Executive

Introduction
Strategiskt utvecklingsarbete

Ta temperaturen på er
”utvecklingspotential”
- Två dagars strategianalys

Vi erbjuder stöd i ert strategiska utvecklingsarbete

Analysen fastställer er utvecklingspotential och vilka insatser som krävs för att regelbundet leverera resultat av förbättringar på utsatt tid, med funktionalitet som överträffar
era kunders förväntningar och med en kvalitet som ”bygger” förtroende. Vi återkopplar
resultatet av analysen till dig som vd och din ledningsgrupp i en workshop. Behöver ni
stöd under er fortsatta utvecklingsresa – finns vi för er!

Del 1. Introduktion

för Ledningsgruppen
Deltagare: VD och ledningsgrupp
• Introduktion till strategiskt
utvecklingsarbete
• Presentation företag, vision, strategi,
värdegrund, utmaningar mm.
• Planering strategiska analys

Del 2. Strategianalys

Deltagare: VD, ledningsgrupp och
övriga nyckelpersoner
Genomförande: På plats hos er
tillsammans med er
• Strategisk riktning/önskat läge
(vision, strategi, värdegrund,
framgångsfaktorer, mål)
• Fastställa nuläget genom
faktainsamling och bedömning
avseende ledningens arbete
avseende strategisk planering
och genomförande
• Identifiera utvecklingspotentialen
ur ledningsperspektiven;
- Strategisk planering

- Ständiga förbättringar
- Daglig styrning
• Identifiera åtgärder för att uppnå
riktning/önskat läge

Del 3. Workshop

– Presentation av
Strategianalys
Deltagare: VD och ledningsgrupp
• Vi presenterar resultatet från
genomförd två dagars
strategianalys, samt ger förslag
till insatser på kort och långsikt
för att påbörja utvecklingen av
ert strategiska utvecklingsarbete
• Tillsammans med VD och
ledningsgrupp konkretisera
och prioriterar vi de föreslagna
insatserna.

Del 4. Nästa steg

Vi erbjuder stöd i framtagning och
genomförande av handlingsplan för
identifierade åtgärder.

Konsult Peter Swalander
Peter@swalander.se, 0727-37 17 72

Peter arbetar som konsult med fokus på affärs- och
verksamhetsutveckling och förändringsledning.
I sitt arbete sätter Peter fokus utvecklingen av organisationens medarbetare, arbetssätt och produkter
för att nå uppsatta strategier och mål.
Peter har en gedigen industriell bakgrund med mer
än 25 års praktisk erfarenhet av produktutveckling,
produktion och affärer på en internationell marknad.
Exempel på huvuduppdrag som Peter har lett;
• Utveckling och etablering av Operationell ledning
• Effektivisering av Supply Chain Production
• Införande av 5S, ständiga förbättringar och daglig
styrning

Konsult Revsul Dedic

Rdedic@deloitte.se, 070-080 40 30
Sedan 2004 arbetar Revsul Dedic
som konsult med fokus på verksamhetsutvecklig, företag- och verksamhetsanalyser, rådgivning/coachande,
förändringsledning och utbildare.
I sitt arbete utgår Revsul utifrån ett
helhetsperspektiv där han ser en organisation som ett system, dvs. som
en samling av ett antal delar som
hänger samman med varandra så att
de bildar en helhet som samverkar
för ett gemensamt mål. Först när alla
delar är på plats fungerar verksamheten med sin fulla kraft.
Revsuls specialistområdena är verksamhetsutveckling (baserad enligt
Lean och Six Sigma), företags- och
produktionsekonomi, produktionsteknik, produktionslogistik samt driftsäkerhet och underhåll.

Konsult Göran Liljenström

Goran.liljenstrom@telia.com, 0703-01 55 08
Göran har över 30 års erfarenhet av arbete i olika svenska bolag verksamma på den internationella marknaden, bl.a. ABB och Sapa. Han har innehaft ledande befattningar inom utveckling,
produktion, marknadsföring och försäljning. Under flera år har han också drivit effektivitetsprogram med fokus på lean- och kvalitetsområdet.
Sammantaget ger det en både bred och djup förståelse för hur effektiv verksamhetsutveckling
ska drivas på strategisk och taktisk nivå. Allt för att leverera konkreta förbättringar som stödjer
organisationens affärsmål.
I dag arbetar han också med certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), yttre miljö (ISO
14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001/ISO 45001).
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