Workshop i utveckling av Ert mätetalssystem
Välkommen till en workshop kring små och medelstora företags
mätetalssystem. Vilka nyckeltal har andra företag och vad är viktigt att
tänka på i din verksamhet. Experter från Swerea, Chalmers, Lunds
Universitet och Mälardalens högskola berättar om de senaste rönen i
seminarier med gemensam diskussion. Workshopen äger rum i Swerea
IVFs lokaler på Argongatan 30, fredagen den 21oktober kl 9.30-15.30.
Många företag har behov av att vidareutveckla sina mål och mätetal. Workshopen
handlar om hur man kan förbättra sin mätetalshantering i linje med företagets strategi
(exempelvis lean), samt krav på hållbarhet. Inbjudan är främst för mindre
industriföretag. Workshopen är kostnadsfri (men oanmält uteblivet deltagande
debiteras 500kr)

Vi kommer presentera resultat och lärdomar från projektet Sustainable and resource
efficient business performance management systems (Sure BPMS) som samlat in data och
erfarenheter från sju medelstora och stora företag och deras mätetalssystem och daglig
styrning. Vi kommer tillsammans diskutera vilka delar som är relevant för mindre
företag och hur ni kan utveckla mätetalssystemet hos Er.

Vi kommer med exempel från Produktionslyftet, Stratego och andra studier visa
kopplingen mellan företags operationella lean mätetal och finansiella nyckeltal samt hur
man kan vidareutveckla mätetalssystemen utefter strategi och hållbarhetskrav.
Ta gärna med egna exempel på nyckeltal och årsredovisning
Preliminär agendan för seminariet är:
9.30 - 9.45

Fika

9.45 - 10.15

Inledning och presentation av deltagare och

10.15 - 10.45 Presentation av resultaten från forskningsprojektet och ’Best practice’

10.45 - 11.30 Diskussion: Vilka mätetal har ni? Hur sätter ni mål, vad kan man lära från andra?
11.30 - 12.30 Lunch

12.30 – 12.50 Hur kopplar man de operativa lean-mätetalen med finansiella mätetal

12.50 – 13.20 Hur kopplar vi operativa mätetal till strategi och hållbarhet
13.20 – 14.40 Diskussion: Utmaningar, kompetensgap och behov

13.20 – 14.40 Fika

15.10 – 15.30 summering
Frågor och anmälan till Martin.Kurdve@swerea.se så fort som möjligt, senast 12 oktober

Välkommen!

Workshopen delfinansieras av Produktion 2030

