kommun

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


* NPS riktmärken varierar beroende på bransch, men ett NPS på mer än 70 

anses vara “världsledande” oberoende av bransch.

% - %   =  NET PROMOTER SCORE
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I slutet av varje workshop mäter vi vad deltagarnas
bedömning genom att räkna ut ett Net Promoter
Score (NPS).

NPS mäter sannolikheten för att kunden kommer att
rekommendera företaget, produkten eller tjänsten till
en vän eller kollega.

Vi använder NPS, tillsammans med annan data som vi
samlar in, som utgångspunkt i vårt kontinuerliga
förbättringsarbete.

Sedan 2014 har vi haft fler än 1 000
workshopsdeltagare som har gett oss en NPS på 80*
eller högre. Vi har ej heller haft en enda ”detractor”,
eller missnöjd deltagare, sedan 2016.

Vi tar kontinuerlig förbättring på allvar

NPS 80+

www.leanventures.se
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LEAN VENTURES INNOVATION ACADEMY 
BESTÅR AV FÖLJANDE 10 WORKSHOPMODULER

INNOVATIONSSTRATEGIER & EKOSYSTEM           1 DAG     

THE LEAN STARTUP ® 1 DAG

AFFÄRSMODELLERING ½ DAG

HUR MÄTER MAN INNOVATION? ½ DAG

HUR FÖR MAN BRA KUNDSAMTAL?                     ½ DAG

DESIGN AV MARKNADSSTRATEGI                        1 DAG CONSTRAINT-DRIVEN INNOVATION/IDEATION  ½ DAG

HUR SKALAR MAN UPP EN STARTUP?   ½ DAG

OUTCOME-DRIVEN INNOVATION ®/JTBD           ½ DAG

HUR STÄRKER MAN KUNDLOJALITETEN? ½ DAG
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Kontakta oss gärna 
om du vill veta mer

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


Alla företag måste innovera för att ha en chans att växa långsiktigt. Ändå är det

många företag som saknar både innovationsstrategi och ekosystem. Under denna

workshop får du lära dig hur arbetet med att ta fram en innovationsstrategi och ett

stödjande ekosystem kan gå till.
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VARFÖR? En innovationsstrategi ger innovationsarbetet tydligt fokus och riktning och ger
svar på frågan hur ni tänker skapa värde för era kunder i framtiden. Med en tydligt
kommunicerad innovationsstrategi ökar chansen signifikant att få med både intraprenörer
och hela ekosystemet på resan mot en hållbar tillväxt.

HUR? Vi tar fram en ögonblicksbild av ert företag. Med det som utgångspunkt börjar vi
utveckla en strategi, ett ekosystem och ett gemensamt språk för att diskutera, resurssätta,
och leda innovationsarbetet i ert företag. Tuffa frågor varvas med praktiska ramverk och
verktyg för att skapa dialog och samsyn bland deltagarna.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Styrelseledamöter

 VD

 Innovationsansvariga

 Affärsområdesansvariga

 Strateger

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

hur arbetet med att ta fram en
innovationsstrategi och ett stödjande
ekosystem kan gå till.

om ramverk, verktyg och terminologi som
ger samtalet om resurssättning och
prioriteringar en ofta behövlig struktur.

INNOVATIONSSTRATEGIER & EKOSYSTEM
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

1 dag

+

Anmäl ditt intresse här!

www.leanventures.se


The Lean Startup ® är en metod och ett mindset som hämtar inspiration från den

vetenskapliga metoden. Syftet är att minska risken när man utvecklar nya och

obeprövade affärsmodeller. Under denna workshop får du lära dig hur du kan

arbeta med Lean Startup i din verksamhet.
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VARFÖR? Genom ett experimentellt och datadrivet förhållningssätt minskar riskerna att
bygga lösningar som marknaden inte vill ha. Enligt Gartner: ”2021 kommer fler än 50% av

etablerade företag att tillämpa Lean Startup metoder”. Med hjälp av Lean Startup kan
företag skapa ordning och mätbarhet när de arbetar kreativt med innovation.

HUR? Med utgångspunkt i ”Build – Measure – Learn” loopen får deltagarna pröva på att
applicera Lean Startup i sina företag. Vi guidar er i hur man identifierar det mest riskfyllda
antagandet i er affärsmodell, konverterar antagandet till en mätbar hypotes och sedan
designar ett experiment för att testa er hypotes. Vi introducerar smarta verktyg, ger
exempel på experiment och tar itu med vanligt förekommande fallgropar.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Affärsutvecklare

 Marknadsföring och sälj

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

hur du kan arbeta med Lean Startup i din
verksamhet.

hur ett experimentellt förhållningsätt
minskar risken när du jobbar med att
utveckla nya affärsmodeller.

THE LEAN STARTUP ®

M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

B

ML

½ dagalternativt1 dag

Anmäl ditt intresse här!

www.leanventures.se


Det finns hundratals marknadskanaler att välja mellan. Hur vet du vilka som är rätt

för ditt företag? Hur väljer man rätt prissättningsstrategi? Hur tar jag fram ett starkt

värdeerbjudande? Om detta får du lära dig under denna workshop.
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VARFÖR? Alla marknadsstrategier bör ses över regelbundet med hänsyn till negativa
externa faktorer, som t ex kanalmättnad och förändrad konkurrenssituation. Genom att
ifrågasätta och testköra nya kanaler, prissättningsstrategier och värdeerbjudanden, går
det ofta att reducera kostnaden för att vinna nya kunder och samtidigt öka intäkterna.

HUR? För att hämta inspiration börjar vi med en kort genomgång av hur andra företag har
lyckats förbättra sin marknadsstrategi. Sedan utvärderar vi och jobbar med att stärka ert
värdeerbjudande och er prissättningsstrategi samt hjälper er att välja de marknadskanaler
som bör utforskas närmare. Vi avslutar med att diskutera olika SaaS (Software as a Service)
exempel för analys av relevant data.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam & growth teams

 Marknadsföring- och sälj

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

att utforma och kommunicera ett starkt
värdeerbjudande, samt välja prisstrategi
och kanalmix.

att prioritera vilka kanaler som du bör
testköra för att hitta den optimala mixen.

Anmäl ditt intresse här!

DESIGN AV MARKNADSSTRATEGI
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

½ dag

www.leanventures.se


Alla företag måste innovera för att ha en chans att växa långsiktigt. Ändå är det

många företag som saknar kunskap om affärsmodellering. Under denna workshop

får du lära dig hur ni kan utveckla nya affärsmodeller som kan bidra till ert företags

tillväxt och lönsamhet.
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VARFÖR? Företag med ett för snävt fokus på produktinnovation missar möjligheter att
skapa ytterligare värde och fler intäktsströmmar. I slutändan måste produkten ändå landa
i en lönsam affärsmodell. Att enbart fokusera på inkrementell innovation i den nuvarande
affären räcker inte heller. För en hållbar tillväxt måste företag bli skickliga på att
introducera nya, potentiellt disruptiva affärsmodeller, till marknaden.

HUR? Vi går igenom byggnadsblocken som utgör en affärsmodell. För varje
byggnadsblock introducerar vi flera olika taktiker som sedan kan kombineras för att på
kort tid ta fram nya affärsmodeller. Till exempel kommer vi att gå igenom olika
prissättningsmodeller och se hur andra företag har innoverat sina affärsmodeller. Vi
avslutar med att betygsätta styrkan i de affärsmodeller som ni tar fram.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Affärsområdesansvariga

 Affärsutvecklare

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

om olika verktyg för att skapa nya
affärsmodeller på kort tid.

om olika prissättningsmodeller.

att utveckla en förståelse för skillnaderna
mellan starka och svaga affärsmodeller.Anmäl ditt intresse här!

AFFÄRSMODELLERING
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

V.1

V.2

½ dag

www.leanventures.se
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Anmäl ditt intresse här!

HUR MÄTER MAN INNOVATION?
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

I dagens datadrivna värld har mätbarhet blivit till en självklarhet. Trots detta är det

många som fortfarande tror att man inte kan mäta innovation, än mindre hur man

gör det. Under denna workshop får du lära dig hur du kan mäta innovationsarbetet

både på strategisk och operativ nivå.

VARFÖR? Om vi inte mäter vårt innovationsarbete hur kan vi då veta om vi lyckas eller hur
vi kan förbättra oss? Om vi inte mäter vad vi gör blir det både svårt och kaotiskt att
komma fram till hur vi bör strategiskt fördela resurser samt förbättra och managera
innovationsarbetet.

HUR? Vi jämför klassiska finansiella mätetal, t ex Return on Investment med mätetal
speciellt framtagna för att mäta innovation, t ex Return on Innovation. Olika ramverk
introduceras för att guida företagsledning och innovationsteam i hur de kan ta fram
relevanta mätetal som underlag för utvärdering av innovationsarbetet på företags-,
avdelnings- och teamnivå.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Styrelseledamöter

 Ledningsgruppen

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

att mäta innovationsarbetet på strategisk
och operativ nivå.

att utveckla en förståelse för de olika
stadierna som startups går igenom och
hur mätetal väljs baserat på stadie och
affärsmodell.

½ dag

www.leanventures.se


Alla vet att de måste sätta kunden i centrum. Frågan är bara hur? Under denna

workshop får du lära dig hur du kan genomföra effektiva kundsamtal. Istället för att

sälja eller “pitcha” era produkter och tjänster, handlar denna workshop om att

förstå kundens perspektiv – deras behov men också utmaningar och osäkerheter.
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VARFÖR? De som kan leva sig in i kundens världsbild har ett försprång jämfört med
konkurrenter som utgår från ett ’inifrån-ut-perspektiv’. Världens mest innovativa företag är
mästare på kunddialogen. Det är lätt hänt att man faller i fällan att utgå från sitt eget
perspektiv när man utvecklar nya produkter, tjänster och värdeerbjudanden. Med den
här workshoppen vill vi hjälpa er att förstå era kunders perspektiv.

HUR? Vi börjar med att visa exempel på bra och dåliga intervjufrågor. Ni får även öva er i
hur ni kan leda kundsamtal som genererar värdefulla nya kundinsikter. Vi coachar er i hur
ni kan ställa bra frågor som minskar förekomsten av vinklad data och hur ni kan dra
insiktsfulla slutsatser från insamlad data.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Marknadsföring och sälj

 Affärsutvecklare

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

ett helt nytt batteri med frågor som du
kan utgå från i din nästa kunddialog.

hur man identifierar mönster i den
kunddata som dokumenteras för att
kunna dra värdefulla slutsatser.

Anmäl ditt intresse här!

HUR FÖR MAN BRA KUNDSAMTAL?
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

½ dag

www.leanventures.se
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DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Marknadsföring och sälj

 Affärsutvecklare

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA  DIG:

hur du kan använda ‘Customer Happiness
Canvas’ för att utveckla strategier som gör
det enklare att få nya kunder och
samtidigt minska risken att nuvarande
kunder lämnar er för konkurrerande
erbjudanden.

Anmäl ditt intresse här!

HUR STÄRKER MAN KUNDLOJALITETEN?

Framgångsrika företag förstår kraften bakom lojala kunder. Under denna workshop

kommer du att lära dig att använda ett effektivt verktyg för att guida ditt team hur

de kan öka kundlojaliteten.

VARFÖR? Fördelarna med en stärkt kundlojalitet inkluderar återkommande affärer, fler
rekommendationer, färre klagomål, mer motiverade medarbetare, och ett starkare
varumärke som gör det lättare att rekytera topptalangerna. Kundlojalitet uppnås när
företag konsekvent levererar i enlighet med och över kundens förväntan. För att ta sig dit
måste det finnas utrymme och vilja att ifrågasätta hur företaget levererar värde och på
djupet undersöka de områden som kan förbättras.

HUR? För denna workshop om kundlojalitet har vi utvecklat vårt eget verktyg som vi kallar
’The Customer Happiness Canvas’. Denna canvas, tillsammans med våra egna triggerkort
och oss som coacher, skapar en bra miljö för att diskutera och utveckla idéer som ert
företag kan experimentera med för att skapa mer lojala kunder.

½ dag

M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M
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DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Affärsutvecklare

 Marknadsföring och sälj

 Strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

hur du kan vända begränsningar till
fördelar och utmaningar till möjligheter.

hur du kan genomföra strukturerade
ideation workshops som utgår från en
tydligt definierad utmaning i syfte att lösa
tuffa problem.Anmäl ditt intresse här!

CONSTRAINT-DRIVEN INNOVATION / IDEATION
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

Trots att det är populärt att åberopa det gamla mantrat att ”tänka utanför boxen”,

genererar det sällan några nya idéer. Under denna workshop får du istället lära dig

hur du kan vända begränsningar till möjligheter genom att tänka inuti en ny och

annorlunda “box”.

VARFÖR? Det finns gott om forskning som visar att väl definierade ramar fungerar som
katalysatorer för nya idéer. Att ”tänka utanför boxen” paralyserar, men att utgå från väl
definierade ramar får idéerna att flöda. Om du vill vara med om detta så är denna
workshop för dig.

HUR? Vi börjar med att tydligt definiera vilken utmaning som ni vill angripa. Under
workshoppen introducerar vi olika ramverk och verktyg för att trigga igång era kreativa
muskler. Genom att ställa frågor som får er att tänka i helt nya banor hjälper vi er att lösa
er utmaning.

½ dag

www.leanventures.se
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Anmäl ditt intresse här!

OUTCOME-DRIVEN INNOVATION ®  / JTBD
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

Outcome-Driven Innovation® (ODI) är en process utvecklad av företaget Strategyn.

ODI omvandlar Jobs-to-be-Done (JTBD) teori till praktisk handling. Under denna

workshop får du lära dig hur du med ODI kan kartlägga dina kunders mål, hur de

mäter framgång, och hur nöjda de är med konkurrerande erbjudanden.

VARFÖR? De flesta företagsledare anser att innovation är nyckeln till tillväxt och att förstå
kundens behov är nyckeln till innovation. Ändå är det få som har samsyn kring vad
‘kundens behov’ faktiskt är. ODI löser detta problem och ökar därmed framgången av
nya produkter och tjänster som ligger fem gånger (5X) över branschgenomsnittet.

HUR? Istället för att enbart fråga vad kunden vill ha gräver vi djupare för att förstå kundens
underliggande målbild. Vi introducerar ett språk och tillvägagångssätt som står i stark
kontrast till hur designers jobbar när de tar fram personas. Var beredd på att denna
workshop kan komma att utmana djupt hållna åsikter om hur vi definierar vår verksamhet,
vem som är kund och vad deras behov faktiskt är.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam

 Affärsutvecklare

 Marknadsföring och sälj

 Strateger 

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

hur man med ODI kartlägger kundens
behov via intervjuer och enkäter.

hur marknaden kan segmenteras baserat
på kundens behov och hur du väljer en
strategi som är relevant för ditt segment.

½ dag

www.leanventures.se


När ett startup team har lärt sig att bemästra ”customer discovery” och hittat en

marknad som efterfrågar deras produkt, är det dags att titta närmare på hur man

kan skala upp verksamheten. Under denna workshop får du lära dig vad som krävs

för att lyckas med detta.
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VARFÖR? Den främsta anledningen varför startups misslyckas är för att de försöker skala
upp verksamheten för tidigt. Nyckeln till att bygga framgångsrika företag ligger i att förstå
när det är dags att skala upp och vad som bör vara fokus i varje fas av företagets
utveckling.

HUR? Vi går igenom exempel på företag som lyckats växa med bibehållen agilitet.
Deltagarna utgår från ramverk, verktyg och referenspunkter när de diskuterar sina egna
affärscase. Vi tar även en titt på viral spridning och ’growth engines’ och vad det innebär
för ert företag. Målet är att identifiera individuella nyckeltal, processer och den unika
kultur som måste växa fram för att skala upp ditt startup.

DENNA WORKSHOP RIKTAR SIG TILL:

 Innovationsansvariga

 Innovationsteam & growth teams

 Affärsutvecklare & strateger

 Produktägare

DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

hur faserna i ett startups utveckling skiljer
sig åt och vad som bör vara fokus i varje
enskild fas.

vilka nyckeltal, processer och vilken kultur
som måste till för att skala upp ditt startup.

om viralitet och ’growth engines’ och hur
dessa relaterar till ditt startup.

Anmäl ditt intresse här!

HUR SKALAR MAN UPP EN STARTUP?
M o d u l e n  ä r  e n  d e l  a v  L e a n  V e n t u r e s  I n n o v a t i o n  A c a d e m y  T M

½ dag

www.leanventures.se


 Bygga innovationskapaciteten i ert företag.

 Få tillgång till ett nätverk med världsledande innovationsexperter.

 Lära sig om beprövade metoder och verktyg.

 Utveckla nya och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

 Lära sig hur man för en effektiv kunddialog och om kundens verkliga behov.

 Lära sig hur man mäter innovation och identifierar och utvärderar innovationsteam.

 Få en förståelse för hur man skalar innovationsprocesser i komplexa organisationer.
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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.

Workshopledare

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


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 
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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