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Tvådagars Verksamhetsanalys 
 
 
Varför behöver man en 
genomlysning av verksamheten? 
 
Huvudsyftet är att få ett samlat 
grepp om verksamheten, sortera 
upp problemen och föreslå åtgärder 
i rätt ordning. 

Verksamhetsanalysen ger en snabb 
genomlysning av företagets / 
organisationens nuvarande status 
och framtida utvecklingsmöjligheter 
med tonvikt på kompetenser, 
affärsidé, strategier, 
produkter/tjänster och 
marknadsföring, dess organisation 
och ekonomi. 

Det kan också vara så att 
företagsledningen konstaterat att 
vissa områden behöver en 
genomlysning och då kan insatserna 
fokuseras på dessa. 

  
  
 

Vad består Tvådagars ananlysen 
av? 
 
Verksamhetsanalysen är en 
snabbanalys, som genomförs av två 
erfarna konsulter under normalt två 
dagar hos kundföretaget. Syftet är 
att snabbt ge en kvalificerad och 
åtgärdsinriktad bedömning av hur 
organisationen fungerar i 
förhållande till uppsatta mål och i 
jämförelse med andra företag. 
  
Följande områden kan ingå: 

▪ Strategi/affärsplan 

▪ Marknadsföring 

▪ Försäljningsaktiviteter 

▪ Produktion 

▪ Inköp 

▪ Ekonomistyrning 

▪ Lönsamhetsuppföljning 

▪ Administration 

▪ Organisation 

▪ IT/Affärssystem 

▪ Logistik 
  
Tillvägagångssättet är genomgång av 
företagsinternt material och 
intervjuer med ett antal anställda. 
  
En sammanfattande utvärdering görs 
och vi lämnar förslag till konkreta 
åtgärder. 
 
 

Hur kan Senior Partners hjälpa Dig 
med verksamhetsanalysen? 
 
Samtliga Partners på Senior Partners 
har lång och gedigen erfarenhet från 
ledande befattningar inom sina 
respektive kompetensområden. Till 
exempel i befattningar som VD, 
Divisionschef, Personalchef, 
Produktionschef, Marknads- och 
Försäljningschef, Ekonomichef, 
Inköpschef och Teknikchef samt ofta 
med ett stort internationellt 
engagemang.  
 
Våra Partners erbjuder: 

 Kort startsträcka, baserat på lång 

erfarenhet och kunskap inom sitt 

område 

 Stort engagemang kombinerat 

med prestigelöshet 

 Flexibilitet, ödmjukhet och 

lyhördhet samt med hög 

integritet 

 
Detta innebär att vi snabbt kan 
identifiera kritiska områden och 
också medverka i genomförandet av 
nödvändiga förbättringar.  

 
 
 
Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika 
problem! 
 

 

 


