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Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, 
förbättring och förnyelse 
 
 
Seminarium med Richard Berglund, Produktionslyftet/RISE 
fredag 9 oktober 2020 kl. 8:30-9:30 

 
 
Kraft att förändra handlar dels om förändringsförmåga, dels om 
förändringsvilja. Det senare är svårast – det handlar om att bygga en 
företagskultur som bejakar förändring, viket i sin tur kräver tillit att 
förändringarna till slut leder till något bra för alla parter och att alla kan 
vara delaktiga i processen på vägen dit.  
 
Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi samlat på oss från arbete i 270 
företag under våra 13 år. Erfarenheter som lett fram till Produktionslyftets 
erkänt framgångsrika utvecklingsprogram. 
 
 
 
 

Richard Berglund har samordnat 
coachningsprogrammen som genomförts hos de 
företag som deltagit i Produktionslyftet och lett 
den kontinuerliga utvecklingen av metodiken.  
 
Richard är civilingenjör som arbetat som ledare 
på olika nivåer och har en forskarbakgrund med 
fokus på frågan om vad som skapar 
engagemang i arbetet. 
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Att få medarbetarnas engagemang  
 
 
Seminarium med Johanna Strömgren och Carolina Jarenius, 
Produktionslyftet/KTH 
fredag 6 november 2020 kl. 8:30–9:30 

 
 
Häng med och lyssna på när vi pratar om den ännu inte förlösta kraften 
som finns hos dina medarbetare. Kraften som du kan komma åt genom 
modet att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Genom att skapa strukturer 
för förbättringsarbete, målnedbrytning och daglig uppföljning och inte 
minst genom ett genuint intresse för utveckling och coachning av dina 
medarbetare.  
  

Johanna Strömgren - civ.ing. och föreståndare för KTH 
Leancentrum samt ITM-skolans ansvariga för livslångt 
lärande.  
Johanna har lång praktisk erfarenhet av Leanarbete från 
sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma 
Black Belt på Alfa Laval. På KTH undervisar hon 
studenter och yrkesverksamma inom bl a Lean, 
kvalitetsteknik och förbättringsledning. Johanna har varit 
styrelseledamot i Lean Forum i många år och har föreläst 
om Lean på Linköpings universitet. Johanna är bl a både 
regionledare och företagscoach för Stockholm i det 
nationella programmet Produktionslyftet.  

  
 
Carolina Jarenius - verksamhetsutvecklare och 
coach på KTH Leancentrum.  
Carolina har en bred erfarenhet från produktion 
inom tillverkande industri, ledarskap och 
Leanarbete, efter olika roller på Åkers Sweden, 
senast som logistikchef. På KTH undervisar hon 
såväl studenter som yrkesverksamma inom bl a 
Lean och förbättringsledning. Carolina är bl a 
företagscoach för Stockholm i de nationella 
programmen Produktionslyftet och Robotlyftet. 
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Att leda för digital utveckling  
 
 
Seminarium med Christian Silvasti, Produktionslyftet  
fredag 11 december 2020 kl. 8:30-9:30 
 
 
Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och 
visa vägen för organisationen. Att ta ut riktningen och etablera en tydlig 
målbild om hur vi skall ha det i vår organisation, hur vi skall utveckla vår 
affär, utveckla våra medarbetare och skapa framgångsrika kunder. Det 
handlar om att ta tag i alla avvikelser, alltifrån kvalitet till ledarskap och 
beteendeavvikelser. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en 
verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande 
coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik 
digitalisering av sitt erbjudande. 
 
 
 

 
Christian Silvasti från 
Produktionslyftet inspirerar med 
avstamp i ledarskap och digitalisering.  
 
Här får ni en chans att se vad som är 
möjligt att åstadkomma genom 
exempel från företag, men också vad 
som krävs gällande ledarskap i 
förändringsprocesser. Ni kommer att 
få ta del av Christians erfarenheter 
som företagsledare och coach. 
 


