
Tons of vendor spaces are still available! If you're interested, please 

contact Annelise by calling (123) 456 7890.

Organisationsutveckling
Alla organisationer måste ständigt utvecklas för att möta de krav som ställs och kunna fungera så optimalt som möjligt i en allt mer 
komplicerad omvärld. Det är viktigt att ägare, ledning och medarbetare är medvetna om var man befinner sig inom olika områden 
(nuläge) och att man kan definiera var man vill vara inom en nära eller mer avlägsen framtid (börläge).

Xpand har utvecklat verktyget XOS (Xpand Operating System) 
för att hjälpa olika typer av organisationer att belysa framgångs-
faktorer och identifiera vilka områden som behöver stärkas för 
att man bättre ska kunna hantera de krav och möjligheter som 
man ställs inför:

Xpand startades i Tyskland 1987 och finns för närvarande i 12 länder. Mer än 100 medarbetare delar samma längtan och passion - att stötta individer, 
ledare, team och organisationer så att de kan upptäcka och utveckla sin unika potential och uppnå sina syften och mål på ett sunt sätt. Läs mer på:

Kontakta Xpand Sverige för ett kostnadsfritt besök 
och förslag på hur en utvecklingsprocess i just er 
organisation skulle kunna se ut.

Jan Hallquist, konsult 
Mobil: 070-402 22 32
Epost: jan.hallquist@xpandsverige.se 

xpand.eu

Med hjälp av XOS kartlägger vi var just er organisation befinner 
sig. Tillsammans arbetar vi sedan fram en beskrivning av ett 
framtida önskeläge, vilket kan omfatta ett eller flera av de 
områden som belysts. 
 
Nästa steg handlar om att formulera en konkret handlingsplan, 
för att gå från nuläge till börläge. I det efterföljande 
förändringsarbetet använder vi oss av Xpands olika koncept för 
utveckling av individer, team och ledare, beroende på vilka 
behov som identifierats.  
 
Genom våra metoder för uppföljning och utvärdering 
säkerställer vi att er organisation når de mål som ni satt upp.

"The best way to predict your future is to create it." 


