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TRE ÅR
MED
TRANSMISSION
Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Högskola, Mälardalen In-
dustrial Technology Center och Örebro Universitet har, med stöd av 
Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs 
kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden, gemensamt 
tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär i projektet Trans-
Mission.



2
Tre år med TransMission

3
Tre år med TransMission

INNEHÅLL

Sammanfattning          4.

Inledande bakgrunds- och problembeskrivning 5.

Struktur och aktiviteter kopplade till strukturen 6.

Ekonomi    7.

Resultat 8.

• Företagsresultat        9.

• Organisatoriska resultat 9.

• Konceptuella resultat 10.

• Reflektion runt resultaten 12.

• Vad har vi uppnått 12.

• Vad har vi inte uppnått 12.

• Var det rätt områden? 13.

• Vad kunde gjorts annorlunda? 13.

• Coronakrisens inverkan på projektet och dess resultat 13.

Vittnesbeskrivningar 14.

Reflektion runt projektets organisation 16.

Vad tar vi med oss in i nästa fas och hur det syns 16.

Aktiviteter och dess resultat i företagen  17.



4
Tre år med TransMission

5
Tre år med TransMission

SAMMANFATTNING

Stockholm Mälardalen är en stor fordonsregion med flera globala varumärken. Mer än 30% av Sveriges anställda i fordonsindustrin 
finns här. Fordonsindustrin genomgår stora förändringar med flera teknikskiften. TransMissionprojektets syfte är att stötta regionens 
leverantörer i dessa teknikskiften och därmed befästa regionen som en hållbart stark och konkurrenskraftig fordonsregion. Projektet 
har pågått i tre år och kommer att pågå ytterligare 2,5 år fram till och med 28 februari 2023.

Erfarenheterna visar att det finns stora behov av stöd i företagen. Det behövs för att stärka dem i det de gör, men också för att utveckla 
sin förändringsförmåga, sin kundbas och sitt erbjudande. 

När projektet startade var de flesta företagen inte medvetna om behovet av omställning och vi är fortfarande i början på den S kurvan. 
Företagen vet inte vilken teknik som kommer att bli förhärskande. Det förtroende som TransMission projektet byggt upp under sina 
första tre år utgör grund och bas för projektets fortsättning.

Det är en utmaning att få de större företagen att vara öppna med sina leverantörskedjor och anförtro sig till leverantörernas utveckling. 
I tillverkande SME företag är alla involverade i produktionen, vilket gör att det finns begränsat utrymme för utvecklingsaktiviteter. Ti-
ming och flexibilitet är avgörande, att vi kan erbjuda aktiviteter när de passar företagen. Det är viktigt med långa processer som bygger 
förtroende mellan individer och organisationer. Coronapandemin är en verklig “gamechanger” som kommer att ha stor påverkan un-
der lång tid framöver. För att arbeta med tekniskt baserad strategiutveckling krävs ett uppbyggt förtroende mellan aktörer och företag. 

Projektet har utfört totalt 17 aktiviteter i 24 företag. Bland de 17 aktiviteterna finns 8 egenutvecklade och beshovsbaserade koncept av 
vilka flera genomförts flera gånger. Ett av dessa, ”Kvinna i industrin” har samlat mer än 300 kvinnor.

TransMission är ett samverkansprojekt mellan Alfred Nobel Science Park (ANSP), Mälardalens högskola (MDH), Mälardalen Indu-
strial Technology Center (MITC) och Örebro universitet, med MDH som projektägare. Det gemensamma arbetet har bidragit till att 
stärka organisationernas (framförallt Alfred Nobel Science Park och MITCs) positioner i innovationssystemet. Projektet har också 
bidragit till att aktualisera diskussionerna om att skapa en industriutvecklingshubb i Örebro län, ett arbete som pågår för fullt. Det har 
också bidragit till att stärka samarbetsklimatet i regionen, vilken skapat förutsättningar för nya projekt med ytterligare finansiering till 
gagn för regionens fordonsindustri. 

För att arbeta med tekniskt baserad strategiutveckling krävs ett uppbyggt förtroende mellan aktörer och företag. Detta startar ofta 
i enklare tekniska behov eller projekt och byggs därifrån långsiktigt med hållbara relationer mellan människor som kan och förstår 
industrins behov och villkor. Det förtroendekapital som TransMissionprojektet byggt upp under sina första tre år är en stark grund 
att bygga vidare på. 

De första åren hade vi generellt svårt att få med företagen då det var extrem högkonjunktur. Coronapandemin har gjort att det är 
lättare att attrahera företagen. Det går förvånansvärt bra att genomföra aktiviteter digitalt, även med personer som inte tidigare träffat 
varandra. 

Det har varit tre roliga, lärorika år som tillfört företagen, systemet och oss själva i projektet mycket. 
Anna Bird 
Svante Sundquist
Projektledare

INLEDANDE BAKGRUNDS OCH
PROBLEMBESKRIVNING
Syftet med TransMission projektet är att bidra till att hållbart befästa Mälardalen som en världsledande fordonsregion med hög sys-
selsättning. 

Fordonsindustrin är Sveriges största exportsektor (SCB SPIN) och en stor del finns i Stockholm och Östra Mellansverige (ÖMS). En 
tredjedel av alla anställda inom fordonsindustrin finns inom denna storregion. Drivlinor för tunga fordon är ett globalt styrkeområde. 
Fordonsindustrin genomgår stora förändringar med tekniksprång inom produkter, produktion, affärsmodeller med nya drivkällor, au-
tonom drift, uppkopplade lösningar samt en konceptuell förändring av vad fordon är. Ny teknik som elektrifiering och automatisering  
bidrar också till lösningar kopplade både till klimatfrågan och till hållbar stadsutveckling. Mot den bakgrunden finns påtagliga risker 
att företag som inte hänger med i denna utveckling kan slås ut. Det gäller särskilt för de många leverantörerna, vilket gör branschen 
särskilt utsatt i teknologiskiften.

TransMission projektets syfte är att bidra till att hållbart befästa Mälardalen som en världsledande fordonsregion med hög sysselsätt-
ning. Det påbörjade teknikskiftet innebär möjligheter för företag att ta nya affärer och utveckla nya kompetenser. 
Syftet nås genom: 

1. att ge Mälardalens underleverantörer i fordonsindustrin förutsättningar att tillvarata de möjligheter som teknikskiftet 
kommer att ge och därmed befästa Mälardalens position som en världsledande fordonsregion. 

2. att ge leverantörer stärkta möjligheter att hänga med i teknikutvecklingen och därmed kunna vara kvar och till och med 
stärka sin position som leverantör. 

3. att identifiera företag med potential att bli leverantör när den nya teknologin implementeras. 

Projektet är ett samverkansprojekt där Mälardalens högskola, Alfred Nobel Science Park, MITC och Örebro universitet tillsammans 
arbetar för att stötta företagen i teknikskiftet. Mälardalens högskola är projektägare och där finns projektledare och ekonom. Den 
operativa projektledningen står MITC AB för.

Projektet finansieras av EU regionala fond med 50 %. Resterande del finansieras av Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun, regi-
onerna Sörmland och Örebro samt de 4 projektparterna.

Projektledare har Anna Bird varit, Svante Sundquist har varit operativ projektledare och Pär Lundström har koordinerat arbetet i 
Örebro län. Det mesta av det operativa arbetet har utförts av seniora personer med en gedigen industriell erfarenhet och förankring.

Projektet har rapporterat till en styrgrupp vars sammansättning har varit:

Lars-Göran Moberg, ordf    Senior fordons och drivlineexpert
Peter Bökmark   Forskare Rise IVF
Peter Bryntesson    Forskningsansvarig FKG
Christina Åhlstedt  Vd Alfred Nobel Science Park
Michael Rydell   Vd MITC
Roger Berggren   Företagsledare Leax
Toni Hagelberg   Motorutvecklingschef Volvo CE
Yvonne Eriksson   Forskningsledare Mälardalens Högskola
Nader Asnafi   Forskningsledare Örebro universitet
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STRUKTUR OCH AKTIVITETER 
KOPPLADE TILL STRUKTUREN
Projektet har varit organiserat i arbetspaket (delprojekt). Dessa har varit

1. Behovsinventering.
Totalt har 44 behovsinventeringar genomförts i Sörmlands, Örebro samt några i Västmanlands län.

2. Omvärldsspaning och Framtid 
En workshopsserie “Omvärld och Framtid TRM 2.0” har utvecklats och genomförts  1 gång med 6 deltagande organisationer, 
varav 2 SME företag. 

3. Fyra temaområden
a. Autonomitet
 Ett område som vi efter ett år tonade ner då vi inte hittade någon efterfrågan av kunskapen i företagen.
b. Eldrivning
 Vi har drivit en seminarieserie i eldrivning med teman så som t ex batteriteknik och framtidens eldrivna gruvma- 
 skiner. Vi har även haft närmare 10 examensarbeten inom detta område.
c. Digitalisering
 Ett stort och aktuellt område med många deltagande företag och aktiviteter i form av seminarier, program (bl a  
 Digilean) och studentinsatser.
d. Produktionsutveckling
 Många aktiviteter har genomförts, t ex Värdeflödesanalyser, Startprogram i produktionslyftet, Leanspel,   
 Workshopsserien “Kraft att förändra”, “Grundläggande produktionsteknik”, Simuleringsstudier mm.

4. Innovations & Företagsutveckling
Strategi och workshoppar inom affärsmodeller. Produktionslyftets 18-månaders program.

5. Jämställdhet & Integration
Kvinna i industrin, program för utveckling av kvinnor, framförallt ingenjörer anställda i fordonsindustrin. Ett inspirationsse-
minarieprogram och ett individutvecklingsprogram. 

Stimulans av utveckling av nya produkter & tjänster för funktionsnedsatta. Vi har haft tre projekt i två företag inom detta 
område.

6. Internationalisering
Vi har följt FKGs internationaliseringsprogram och förutom det har vi varit en del i DIA, European Digital Industry Alliance, 
ett COSME projekt i syfte att digitalisera tillverkningsindustrin.  Vi har också aktivt givit våra erfarenheter från TransMission 
och tagit del av andras erfarenheter i COSME projektet ”Automotive Sector - Skills and Transformation”.

EKONOMI

Projektet hade initialt en budget på knappt 16,5 miljoner kronor. När möjligheten att utöka aktiviteterna i företagen med KTP (1) pro-
jektet kom, minskade vi TransMission projektets budget med 1,5 miljoner per år och fick ett systerprojekt med en budget på 5 miljoner. 
TransMissionprojektets budget blev då 15 078 000. Efter en viss eftersläpning i uppstarten har projektet förbrukat pengar enligt bud-
get. Prognosen i skrivande stund är att det kommer att finnas ca en miljon kvar av budgeten vilket då går över i det fortsatta projektet.
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Diagram 1. Projektkostnader per kvartal

En stor anledning till att så pass mycket pengar finns kvar är Corona krisen. Prognosen innan pandemin låg för Q2 2020 på en för-
brukning runt två miljoner. Coronakrisen stannade upp all verksamhet i projektet. När vi sedan efter ca en månad kom igång igen var 
vi helt digitala, vilket bl a inneburit att vi inte haft några resekostnader under projektets sista 4,5 månader.

(1) KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige.
 KTP - Knowledge Transfer Partnerships är en samverkansmodell som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap 
 30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2020.
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RESULTAT

Erfarenheterna hittills visar på att det finns stora behov av stöd i företagen för att de hållbart skall kunna vara framgångsrika och 
konkurrenskraftiga. Det behövs för att stärka dem i det de gör, men de behöver också utveckla sin förändringsförmåga, sin kundbas 
och sitt erbjudande. Det finns flera flaskhalsar i detta arbete som är viktiga att beakta:

• När vi startade förstudien var de flesta företagen inte medvetna om behovet av omställning. När vi fick projektet var de medvetna 
men visste inte hur de skulle börja. Vi har fått dem att se att det börjar med små steg mot en mer effektiv och digitaliserad verk-
samhet. När det gäller innovation och nya affärsmodeller är det bara de stora företagen som är på banan.

• Vi är fortfarande i början på S kurvan. Företagen vet inte vilken teknik och standarder som ska komma och tills det blir tydligt är 
det effektivisering och digitalisering som gäller. Frågan är bara om det räcker för att hänga med. 

• Vi har genomfört detta projekt under en av de största och mest ihållande högkonjunkturer någonsin, där företagen varit tvungna 
att ha fullt fokus på att leverera till kund.

• I tillverkande SME företag är den operativa beläggningen hög, alla är involverade i produktionen. Det gör att det finns begränsat 
utrymme för utvecklingsaktiviteter. 

• Det är en utmaning att få de större företagen att vara öppna med sina leverantörskedjor och anförtro sig till leverantörernas ut-
veckling.

• Timing och flexibilitet är avgörande, d.v.s. att vi kan erbjuda aktiviteter när de passar företagen. 

• Det är viktigt med långa processer som bygger förtroende mellan individer och organisationer.

• Coronapandemin är en verklig “gamechanger” som med stor sannolikhet kommer att ha stor påverkan under lång tid framöver.

• Väldigt få av de företag vi arbetat med kommer att ha kapacitet att fortsätta leverera till fordonsindustrin om omställningen går 
riktigt fort.

• Att jobba med affärsmodeller är viktigt men svårt. Hur får vi in den kompetensen?

För att arbeta med tekniskt baserad strategiutveckling krävs ett uppbyggt förtroende mellan aktörer och företag. Detta startar ofta 
i enklare tekniska behov eller projekt och byggs därifrån långsiktigt med hållbara relationer mellan människor som kan och förstår 
industrins behov och villkor. Det förtroendekapital som TransMission projektet byggt upp under sina första tre år utgör en grund och 
bas för fortsatt utveckling i projektets fortsättning och i projektpartnernas egna verksamheter.

TransMissionprojektet är i fas med de flesta indikatorer vi skall uppnå.  Vi ligger något efter i kategorin företag vi utfört aktiviteter 
med. Där finns ett mörkertal då vi slussat 6 företag vidare till Produktionslyftet och därmed inte inom ramen för detta projekt kunnat 
skriva intyg om försumbart stöd. Detsamma gäller företag som deltagit i program i Digitaliseringslyftet.

Aktivitet     Antal  Slutmål
Behovsinventeringar    45 40
 Seminarier, workshops    29 20
 Företag vi utfört aktiviteter i    24 35
 Nya arbetstillfällen    8 25
 Aktiviteter med kvinnor som är ingenjörer  6 3
 Integrationsaktiviteter    3 3
 Examensarbeten     16 20

Utan Coronapandemin hade vi haft 10-talet arbetstillfällen till och minst lika många examensarbeten.

FÖRETAGSRESULTAT

Vi har utfört totalt 17 aktiviteter i 24 företag. För att se det behov som legat grund för aktiviteten, vilka företag som deltagit samt vilket 
resultat som uppnåtts se bilaga 1, sida 18 .

ORGANISATORISKA RESULTAT

Det gemensamma arbetet har bidragit till att stärka projektparternas (framförallt Alfred Nobel Science Park och MITCs) positioner i 
innovationssystemet. Projektet har också bidragit till att  aktualisera diskussionerna om att skapa en industriutvecklingshubb i Örebro 
län, ett arbete som pågår för fullt. Det har också bidragit till att stärka samarbetsklimatet i regionen, vilken skapat förutsättningar för 
nya projekt med ytterligare finansiering till gagn för regionens fordonsindustri. Flera nya projekt har genererats ur TransMission, de är:

• PREMIUM, fortbildning av nyckelpersoner i tillverkningsindustrin. MDH är huvudman.

• KTP, ger SME företag möjlighet att anställa sin första akademiker i ett kvalificerat projekt. Högskolan Dalarna är huvudman. 

• CompCor, fortbildningsprojekt för SMEföretag, huvudsakligen leverantörer i fordonsindustrin. MITC är huvudman.

• “Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills: Towards a common vision on addressing SMEs skills needs in the automotive-     
sector: strengthening the development of upskilling and reskilling strategies”. E&Y i Rom huvudman.

• Ansökan om pilot av 5G i en reell tillverkningsmiljö. Tyvärr avslag.
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KONCEPTUELLA RESULTAT
TransMission har utvecklat flera egna koncept för företagsutveckling på olika områden, dessa är:

DigiLean - DigiLean är en workshopsserie i syfte att med lean som utgångspunkt skapa förutsättningar för och påbörja digitalise-
ringsarbetet. Digilean består av tre integrerade delar, Lean och förändringsförmåga, digitaliseringsstrategi samt möjligheten att testa 
ett digitaliseringsprojekt från idé till kravspecifikation. Vi har genomfört ett program med 6 företag, varav 5 var SME. Totalt var det 8 
gemensamma träffar och ca 30 timmars coaching på varje företag. De gemensamma träffarna skedde på företagen för att öka möjlig-
heten till benchmarking och gemensamt lärande.

Foresight - En seminarieserie i fyra delar,  “Omvärld och Framtid TRM 2.0”. Syftet var att med den egna verksamheten som bas 
identifiera och analysera trender och tendenser som skapar underlag för trygga, långsiktiga beslut. Målet med seminarieserien var att ge 
deltagarna kunskap, metoder och modeller som stärker företagens framtidsscenarioarbete, vilket skapar förutsättningar för proaktiva, 
träffsäkra beslut. 
1. How and why! 
2. Risk management  
3. Ett eget spaningssystem 
4. Mot Technology Road Map 2.0 
 
Kvinna i industrin - Kvinna i Industrin startade i augusti 2018 och har hittills engagerat ca 300 kvinnor i ett öppet nätverk och ett 
slutet program. Satsningen initierades som ett svar på Tillväxtverkets krav på arbete med jämställdhet samt på grund av att behovs-
inventeringarna i företagen indikerade att de mest framgångsrika företagen i Sörmland var också de mest jämlika. Statistik visar att 
andelen kvinnor i industriella SME företag i Sörmland endast uppgår till 17% och då oftast i positioner som ekonomi och adminis-
tration. Kvinna i Industrin har satsat på att stärka främst ingenjörskvinnors position och nätverk inom branschen och intresset har 
hittills varit mycket stort. 

Två omgångar av programmet Tillväxtmotorn Kvinna i Industrin har hållits med totalt 28 kvinnor. I programmet träffas kvinnor i 
grupp, en förmiddag en gång i månaden för att ta ta del av föreläsningar på nya tekniska områden, ledarskap och förändringsledning. 
Ett viktigt fokus förutom kompetensutveckling är erfarenhetsbaserat lärande där kvinnor diskuterar utmaningar de står inför och 
stöttar varandra med råd och erfarenhet. En kvinna per möte presenterar också sin personliga utvecklingsplan som de andra i gruppen 
ger feedback på. Grupperna har bestått av en blandning av kvinnor i ledande position från stora och mindre företag inom fordonsin-
dustrin. I första omgången av programmet fick varje kvinna även 10 timmars enskild coaching. Tillväxtmotorn Kvinna i Industrin har 
varit ett otroligt uppskattat program och även efter avslut har kvinnorna fortsatt stötta varandra och träffats regelbundet. Programmet 
baseras på Tillväxtmotorn, ett VD program vid MDH som hittills engagerat fler än 250 VD:ar i regionen.

Det öppna nätverket har hållit fem träffar sen satsningens start med 40-90 deltagare vid varje träff, tyvärr övervägande från större 
bolag, vilket indikerar det låga antalet kvinnor i ledande position i SME. Varje träff har haft ett tekniskt fokus, t ex AI, automation, 3D/
AM, Lean och uppskattade föreläsare har bland andra varit Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, Dana Dobrin, tidigare 
Volvo GTO och Åsa Gabrielsson, Epiroc. Nyckeln till att träffarna mottagits så väl har dock varit att kvinnorna som presenterat delat 
med sig av sina personliga utvecklingsresor inom industrin med utmaningar, framgångar, toppar och dalar. Det har visat sig vara en 
otrolig styrka att få ta del av andra kvinnors modiga berättelser om hur de klättrat i karriären, trott på sig själva och antagit motgångar 
och växt med uppmuntran. 

Nätverket Kvinna i Industrin tas vidare i förlängningen av TransMission men det slutna programmet kommer att utvecklas till att även 
inkludera VDar på bolagen. Detta på grund av att det nuvarande programmet engagerat de flesta kvinnor i ledande position i regionen 
och att en lärdom varit att det är svårt för kvinnor inom industrin att klättra i karriären utan uppmuntran och engagemang från sin VD.

Var är du om tre år - En strategiworkshop på totalt tre halvdagar som ger ett företag möjligheten att ta en kort paus från löpande ar-
bete, lyfta blicken och reflektera över sin positionering i framtiden. Workshopen ger en grund för att långsiktigt bygga en uppmärksam 
organisation som:
• utnyttjar snabba förändringar på marknaden för att skapa nya affärsmöjligheter
• upptäcker nya hot och möjligheter innan konkurrenterna gör det 
• behärskar kontinuerlig förändring.
Serien är genomförd tre gånger.

Kraft att förändra - En digital seminarieserie om Lean med särskilt fokus på dess verktygslåda för kontinuerlig förbättring. Serien 
bygger på material från Produktionslyftet i kombination med praktisk industriell erfarenhet. 
Serien består av fem delar och ger en grundläggande kunskap om Lean:
1. Kraft att förändra (4 timmar)
2. Kommunikation och daglig styrning (4 timmar)
3. Ständiga förbättringar (4 timmar)
4. En välorganiserad arbetsplats 1 (4 timmar)
5. En välorganiserad arbetsplats 2 (8 timmar)
6. Problemlösning (4 timmar)
Serien är genomförd tre gånger med 25 deltagare från 6 företag.

Grundläggande produktionsteknik - Nästa generation produktionsteknik – en digital seminarieserie där befintlig produktionstek-
nik möter morgondagen. En workshopsserie i moduler. 

Model Based Definition – MBD
Två workshoppar som ger grundläggande kunskaper inom mätteknik och allmänna förberedelser gällande modellbaserad defi-
nition. Innehållet består av en introduktion till mätosäkerhet, olika typer av kravsättning och sedan avslutas med grundläggande 
kunskaper inom vad standarden säger angående modellbaserad definition.

Bearbetningsteknik
Tre workshoppar som innehåller bearbetningsekonomi, material i arbetsstycket, MC-koder, skärmaterial och tillverkning i 
hårdmetall.

Kommunal pilot Lindesberg – Ett pilotprojekt i syfte att utveckla den tillverkande fordonsindustrin inom en kommun, i detta fall 
Lindesberg. En gemensam arbetsgrupp bestående av Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, region Örebro, Lindesbergs 
kommun, den lokala Sparbanken och den lokala företagarföreningen har tillsammans initierat och drivit aktiviteter. TransMission har 
bidragit med leanspel, seminarieserien Kraft att förändra, studentinsatser mm. 

En del av insatserna i Lindesberg har skett under rubriken Förstärkt ledarskap.  Under försommaren 2020 kördes workshoppar i 
ledarskap med första linjens chefer från Lindemaskiner i Lindesberg. Syftet var att stärka ledarskapet samt skapa en plattform för ett 
strategiskt utvecklingsarbete i företaget. Workshopparna var helt anpassade där deltagarna i förväg lyfte sina behov inom ledarskap. 
Syftet var att rusta deltagarna kompetensmässigt för att kunna leda andra och sig själva in i och igenom de påbörjade teknikskiftena. 
Med ledarskap som genomgående tråd har ämnen som kvalitetsledningssystem, förbättringsarbete, kommunikation, målnedbrytning 
inklusive smarta mål och konflikthantering, hanterats.

Projektarenan - En skapararena och levande mötesplats för att bidra till utvecklandet av framtidens fordon i syfte att tillsammans 
med regionens företag, öka attraktionskraften av stort tekniskt kunnande. Totalt 14 studenter har arbetat med uppdrag från 4 företag.
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REFLEKTION RUNT RESULTATEN
För att arbeta med tekniskt baserad strategiutveckling krävs ett uppbyggt förtroende mellan aktörer och företag. Detta startar ofta 
i enklare tekniska behov eller projekt och byggs därifrån långsiktigt med hållbara relationer mellan människor som kan och förstår 
industrins behov och villkor. Det förtroendekapital som TransMissionprojektet byggt upp under sina första tre år är en stark grund 
att bygga vidare på. 

De första åren hade vi generellt svårt att få med företagen då det var extrem högkonjunktur. Coronapandemin har ändrat förutsätt-
ningarna helt. Det märks framför allt på att vi får lättare och lättare att få med företagen. Det hade sannolikt inte varit lika lätt, om vi 
inte ägnat drygt två år åt att bygga relationer med företagen. Vi har också noterat att det går förvånansvärt bra att genomföra aktiviteter 
digitalt, även med personer som inte tidigare träffat varandra. Digitala möten är här för att stanna.

En reflektion är också att många företag upplevs som ”visionslösa”. De gör samma sak mot samma kunder som de gjort under en lång 
tid. De saknar ofta affärsplan, utvecklingskraft och driv. En fråga är då vilka företag vi ska hjälpa, de som vill eller de som verkligen 
har behov men saknar driv?

VAD HAR VI UPPNÅTT
De företag vi behovsinventerat och genomfört aktiviteter i är alla klara över kommande teknikskiften och att dessa kommer att påver-
ka deras marknad och kunder. De är också klara över behovet av att driva ett målmedvetet och strukturerat omställningsarbete om de 
vill vara hållbart framgångsrika. 

Våra aktiviteter har givit företagen kunskaper och kompetenser inom teknik, organisation, ledarskap, jämställdhet, integration, om-
världsspaning, förändringsförmåga, effektivisering mm. Det har givit företagen nätverk med andra företag liksom med projektparter-
na och andra aktörer i innovationssystemet.

Projektet har bidragit till att projektparterna har byggt en samverkansplattform med förutsättning att leva långt efter att 
TransMissionprojektet avslutats. Det har bidragit till att positionera såväl projektet som dess parter i Stockholm/Mälarregionen. Pro-
jektet bidrar starkt till att i Sverige, och världen, positionera vår region som en stark fordonsregion med många aktörer och varumärken.

VAD HAR VI INTE UPPNÅTT
Vi har inte hittat ett angreppssätt att arbeta med produkt-, tjänsteutveckling och innovation. Vi har gjort några få uppdrag men det är 
mer tack vare att vi sprungit på dem. Ett mer strukturerat arbete/angreppssätt har vi hittills inte hittat.

Vi har inte arbetat med nya leverantörer i nya tekniker, bland annat beroende på att vi i vår region inte hittat mer än någon enstaka. Ett 
event var inbokat den 25 mars 2020, där smarta startups från framförallt Stockholm skulle möta stora OEM företag. Detta fick tyvärr 
ställas in av Coronaskäl.

VAR DET RÄTT OMRÅDEN?
Projektets fem områden (Omvärld & Framtid samt de fyra temaområdena) är rätt utifrån branschbehov och även i stort sett utifrån de 
kompetenser som finns på Mälardalens högskola och Örebro Universitet. 

Vad det gäller Omvärld & Framtid så är vi säkra på behovet, sedan hur det skall gå till och bli applicerbart för våra målgruppsföretag 
är en annan sak. Här måste vi prova ett annat sätt. 

Ett hett område för branschen, där det sker och kommer att ske mycket är autonomitet. Regionen saknar dock företag verksamma 
inom detta område varför vi valde att tona ned det. Relevant forskning finns både på Örebro universitet och Mälardalens högskola.

Eldrivning är högrelevant, inte minst ur perspektivet, vilka konsekvenser får det och vilka möjligheter skapar det.
Digitalisering och produktion är traditionella områden vi arbetat med och där vi har bred och djup kompetens. 

VAD KUNDE GJORTS ANNORLUNDA?
Vi kunde ha gjort mer för att få med kunden, både fordonstillverkaren och slutkunden, dvs den som utför själva transporten. Ett 
tydligt kundfokus gör det lättare att få med företagen i våra aktiviteter, även i högkonjunktur. Vi har gjort flera trevare, men det är en 
sak som tar tid och fokus.  

Med facit i hand skulle vi, redan från början, tagit fram flera färdigpaketerade erbjudanden som  t ex “Kraft att förändra” som är tyd-
liga i innehåll, omfattning mm. 

Vi kunde ha lagt mer tid på att i uppstarten definiera drivkrafter och skillnader mellan de olika projektparterna. Vi gjorde flera aktivi-
teter, men inte tillräckligt.

CORONAKRISENS INVERKAN PÅ 
PROJEKTET OCH DESS RESULTAT
Covid-19, Coronapandemin fick för oss riktigt genomslag i början av mars. När den slog till låg projektet väl i fas med de flesta leve-
rabler. Coronakrisen har gjort att de flesta företag permitterat stora delar av sin personal, liksom att alla studenter vid lärosätena haft 
distansundervisning. I ÖMS regionen, som vi tillhör, började länsvis samordning av insatser att ske, där vi var en del av dessa i Sörm-
land, Västmanland och Örebro län. Vi gjorde inom projektet och med styrgruppens goda minne följande val:

1. Vi ställer om och gör bara digitala insatser, allt från projektmöten till seminarier och workshops.
2. Vi fokuserar på insatser här och nu, dvs effektivisering och kompetens som ger snabb avkastning och stärker konkurrenskraften.
3. Vi tar fram workshopsserier som vi erbjuder företagen. Under våren har vi genomfört workshopsserier inom 

a. Lean - Kraft att förändra
b. Grundläggande produktionsteknik
c. Eldrivning
d. Kvinna i industrin

Deltagandet har varit högt och det har oftast varit lätt att rekrytera, det märks att företagen haft mindre att göra. 
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VITTNESBESKRIVNINGAR
Arho - Jonas Ahl, platschef 
Transmissonprojektet har gett Arho en insikt i vad som måste göras för att vara med i ”nya” industrin där AI, Automation, autonomitet 
etc spelar en nyckelroll och detta genom bl a seminarier och informationsträffar. Vi börjar förstå att vi behöver jobba tillsammans 
(Arho och MITC/Ö-universitet) för att försöka komma ikapp och bli konkurrenskraftiga och detta är KTP ett lysande exempel på!
Vi har genom transmissonprojektets försorg fått många nya och rätta kontakter med olika kompetenser på sammankomster arrange-
rade av Transmisson.

Meiszners Mekaniska AB - Frans Meiszners, VD och ägare
Workshopen med leanspelet medförde att vi fick ett bättre samarbete mellan medarbetarna på företaget. Seminarieserien Kraft att 
förändra har gett oss verktyg för fortsatt förändringsarbete. Samarbetet med MITC har fungerat bra och det har gått förvånansvärt 
bra med de digitala seminarierna. Personkemin har fungerat bra.

Recotech - Bosse Tell, VD och ägare
Vi har fått hjälp att utveckla vår nya ledningsgrupp att bli mer sammansvetsade och kompletterande till varandra. Vi har fått coachning 
i att omsätta teorier från workshops till praktik i det dagliga arbetet. Mycket bra och rätt timing för att utveckla företaget som nu växer 
och utvecklas starkt. Bra att även få möjlighet att nätverka med andra företag. MITC strålar av engagemang och vilja att stödja. De 
bevakar och utvecklar vårt företag och Recotech är tacksamma för att få hjälp.

CH Industry - Daniel Serrander, VD 
Vi har fått möjlighet att ge våra anställda något extra. Seminarier och workshops har varit anpassade för verksamheten och det har varit 
lätt att vara med. Smidigt med digitala seminarier. Innehållet har varit vägledande och har tvingat oss att ta en paus från det dagliga 
arbetet för att fundera på hur vi ska fortsätta att utveckla företaget. Det leder oss rätt. 
Det är enkelt, smidigt och anpassat att arbeta tillsammans med MITC. Det är roligt att göra saker tillsammans med likasinnade företag 
i olika event.

Modellteknik i Eskilstuna AB - Roger Andersson, VD och ägare
Workshopen Strategi egna produkter/tjänster för SME företag var inspirerande och gav nya idéer. Det är viktigt med uppföljning 
från MITC efter en tid för att stödja processen att de nya idéerna ska sätta sig ordentligt. MITC har bra driv och är energigivande, det 
fungerar jättebra.

Linde Maskiner – Dan Johansson, VD och ägare
Covid-19 har påverkat Linde maskiner väldigt mycket med en kraftig orderminskning och stillestånd i maskinverkstaden. VD Dan 
Johansson vittnar om en tuff period där Transmissionprojektet har varit en form av stöd genom anpassade utbildningar för perso-
nalen. De har tagit vara på stilleståndstiden och gjort positiva aktiviteter för personalen som även är viktig kompetensutbildning för 
framtiden.

EQ Pack - Johan Tjernell, vice vd 
Tack vare samarbetet med TransMission och MITC har vi fått marknadsföra oss mot nya kundgrupper. Vi var värdar för en integra-
tionsworkshop vilken resulterade i en affär med en ny kund. Det fortsatta samarbetet har sedan givit oss möjligheten att få vara med 
och bygga fyra produktionsenheter i sjukhus för att producera skyddsrockar i Covid 19.

Eskilstuna Elektronikpartner AB - Natascha Lagumdzija, produktionschef 
Jag jobbar som produktionschef på EEPAB sedan 20 år. Jag har fått en fantastisk möjlighet att delta i Tillväxtmotorn ”Kvinna i indu-
strin”. Att komma ifrån vardagen en halv dag i månaden och få tillfälle att ta in nya erfarenheter och samtidigt dela med sig av sina 
egna går inte att sätta värde på. 
• Att träffa de fantastiska kvinnorna
• Få nya idéer och ny energi
• Få möjlighet att använda nätverket som bollplank
• Och ge sig själv tid för reflektion och kreativitet
 Sen får man inte glömma en viktig del med nätverket och det är att andra får höra om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda. Person-
ligen tycker jag att det har varit en hög nivå på träffarna med stort engagemang. Vi har fått möjlighet att träffa fantastiska föreläsare 
där det handlade om allt från de mjuka delar som ledarskap till ämnen som innovation och digitalisering. I programmet ingick 10 
timmar av egen coachning med Pernilla. Vad ska man säga, helt fantastiskt. En kvinna full med energi och att slappna av och komma 
oförberedd var helt omöjligt.

CNC Quality - Gustaf Ekström, VD
Gustaf tycker Leanspelet har varit en rolig och inspirerande övning som fått igång tankarna bland de anställda. Det är också en bra 
förberedelse inför startprogrammet för produktionslyftet.

Guldsmedshyttans mekaniska - Arne Jansson 
Arne tycker att det har gått snabbt att utforma konkreta utbildningar som kan hjälpa till att utbilda deras personal inom viktiga områ-
den för Guldsmedshyttans Mekaniska. Transmissionprojektet ser på företagens behov och anpassar sina verktyg efter det.
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REFLEKTION RUNT PROJEKTETS 
ORGANISATION
TransMission projektet har sen 2017 byggt upp ett starkt konsortium med Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens Hög-
skola , Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet som projektparter. Det fanns vid projektets start ingen historia av samarbete 
mellan Örebro och Sörmland. Det visade sig att kulturer, värderingar och förväntningar på projektet skilde sig mycket åt. Det har tagit 
ett par år att lära känna, lita på och respektera varandra.

Projektet har haft en delad projektledning med projektansvarig från MDH, operativ ledning från MITC och en nod på Alfred Nobel 
Science Park, vilket har fungerat bra. 

De operativa personerna som gör behovsinventeringar, driver fram och även genomför många aktiviteter i projektet har alla själva ar-
betat i tillverkningsindustrin och kan på djupet förstå deras utmaningar, behov och förmåga att ställa om.  Det har varit en avgörande 
framgångsfaktor för att skapa de resultat som vi gjort.

Projektet har haft en stark och bred styrgrupp med representation från flera företag, akademin, institut och branschen. Det har givit 
projektet styrning och stor branschinput. Styrgruppsmedlemmarna har också kunnat öppna dörrar av värde för projektet.
  

VAD TAR VI MED OSS IN I NÄSTA 
FAS OCH HUR DET SYNS
Fordonsindustrins samhällsekonomiska betydelse tillsammans med den höga förändringstakten i samhället och pågående teknikskif-
ten gör det viktigt att fortsätta att hållbart och kontinuerligt stötta fordonsindustrin. Resultatet av TransMission projektet har med 
behovsinventeringar av 44 leverantörsföretag i Sörmland, Västmanland och Örebro län samt insatser i närmare 25 företag visat att det 
finns ett stort och långsiktigt behov, av såväl teknisk som strategisk utveckling i de allra flesta leverantörsföretag. 

För att arbeta med tekniskt baserad strategiutveckling krävs ett uppbyggt förtroende mellan aktörer och företag. Detta startar ofta 
i enklare tekniska behov eller projekt och byggs därifrån långsiktigt med hållbara relationer, mellan människor som kan och förstår 
industrins behov och villkor. Det förtroendekapital som TransMissionprojektet byggt upp under sina första tre år utgör en grund för 
fortsättningen.

Projektets styrka har varit att på djupet lära sig att förstå och möta regionens leverantörsföretag. Utifrån deras beskrivna behov har 
vi identifierat och designat insatser som passar för dem där de befinner sig just nu. De flesta av aktiviteterna har handlat om föränd-
ringsledning och Lean, digitalisering med Lean som grund, strategiarbete, omvärldsbevakning etc. Väldigt få företagsprojekt har 
adresserat nya produkter, nya affärsmodeller eller innovationer. Inte för att kompetensen inte finns i projektet utan för att företagen 
inte efterfrågat det. 

För att åskådliggöra på vilka olika nivåer företagen befinner sig har vi inom projektet gjort en Maslows behovspyramid för leveran-
törsföretag i fordonsindustrin. Botten i leverantörstrappan utgörs av basbehovet, att ha en verksamhet med kunder och omsättning, 
toppen är företag som driver branschutveckling och innovation av egen kraft. Innovation i trappans botten uppstår endast i extrema 
krislägen. Vår bedömning är att mer än 80 % av befintliga leverantörer är i botten av pyramiden, medan i stort sett hela innovations-
systemet erbjuder insatser till de som är överst. Huvudfokus i TransMissions fortsättning är att arbeta med företag i botten som vill 
och har förutsättningar att röra sig uppåt i pyramiden.

 

Bild 1. Maslows behovstrappa anpassad till leverantörer i fordonsindustrin i Sörmlands och Örebro län.

Förlängningen av TransMission projektet fokuseras till att röra sig uppåt i trappan och stimulera företagen till att själva driva ett inn-
ovationsarbete. Arbetet drivs utifrån tre möjliga utgångspunkter:

1. Att göra det vi redan gör bättre, eller så bra det bara är möjligt.

2. Att finna en ny marknad för vår förmåga/kompetens.

3. Att göra något helt annat.

Fortsättningsprojektet tar med sig och bygger vidare på de resultat, de nätverk och relationer vi skapat under de tre första åren, med 
inriktning på fortsatt leverantörsutveckling och att få företag att röra sig uppåt i pyramiden. Det gör vi under följande rubriker:

• Teknik spaning, inspiration - En seminarieserie i syfte att utbilda i ny och kommande teknik av värde för industrin.

• Leverantörsutveckling bas - Ett program för att arbeta med leverantörsutveckling från grunden.

• Leverantörsutveckling spets - Individuella utvecklingsprogram för utvalda företag med stor potential att bli ledande leveran-

törer.

• Att leda i förändring - Ett program för att utveckla förändringsledare, i fordonsindustrin och offentlig verksamhet.

• Kvinna i industrin 2.0 - Ett vidareutvecklat program för kvinnor med stor potential att utvecklas tillsammans med deras chefer.

• Produkt- och tjänsteutveckling - Satsning på att stimulera utvecklingen av nya produkter & tjänster.

Självförverkligande
Bli allt du kan vara

Självkänsla
Makt, uppskattning

Gemenskap
Kärlek, vänskap

Trygghet
Säkerhet, Stabilitet

Fysologi
Mat, vatten, lu�, sex

Innovation 
nya a�ärsmodeller

Erkännande 
ledande/signi�kant i sin branch/region

Integrerad del i värdekerdjan,
nätverk, samarbeten, partnerskap med leverantörer och kunder

Omstättning och lönsamhet
Personal/kompetens, material, resurser, �nansiering

Mänskliga behov Leverantörers behov

Hög sannolikhet/förmåga för 
planerad utveckling/

omställning/innovation

O�a låg sannolikhet/förmåga för plane-
rad utveckling/omställning/innovation 

Förutom vid KRIS
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Identifierat 
behov Aktivitet Företag som 

deltagit
Resultat för
företaget

Resultat för
projektet/partners

Digitaliserade instruktioner Matchat två SME företag CH Industry och EQ Pack
Digitaliserade instruktioner 
på CH och nytt affärsområde 
för EQ Pack

Testa på att matcha företag 
med behov av digitalisering

Flödeskartläggning av ny 
dörrlina med instruktioner Studentprojekt CH Industry Erhållit en flödeskartlägg-

ning

Utveckling av kvinnliga 
ledare inom industrin

Utvecklingsprogram med 13 
möten för kvinnor i ledande 
position x 2

Individuell coachning av 
kvinnor i ledande position

CH Industry, Elementa, 
EEPAB, Miljö och avfalls-
byrån, Phils AB, Secor, 
Mälarplast, Lood Åkeri, Reco 
Tech, Meab, Sund Arbetsmil-
jö, Thisab, Viaduct

5 deltagare gick vidare till en 
första eller högre chefspo-
sition. Mer aktivt arbete i 
respektive ledningsgrupper 
och utveckling av respektive 
arbetsområden. 2 deltagare 
fick inspiration till att starta 
eget företag. 

Ett nytt program bestående 
av gruppträffar för erfaren-
hetsbaserat lärande i kombi-
nation med enskild coaching

Identifiering av status inom 
tema-områdena framtids-
spaning, autonoma fordon, 
elektrifiering, digitalisering 
och AI

Kort intervju/dialog inom 
områdena framtidsspaning, 
autonoma fordon, elektrifie-
ring, digitalisering och AI

Bl a CH Industry, Elementa, 
EEPAB, Miljö och avfallsby-
rån, Phils AB, GKN, Secor, 
Mälarplast. 
Företagen har i sin helhet 
alternativt delvis intervjuats/
haft dialog inom områdena

Tänt upp idéer kring områ-
dena och höjt kompetensen

Djupare kompetens inom 
område för utveckling av nya 
koncept

Ökad kompetensnivå 
gällande områdena Produk-
tionsteknik, elektrifiering, 
autonoma fordon, framtids-
spaning, digitalisering

Framtagning av presenta-
tion för att skapa ”sence of  
urgency” hos företagen

Använt presentationen i 
samband med Workshop för-
djupad behovsinventering

Skapande av sence of  urgen-
cy hos företagen, den initiala 
fasen för det förändringsar-
bete som behöver göras

Kompetensutveckling för 
projektmedlemmarna inom 
de olika områdena

Utveckling av företaget inom 
områdena produktion Pro-
duktionsteknik, elektrifiering, 
autonoma fordon, framtids-
spaning, digitalisering

Workshop Fördjupad behov-
sinventering

PNM Pro, CH Industry, 
Solö, Lindova

Erhållit en aktivitetsplan 
för fortsatt arbete inom valt 
område

Utveckling av företagets 
affärsmodell Strategiworkshop 2020

Modellteknik, Solö me-
kaniska (deltagit i den 
initiala farmtagningen av 
workshopen)

Modellteknik: Konkreta idéer 
för fortsatt utveckling av 
företaget. Kontakter med nya 
kunder. Företaget i samband 
med detta många nya affärer. 
Solö valde att avvakta fort-
sättning då de hade mycket 
arbete.

Utveckling av förändrings-
förmåga, reducering av 
slöserier och ledarskap

Workshop Leanspel CNC Quality, Meiszners 
mekaniska, 

Kompetensutveckling inom 
områdena förändringsför-
måga, reduktion av slöserier 
och eget ledarskap. Idéer 
för fortsatt arbete i det egna 
företaget.

Utmaning att få till den kom-
petensutveckling som krävs 
hos operatörerna att ta till sig 
ny teknik

Workshop Förändringsled-
ning & kompetensutveckling Modellteknik

Erhållit plan/verktyg för det 
fortsatta arbetet med föränd-
ringsledning och kompetens-
utveckling av operatörer

Behovsanalys inom områ-
dena Produktionsteknik, 
elektrifiering, autonoma 
fordon, framtidsspaning, 
digitalisering

Semistrukturell intervju och 
företagsbesök

AnVa, Blomberg & Stensson, 
PVI Segerström, Car o Liner, 
CH Industry, EEPAB, Cicon 
Mekaniska verkstad, EDM, 
SWECON, Söderström, OP 
System, Modellteknik, Curtis 
Wright, Recotech, Dellner 
Damper, PNM Pro, Scania, 
Eberspächer, Trifilon, Gus-
tafsson mekaniska, Seden-
borgs, Mikromekanik

Erhållit en möjlighet att 
fundera kring områdena 
Produktionsteknik, elektri-
fiering, autonoma fordon, 
framtidsspaning, digitalise-
ring. Erhållit en rapport på 
intervjun. 
Fortsatta aktiviteter för 
företagen:
ProduktionsLyftet 18 måna-
ders: Eberspächer:, Recotech
Workshop Fördjupad Be-
hovsinventering: PNM Pro, 
AnVa, Solö, Modellteknik
Workshop Strategi: Modell-
teknik

Identifierat 
behov Aktivitet Företag som 

deltagit
Resultat för
företaget

Resultat för
projektet/partners

Kompetensutveckling inom 
Lean

Framtagning av virtuell 
workshopserie inom Lean i 
samverkan med RISE:
1. Kraft att förändra
2. Ständiga förbättringar
3. Problemlösning
4. Kommunikation och dagli-
ga styrning
5. Den välorganiserade ar-
betsplatsen. Del 1 av 2 klar

Pilot testad på Recotech
Två omgångar genomförda 
med 4 företag.
Linde Maskin, Meiszners, 
CH Industry, Guldsmedshyt-
tans Mekaniska, 

Ökad kompetens inom ord-
ning & reda, 5S. Startat upp 
egen resa på företaget

Samverkan mellan MITC, 
ANSP, RISE
Digitalt verktyg framtaget 
att använda i andra samman-
hang.

Utvecklingsbehov av klipp-
verktyg

Studentprojekt inom produk-
tutveckling Lindova Lösningsförslag för produkt-

design och konstruktion

Behov av kunskap och inspi-
ration kring flexibel robotau-
tomation för korta serier

Seminarium med talare från 
näringsliv, akademi och 
forskningsorganisationer

Epiroc Rock Drills AB, 
Emhart Glass Sweden AB, 
Bharat Forge Kilsta, Jernbro, 
Avalon Innovation Techno-
logy AB, CNC Quality AB, 
Nobel biocare, Arho AB, 
PartnerTech Karlskoga AB, 
Rejlers, Robust Ståldörrar 
AB, Retenua AB, Robustus 
Wear Components AB, 
Lasertech LSH AB, LAXO 
Mekan AB, Stoneridge 
Electronics, Plåtteknik i 
Kumla AB

Ökad kunskapsnivå och tagit 
del av konkreta automations-
lösningar för korta serier.

Lotsning till Robotlyftet

Behov av introduktion till 
kvalitetscertifiering

Workshop kring Kvalitet och 
ledningssystem Retenua AB

Samsyn och ökad förståelse 
kring kvalitet och lednings-
system. Förmåga att ta nästa 
steg mot ISO certifiering.

Behov av programmerings 
och avancerad automations-
kompetens

Identifiering av möjligheter 
samt projektgenerering Arho AB

Upplägg för KTP projekt 
skapat samt projekt initierat 
med KTP organisation

Skapat matchning mellan 
företagsbehov och KTP 
program
Lärt oss KTP upplägget, vil-
ket ger möjlighet till fortsatt 
finansiering

Behov av grundläggande 
produktionsteknik

Workshoppar kring mättek-
nik och MBD

Deva Mecaneyes
Eskilstuna Elektronikpartner 
AB

Ökad kunskap inom området Breddning av nätverk med 
spetskunskapsföretag.

Behov av ökad kunskap om 
spaning och Technology 
road map

Workshopsserie i Omvärlds-
spaning, TRM 2.0

Eskilstuna Elektronikpartner 
AB, Östsvenska Handel-
skammaren, Westermo 
teleindustri m fl

Kunskap om aktiv omvärlds-
spaning och scenarioplane-
ring

Ökat nätverk

Stärka ledningsgruppen Utveckling och träning av 
ledningsgruppen Recotech

Kunskap samt tekniker i 
gruppdynamik samt hur vi 
skapar och bibehåller ett bra 
samarbetsklimat

Stärkt ledningsgrupp

Stärka industrin i en kom-
mun

Pilot i Lindesberg, tillsam-
mans med Lindesbergs 
kommun

Linde Maskin, Lindova,
Guldsmedshyttans Meka-
niska, Meritor, Lindesberg 
kommun, Lokala Sparban-
ken, Region Örebro

Fortbildning
Kraft att förändra
Leanspel
Regelbundna möten med 
kommun, bank & företagar-
förening gemensam agenda

Stärk företags & samarbets-
klimat



20
Tre år med TransMission


