
 

   

 
Jörgen Oom 
”Bli ett vinnande team i en förändringstid” 
 

SmPF har ett samarbete med Forum Förnyelse och med gemensamma krafter är vi glada att 
genomföra årets första aktivitet på Orkla House Care med föreläsaren Jörgen Oom.  Jörgen 
är företagare och psykolog och utsedd till årets talare av Dagens Industri. 
 
”Gör du verkligen ditt bästa? Eller är det bara något du tror? Psykologen och företagaren Jörgen Oom 
tror att du kan mycket mer än du anar, och han vet hur du kan bli en ännu bättre version av dig själv. 
Under sina 35 år i branschen har han varit en drivande faktor i över 300 företags förändringsprocesser 
och föreläst för hundratusentals åhörare över hela världen.”  
 
Orkla House Care tillverkar måleriverktyg i världsklass under varumärkena Anza, Jordan, 
Spekter samt Hamilton. Bolaget har funnits i Bankeryd sedan starten 1946 och tillhör sedan 
ett antal år den norska Orkla-koncernen. 
 
Ett övergripande förbättringsarbete har genomförts med stöd av centrala funktioner som 
förändrat arbetssättet inom de flesta funktioner. Man har aktivt jobbat in 
produktionsuppföljningssystem som en grundpelare i sin dagliga styrning.  
 
Välkommen att ta del av deras erfarenheter och inspireras av hur de infört viktiga 
uppföljningsverktyg samt insourcing av viktiga funktioner som underhåll. 
 
 
 

Tid Aktivitet Ansvarig 

09:00 Samling, inledning, fika SmPF 

09:30 Vilka företag växer? Och vad kan vara 
orsaken? 

Sara Johansson – Forum 
Förnyelse, Jönköping 
University 

10:00 ”Gör du verkligen ditt bästa?”  -

Inspirationsföreläsning 

Jörgen Oom 

11:00 Paus  

11:15 Introduktion Orkla House Care Mathi Whitaker 

11:45 Produktionsuppföljning och Underhåll på Orkla Stefan Svensson 

12.15 Lunch SmPF 

13.00 Praktiska exempel i Produktionen Orkla 

15.00 Summering och diskussion SmPF 

 
 
 
Vänd för mer info! 
 



 

  
 

Tid Torsdagen den 25:e Jan, 09:00 

Plats 
Församlingsgården Svenska kyrkan, Sjöåkravägen 17, Bankeryd (Förmiddag) 
Orkla House Care, Tallvägen 6, Bankeryd (Eftermiddag) 

Pris 

900 kr för medlem i SMPF 
1 200 kr för icke medlem, moms tillkommer  
Lunch och fika ingår. Medlemsavgift i SMPF 200 kr/år 

Anmälan 

Anmälan senast den 18:e jan via www.smpf.se eller till aktivitetsansvariga. 

Anmälan är bindande.  

OBS! Om möjligt ta med egna skyddsskor till produktionsvisningen 

Aktivitets-
ansvarig 

Joakim Junehed, Kiwa Inspecta, 0708 37 74 75 

Therése Bomberg, Polstiernanindustri, 0703 48 84 24 

 
 
 

http://www.smpf.se/

