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INLEDNING 
Att satsa på entreprenörskap och intraprenörskap är viktigt för att utveckla företagandet, ge arbetstillfällen, stimulera  
en hållbar konsumtion och ge Sverige en utveckling både nationellt och internationellt. Den övergripande utmaningen  
är i första läget att få tag på långsiktigt riskvilligt kapital och i det andra läget att omsätta detta kapital i produkt- och 
marknadsutveckling med kunden och leverantören i centrum. Det största värdet i en verksamhet såsom organisation, 
förening eller företag är det mänskliga kapitalet- eller HUMANKAPITALET och dess utveckling. 
 

VÅR ERFARENHET 
Vi har erfarenhet av de flesta branscher inom tjänster, produktion, handel och upplevelser samt olika typer av  
organisationer både privata, offentliga och idrottsrörelsen – se nästa sida. 
 

VÅRT ERBJUDANDE 
Vår ledstjärna skall vara det processorienterade synsättet för att öka den operativa skickligheten, utveckla standardiserade 
och flexibla arbetssätt, ett systematiskt förbättringsarbete vilket leder till resultat för alla intressenter – se nedan! 
 

               
 

Grunden i detta arbete är att konkretisera företagets affärsidé eller verksamhetens uppdrag vilket sedan struktureras             
upp i ett antal strategiska riktlinjer som styr de mål, planer och processer som utvecklas i ett levande verksamhetssystem         
av processer. Då får vi gruppdynamik, kommunikation, samarbetsanda, förbättringspotential och slutligen RESULTAT! 
Vår gemensamma kompetens leder arbetet med hjälp av – genomgångar, gruppövningar, individuell utveckling och  
coaching, konsensus samt uppföljningsmöten för att säkerställa det GODA RESULTATET.  
 

VÅR ARBETSMODELL  
Nedan finner du vår kompletta arbetsmodell för att introducera och implementera ett processorienterat synsätt som       
leder till en ökad operativ skicklighet, ständiga förbättringar och konkreta resultat; 

 
Modellen är baserad på mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och finns övergripande definierad i detalj i varje    
steg till innehåll och vad som levereras inom varje enskilt steg. 
 

LÅT OSS TRÄFFAS 
För att du skall känna dig säker på oss lovar vi att komma förutsättningslöst till dig för möte, gärna bjuda på en aktivitet i 
form av en tema- och inspirationsträff med dem du vill kan tänkas ingå i aktiviteten och först därefter ta ställning till om      
du vill anlita oss – antingen en, två eller alla tre. 

http://www.marknadstradet.se/
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Vår gemensamma kompetens – FÖR UTVECKLAD KUNDNYTTA OCH GODA RESULTAT 
 

 

Roland Ericsson – Konsten att skapa arbetsglädje genom lösningsfokuserat arbetssätt 
mob. 0705-140505, roland@livslara.com  
Roland är utbildad inom ledarskap och gruppsykologi, mental träning och inom lösningsfokuserad handledning och 
coaching. Han har under 20 år hjälpt ledare och organisationer med grupputveckling, kommunikation, feedback och 
situationsanpassat ledarskap. Roland arbetar med teamutveckling, främst upplevelsebaserat och utgångspunkten är alltid 
gruppernas nuläge, utvecklingsfas och sammanhang. Roland är kanske mer känd som "Tigern" f.d. proffsboxare, tidigare 
jobbat inom sjukvården och är även konstnär med flera utställningar.  
 

 
Claes Berlin, – ”från VAD till HUR” med ökad operativ skicklighet i processtänk 
mob. 0705-314269, claes.berlin@telia.com 
Claes är civilingenjör och har jobbat inom den internationella rymdindustrin i över 30 år med kvalitets- och verksamhets-
utveckling i ett tydligt humanperspektiv. Claes arbetar med verksamhetsstyrning, kompetensutveckling, att skapa en 
ledarskapskultur baserat på värderingar och arbetstillfredsställelse i kundvärdesskapande processer. Han har god 
erfarenhet av att etablera effektiva verksamhetssystem i enlighet med ISO 9001 med rätt dokumentationsmängd i form 
av styrande och redovisande rutiner. I seminarier som Claes har utvecklar deltagarna sina egna dagliga arbetsprocesser 
med nödvändiga styrdokument och hjälpsystem för att uppnå en god operativ skicklighet. Man får ökad flexibilitet, 
mindre sårbarhet i resurshanteringen, bättre nyttjande av sina kompetenser och säkrare leveranser till kunder – allt kring 
ett kontinuerligt förbättringstänk. Claes har de senaste åren varit lektor vid Högskolan i Borås, föreläser på universitet och 
högskolor i Ryssland, Azerbadjan och Kazakhstan, är naturintresserad, tycker om segling, fiske och naturvandringar. 
 

 
Mats Magnusson, – Intraprenörskapet och omvärldsanalys 
mob. 0708-424454, mats@marknadstradet.se 
Mats jobbar med entreprenörskap, intraprenörskap, affärsutveckling där hans kännetecken är engagemang, nytänkande 
och innovationer baserat på en livslång erfarenhet och omsättning i praktiska resultat. Mats föreläser och håller seminarier 
på högskolor samt för organisationer med nära relationer med företag och den offentliga sektorn.  
Mats har skrivit 6 böcker i marknadsföring, har ett stort samhällsintresse och är engagerad i idrottsrörelsen.  
Den halkfria sockan (med stjärnor) bär Mats signum, – i dag är kanske en ny världsprodukt på väg! 
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