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”Arbeta enligt processer”
Enkelt, eller?
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Vem är Andreas?

▪ Holmbo Production AB

▪ KTH

▪ Holmen AB

▪ Midroc
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Midroc

▪ Områdeskunskap

- Midroc kan underhåll, beredning och planering

- Midroc kan Maximo med flera verksamhetssystem

▪ Experter inom process och organisationsuppsättning 

- Midroc har god industrikännedom och dess olika organisationsmodeller

- Midroc har bidragit till många beredning- och planeringsprocesser

▪ Expertis OBM förändringsledning

- Midroc använder oss av OBM själva för att utveckla vår verksamhet

- Midroc använder Sveriges ledande expert – Leif Andersson
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Nuläge

Formel 1

https://youtu.be/z6UHgfkbrMU
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För att nå den uppsatta målsättningen använder vi det vi kallar 
”Beteendeförändring på riktigt”

▪ Leif Andersson är specialist inom OBM, författare, föreläsare och seniorkonsult

- Flitigt anlitad föreläsare samt har skrivit flera böcker

- Tidningen Chefs ”expert” på ledarskap, svarar på frågor

- Jobbar med beteendeförändringar i ett stort antal organisationer

- Uppvuxen i Avesta, bor numer i Uppsala

www.leifandersson.se/obm.shtml
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Vad är OBM?
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Vi tar avstamp i kundens befintliga struktur – inga nya system 
eller koncept

▪ Använder befintlig struktur

- Den här insatsen tar avstamp i den struktur och de initiativ ni gjort tidigare på detta område 
(utbildning, processkartläggningar, nyckeltal, chefsutbildningar, organisations-förändringar och -
struktur, osv)

▪ Identifierar nyckelbeteenden

- Den syftar till att förstärka den befintliga strukturen och identifiera de nyckelbeteenden som behöver 
förändras för att få arbetet att fungera som avsett.

▪ Rätt timing

- Den här insatsen hade inte varit möjlig att genomföra i ett tidigare skede men vi ser att den ligger bra i 
timing givet den situation ni beskriver nu
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Ett typiskt OBM-projekt

Nuläge Intervjuer Aktiviteter         

Föreläsning OBM GAP-analys Uppföljning

Idag 3 månader 6 månader



”Beteendeförändring på riktigt” Outokumpu Avesta

▪ Bakgrund

- Maximo

- Väl utvecklade processer

▪ Syfte

- Fortsätta utveckla underhållsavdelningen 

▪ Mål

- Öka planeringsgraden 

- Förbättra kvalitén på arbetsorder

- Ökat samarbete och förståelse mellan verken
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▪ Identifierade problem

- Valde att göra saker som inte ingår i befattningen

- Chefer / ledare

- Fritt jobb

▪ Utfall

- Tydligt ramverk 

- Identifierade bettenden

- Positiva förstärkare och feedback

- Veckovisa avstämningar av:

- Vad har gjorts och vad förväntas göras

- Känsla
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”Beteendeförändring på riktigt” Outokumpu Avesta
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Case från Midroc

▪ Midrocs Electros ledande montörer

- Midroc använder detta arbetssätt för att lyfta fram och förstärka de beteenden som karaktäriserar 
Midroc Electros mest framgångsrika leveranser

▪ Midroc Rodoverkens HSE-arbete

- Midroc använder detta arbetssätt för att lyfta fram och förstärka de beteenden som krävs för att få ett 
förbättrat HSE-arbete som lever upp till Preems högt ställda HSE-krav

- ”Ni är den första leverantör som tar detta på allvar!” - PREEM

▪ Viktig pusselbit i samtliga Midrocs utbildningar inom ramen för MBS

- Midrocs egna affärsskola Midroc Business School använder OBM som en viktig pusselbit i sin 
utbildningsportfölj
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