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Lean-kultur och ledarskap • 1-2 oktober i Malmö
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Lean Forum
Konferens

Välkommen!
till en plats för inspiration att göra, lära och möta nya människor.
Det är fantastisk roligt att lära om allt som
händer i Sverige kring lean just nu och
hur många ni är som arbetar med det i
era organisationer. Ambitionen är att vår
konferens skall ge praktisk inspiration och
samtidigt utöka era nätverk.

som vi fick möta mitt i arbetet på det
Esselte-ägda Isaberg Rapid i Hestra. ”Den
största utmaningen är att medarbetare
inte tror att det är möjligt med så stor
förbättring så vi måste visa på att det är
möjligt” - säger Art Byrne.

I år är vi särskilt stolta över att Art Byrne,
The Lean Turnaround, kommer till oss för
att dela med sig av 30 års erfarenhet inom
kända företag som Danaher och Wiremold.
Art är en arbetande styrelseordförande

Vad är lean and green? Långsiktigt
miljöarbete är inte en grön revolution utan
en kassako för alla företag, samtidigt som
det vårdar vår planet. Missa inte detta
unika inslag!

Program
1 oktober

Lean lab

Workshop

Vi gör unika studiebesök i mindre grupper
för ökat lärande och maximalt utbyte där du
lär dig fantastiskt mycket från en verksamhet
som är annorlunda från din vanliga miljö.

Ta tillfället i akt att fördjupa dig inom ett
ämne under en hel dag. Grupparbeta, knyt
värdefulla kontakter och utbyt erfarenheter
med andra som jobbar med lean.

GAMBRO

Framgångsrika föredömen

Ett lyckat förbättringsarbete där lagrollen är central. Ta
del av ledarskapets utmaningar och besök företaget.

I workshopen framgångsrika föredömen får vi ta del av
lärdomar från finalisterna i Svenska Leanpriset 2013.

lean lab/workshop
09.30-10.00
10.00-17.00

19.00-

registrering och kaffe
Lean lab eller workshop
Lunch och kaffe serveras under dagen.
middag på Slagthuset

TETRA PAK
Ta del av förbättringsarbetet där produktionen arbetar
med att skapa engagemang i hela organisationen samt
utjämning av orderbeläggning och taktade flöden.
MALMÖ STAD
Ta del av erfarenheter och framgångar som
bl.a. givit dem 2012 års Svenska Leanpris och
nominering till Götapriset 2013.

I många år har vi diskuterat mål och
mätning i olika organisationer. Vi väljer
nu därför att visa delar av några konkreta
exempel från industri och offentlig
verksamhet. Som vanligt delar många med
sig såväl i workshops som generösa besök
på Lean Lab.

Stina Palmqvist
Projektledare, Lean Forum

Peter Alvarsson
Styrelsen, Lean Forum

LEAN PRODUKTIONSSTYRNING I PRAKTIKEN
Johan Brandt, överläkare och docent på Skånes
Universitetssjukhus håller i en interaktiv workshop
baserad på verkliga exempel från svensk sjukvård.
CHEFSTRÄNING AV MÅL OCH MÄTETAL
Monica Birgersson och Marie Eriksson från Södertälje
kommun går till handling i en workshop där vi får öva på
att se processen från bidrag till övergripande mål, alla
nivåer i en organisation. Få kunskap om olika mätetal
och kopplingen till förbättringsarbetet.
LEDARSKAP I PRAKTIKEN
Öva och lär tillsammans med Måns Falk och Eva
Qvistgaard från Volvo Car Cooperation hur man på
Customer Service på daglig basis tillämpar de 14
principerna hos ledare och medarbetare genom en lean
leadership-modell utvecklad på Volvo.
LEANSPELET
Plan utbildning presenterar en favorit i repris för dig
som är ny och vill förstå vad lean innebär. Öva på ett
sätt som aktivt involverar dig i både deltagande och
beslutfattande.
SKAPA EN FRAMGÅNGSRIK LEAN-KULTUR

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS
SUS i Malmö inspirerar med praktiska och imponerande
förbättringsarbeten. Vi besöker akuten, operation och
oprtopeden som inspirerar med sina förbättringar.
The Absolut company
En möjlighet att besöka ett av världens absolut mest
kända varumärken och en unik chans att ta del av deras
ständiga förbättringsarbete.

It’s easier to act your way to
a new way of thinking than to
think your way to a new way of
acting.

KIVIKS MUSTERI
Ett musteri där man levt av naturen i generationer, vilket
har gett en bred kunskap om odling och förädling av
frukter och bär. Ett unikt och inspirerande besök.

Part Development guidar till skapandet av ett
framgångsrikt leanarbete där vikt läggs vid ledarnas
och medarbetarnas roller. Med en lean-kultur där hela
organisationen kraftsamlar i arbetet med ständiga
förbättringar finns alla förutsättningar att lyckas!
CREATING A LEAN AND GREEN BUSINESS SYSTEM
Öka lönsamheten genom att kombinera lean and green.
Keivan Zokaei visar ett nytt sätt att tänka och arbeta på
och bjuder på ett flertal case-studies från olika företag
och branscher. Det som är bra för jorden visar sig även
vara bra för ditt företag.
LEAN SERVICE-SPELet
Nyfiken på lean men osäker på tillämpningen hos er?
Aspects of Change nya spel ger chansen att se hur lean
kan bidraga till en bättre kundupplevelse. Särskilt för dig
där kunden är en viktig del av det dagliga arbetet.
LEAN I PRAKTIKEN

Lindab Profil
Lindab Profil började med lean för 20 år sedan. 2011
vann man årets leanpris i Halland och Nordvästra Skåne.
2012 blev de utsedda till årets leverantör av XL-Bygg.

Hur får vi med support och administration i lean? Plan
utbildning hjälper dig som undrar hur du går vidare i
företaget med planering, underhåll, inköp mm. Vi lär oss
skapa en daglig ledning och styrning i denna miljö.

”Den största utmaningen är att
medarbetare inte tror att det är
möjligt med så stor förbättring
så vi måste visa på att det är
möjligt”
- Art Byrne

SlaGthuset i malmö

Johan Wester

Vid invigningen 1904 var Slagthuset i Malmö en av

Med kunskap, humor och skarpa frågor leder TV-

Europas modernaste och vackraste industrilokaler. Med

profilen Johan Wester oss genom programmet den 2

stora ytor, högt i tak, granitgolv, järnpelare och tekniska

oktober.

innovationer imponerade Slagthuset på sina besökare

Johan blev i början av 2000-talet Kajan med hela

redan då. Slagthuset verkade ända fram till juni 1969 då

svenska folket då HippHipp! sändes i SVT. Tillsammans

slakteriet stängdes ner. Hallarna har därefter nyttjats till

med Anders Jansson har han vunnit pris i humorklassen

partihandel, tryckeri, smidesverkstad och bilverkstad.

i Montreux, satt upp scenshower och spelat in film. Han

På senare år har det drivits som teater, konferenscenter

har dessutom skrivit manus till flera TV-produktioner

och nöjespalats av Joingruppen.

och vunnit På spåret två gånger.

Program
2 oktober
lean talk
08.00

REgistrering och kaffe

08.30-09.00

Välkommen till Lean Forum
Johan Wester guidar oss med humor
och värme under dagen

09.00-09.45

ledarskap i praktiken
Einar Gudmunsson, VP Volvo Cars

09.45-10.15
10.15-11.15
engelska!

11.15-12.00
engelska!

Kaffe och Mingel
The Lean Turnaround
Art Byrne, Operating partner JW Childs
Framgångsrikt ledarskap
Christian Houborg, VP Lundbeck A/S

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Parallella spår
Se vilka val du har till höger

14.30-15.00
15.00-15.40
engelska!

Kaffe och Mingel
Lean and Green
Keivan Zokaei, SA Partners

15.40-16.10

mitt bästa jag
Att prestera när det gäller, Anna Lindberg

16.10-16.40

Det svenska Leanpriset
Årets pristagare presenteras

16.40-17.00

Sammanfattning & avslutning

parallella spår
Nu är det äntligen det dags att gå på den
föreläsning du valt.
The Lean Turnaround
Art Byrne, Operating partner JW Childs och Camilla
Ekdahl, MD Isaberg Rapid AB/OD Rapid Office, Tools & RIS
Vi lyssnar och fördjupar oss i vad man arbetat med inom
Esselte och Isaberg-Rapid. Isaberg-Rapid förvärvades
2010 av Esselte och det gav en otrolig nystart med
fokus på handling och involvering av samtliga funktioner
i företaget. Resultaten är fantastiska.
MÅL OCH METODER FÖR UTVECKLING AV LEAN
Peter Alvarsson, Head of Operational Excellence & Lean,
Astra Zeneca; Klas Arildsson, VP Global Supply, Gambro;
Monica Birgersson, Utv.strateg, Södertälje Kommun

The Lean Turnaround

Vi talar ofta och gärna om hur man mäter högt uppsatta
mål så att de kan förankras hos medarbetare och bli en
del av vardagens arbete. Vi lär oss om mål och mätetal
för utvecklingsarbetet samt metod och resultatstyrning.
Hur säkerställer vi framdrift i verksamhetsutveckling och
måluppfyllelse både på strategisk och operativ nivå?

Idag är han arbetande styrelseordförande och har
under 30 år arbetat som ledare och chef för bl.a. kända
föredömen som Danaher Corporation och Wiremold. Art
är dessutom författare till boken The Lean Turnaround.

Ledarskapserfarenheter
från scania och lindab profil
Scania, Gert Frick, Vice President, Global SPS och
Christian Svensson, VD, Lindab Profil AB
Gert berättar om vad som krävs för att åstadkomma
ökad motivation för högre produktivitet, frisknärvaro
och kvalitet. Vi får även ta del av det ledarskap som
bedrivs av framgångsrika Lindab Profil i Skåne. Christian
berättar hur företagskulturen och värderingar driver
förbättringsarbetet.

Art Byrne, Operating partner JW Childs

Lean and Green
Keivan Zokaei, SA Partners
Vi välkomnar författaren till boken Lean and Green,
Keivan Zokaei. Efter 11 års arbete finns bevisen på att
nollvisioner är nutidens mest ekonomiska drivkraft och
största vinsten för ditt företag. Lyssna och lär!

MYNDIGHETERNAS UTVECKLING

Ledarskap i praktiken
Einar Gudmunsson, Vice President Volvo Cars
Ett enastående exempel som visar ett självförbättrande
system och hur ledarskapsmodellen tillämpas i
praktiken. med ansvar för kundservice. Han kallas Volvos
Mr. Lean och har tidigare varit VD för Renault i Sverige.
”Det är ett väldigt sofistikerat system”
- Dr. Jeffrey K. Liker, 2013

framgångsrikt ledarskap
Christian Houborg, VP Lundbeck A/S
Civilingenjören Christian Houborg har under de
senaste 7 åren ansvarat för lean transformation
på Lundbeck. Vi får lära oss om lean-kultur och
rätt ledarskap beteende.

Migrationsverket, Försäkringskassan och
Myndighetsnärverket Lean
Ta del av Migrationsverkets spännande införande av
flödesstyrning, små steg av förbättring och lärande
presenterat av Gun Berglund, Verksamhetschef och Ola
Tärnås, Verksamhetsutvecklare.
Lyssna även på Agneta Eldh-Persson och Sara Nilsson
från Försäkringskassan om hur de strävar efter att
få nöjdare kunder genom mer kunddrivna processer.
En modularisering av produktionsprocesserna ökar
flexibiliteten för dig som kund.
Vi får dessutom ta del av Myndighetsnätverket Lean
där Anna Fundin, verksamhetsutvecklare på Försvarets
Materielverk berättar om samarbetet som leder till
framsteg för över 10 samarbetande verk. Missade inte
dessa spännande framsteg!

Mitt bästa jag
Anna Lindberg, framgångsrik simhopperska

Vad är lean?
En introduktion till vad lean innebär.
Vi reflekterar och diskuterar kring fördelar och
svårigheter. Skall man förändra kulturen eller
arbetssättet?

Med 73 SM-guld och 6 EM-guld på meritlistan är
Anna Lindberg en av Sveriges mest framgångsrika
simhoppare genom tiderna. Hon föreläser bland annat
om att prestera så bra som möjligt när det gäller som
mest, utifrån sina egna förutsättningar.

Välkommen till Lean forum 1-2 oktober 2013
1 oktober

Avgifter

Boende

Registreringen startar kl 09.30.

Hela konferensen, två dagar: 8 500 kr.
Medlemmar i Lean Forum 500 kr rabatt.

Comfort Hotel Malmö ligger bredvid
Slagthuset och nära Centralstationen.
Här bor du till förmånligt pris. Uppge nr:
146708 vid bokning.

Bussar avgår kl 10.00 från Slagthuset för
dig som har valt Lean Lab.
Dagens program pågår fram till kl 17.00
och avslutas med en gemensam middag kl
19.00 på Slagthuset.

2 oktober
Registreringen startar kl 08.00.
Dagens program pågår till kl 17.00.

Plats
Slagthuset
Jörgen Kocksgatan 7A
211 20 Malmö
Tel: + 46 40 611 80 90
www.slagthus.se

En dag: 6 500 kr
Medlemmar i Lean Forum 500 kr rabatt.
Middag: 800 kr
Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Samtliga priser är exklusive moms.
Avgiften faktureras.

Comfort Hotel Malmö
Carlsgatan 10 C, 211 20 Malmö
Tel +46 40 330 440

Övrigt

Anmälan

Antalet platser på Lean Lab och
Workshops är begränsade. Boka i tid!

Gå in på www.leanforum.se och anmäl dig
direkt på nätet.

För Ytterligare information

Sista anmälningsdag

Kontakta projektledare Stina
Palmqvist.

20 september 2013. Anmälan bekräftas
och är bindande. Antalet platser är
begränsade.

Tel: 0706-20 60 22
E-post: stina.palmqvist@leanforum.se

Lean Forum • Hammarby Fabriksväg 29-31 • 120 30 Stockholm • www.leanforum.se

