
I denna 3-dagars workshop kommer du att börja bygga förmåga att både driva Förbättrings-
katan samt använda Coachingkatan.

Workshopen bygger på principen ”low tech – high touch”, så merparten av tiden kommer vara 
tillämpning med hjälp av en Simulerad ”fabrik”. Där kommer du få träna på att omsätta teori 
till praktik.

För att säkerställa att du går från övning till praktik i din vardag ingår 2.

TOYOTA KATA
INBJUDAN TILL WORKSHOP

18 750kr

Lean Forum-
erbjudande

 (exkl. moms).

Datum: 3-5 maj 2023 
Tid:  Onsdag 9.00-16.30
 Torsdag 8.30-16.30
 Fredag 8.30-14.00
Plats:  Astra Zeneca, Södertälje

Denna workshop kommer behandla följande förmågor: 
 FÖRBÄTTRINGSKATAN – Vetenskapligt och utmaningsdrivet förbättringsarbete.
 COACHINGKATAN – Driv kultur för ständiga förbättringar genom vetenskapligt tänkande.
 Är du redo att anta utmaningen?

Uppföljningswebinarium den 26 maj och 9 juni . 

Anmälan: https://lnkd.in/dSKb4cdK

Deltagarmaterial, lunch och fika ingår i priset. Har du några allergier eller önskan om specialkost 
ange även det i anmälan. 

Denna workshop riktar sig till ledare, förbättringsledare, HR-partners och andra som vill utveckla människor. 
Vi rekommenderar att ni kommer minst två från varje organisation för att skapa ett större lärande efteråt.
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I första halvan av kursen varvas teori, förevisning och 
övningar om vartannat. Under andra halvan ligger fokus 
på praktiska övningar där vi tillämpar och förbättrar 
förmågan att coacha en person enligt mönstret i  
Toyota Kata samt att vara Adept och bli coachad. 

Du kommer bland annat lära dig:
Hur coaching med TK-mönstret driver ett  
effektivt och effektfullt förbättringsarbete.

Vad och hur du förbereder för att coachingen 
ska bli en naturlig del av din dag.

Resultat
Vanliga resultat av att coaching är en personlig 
utveckling, som rätt riktad, bygger förmåga inom 
företaget att tackla sina utmaningar. Du förbättrar 
hur du förbättrar.  

Certifikat   
Du som deltar under hela kursen
och genomför minst en demon-
strationsträning får ett certifikat,
enligt Business Through People ́s
Globala Standard, som bevis på
genomgången grundkurs enligt 
Toyota Kata.

Målgrupp för kursen
Kursen är lämplig för alla som arbetar som ledare, 
chef eller i en stödfunktion. 

Om kursledaren
Joakim Bjurström är Master Trainer för BTP’s Toyota 
Kata-program och har över 10 års erfarenhet av att 
utbilda i dessa kraftfulla mönster. 

Han började använda Toyota Kata 2012 efter att  
ha träffat Mike Rother på en konferens i USA.  

Det ledde till att han översatte 
boken Toyota Kata tillsammans 
med Lars Danielsson på Pompano 
AB. Joakim har tränat människor 
både i Sverige och internationellt.

Kort om Toyota Kata. 
Kata är inget nytt leanverktyg. 
Kata är avsett att utveckla ett 
systematiskt vetenskapligt sätt 
att tänka och agera, vilket gör det möjligt för alla att 
utveckla förbättrad problemlösningsförmåga och  
bemästra sin anpassningsförmåga. Grunden är PDCA.
Kata coaching är ett sätt att utöva ledarskap i en 
lärande kultur, där man använder vetenskapligt  
tänkande för att möjliggöra och utveckla självledar-
skapet. Kata coaching handlar om är att utveckla 
människor där dagens adept är morgondagens 
coach och ledare.
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