
 

 

Hur effektiva är NI egentligen? 

Utnyttja era styrkor och åtgärda era svagheter genom assessment 
 

Frukostseminarium för ledare och nyckelpersoner som vill veta vilken 
utveckling av verksamheten som lönar sig 

– Onsdagen den 24 oktober kl. 8:00 – 9:00 
(Frukost från 07.30)  

– Plats: Grandezza, Surbrunnsgatan 44, 2tr 
 

Förutom frukost får du också insikt och tips om 

– Hur ni tar reda på om ni gör rätt saker, i rätt ordning  
för att få ut mesta möjliga av era förbättringsarbeten 

– Hur ni genom assessment kan öka organisationens  
mognadsnivå och därmed er effektivitet 

 
Att förstå nuläget i sin organisation är en 

förutsättning för att kunna välja rätt 

förbättringsåtgärder. Det är också avgörande för att 

kunna genomföra de mest prioriterade 

förändringarna. I frukostmötet får du exempel på 

metoder och modeller som ger en tydlig nulägesbild 

för t ex processer, ekonomi och målstyrning. Du 

kommer att guidas igenom några verkliga case och 

se vad som blev resultaten. Vi ger också tips på hur 

assessmentresultaten kan användas för att ge 

mesta möjliga effekt. 

 

 

 

Gustav Rönne och Anders Hallqvist från  
Grandezza Konsult AB hälsar er välkomna

Anmälan senast 19 oktober till gustav.ronne@grandezza.se 

Har du varit med om att era förbättringsåtgärder inte gett den effekt som ni förväntade er? Du 
är inte ensam. Studier visar att upp till 70% av alla förbättringsprojekt misslyckas och detta 
beror till stor del på att man inte har nått tillräckligt hög mognadsnivå i verksamheten för att 
lyckas med förbättringsarbete. En genomförd assessment visar var du är jämfört med en 
referensmodell, baserad på best practices. Du får också veta vad du behöver göra NU kopplat 
till vad som krävs för att nå verksamhetens mål. Företag som genom förbättringar höjt sin 
mognadsnivå har i snitt fördubblat sin produktivitet och tredubblat sin kvalitet. 

Grandezza erbjuder seniora konsulter med bred och mångårig erfarenhet både från konsultroller och från olika 
linjebefattningar. Det betyder att du som kund kan få stöd av personer som varit med förr om att genomföra 

förändringar. Läs mer om vårt erbjudande på http://www.grandezza.se 
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