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betydelse och potential
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KTH Leancentrum är ett kompetenscentrum 
där forskning och praktik möts kring hållbar 
verksamhetsutveckling. Vi erbjuder 
utbildningar, seminarier och kvalificerad 
coaching för både näringslivet och offentlig 
sektor.

Vi erbjuder bl.a. en distanskurs 12*2h om 
lean ledarskap:
Hållbart Ledarskap med Lean
Se: https://www.kth.se/leancentrum

KTH Leancentrum

https://www.kth.se/leancentrum
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Några av mina hjältar
”De har på kort tid minskat förseningen 

radikalt. … De gör saker i rätt ordning och 
teammedlemmarna har blivit mer 

skyddade.”

”Vi var hängiga när han kom in. … Den nya andan 
gör att vi mår bättre och orkar mer.” 

”Tidigare var det mycket fokus på rapportering – inte 
så mycket på arbetet.”

”Nu är det mer harmoniskt … och mer vettigt fokus. 
Vi har mycket mer positiv känsla i teamet.”

Vi har gått från faktor 2,28 ned till 0,92..” 
Det här har vi babbat.” … 

”Det är roligt när det är flyt.” …

”Viktigast är värdegrunden – jag är noga med att gå runt och 
titta alla i ögonen minst en gång per dag … ”Det gäller att 
bry sig.” … ”Med lean har jag fått struktur och verktyg.” … 
””Vi har identifierat kvalitet på vår dagliga styrning och 
skapat något att mäta som är begripligt och påtagligt … 
”Lärandet är det viktiga”. [Maria]
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Systematisk förbättring
Vad mer kan förbättras?
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Vad kännetecknar bra ledarskap?

F xx
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Hur många tror du är engagerade 

i en typisk svensk arbetsgrupp på 

25 personer?

http://www.ledarstegen.se/
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Från chefens bidrag till resultat
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… hur har  Lean med ”översiktsmodellen” att göra?

Lean/Agile
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Lean & lean ledarskap och grenmodellen

från utmaning                 …                             till en lösning
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Tre modeller att utveckla(s) med
(ledarskaps-, medarbetarskaps-och verksamhetsutveckling)
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LedarStegen
(ledarskaps-, medarbetarskaps- och verksamhetsutveckling)
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LedarStegen
(ledarskaps-, medarbetarskaps- och verksamhetsutveckling)

Appendix = VERKTYG för ditt ledarskap 

Exempel på några viktiga:

• Kalendern
(tid för att bottna, synliggöra rotorsaker, se matchen, mm.)

• Pulsmöten med visuell styrning
 Leveranspuls (daglig styrning / KI-VP / Scrum)
 Förbättringspuls (PDCA / förbättringstavla  A3)

• Måldelning (Hoshin Kanri)

http://www.ledarstegen.se/
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Systematisk ledningsgruppsutveckling

frigöra tid … jobba ihop i LG … med modellstöd
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Samarbetet

Var är Ledarskapet för mig idag! 

Restricted | © Siemens 2021 | SCM BL | January 2021Page 
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SamarbetsTrädet

Bidragsmodellen

LedarStegen

Av och med tillstånd från Jaime Villegas, Siemens AG
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SLUT 
Lyckatill med dinaledarbidrag!
👍👍

bengt@braveship.com

www.braveship.com
Se www.ledarstegen.se (info@ledarstegen.se) för mer information 

om kurser och certifiering via Nätverket LedarStegen
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