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HKA 3 - VÅREN 2020
Träff 1: 5 februari
Träff 2: 4 mars 
Träff 3: 25 mars
Träff 4: 22 april
Träff 5: 13 maj 
Träff 6: 26 maj
Träff 7: 17 juni

Eget arbete och coaching sker 
mellan träffarna 

PLATS
Jönköping 

KOSTNAD
60 000 kr (exkl. moms) för två 
deltagare från samma  
organisation 
Lunch, fika och kursmaterial 
ingår 

MÅLGRUPP
Chefer som vill stärka sin 
strategiska förmåga 

ANTAL DELTAGARE
6 till 8 deltagande  
organisationer á två deltagare 
per företag 

BEHÖVER NI VÄSSA FÖRMÅGAN ATT NÅ 
ERA STRATEGISKA MÅL? 

Hoshin Kanri Acceleratorn är en möjlighet för dig och din organisation 
att accelerera ert arbete med strategiska utmaningar, där fokus kom-
mer att vara; 

✓ Hur ni kan utmana organisationen att uppnå bättre resultat  

✓ Hur ni kan inkludera fler anställda i strategiarbetet 

✓ Hur ni kan omsätta affärsbehov till handling på ett effektivt sätt 

✓ Hur ni kan fånga upp de innovativa idéerna i strategiarbetet

HOSHIN KANRI
ACCELERATOR

“Hoshin Kanri Acceleratorn sätter 
fingret på en öm punkt! En bra process genererar en 

bra strategi!” 

Steve Creutz, VD Scanfil 
Tidigare deltagare

Under sju halv-dagsträffar kommer ni få fördjupad insikt i de centrala 
delarna av Hoshin Kanri och mellan träffarna förväntas ni jobba med att 
utveckla ert eget strategiarbete utifrån dessa. Ni kommer bli coachade 
men även få möjlighet att coacha andra deltagare som en del av er 
lärandeprocess.  

I Hoshin Kanri Acceleratorn kommer ni få träna på bland annat;  

‣ Skapa utmaningar genom breakthroughs 

‣ Nå konsensus genom catchball 

‣ Problemlösning och vetenskapligt tänkande 

‣ Coaching för att nå framgång
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OM PROCESSLEDARNA
Hoshin Kanri Acceleratorn leds av ett team som jobbat med Hoshin Kanri i praktiken. Tillsammans besit-
ter de en mycket bred kompetens om strategiarbete och har lång erfarenhet av att coacha ledare i 
strategiarbete och förbättringsarbete.  

David Andersson, konsult på Borand AB, har under 15 år både drivit strategiska processer såväl som 
coachat andra ledare att stärka sin egen strategiska förmåga. David är certifierad coach inom Produk-
tionslyftet.  

Fredrik Fjellstedt, konsult på DXC Consulting AB, har mer än tio års erfarenhet som ledarutvecklare 
inom Toyota koncernen. Fredrik är den första person utanför Japan som blivit Master Trainer i Toyotas 8 
stegs-metod för problemlösning och har ansvarat för Hoshin Kanri på Toyota.

HOSHIN KANRI
ACCELERATOR

OM HOSHIN KANRI
Hoshin Kanri, också kallat Policy Deployment, är ledningssystemet inom lean. Hoshin Kanri är ett system 
som tillåter ledningen sätta ut riktningen för organisationen och prioritera de strategiska mål och ut-
maningar som måste uppnås för att stärka konkurrenskraften. Det är också ett system som klargör för 
ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka 
problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål. 
  
Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står 
inför, skapa  engagemang  att nå målen och genom  konsensus  få alla i organisationen att sträva åt 
samma håll. 

KONTAKT
Fredrik Fjellstedt | 0705 18 69 00 | fredrik@dxcconsulting.se 
David Andersson | 0708 78 82 39 | david@borand.se

“Vi har lärt oss flera metoder och verktyg som gör det 
mycket enklare att arbeta med strategi” 

Eva Gustafsson, Skolchef Vetlanda kommun 
Tidigare deltagare

mailto:fredrik@dxcconsulting.se
mailto:david@borand.se
mailto:fredrik@dxcconsulting.se
mailto:david@borand.se

