
"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett 
kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer  i arbetet för 
företagets långsiktiga utveckling” 
VD, Byggföretag i Mellansverige 

LOVAK Förbättringsledning  
För att vara på väg till framtiden krävs att vi har inställningen att vi varje dag behöver bli lite 
bättre. Det är ofta lätt att vardagen trycker på och att man väljer att välja bort, eller vänta 
tills man ”får tid”. Dessutom kanske man har utsett någon/några att arbeta med utveckling 
av verksamheten istället för att alla ser det som en del av sitt uppdrag. 

Behoven varierar naturligtvis mellan företag och verksamheter, men för att det skall vara en 
naturlig del av vardagen krävs att det ”hänger ihop”. Från styrelserummet via VD/
ledningsgrupp till medarbetarna och deras uppfattade uppdrag. Det finns ett stort värde i att 
alla förstår utveckling som en ”kritisk framgångsfaktor” för långsiktig framgång.

Genom att anlita en extern resurs som är sakkunnig och har stor erfarenhet av liknande 
uppdrag, slipper man fastna i de vanliga fällorna. Vi hjälper våra kunder att skapa förståelse 
och delaktighet genom organisationen i allt från att sätta upp mål och planer, stötta 
kommunikationen, hålla igång arbetet.

HUR? Kortare insatser brukar benämnas ”workshops”, där deltagarna vid ett och samma 
tillfälle ska nå uppsatta mål. Normalt är workshopen fokuserad kring ett tema eller en 
specifik fråga som ska lösas till skillnad från en ”process” som innebär ett längre arbete. 
Efter era behov av uppstart, kontinuerligt stöd osv rekommenderar vi vår LOVAK-timbank.

”Förändring är en förutsättning för utveckling, och förändrings-
arbete är en given del av vardagen för alla verksamheter idag”

Innehåll 
 Omvärldsförändring 
 Problem & utmaningar i 
förändring 
 Vad är förändringsledning?  
 Varför förändring/förbättring?  
 Individens roll i vår utveckling 
 Förbättringsledarskap 
 Förväntningar/uppföljning 
 Förändringsstrategi  
 Eget förändringsarbete 

”Tycker ni att ert 
utvecklingsarbete går trögt?”  

Mer info & bokning; info@lovak.se  – www.lovak.se  
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