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Every person has the right to have 
his or her disability compensated 
as far as possible by aids with the 
same technical standard as those 
we all use in our everyday lives.

Dr. Per Udden
Founder - 1967
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Permobil Product Range

Power Wheelchairs Manual Wheelchairs Seat & Positioning

Power Assist & Accesories



Situationen då











Hur har vi skapat en förbättringskultur? -Skapa gemensam bild av vision och mål



Varför, hur och vad





Exempel på hur vi försöker bygga in strukturer för att få utmaningsdrivet 
förbättringsarbete med Lean att leva i vardagen

Visuell styrning av 
tjänstemannaarbete

Stöd nära Gemba Stöd nära Gemba Även stödresurser i takt

Alltid efterfråga avvikelser
och förbättringar

Organisera för att
förbättra



Hur utvecklar vi ledare och personal inom Lean och att få strategin att hända?

 Den enskilt viktigaste utmaningen för vår fortsatta framgång är att ha en kritisk 
massa av leanentusiaster - Lean skall frodas och utvecklas även när några av oss 
går till nya utmaningar

En av era viktigaste uppgifter
är att utbilda omgivningen
och toppledningen – ni kan
inte förvänta er att de skall
förstå
Gert Frick, Timrå, 2015



Utveckling går inte spikrakt uppåt

 Det mesta vi gjort har behövt flera iterationer för att få det att bli bra
• Vi har gjort, misslyckats, lärt oss och gjort om

 Finns många exempel då vi misslyckats med bra initiativ och bra piloter då 
ledningen har inte mäktat med att hålla driv på alla fronter
• Systematisk problemlösning – kanonpilot som inte spred sig

• Q50 – att på ett år halvera interna kvalitetsavvikelser med 50%

 Vår styrka i snabbhet har också varit en baksida i misslyckade 
utrustningsinköp eller initiativ som inte fullföljts



Permobil idag






