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TEMA: HÅLLBART LEDARSKAP OCH
FÖRÄNDRINGSARBETE MED LEAN

Produktionslyftets
Startprogram
Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår
samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni
investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar
– så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets
Startprogram i Göteborg med start den 27 september 2018.
I startprogrammet arbetar ni utifrån temat ”Hållbart ledarskap och förändringsarbete med
Lean” tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna
förändringsledare och experter. Ni kommer att få:
• Insikter om ”Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean”

• Inspiration från företag som gjort liknande resor
• Stöd att identifiera era viktigaste utmaningar och möjliga vägar för företagets fortsatta
utveckling.
Resultatet efter genomfört program kommer vara att, baserat på verksamhetens utmaningar, har
formulerat er framtidsbild för hur ni vill att ledarskapet ska utvecklas. Ni har även prioriterat vad
som blir de första stegen i utvecklingen.

Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet av:

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

produktionslyftet.se

Upplägg
Vi tror att minst två personer från varje företag och gärna minst en person från
ledningen bör delta för att få största möjliga lärande och resultat. Målsättningen är att
ni ska känna en beslutsamhet i hur ni vill utveckla ledarskapet framöver.
Upplägget består av fem nätverksträffar enligt beskrivningen nedan. Ni kommer att få
uppgifter som knyter an till er egen verksamhet inför träffarna. Förutom de fem träffarna
erbjuds respektive företag att få coachning vid två tillfällen av en erfaren coach.
Träff 1 18-09-27: Introduktion till ”Hållbart ledarskap och förändringsarbete
med Lean”
Vi introducerar aktuella perspektiv på ledarskap och förändringsarbete i en Lean miljö.
Vi går också igenom uppgifter inför kommande nätverksträffar. Stort utrymme ges för
diskussion och reflektion i gruppen.
Träff 2 18-10-17: Inspirations- och studiebesök
Vi kommer att besöka ett annat företag som bedriver förändringsarbete i en Lean miljö
– det finns många inspirerande exempel i Produktionslyftets nätverk. Här får du chans
att se vad som är möjligt, men också vad som krävs. Vi analyserar det som presenteras
för att förstå på djupet och förväntas också ge återkoppling till värdföretaget.
Träff 3 18-11-12: Företagets utmaningar och ambitioner
Medverkande företag belyser sina övergripande utmaningar och ambitioner. Detta följs
av diskussion och reflektion i gruppen. Vi introducerar perspektiv på förändring och
lärande.

1
Varför är
detta viktigt?
Reflektera kring egna
ambitioner och inriktning

2
Hur gör andra?

Beskriv verksamhetens
utmaningar

3
Vart strävar vi?

Beskriv vad din del
av verksamheten bör
fokusera och bidra med

Träff 4 18-12-10: Vårt bidrag till verksamhetens utveckling
Med utgångspunkt från företagets utmaningar och vad som krävs av den egna delen
av verksamheten fokuserar vi på framtidens ledarskap. Vi söker exempel på hur det
framtida ledarskapet kan uttryckas i vår vardag.
Träff 5 19-01-24: Ledarskap – ideal och utveckling
Med hjälp av era nya kunskaper och de verktyg vi gått igenom kommer ni att utarbeta
en motiverad målsättning för ert företag och identifiera de första stegen på er fortsatta
resa. Vid sista träffen kommer alla att presentera detta för övriga och få återkoppling.

4
Hur bidrar vi?

Målsättning för hur
ledarskapet kan utvecklas
beskriv ert nästa steg

5
Hur går vi vidare?

Kostnad: 12 000 kronor per företag.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag (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 dagar i nätverksträffar samt coachning två tillfällen per
företag (varav det ena kan vara distanscoachning). Arbetssättet baseras
på Produktionslyftets metodik, som framgångsrikt använts på över 230
företag.
När: Start den 27 september 2018, avslut den 24 januari 2019.

Anmälan: Gör anmälan på hemsidan. På hemsidan finns också mer
information. Har du ytterligare frågor kontakta gärna:
Dan Carlsson · Produktionslyftet/Swerea IVF
070-780 61 82 · dan.carlsson@swerea.se
Kathe Nonås · Produktionslyftet/Swerea IVF
070-780 61 03 · kathe.nonas@swerea.se
Emina Atic · Produktionslyftet/GTC
070-858 19 21 · emina.atic@gtc.com
Malin Hallin · Swerea IVF/Produktionslyftet
070-780 62 81 · malin.hallin@produktionslyftet.se

Var: Swerea IVF · Argongatan 30 · Mölndal
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