Hållbar

Konkurrenskraft
– förändringsstöd
med Lean som grund

Välkommen att ta steget in i ett långsiktigt arbete mot ökad
konkurrenskraft och ökad produktivitet, med Leanmetodiken
som grund. Hållbar Konkurrenskraft riktar sig till företag som
vill arbeta systematiskt med förbättringar.
Beroende på nuläget i företaget väljer du att starta på
olika nivåer:
• GRUNDUTBILDNING: Du vill skapa nyfikenhet, mo-

tivation och engagemang för att starta ett förändrings
arbete i företaget. I en grundläggande utbildning genomför ni Leanspel, lär grunderna i principer, metoder
och verktyg och gör studiebesök som ger kunskap och
förståelse för nya sätt att arbeta.
eller…
• AKTION: Ditt företag har nått insikt om potentialen och
effektiviteten i att arbeta med Leanmetodiken i utvecklingsarbetet. Det är dags att börja arbetet på hemma
plan. Inom Aktion får ni coachning att börja förändringsarbetet i den egna verksamheten. Innan start gör
vi en workshop hos er för att utifrån vision och nuläge
dra upp en strategi för ert arbete.
eller…
• NÄSTA STEG: Ditt företag har kommit en bra bit på
väg med förändringsarbete med Lean och ni behöver ny
stimulans för att fortsätta att utvecklas. Ni får stöd ute i
den egna verksamheten för att implementera Lean i
flera delar av företaget. Vi har experter inom till exempel Lean sälj/marknad, Lean produkt-/projektutveckling och Lean supply chain.

Var befinner ni er? I detta projekt väljer du det stöd
som passar ditt företag bäst.

Fakta: IUC Syd kommer under 2015-2018 att driva projektet
Hållbar Konkurrenskraft, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Målet
är att stärka konkurrenskraft, produktivitet, lönsamhet och
engagemang hos deltagande företag, genom ett förändrings
arbete med Leanmetodiken som grund och genom att ta
tillvara potentialen i hela verksamheten.
Vem kan delta?
Projektet vänder sig till varu- och tjänsteproducerande företag i Skåne, med upp till 249 anställda. Beroende på vilken
kunskap och vilka erfarenheter av utvecklingsarbete med
Lean som redan finns inom företaget, deltar ni i en eller flera
av insatserna Grundutbildning, Aktion respektive Nästa steg.
Grunden för allt deltagande är en uttalad vilja att satsa på ett
långsiktigt förändringsarbete som engagerar såväl ledning
som medarbetare.

Påtagliga förändringar med ett effektivt Leanarbete
Ett genomtänkt, effektivt Leanarbete ger snabbt påtagliga förbättringar i verksamheten. Ni vill till exempel:
• Identifiera problem och flaskhalsar
• Få bättre ordning och reda i verksamheten
• Förbättra era arbetsprocesser och flöden
• Kapa ledtider och bli mer effektiva
• Skapa en tydligare arbetsfördelning och engagemang i
hela företaget
• Sänka kostnader genom att jobba smartare.

Välj nivå på ditt deltagande!

GRUNDUTBILDNING

AKTION

Här skapar vi medvetande, insikt och engagemang för ett
kommande utvecklingsarbete med Lean.

Du väljer att anmäla ditt företag till insatsen Aktion när företaget
redan nått en insikt om hur ett förändringsarbete med Lean kan
genomföras, och vilka positiva effekter som kan uppnås. Såväl
ledning som medarbetare är motiverade! Under Aktion får ni stöd
i förändringsarbetet.

Grundutbildning, sex halvdagsträffar (en per månad): Föreläsning
och diskussioner kring de grundläggande principerna, metoderna och
verktygen som ni kommer att arbeta med ute på företaget. Frågor
kring jämställdhet och likabehandling ingår. Ni deltar med två representanter från ert företag och kommer att bilda en utbildningsgrupp med
5-7 andra företag. Utbildningsträffarna förläggs så långt det är möjligt
ute på de deltagande företagen för att göra det möjligt att varva teori
och praktiska övningar i autentiska miljöer. Detta stimulerar också ett
givande erfarenhetsutbyte och ni bygger ett värdefullt nätverk.
Under träffarna behandlar vi:
• Lean, vägledande principer och metoder
• Standardiserat arbete och förbättringsarbete
• Daglig styrning och visualisering
• Hållbart företag med lika möjligheter
• Värdeflödesanalys
• Ytterligare verktyg beroende på gruppens sammansättning

PRIS
Grundutbildning:
Coachpaket Bas 24 timmar:
Coachpaket Plus 40 timmar:

8 500 kr två deltagare
13 500 kr
22 000 kr

Produktionslyftet cirka 300 timmar:

14 500 kr per månad i
18 månader

Nästa steg:

Expertstöd under 6 heldagar
(48 timmar): 37 500 kr

Samtliga priser är exklusive moms. Tillväxtverket och Region Skåne som
samfinansierar projektet skjuter till lika mycket.
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HELEN KLITTBO

Vd för Protega i Trelleborg, som
deltagit i Smart Verksamhet:

”

Vi fick hjälp med att förändra layouten i produktionen och fick ett mer effektivt
flöde. Slöserier i form av onödigt spring
och väntan minskade med 30 procent. Vi
arbetar inte snabbare, utan smartare, och
vi har bildat arbetsgrupper där alla kan
bidra med idéer och förslag.”

Innan start gör vi en strategiworkshop hos er för att utifrån er vision
och ert nuläge dra upp en plan för arbetet.
Coachning ute på företaget: Beroende på bakgrund och ambitions
nivå kan ditt företag välja olika coachpaket.
• Bas: 24 timmars coachstöd
• Plus: 40 timmars coachstöd
• Produktionslyftet: Coachning i 18 månader, baspaketet kan
fungera som instegsprogram.
Läs mer om Produktionslyftet på www.produktionslyftet.se

NÄSTA STEG
Här har ni kommit en bit på väg och har redan börjat arbeta med
Leanmetodiken. Ni behöver ny stimulans för att utvecklas vidare.
Här kan det handla om att införa Lean i ytterligare delar av företagets
verksamhet, som produktutveckling eller marknadsutveckling.
Nästa steg erbjuder stöd ute i på företaget, studiebesök och möten
med andra Leanföretag.

Välkomna att påbörja eller
fortsätta ert Leanarbete inom
Hållbar Konkurrenskraft!
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MICHAEL HOLMSTRÖM

FREDRIK SERGER

Vd för Nolato Meditor i Torekov, med
erfarenhet av Produktionslyftet:

”

Jag har arbetat med Lean i flera företag. Införandet av Lean har haft effekter på
företagskultur, organisation, ekonomi och
kundrelationer. Motivationen har stärkts
eftersom alla nu upplever ett tydligt inflytande på processerna. Cheferna har blivit
bättre på att delegera, och kan fokusera
på utvecklingsfrågor.”

Citat från företag som arbetat med Lean

Vd på Setrab i Limhamn, som gått
vidare och deltagit i Produktionslyftet:

”

Sex år efter avslutat Produktionslyft
sitter leanfilosofin i väggarna. Under 2014
var vi med i Produktionslyftet igen med
fokus på kundprojekt, där vi nu lyckats
minska tid per offert med 65 %. Effektiv
produktion är en förutsättning för konkurrenskraft. Som leverantör till bilindustrin
lever vi med krav på årliga prissänkningar.
Ständiga förbättringar är avgörande för att
vi ska förbli framgångsrika.”

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT
IUC SYD driver projektet Hållbar Konkurrenskraft under 2015 –
2018, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Skånska varu- och tjänsteproducerande
företag med upp till 249 anställda är välkomna att delta. Målet är
att stärka konkurrenskraft, produktivitet, lönsamhet och engagemang hos deltagande företag, genom ett förändringsarbete med
Leanmetodiken som grund.

FÖR ANMÄLAN OCH MER
INFORMATION, KONTAKTA:
JENNY BRAMELL
0709-62 91 50
jenny.bramell@iucsyd.se
ADRESS:
IUC Syd
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
www.iucsyd.se

INDUSTRIKLUSTER IUC SYD är en medlemsorganisation och en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. Vi kopplar ihop industri, forskning och akademi och erbjuder
projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med mycket
gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.
IUC SYD ingår i ett nätverk av 16 Industriella Utvecklingscentra
runtom i Sverige. www.iuc.se

