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Att skapa uthållig
thållig konkurrenskraft
konk rrenskraft
med Lean som grund
- effekter i 200 företag
Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet
birgitta ojmertz@swerea se
birgitta.ojmertz@swerea.se

Vi arbetar med att utveckla företagens egen
förmåga att förbättra sin konkurrenskraft
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Varför finns Produktionslyftet?


Sverige måste ligga i täten när det gäller produktion
 Exporten motsvarar cirka 45 % av BNP och finansierar vår välfärd
 Varor ca 70 % av exportinkomsterna, varav 38 % verkstadsprodukter
 Höga löner, god välfärd och en öppen ekonomi kräver konkurrenskraft



Företag behöver utveckla sig snabbare
 Förändringstakten ökar
 Ständigt hårdnande konkurrens
 Krav på att ligga före – det räcker inte att reagera på det som händer



Vi behöver ta till vara styrkor och lära av andra
 God baskunskap, bra kommunikation, lojalitet, arbetsfred
 Behöver bli mer kundorienterade, mer flexibla och snabbare
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En sammanhållen nationell verksamhet som
utvecklar företagens och medarbetarnas
förändringsförmåga


D i k ft i ått
Drivkraft
åtta regioner
i
 Samverkan mellan lärosäten, IUC:er, institut,
Teknikföretagen, IF Metall, andra
regionala aktörer och företagsnätverk
 Regionala styrgrupper och projekt utifrån
regionens behov och förutsättningar



Nationell kvalitetssäkring,
kvalitetssäkring utveckling
och koordinering
 Kvalitetssäkring, metodstöd, motivationsarbete, samordning och support för
regionala insatser
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Ett beprövat koncept

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Högskoleutbildning,
Lean produktion 7,5 p:
1 600 personer hittills

Coachningsprogrammet,
Coachningsprogrammet
18 mån: över 200 företag
hittills

Inspiration och motivation:
18 000 personer hittills
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Den sneda vågen
– dokumenterad effekt!

Fas 3 

Förbättring
på bred front

Ett par år efter medverkan
alla svarande

Djup förståelse
ser
nästan
& eget
ägarskap

Samsyn
& drivkraft

en stark och
bestående förbättring
Linjeorganisationen

Fas 2  och anser att de blivit

• Bättre på att lära
• Bättre på att förändra
Pilotflöde

Fas 1

Styrgrupp

2/3 anger ”stor förbättring”
Start

6

12

18 mån
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Övertygande och dokumenterade resultat!
Mätbara effekter på
nyckeltal och
övertygande respons
hos kunder och
ägare

Företagskulturen
utvecklas

Det
lönar sig!

Kunder
Kunder Med
MedMedarbetare
arbetare

Vid avslutsseminarier
anser företagsledningar och arbetstagare att företagskulturen förnyats
mycket positivt

Bättre
arbetsplats

Ägare
Ägare
Samhälle

Vid uppföljningsbesök ett par år efter
Produktionslyftet har
de flesta fortsatt sin
utveckling och nått
anmärkningsvärda
resultat.

IF Metall frågade
fackklubbarna i
företag som deltagit
och fann att de var
väsentligt mer nöjda
än efter andra
förändringsprogram.

Bestående
resultat
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Varför förändra?

Ö
Ökade
kundkrav
Större konkurrens
Prispress
Högre tempo
Utdaterad teknik

Vi
måste!

Ny teknik
Digitalisering
Nya affärsmöjligheter
Tillgång till kunskap
Medarbetares engagemang
Vilja att skapa värde
Lust att lära

Vi
vill!
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En 18 månaders förändringsresa
Något om metod och förutsättningar

Den sneda vågen

Fas 3 

Förbättring
på bred front

Djup förståelse
& eget ägarskap

Samsyn
& drivkraft

Linjeorganisationen

Fas 2 
Pilotflöde

Fas 1
Styrgrupp

Start
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Starten: Etablera samsyn och drivkraft
Etablera takthållning med pulsmöte & pulstavla
Beskriv utmaningar & ambitioner samt nyckeltal
Utarbeta vägledande principer
Välj pilotflöde
Undersök kundernas inställning & förväntningar
Handlingslinje
Undersök medarbetarnas inställning & förväntningar
Utvärdera Lean‐status

Flöd
Flödes‐
kartläggning

Lean
introduktion
Vad är
detta?

Utmaningar
& ambitioner

Hur

Vart

Hur gör

Var står vi

Varför

nu?

gör vi detta?

andra?

vill vi?

3

5

7

9

Vecka: 1

Planering för
handling

Vägledande
principer

Studiebesök
tidigare PL‐ftg

gör vi då?
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Samsyn och drivkraft:

Om alla vet…
Vägledande
principer
WS 4 

Utmaningar
& ambitioner
WS 3 

Vart

Hur

vill vi?

gör vi då?

Varför
gör vi detta?

Handlingsplan
WS 5 

Går det
åt rätt håll?

Nyckeltal & mål
WS 3 
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Nya arbetssätt: Verklig förändring i hela företaget

Se & lär!

Resten av
företaget
(linjeorganisationen)

Egen förmåga att rulla ut
Workshop

Coachning

Pilotflöde

Uppföljning

Ständig uppföljning och support

Workshop

Utvärdering

Styrgrupp
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Kommer ni att lyckas?
Nej

Ja

Kunder
som kräver
Eldsjälar
eldar på

En ledning
som leder

Anställda
som vill
Insikt
om Lean

Är ni beredda att göra
det egna arbete som krävs?
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Exemplet Öhlins Racing:
Starten för en kulturförändring
Artikel 2015-09-24


Genom arbetet etablerades en plattform, eller
nya förutsättningar, för en medvetenhet hos alla.
Medarbetarna har idag en helt annan förståelse
… ett engagemang på annan nivå – tidigare var
arbetssystemet något abstrakt, alla väntade på
att någon skulle komma och berätta vad de ska
göra. Detta är helt förändrat.
Även ledningen har nu en mycket större
förståelse vilket skapar goda förutsättningarna
för nästa steg



Ökad produktion på mindre yta. Produktiviteten
är högre och genomloppstiden har sänkts från
16 dagar till 4 dagar.



Från fackligt håll har Öhlins Lean-satsning fått
ett mycket gott mottagande. Med på hela resan
och uppskattar tillvägagångssättet att fokusera
på medarbetarna.
16

Produktionslyftet håller fast vid en linje!
1. Frigör

företagens egna förmågor

– Utmana och bygg tillsammans kompetens och drivkraft

2. Tänk
Tä k

och
h agera långsiktigt
lå
ikti t

– Följ en linje för bestående förbättring

3. Ta

tillvara olikheter och mångfald

– Visa respekt för alla, involvera brett

4. Var

öppen och lär av andra

– Ta till vara erfarenheter och var nyfiken

5 Använd
5.

gemensamma arbetssätt

– Följer en metod men förbättra den ständigt

6. Lär

genom att göra

– Utmana, mät, experimentera, reflektera och förbättra ständigt

7. Lev

som vi lär

– Tillämpa själv vad vi lär ut


1
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Produktionslyftet = ”Startgas”!



Det blir inte så…



18 månader


Nya arbetsmetoder

Nya affärer
Nya produkter
Nya processer
Ny teknik

Koppling till
forskning
Kompletterande
kompetens

Bättre
verkstad

Ständig förbättring

Bättre
processer



i hela företaget

Mindre slöserier
2007

2015

industri lyftet
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Ett system för att
effektivt producera
värde för många
- en vara eller en tjänst

Uthållig
konkurrenskraft
genom eget lärande
och ständig förbättring

lyftet
Industri
- kraft att förändra

Vilja
och

Förmåga

Innovation
och ständig förbättring
 Affärer
 Produkter
 Processer



www.produktionslyftet.se
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