
 

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från strategiutveckling till 
genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen, från analys till införande. Våra erfarna 
konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet. 

 

 

Specialistkompetenser 
• Omvärldsbevakning 

• Trendanalys 

• Riskhantering 

• Strategisk innovation 

• Innovationsprocesser 

• Verksamhetsutveckling 

• Förändringsledning 

Tidigare erfarenhet 
• Företagsrådgivare, Business Region Göteborg 

• Ägare/Konsult, Adelaide Business Strategy 

• Managementkonsult, Business SA 

• Director of Operations, Carnegie Mellon 
University 

• Program Manager, Pharmacy Guild of Australia 

• Business Manager, PSMA Australia Pty Limited 

• Vice VD, Cool Engineering AB 

 

John Saldin 
M.Sc 

Senior Managementkonsult 

Presentation 
John är en prisbelönt projektledare med 20+ års erfarenhet av företags- 
och projektledning både i privata och offentliga organisationer. Har en 
stor passion för innovation och strategiutveckling för att driva utveckling 
och förändring inom organisationer. 

Mycket van att driva förändring, få team att jobba bra ihop och 
rapportera till styrelser. Stor erfarenhet från internationella och 
komplexa tillverknings-, teknik- & tjänsteföretag samt offentlig sektor.  

Mångårig erfarenhet från undervisning på universitetsnivå.  

Han har vidare byggt upp/affärsutvecklat 30+ företag, arbetat med 
geografiskt spridda organisationer, lett 1-45 personer. 

Skrivit en bok om företagsstrategi.  

Exempel på konsultuppdrag 
• Strategiutveckling utgående från omvärlds och trendanalys för en större 

nationell branschförening. 

• Strategiutveckling med ledningsgruppen för företag inom FMRG, inklusive 
omvärlds och marknadsanalys för internationell expansion. 

• Omvärlds och trendanalys för fastighetsutveckling för ett fastighetsbolag. 

• Utveckling av ny strategi för internationellt verkstadsföretag tillsammans 
med styrelse, VD och ledningsgrupp. 

• Utbildat inom Projektledning och Ledarskap hos Region Halland och 
Göteborgs Regionen  

• Affärsmodellsinnovation för internationellt kemiföretag. 

• Framtidsspaning och omvärldsanalys för att utveckla nya affärsmodeller 
inom fastighetsbranschen. 

• Arbetat med VD & ledningsgrupp för omorganisation och förbättring av 
internt processflöde för ett företag inom fastighetsbranschen.  

• Implementation av nytt Ledningssystem för ett stort tillverkande företag 
med verksamhet över hela Sverige. 

• Omvärlds och trendspaning för flera olika organisationer, både privata 
och offentlig sektor. 

• Ledningsgruppsutveckling för multinationellt industriföretag. 
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