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Arbetsmodellen

▪ Arbetsmodellen för workshopmomenten 
baseras på den modell/metod som tagits 
fram och använts inom ProduktionsLyftet.

▪ Frågeställningarna för de olika momenten 
har anpassats medan själva 
modellen/metoden har behållits.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program 
som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. 
Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och 
utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka 
förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Bild: RISE
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Spelregler

▪ Grupparbete inom företaget

▪ Är du ensam? – jobba gärna med 
andra

▪ Vid behov (p.g.a. sekretess) –
enskilt rum
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WS 1 - Nuläge – Önskat läge (Affär) 

Diskutera frågeställningarna:

▪ Vart vill våra kunder? Varför?

▪ Vart vill vi? Varför?

▪ Var är vi?

Samla er information och tankar i 
rutorna 1 och 2, Önskat läge respektive 
Nuläge

 

Nuläge 

 

 
 

 
 

 

Önskat läge 

 

 
 

 
 



© 2021 BioInnovation 

WS 2 - Hinder

Diskutera frågeställningarna

▪ Vilka är hindren? Varför?

▪ Saknas viss kunskap/erfarenhet?

▪ Kostnader för övergång till hållbara 
material

▪ Möjlighet att ändra sin affär?

Samla er information och tankar i ruta 3 
Hinder och kunskapsluckor

 

Hinder och kunskapsluckor  
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Hemläxa till nästa tillfälle

▪ Förtydliga / färdigställa arbete med 
arbetsbladet

▪ Besvara frågor som inte kunnat 
besvaras under dagen

▪ Informera / stämma av internt

▪ Möjlig produkt för alternativt material
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WS 3 - Nuläge – Önskat läge (Teknik) 

Diskutera frågeställningarna:

▪ Vart vill vi?

▪ Var är vi dag?

▪ Vilken produkt ska vi arbeta med? Varför?

Prioritering av produkt kan göras utifrån

▪ Affärsnytta

▪ Praktiskt genomförbart

▪ Hot/möjligheter

Samla er information och tankar i 
rutorna 1 och 2, Önskat läge respektive 
Nuläge

 

Nuläge 

 

 
 

 
 

 

Önskat läge 
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WS 4 - Vårt första steg (Action) 

Skissa fram ett upplägg med aktiviteter 
där ni ska undersöka möjligheten att 
prova alternativa material i en befintlig 
produkt.

▪ Vilka aktiviteter ser ni framför er?

▪ När kan de genomföras?

▪ Vilka behöver ni hjälp av?

▪ Hur finansieras arbetet?

▪ Krävs utbildning/kompetenshöjning?

Samla er information och tankar i ruta 4 
Vårt första steg

 

Vårt första steg 
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Enkel plan framåt

▪ Projektbeskrivning

▪ Syfte - Mål

▪ Aktiviteter (vad?, vem?, när?)

▪ Resurser (vilka? interna/externa?)

▪ Ekonomi / kostnader

▪ Övrigt



Denna presentation är framtagen av RISE på uppdrag av 
BioInnovation

▪Välkommen att ta del av BioLyftets utbildningsmaterial, referera till BioInnovation
vid användning. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte. 

▪Presentationen är framtagen av Jonas Aspling, Henrik Oxfall, Fredrik Aldaeus och 
Erik Perzon

▪Kontakta Philip Gillgard för frågor om innehållet: philip.gillgard@ri.se

Denna presentation har senast reviderats 21-03-19

www.bioinnovation.sewww.ri.se


