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Presentation

HandelsConsulting
Student som resurs i ditt bolag

2017-05-19

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rapport-tips från Accenture vår 2014Vad vi gick igenom:Svara på rätt frågor. Det kunden behöver, inte det hon frågar efter.Hur strukturera i bra delar.Hur få det att implementeras hos kunden, inte bara levererar en pappershög som samlar damm på kundens kontor.Snygga slides (i princip denna PowerPoint-fil).UppläggIssue based problem solving.�Process.Definiera problemet.�Self checks:Is it an open question? Closed questions only have two answers (yes or no). Svarar oftast inte på vad kunden egentligen vill veta.Is a simple question?Is phrased clearly and accurately?Focuses attention on the most important issues?Addresses the need to change?Bra exempel:How can client (name of company) manage IPRs to maximize financial value creation?How can portfolio management deliver operational excellence to Product development?Lös problemet.Generate ideas.Structure the ideas.Develop the research plan.Analyze findings.Dokumentera problemet.�Tools.SCQ.S. Relevant fact about the client's situation. Facts that the client would not dispute.C. The trigger; the event, problem, etc in the client's situation that created the need for this project. Why should we do anyting? The "so what" or "burning platform". Väg orden rätt så man inte stampar kunden på foten.Q. The key question for the project to answer. The one fundamental issue this communication will address.Issue tree.Bryt ned problemet i dess beståndsdelar.Stora träd är svåra att kommunicera, för att de är svåra att komma ihåg. Dock måste de vara MECE. 3 och 3 igen kan vara en bra tumregel på antal grenar.Hur man bryter ned?Formula, t ex resultat -> intäkter, kostnader.Framework, t ex 4P. Presentera aldrig ramverket i sig utan anpassa det efter vad som passar i detta projekt.Kreativitet, erfarenhet.Två varianter.Datadriven. Denna kan kund ibland.Hypotesdriven. Starts with a potential solution and develops a rationale to validate or disprove it.�För varje sub-issue: Bygg en hypotes (kombination av möte med någon som gjort problemet förut,analysarbete vilken data som finns osv).Vilken analys behövs? Vilken data behövs? Hur lång tid kommer det ta?Hur veta om trädet är bra?Explore alternative ways to decompose the problem.Test that every level is MECE.Recognize that the process is often iterative. Man upptäcker ofta under projektets gång att någon kan behöva tas bort eler bytas ut när man genomför projektet.Varför gör man det?Bra för att kommunicera till kund.Bra för att fördela arbetet.Ofta är inte träder med i offerten, mest pga att det blir för teoretiskt och att man skjuter fel om man inte signerat och får all korrekt data. Det korrekta trädet arbetas sedan fram under projektets uppstart tillsammans med kunden.Pyramid Principle.Vända på issue tree 90 grader.När man satt issue tree i början, börja tidigt med att sätta storylinen. Man gör det tidigt och itererar.Huvudbudskap först, anledning sen. Bättre att ha få, tydliga bilder med tjockt appendix istället för mycket info i huvudslides. Ibland kan man använda pyramiden åt andra hållet, dock så är detta generellt bra att göra om man inte känner publiken väldigt väl att de vill ha så. Känn din publik!Bygg en bra story - storyboarding.Write the main message and introduction.Add the issue supporting conclusions in the headings of every slide to get the storyline/"main thread". Slidea headings make out the story of the presentation and the argumentation. Bygga en berättelse alla kan förstå, när uppkommer frågetecken i presentationen och hur svarar vi på det då. Typ max 20 slides.Add, remove, and move slides to get a compelling storyline/"main thread" so that every slide has a purpose. Put anything else, or redundant proofs, in the appendix.Sketch out the graph of illustration that will prove your conclusion or reasoning in the heading.Create slides in PowerPoint."Det spelar ingen roll hur bra analys man har om man inte kan kommunicera det till kunden." – Accenture-konsult.HCs rapportmall.�Bläddrade igenom det snabbt.Graphical Guidelines. 25 min.Slide ska kommunicera endast ett budskap, i rubriken.Bilden ska spegla känslan av budskapet.Färger och outline ska hållas ganska sober för professionalitet, inte så spretigt. Exempelvis blå i olika nyanser.Vid flera olika delar i bilden, dela av med streck, ramar.Använd korta punktlistor för att kommunicera text, löpande text är svårt att ta till sig."Se till att aligna så det inte hoppar omkring." - Robin Sparrefors.Använd radavstånd.Om man vill visa något tydligt, använd röd färg någonstans.Använd gärna en agenda-tracker på bilden så läsaren vet var vi är någonstans i rapporten.Använd inte clip-art, använd egna ikoner och bilder.



VA ̊R VISION är att genom kvalificerade konsulttjänster
erbjuda näringslivet färsk kunskap och kompetens från
Handelshögskolan. Genom driv, professionalitet och 
nytänkande bistår HandelsConsulting näringslivet med 
stort värde och bidrar samtidigt med studentnytta. 

HHGS HANDELSCONSULTING AB är Nordens största
studentdrivna managementkonsultbolag som erbjuder 
näringslivet kvalificerade konsulttjänster inom 
Handelshögskolans kompetens. 

SEDAN STARTEN 1997 har en företagskultur utvecklats 
som karaktäriseras av drivkraft och nytänkande med 
många års erfarenhet som grundstomme. För
Handelshögskolan är HandelsConsulting en plantskola. För
företag och offentlig sektor innebär detta en unik möjlighet
att kunna ta del av färsk kompetens från
Handelshögskolan och få rådgivning inom frågor som är
avgörande för fortsatt tillväxt, stabilitet och kontinuerlig 
utveckling. 

Vi är en bro mellan akademien och näringslivet, med målet att samla de mest drivna studenterna på Handelshögskolan i 
Göteborg på ett och samma ställe och skapa ett mervärde för studenter och företag. Drivna studenter som värderar
möjligheten att utvecklas och erbjuder kvalificerade tjänster till konkurrenskraftiga priser. Tillgång till Handelshögskolans
expertis och har god kontakt med ett flertal alumner som idag arbetar på större konsultbolag. 

Bolagspresentation

HandelsConsulting är Handelshögskolan studentdrivna 
Management Consulting firma med 20 års erfarenhet 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt här att tänka på tycker jag är att se till att inte trycka in för mycket information under Situation. Situation bör enligt mig vara kort och koncis och förklara vad det är för företag, industri, vad de erbjuder för trjänster/produkter samt en ankoppling till projektets ämne. Undvik att köra för mycket kopiering från företagens hemsidor som ibland genererar onödig information. SituationI denna ruta beskrivs kortfattat företagets situation och vart de befinner sig idag. Situation ska vara helt objektiv och inte gå att ifrågasätta. Här finns fakta och sådant som är allmänt accepterat.KomplikationI denna ruta beskrivs hur vi har uppfattat företagets utmaning(ar) och vart de vill komma. Det ska självklart motiveras men är en subjektiv uppfattning.  Det vi vill få fram är vilka problem företaget har, vad det har/kan/kommer leda till samt vad de har att vinna på att åtgärda det. Använd gärna sådant som företaget själva sagt, deras uttryck och skriv från deras synvinkel.HuvudfrågaVad ska projektet svara på? Lägg mycket tid på att formulera denna, det är svaret på denna fråga som kunden betalat väldigt mycket pengar för samt att hela rapporten bygger på att frågan är välformulerad.Skilj mellan följande två exempel:Syftet: "Ge beslutsunderlag gällande attraktiva partners", samt Frågan: "Vilka aktörer bör kontaktas för partnerskap?"Den sistnämnda är vad kund egentligen efterfrågar. Även om den första punkten är ungefär samma sak kan leverablerna skilja sig åt markant.Förstå vad kund EGENTLIGEN efterfrågar. Oftast vet de själva inte det.Bryt ned huvudfrågan i delfrågor på nästa slide för att se om huvudfrågan är väl formulerad.SyfteIbland finns ingen huvudfråga att besvara, t ex om vi genomför en workshop. Då fungerar det många gånger bättre att skriva ett syfte (kom ihåg att byta ut titeln på rutan från "Huvudfråga" till "Syfte".



HandelsConsulting är en nationellt etablerad aktör med 
över 100 genomförda projekt per år samt, 

20 • års erfarenhet från offentlig och privat sektor
70 • st. anställda konsulter
Över • 2000 genomförda projekt sedan 1997

HandelsConsulting erbjuder konsulttjänster inom följande 
kompetensområden, 

Strategi •
Finans•
Sustainability•
Organisation•
Marknad•
Juridik•
Marknad•
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Bolags faktaVärdegrund

Bolagspresentation

HandelsConsultings vision och mission är att tillsammans med 
offentlig och privat sektor skapa studentnytta och värde

Studentnytta

Gemenskap

Nytänk

UtvecklingDriv

Professiona
lism



Ett urval av våra referenskunder



Referensprojekt – Juridik
Avtalsrevidering

Lindholmen Science Park 

Situation
Lindholmen Science Park koordinerar samverkansprojekt mellan näringsliv, universitet och myndighet. Sedan 2014
koordinerar Lindholmen Science Park projektet DenCity som ämnar att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, där
förtätning av städer kan göras väsentligt mycket mer hållbart genom att transporterna berörs tidigt i planeringsprocessen.

Problem
Lindholmen Science Park stötte på problem vid undertecknande av samverkansavtal. Invändningar gällande avtalets
verkliga risker och innebörd framfördes från avtalsparter och det har således inte varit möjligt att få alla parter ombord.

Lösning
HandelsConsulting granskade befintligt samverkansavtal där det i samråd med kund identifierades i vilka delar
samverkansavtalet inte nådde upp till samtliga parters krav. Efter identifiering av relevanta problem reviderade
HandelsConsulting avtalet samt upprättade ett förklarande dokument där det framgår vad reviderade delar i avtalet avser
att reglera.

Resultat
Efter revidering skett skickades samverkansavtalet ut till samtliga parter där alla skrev under. Vidare fyller det förklarande
dokumentet en funktion som stöd för Lindholmen Science Park om frågor uppkommer från avtalsparter framöver.
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Referensprojekt – Strategi
Förvärvsanalys – Kommersiell Due Diligence

Connecting Capital Sweden 

Situation
Connecting Capital har sitt säte i Stockholm och är ett svenskt investeringsföretag med rötter inom svensk industri. Fokus
ligger vid att etablera långsiktiga relationer som grund för industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat
ägarskap.

Problem
HandelsConsulting mottog ett call-in från Connecting Capital som på kortvarsel var i behov av en kommersiell due diligence
då de befann sig i en förvärvsprocess av ett utvalt bolag. De efterfrågade en marknadsanalys av den nordiska marknaden
med fokus på den svenska marknaden. De efterfrågade även en övergripande screening av intressanta tilläggsförvärv som
har potential att komplettera investeringsbolagets produktportfölj och marknadsnärvaro.

Lösning
HandelsConsulting genomförde en förvärvsanalys baserat på kvantitativa studier (marknadsstorlek och finansiell data) och
kvalitativa studier så som desk-research och intervjuer (kunder, sakkunniga och konkurrenter) på den utvalda marknaden.
Insamlad data sammanställdes och analyserades utifrån kunders ekonomiska situation, den politiska och miljömässiga
agendan samt kunders efterfrågan av produkter och tjänster. Initial kommersiell due dilligenc utfördes på lämpliga
tilläggsförvärv utifrån bolagens finansiella styrka, produkt- och tjänsteutbud samt marknadsnärvaro.

Resultat
Utifrån ovannämnda har HHGS HandelsConsulting AB bedömt potentiella möjligheter samt risker som bolaget står inför och
rekommenderat lämpliga åtgärder vid eventuellt förvärv.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
 HHGS HandelsConsulting AB:  Utförde en marknadsanalys av den nordiska marknaden där HHGS HandelsConsulting AB undersökte det politiska klimatet, ekonomiska situationen samt den samhälls- och miljömässiga agendan.�Undersökte bolagets befintliga och potentiella kunders efterfrågan av produkter och tjänster samt utvecklat önskvärda värdeerbjudanden som bolag bör erbjuda. Utförde en övergripande screening av intressanta tilläggsförvärv inom Europa som kan komplettera det befintliga bolagets produktportfölj, marknadsnärvaro samt tjänster.. Tog fram finansiell data av intressanta tilläggsförvärv i Europa. Utifrån initialt sortering av bolag utfördes en mer detaljerad jämförelse analys där styrkor och svagheter sammanställdes och jämfördes med bolagets krav på möjligheter. Utifrån ovannämnda har HHGS HandelsConsulting AB bedömt potentiella möjligheter samt risker som bolaget står inför och rekommenderat lämpliga åtgärder.    HHGS HandelsConsulting AB utförde:Expert intervjuerPersonliga telefonintervjuerEnkät utskick Desk-researchRapportskrivning i form av en PPTPresentation



Referensprojekt – Marknad
Konceptutveckling

Älvstranden Utveckling 

Situation
Älvstranden Utveckling ägs av Göteborgs stad och har som uppdrag att utveckla kommunens mark och förverkliga den 
långsiktiga visionen för Göteborgs stad. Detta sker bland annat genom att utveckla stadsdelar och skapa förutsättningar för 
bostäder, verksamheter och öppna gröna ytor som blir trivsamma för människor att vistas i. 

Problem
Älvstranden Utveckling är i behov av att lägga en bra grund för kommande utvecklingsprojekt för att utveckla en levande 
stadsdel som är attraktiv att besöka och vistas i. Vidare finns ett behov av att identifiera tydliga handelskoncept som vore 
lämpliga att etablera utifrån stadsdelens specifika förutsättningar.

Lösning
HandelsConsulting genomförde en omvärldsanalys av andra stadsutvecklingsprojekt internationellt genom deskresearch
och intervjuer med bland annat forskare och utvecklare för att identifiera kritiska framgångsfaktorer och utmaningar. Utöver
detta granskades olika handelskoncept med tydliga kopplingar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som även de
rönt framgångar internationellt. Baserat på underlaget togs specifika handelskoncept fram för området i fråga.

Resultat
HandelsConsulting levererade slutsatser gällande vilka nyckelfaktorer som varit avgörande i andra framgångsrika
utvecklingsprojekt samt presenterade ett antal handelskoncept skräddarsydda efter områdets individuella förutsättningar i
enlighet med stadens långsiktiga vision.



Referensprojekt – Marknad
Marknadsanalys

Volvo Bussar - 2008

Situation
Volvo Bussar befann sig i ett skede av förändring och behövde en analys av de Östeuropeiska marknader de var aktiva på för
att se om det var lönsamt eller ej att bedriva verksamhet på dessa marknader.

Problem
Företaget saknade enhetlig marknadsinformation för regionen. Även relevant makroinformation såsom infrastrukturs-
utveckling, ekonomisk tillväxt, korruption, etc. var av intresse.

Lösning
HandelsConsulting genomförde en intern och en extern förstudie där syftet var att sammanställa redan tillgänglig
information inom företaget samt att kartlägga och utvärdera möjligheterna att samla in extern information om de önskade
marknaderna. Inom den interna förstudien gjordes även en nulägesanalys av företaget. I nästa skede insamlades mikro- och
makroekonomisk data för de önskade marknaderna samt relevant data, specifik för industrin. Vidare gjordes en kartläggning
av konkurrenter och potentiella strategiska partners.

Resultat
HandelsConsulting analyserade sedan de olika marknadernas mikro- och makroekonomiska faktorer, marknadsattribut,
interna styrkor och svagheter, produktens konkurrenskraft, potentiella kunder, potentiella konkurrenter, nyckeltal samt
tillväxtpotentialen, vilket resulterade i en heltäckande rapport som nu ligger till grund för företagets strategi i regionerna.
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