
Spantet AB, Bragevägen 5, 132 35 Saltsjö-Boo, +46 70 605 0 605

Process Quick
- med en realistisk ambition kommer processarbetet igång -

Bakgrund Du har bestämt dig för att verksamheten måste komma loss ur avdelningstänkan-
det och bli processtänkande. De bakomliggande orsakerna varierar, men det är
nödvändigt att komma igång snabbt. Ett antal ansatser till att komma igång har
synats i sömmarna, men de känns för pretantiösa och resurskrävande. Du ska inte
erövra världen, bara komma igång med en realistisk insats.

Process Quick Vi hjälper dig med att skapa rätt ansats, att förstå nödvändiga förutsättningar och att skapa
en handlingsplan. Tempo prioriteras före ”perfekta processer för alla, samtidigt”. Arbetet
syftar till att realisera enstaka processer inom prioriterade områden där det råder ett för-
ändringsvänligt klimat. Under arbetets gång fästs stor vikt på att skapa tydliga framgångar
som i sin tur driver kommande steg

Resultatet är att ett litet team inom företaget, med vår hjälp, har nått tydliga och kommu-
nicerbara framgångar. En process är realiserad och kan fungera som gott exempel och
kunskapskälla. Verksamheten har skapat kompetensen att själva successivt utveckla be-
fintliga och nya processer. Sammanfattningsvis har företagets strukturkapital begåvats
med ett rejält lyft avseende resultatorienterat arbetssätt.

Leveranser  En process implementerad och dokumenterad
 En person eller ett team etablerat som kan fortsätta arbetet
 En första version av övergripande processkarta
 Förslag till Change Score Card. Viktiga områden nulägesvärderade och knutna

till förslag på förändringsmål relaterade till börläget.
 Våra reflektioner och rekommendationer

Angreppssätt

 Förberedelser – välj fokusprocesser och mätetal, skapa genomförandeplan
 Engagera processägare och besluta roller och ansvar
 Implementera processen i verksamheten
 Data till mätetalen levereras till processägaren
 Befäst framgången - Workshop med befintlig och framtida processägare
 Roadmap och Change Score Card - Vägledande plan för framtidens processer
 Presentation i MS-Powerpoint för kundens behov att redovisa resultatet internt
 Möte där materialet ovan överlämnas och förklaras

Mer information Spantets hemsida www.spantet.se eller maila till: info@spantet.se
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