LEAN CHANGE MANAGEMENT workshop
Kommunikation baserat på hjärnans mekanismer
Effect Management bjuder in till succéworkshopen Lean Change
Management med Niklas Modig - en av Sveriges främsta Lean-forskare och
författare till succéboken Detta är Lean.
Höst 2016
Workshopen syftar till att ge en extra skjuts i arbetet med att
effektivisera verksamheten, och kommer att förklara hur organisationer
kan bära sig åt för att integrera lean. Fokus är från "VAD till HUR".
Hur skapar man kraft och engagemang i förändringsarbetet?
Hur går vi från ”öar” till helhet?
Hur ska en organisation leda och skapa bestående
förändring?
Hur skapas en flödesorienterad och lärande
organisation?
INNEHÅLL
Vid detta seminarium går vi bland annat igenom:
- Detta är Lean verksamhetsstrategi
- Hur ser en välutvecklad verksamhetsstrategi ut?
- Förändringsprocessen för att implementera Lean fullt ut
- Ledningens roll i förändringsarbetet
- Hur skapa kraft i förändringsarbetet
- Avgörande framgångsfaktorer
Dag 1: Den första dagens fokus ligger på Lean management och svar
ges på frågan: Vad innebär det att leda en flödesorienterad och
lärande organisation?
Dag 2: Den andra dagen inriktas istället på förändringsledarskapet
och lyfter frågan hur framgångsrikt Leanarbete skall struktureras och
organiseras. Hur skall en organisation leda och skapa bestående
förändring?
"Workshopen har gett oss en otrolig inspirationskick för att
fortsätta vårt förändringsarbete - jag har med mig flera konkreta
punkter som vi ska påbörja redan imorgon."
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Workshopen baseras på storsäljaren
Detta är LEAN - Lösningen på
effektivitetsparadoxen.
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VÅRA TANKAR OM LEAN
Lean har utvecklats till världens mest spridda managementkoncept inom tillverkning, tjänster,
administration och offentlig sektor. Grundförståelsen för Lean är god inom många organisationer
men förändringsarbetet tar tid. Detta seminarium behandlar Lean som verksamhetsstrategi med
fokus på ständig utveckling, men också utmaningarna som kvarstår kring planering,
genomförande och utvärdering.

DETTA ÄR LEAN
Detta är Lean har sålts i över 180 000 exemplar och är den mest sålda svenska managementboken genom
tiderna! Innehållet grundar sig på Niklas Modigs och Pär Åhlströms forskning vid Handelshögskolan i
Stockholm. I boken lanseras idén om den s.k. effektivitetsparadoxen som visar att vi idag har en felaktig syn på
effektivitet. Istället för att se till helheten ligger fokus på att effektivisera verksamheters olika delar. Det leder till
vad som i vanligt tal kallas stuprörstänkande. De ibland suboptimerade verksamheterna kan ta sig uttryck i bl.a.
långa väntetider, missnöjda kunder, ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem – alla
högaktuella utmaningar och problem bland svenska företag och organisationer.

Niklas Modig är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och är den enda
västerlänningen i världen som under en längre period fått följa Toyota i Japan och på
djupet forskat kring hur de arbetar med "operational excellence" inom service. 2012 gav
Niklas ut boken "Detta är Lean" tillsammans med Professor Pär Åhlström. Boken har
sålts i över 180 000 exemplar vilket gör den till en av de mest sålda
managementböckerna någonsin skrivna av svenska författare.

"Workshopen gav mig djup insikt och ny kunskap som jag har nytta av direkt. Niklas Modig
är otroligt pedagogisk och upplägget på utbildningen var suverän."

PRAKTISK INFORMATION
Plats:

TBA.

Pris:

13 800 sek exkl. moms. Fika och lunch ingår i priset.

Datum:

Höst 2016. Dag 1: kl. 9.00-17.30 Dag 2: kl. 8.00-16.00

Kontakt:
Anmälan:

i

Anna Rosvall, anna.rosvall@effect.se, 054-13 75 18
Skriftlig anmälan sänds till anna.rosvall@effect.se
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