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Du velger selg hvor du vil ta fatt 
Du velger selv hvor du vil sette fokus. Du kan 
velge den eller de prosessene (eksempelvis 
salg, produksjon eller administrasjon), der 
det er aller viktigst for deg å oppnå målbar 
resultatforbedring.  
 
Hvordan kan vi stille garanti? 
I dag vet vi nok om hva som fremmer 
prestasjoner i arbeidslivet. Så lenge du er 
klar på hvilke mål du vil oppnå og hvilke 
prosesser som skal forbedres, sikrer vi at du 
lykkes, og at framgangen kan dokumenteres.  
 
Visste du forresten at ledende eksperter 
innen digitalisering mener at å oppnå 
suksess handler mest om holdninger og 
kultur?  
 
Med tilgang til et team av ledende, utførende 
eksperter innen organisasjon, digitalisert 
rapportering og kontinuerlig forbedring, vet 
vi at det er overveiende sannsynlig at du vil 
lykkes.  
 
En av grunnene til at vi vet vi kan hjelpe deg 
å lykkes, er at IT-teknologien er kommet så 
langt at vi enkelt kan måle det vi vet er 
avgjørende for prestasjonene. Man må bare 
velge ut og strukturere prosessen først. Ut fra 
dette gir målepunktene seg selv.  
 
Prosessbasert resultatmåling 
Du kan ikke forbedre prestasjoner ved bare å 
fokusere på slutteffekter og resultater. 
Prestasjonsforbedring krever måling av 
arbeidsprosessen.  
 
Men selv det gir ingen resultater i seg selv. 
Resultater blir det først når du bruker 

målingene på rett måte. Derfor er 
prestasjonsrettet coaching en del av 
opplegget. Det samme gjelder det å innføre 
beste metode for kontinuerlig forbedring. 
 
Hvordan komme i gang? 
Du snakker med oss for å avklare om dette er 
noe for deg, og om virksomheten og deg er 
noe for oss. Vi må ha gjensidig tillit og tro til 
at vi sammen kan få dette til.  
 
Vi lager en avtale vi sammen finner ut hva 
som vil gagne begge parter best. Lav fastpris 
eller noe høyere fastpris med en andel 
resultatbonus. Du velger selv 
betalingsordning.  
 
De ulike fasene 
I fase 1 velges prosess og resultatområde, og 
vi strukturer de prosessene det skal jobbes 
resultatforbedring på.  
 
I fase 2 får vi på plass målingene (vi har den 
digitale løsningskompetansen som skal til), 
og leser av dagens prestasjonsnivå. Deretter 
settes det mål på hva en ønsker å oppnå 
innen når.  
 
I fase 3 gjennomføres det det en 
prestasjonsrettet coaching innforbi den 
aktuelle prosess. Og så setter en i gang med 
innføring av en metode for kontinuerlig 
prosessforbedring (Lean eller tilsvarende).           
 
Opplegget kalles «Styring mot framtiden», og 
passer for den utålmodige leder som 
samtidig vet at det å bygge en 
prestasjonskultur tar litt tid.  
 
Interessert? Vil du vite mer? 

KONSEPT STYRING MOT FRAMTIDEN   
FRA ARBEIDSPROSESS TIL PRESTASJONSOMRÅDE -DER DET BETYR MEST  

 
Garantert læring, utvikling og bedre prestasjoner. Det eneste vi tar forbehold om er 

at ledelsen har full fokus, og at opplegget følges. Trolig det eneste konsept med 
aggregerende effekt for hver fase og hvert trinn i en løper igjennom 


