
Tema – effektivitet och förändringskraft genom ökad kundsamverkan

Produktionslyftets Startprogram 
Kiruna Malmfälten den 7 december
Programmet syftar till att ge inspiration och stöd för lokala leverantörerna av underhåll och reparationsstopps-
arbeten till bland andra LKAB i arbetet med att utveckla och förbättra sitt eget arbete baserat på Lean – allt för 
att förbättra och utveckla effektivare värdeflöden och samtidigt stärka sina relationer.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag.

Att hitta nya samverkansformer kring hur det går att 
ta till vara på underleverantörers förbättringsidéer, allt 
från innovation till organisation, är intressant för alla 
beställarföretag. De vill ofta bli bättre på att ta del av 
leverantörernas nya lösningar och tjänster baserade 
på både beprövad och ny teknik – leverantörerna kan 
hjälpa dem att förbättra sitt arbete för framtiden. 

I startprogrammet arbetar ni med ett antal 
andra företag för att tillsammans fundera över 
utmaningar och hur ni som enskilt företag eller 
tillsammans med andra kan förändra ert sätt 
att arbeta. Produktionslyftet bidrar med erfarna 
förändringsledare och experter inom de områden 
som är intressanta för er. Ni kommer att få:

· Insikter om valt temaområde

· Hjälp att identifiera era viktigaste utmaningar, delvis 
baserat på beställarnas förväntningar

· Verktyg och handledning för att samla fakta och 
bestämma nuläge

· Inspiration från företag som gjort liknande resor

· Hjälp att hitta prioriteringar för att välja fokus i 
företagets fortsatta utveckling.

Resultatet efter genomfört program kommer 
vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett 
prioriterat område och har en idé om nästa steg, 
som ett avstamp för fortsatt utveckling av den egna 
verksamheten och förnyelseförmågan.

Vi tror att minst två personer från varje företag bör 
delta och att de representerar företagets ledning. 
Målsättningen är att ni ska känna en beslutsamhet 
i hur ni vill driva er utveckling framöver och att ni 
verkligen vill leda denna.

Upplägget består av fem halvdags nätverksträffar, 
preliminärt enligt beskrivningen på omstående sida. 
Programmet kommer att anpassas efter deltagarna 
intresse och vi kommer vid behov kunna ta hjälp 
av externa föreläsare som tillför önskad expertis. 
Förutom de fem träffarna kommer respektive företag 
få coachning vid två tillfällen av en erfaren coach.

2017-11-06Egen kraft att förnya!



Träff 1 2017-12-07 – introduktion till effektivitet och förändringskraft 
 genom ökad kundsamverkan
En omvärldsanalys presenteras med betoning på programmets tema. Vi kommer 
också gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden och presentera metoder 
för detta. Vidare ges utrymme för diskussioner i gruppen för att värdera det vi hör. 
Eventuellt kommer vi även få ta del av och inspireras av LKABs tankar kring bland 
annat samverkansformer för hur de kan ta till vara på underleverantörers 
förbättringsidéer, allt från innovation till organisation.

Träff 2 – inspirations- och studiebesök
Vi kommer att besöka ett annat företag som tidigare gjort liknande resa, det finns 
många inspirerande exempel i Produktionslyftets nätverk. Här får du chans att se 
vad som är möjligt, men också vad som krävs.

Träff 3 – utmaningar och ambitioner
Vad ser ni som enskilt bolag som viktigaste utmaning och vilken ambition har ni? 
Utgående från företagets viktigaste intressenter (kunderna, medarbetarna, ägarna 
och det omgivande samhället) kommer ni att identifiera vad som är viktigast för att 
kunna vara ett välmående företag även i framtiden. Ett frivilligt värdföretag i gruppen 
används som exempel och företagen förväntas sedan fördjupa analysen ”hemma”.

Träff 4  – nuläge med kartläggning
Vi kartlägger nuläget och eventuellt genomförs en flödesorienterad kartläggning 
som tar fram en ögonblicksbild av hur underhåll och reparationsstoppsarbeten 
ser ut just nu. Syftet är att tillhandahålla en metodik för att möjliggöra en liknande 
övning på hemmaplan.

Träff 5 – presentation av strategier
Med hjälp av era nya kunskaper kommer ni att utarbeta en motiverad målsättning 
för ert företag samt identifiera de första stegen på er fortsatta resa. Vid sista träffen 
kommer var och en presentera sina tankar för oss och övriga medverkande företag, 
samt få en återkoppling på dessa tankar.

Kostnad: 12 000 kronor per företag.

Målgrupp: Små och medelstora industriföretag i Kiruna och Malmfälten (typiskt 10-50 anställda, upp 
till 250 anställda).

Deltagare: 2-4 personer per företag, 4-8 företag (bör representera högsta ledning, fackkunskap och ett 
arbetstagarperspektiv).

Omfattning: Fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning två tillfällen per företag (varav det ena 
kan vara distanscoachning). Arbetssättet baseras på Produktionslyftets metodik, som framgångsrikt 
använts på över 240 företag.

När: Start den 7 december 2017, avslut i april 2018.

Var: Plats i Kiruna/Gällivare – eventuellt olika platser per omgång.

Anmälan: Gör intresseanmälan på hemsidan – den är inte bindande. På hemsidan finns också mer 
information. Har du ytterligare frågor kontakta gärna:

Anders Sörqvist · iTid · 070-336 27 11 · anders.sorqvist@itid.se  
Magnus Stenberg · Produktionslyftet · 070-621 20 62 · magnus.stenberg@produktionslyftet.se

www.produktionslyftet.se


