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I alla företag finns det något som kan göras 
bättre. Men tid och resurser kan saknas för att 
ta tag i problemen. Genom att anlita en extern 
konsult får företaget den kompetens- och 
resursförstärkning som behövs.  

Vårt erbjudande 
Vellenova AB erbjuder konsulttjänster inom 
affärsutveckling och verksamhetsutveckling. 
Några av de områden vi har kompetens inom är 
följande: 
 

• Strategiutveckling 

• Försäljning  
• Marknadsanalys 

• Exportutveckling 
• Ekonomisk analys 

• Lean Production 
 
Vi sätter oss snabbt in i företagets 
problemställningar och föreslår konkreta 
lösningar, som vi även hjälper till att genomföra.  
 
Vårt arbetssätt 
Ett projekt kan vara allt mellan några dagars 
analys och förstudie till flera månaders aktivt 
arbete. Vanligtvis finns följande delmoment med: 
 

1. Utredning och analys av problemområde 

2. Konkret problembeskrivning vars 
slutsatser även skall bekräftas av 
uppdragsgivare och berörd personal 

3. Förslag till lösningar, ofta uppdelade för 
att lösa akuta problem (”quick-fix”) och 
insatser som tar längre tid att införa 

4. Stöd vid genomförandet av föreslagna 
insatser, allt efter kundens önskemål  

 

Vi dokumenterar alla delar av projektet på ett 
tydligt, men inte övertydligt sätt. Fokus bör istället 
ligga på aktiv kommunikation av resultat till 
ledning och berörd personal samt att vara ett 
aktivt stöd i genomförandet.  
 
Genomförandet 
Ett förbättringsprojekt blir aldrig bättre än dess 
genomförande. Som uppfinnaren Thomas Edison 
en gång sade:  
 
”Genialitet är en procent inspiration och nittionio 
procent transpiration” 
 
Motsvarande gäller för verksamhetsutveckling. 
Genom att anlita Vellenova får Ni en partner och 
att aktivt ett stöd i genomförandet. Vi går gärna in 
som projektledare och tar ett aktivt ansvar för 
införandet av våra egna förslag.  
 
Så kontaktar ni oss 
Vänd er med förtroende till Vellenova för ett 
samtal om hur vi skulle kunna hjälpa just er. Ni 
når oss på tel +46-(0)40-42 10 04 och e-post: 
info@vellenova.se, hemsida www.vellenova.se.  
 

 
 
Vellenova AB är grundat av Christer Jönsson, 
civilingenjör från Industriell ekonomi i Linköping.  


