Från: Elin Hultman <elin.hultman@skill.se>
Ämne: Teknikworkshop: Tema Mätetalssystem
När: den 29 november 2018 09:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.
Plats: Hos Skill (Gelbgjutaregatan 2, Linköping)
Hej på er,
Här kommer inbjudan till er i Lean-nätverket, delar av ägarnätverket och till er som varit med vid tidigare
tillfällen till nästa Teknikworkshop som jag hoppas att ni är intresserade av. Nu är det nämligen dags för ett
nytt kostnadsfritt tillfälle att tillgodogöra sig kunskap av forskargrupper ur Produktion2030. Den här gången
gästas vi av forskare från Lund. Om ni vill veta mer om Produktion2030 finns info
på https://produktion2030.se/material/. Det är tredje gången vi anordnar en teknikworkshop och jag tycker
verkligen det är roligt att se på när forskningsresultat får den spridning de förtjänar.
Beskrivning av workshopen med tema Mätetalssystem:
Workshopen ska ge förutsättningar att förbättra företagens mätetalshantering kopplat till strategi och kraven
på hållbarhet. Är mätetalssystemet tillräckligt starkt kopplat till företagets strategi? Mäts rätt saker? Är målen
rimliga? Förstås och används mätetalen på rätt sätt? Finns det för många eller för få mätetal? Ni kommer bli
uppmanade att ta med egna exempel på nyckeltal och i aktuella fall även årsredovisningen till denna workshop.
Inledningsvis kommer forskarna 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 sedan tillsammans
diskutera hur ni kan utveckla era mätetalssystem. Forskarna kommer med exempel från bl.a. Produktionslyftet
och Stratego att visa kopplingen mellan företags operationella Lean-mätetal och finansiella nyckeltal samt hur
man kan vidareutveckla mätetalssystemen kopplat till strategi och hållbarhetskrav.
Agenda:
09.30 - 09.45 Fika
09.45 - 10.15 Inledning och presentation av deltagare
10.15 - 10.45 Presentation av resultat från forskningsprojekt
10.45 - 11.30 Diskussion: Vilka mätetal har ni? Hur sätter ni mål? Vad använder ni mätetalen till?
11.30 - 12.30 Lunch
12.30 – 12.50 Hur kopplas operativa Lean-mätetal till finansiella mätetal?
12.50 – 13.20 Hur kan man koppla operativa mätetal till strategi och hållbarhet
13.20 – 14.40 Diskussion: Utmaningar, kompetensgap och behov
14.40 – 15.10 Fika
15.10 – 15.30 Summering
Maxantalet för tillfället är 20 personer och kravet är att ni kommer minst 2 personer, men max 5, i
beslutsfattande ställning per företag. Fokus är SME-företag. Anmälan görs enklast genom att acceptera denna
kallelse. Glöm inte att anmäla behov av specialkost då vi bjuder på fika och lunch under dagen.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Elin Hultman
Vice VD & Administrativ chef
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