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GOLIAT KONSULT AB 

jobbar med utveckling av människor i företag/
organisationer för att få företagen mer effektiva, 
och få medarbetarna att förstå behovet av ett 
effektivt och utvecklande ledarskap!

Vi jobbar med människor från det lilla företaget till den stora 
koncernen. Vi anordnar kurser/utbildningar både företagsinternt och 
öppna kurser. Vi ser gärna att det finns en tanke med företagets 
utveckling och att vi jobbar långsiktigt. Det finns inga ”quick fix”! Vill 
man utveckla företaget och få en förankring hos personalen och vill 
göra en medveten satsning, bör man istället jobba långsiktigt!

Vårt mål är att ge kunden vad den behöver - kanske inte alltid 
detsamma som vad kunden initialt vill ha - men just därför brukar 
resultatet bli bra!

Ett sätt kan vara:
Vi tar fram tillsammans med kunden de mätbara resultat som kunden 
vill ha när utvecklingsprojektet (förbättringsbehoven) är klart. Vi har 
en workshop där vi tittar på de kritiska framgångsfaktorer (KFF), som 
vi kan stöta på under arbetets gång. 

Till vår hjälp att utveckla förtag använder vi oss av olika utbildningar, 
utvecklingsverktyg och modeller. Bl.a. UGL (Utveckling av Grupp och 
Ledare), UL (Utvecklande ledarskap), THE (The Human Element), 
men också specialedsignade utbildningar, Teambuildingar, Seminarier 
och Workshops.

PATRIK LOVÉN är seniorkonsult i Goliat konsult 
AB och har drivit företaget över 20 år. Genom 
sin tidigare verksamhet som chef, utbildare och 
verksamhetsutvecklare inom operativ verksamhet som 
inom strategisk inom marinen i över 20 år, har han fått 
möjligheten att arbeta under olika krävande och stressiga 
förhållanden och samtidigt skapa resultat. 

Han är en person som har ett helikopterperspektiv, i de 
uppdrag som han jobbar med, skaffar han sig en bra 
överblick över situationen och verksamheten, innan han 
dyker ner i de olika delarna  och skaffar sig en djupare 
inblick, innan strategin för uppdraget läggs.

Han kan både jobba med känslor och vara analytisk då 
det krävs, för att få verksamheten att gå åt det håll som 
uppdragsgivaren önskar.

Patrik arbetar gärna gruppdynamiskt med processer för 
att utveckla människor.

Sin fritid tillbringar han helst med sina nära och kära nära 
eller på havet, som den fd. sjöofficer han är.

Hjärtat har han på 
det rätta stället. 
”Han är en person 
som säger det han 
tänker och gör det 
han säger!”
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