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”Innovation and Industrial Management”, där han bland annat föreläser på 
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Business Model 

Innovation

 DAG 1, FÖRMIDDAG
• Hur du skapar djupgående insikt om vikten av kundvärde

genom att förstå kundens yrkesroll,
• Hur du genom systematisk diskussion med din kund om

utmaningar och möjligheter skapar empati för kunden och
bygger nya insikter.

DAG 1, EFTERMIDDAG 

• Hur insikter om kundvärde kan utvecklas till ett eller
flera värdeerbjudanden,

• Utforska vilka möjligheter din organisation har till
förbättring, utveckling och expansion

DAG 2, FÖRMIDDAG
• Hur en organisation använder sig av affärsmodeller för

att skapa, leverera och tillgodogöra sig kundvärde,
• Hur du med hjälp av en så kallad Business Model Canvas

kan beskriva och visualisera din organisations nuvarande
affärsmodell.

DAG 2, EFTERMIDDAG
• Hur du förbättrar din affärsmodell genom att introducera

och stimulera möjligheter till förändring,
• Utforska vidare hur identifiering av dessa möjligheter till

förändring kan bidra till en innovativ affärsmodell.

Målgrupp: 

Ledare och beslutsfattare som letar efter nya sätt för 
sina organisationer att skapa, leverera och 
tillgodogöra sig kundvärde.

Kontakt:
exed@handels.gu.se
+46 31 786 53 81

GU Executive Education AB 
PO Box 609
405 30 Göteborg

Pris: SEK 15 800 (exkl moms) 
Språk: Svenska 
Datum och plats: 
18-19 oktober, 2022 (online via Zoom) eller
14-15 november, 2022 (på Handelshögskolan)

Programöversikt: 
Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas 
till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största 
möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix 
har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och 
Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera 
intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Business model innovation avser att utmana sättet hur 
organisationer skapar, levererar och tillgodogör sig 
kundvärde. Många organisationer har svårt med lateralt 
tänkande - att "tänka utanför ramarna" - och de upplever 
svårigheter med att tänka i termer av affärsmodeller och 
är istället alltför produktorienterade. De saknar ofta de 
rätta verktygen för att ställa om sitt tänkande.

I detta tvådagarsprogram kommer vi utforska vilka 
möjligheter din organisation har att utmana och ändra er 
affärsmodell. Genom grupparbeten och djupgående 
diskussioner utmanas din syn på kundvärde och du får 
konkreta verktyg och ramverk för att kunna förbättra din 
organisations affärsmodell.

G U  E X E C U T I V E  E D U C AT I O N 
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