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Sammanfattning 

Emma Joslin har erfarenhet av verksamhetsutveckling, underhåll, ledarskap, projektledning och 

processutveckling inom både process- och tillverkningsindustri. Hon drivs av att få stötta och arbeta 

med ledare och medarbetare för att förbättra och utveckla flöden och arbetssätt. Att vara där det händer, 

”go-to-gemba” och skapa faktabaserade beslut är en viktig utgångspunkt för Emma i förbättringsarbete 

och förändringsledning. 

Emma är utbildad civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi på Luleå Tekniska Universitet. 

Kompetensområden 

Planering och Daglig styrning 

Ledningssystem 

Kvalitetsutveckling 

Verksamhetsutveckling 

Coaching 

Projektledning  

Lean Ledarskapsutveckling 

 

 

Urval av tidigare uppdrag 

2019-2020 | Alimak Group Sweden AB 

I samband med installation av ny svetsrobot effektiviserades materialflöde och planering av ingående och 
utgående detaljer genom införande av Kanban och 5S.  

2018 | Boliden Mineral AB 

Utbildare/coach för Bolidens Lean ledarskapsprogram ”NBW”, New Boliden Way. Ett program i nio moduler 
för att öka förståelse för Lean filosofin utifrån Bolidens syn på dessa.  

2016-2017 | Boliden Mineral AB 

Ett utvecklingsprojekt i Aitik med syftet att förbättra stabiliteten i Aitiks produktion. Projektet innefattade 
målnedbrytning, processutveckling, systematiskt förbättringsarbete, standardisering av arbetssätt, 
ledarskapsutveckling samt förändringsledning. 

2014-2015 | Boliden Mineral AB 

I samband med att Boliden förvärvade en ny gruva i Finland, påbörjades ett integrationsprojekt. I projektet 
skulle Bolidens ledningssystem och stödprocesser integreras i den finska gruvan där projektet fungerade som 
en brygga och stöd för denna integration.  
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2013 | Boliden Mineral AB 

Kartläggning av ledningssystemet på Boliden Tara Mines, Irland. Daglig styrningskedja, planeringsprocessen 
och rapportering var några delar som ingick i denna kartläggning. 

2013-2015 | Boliden Mineral AB 

Underhållsprojekt i Aitikgruvan med syftet öka tillgänglighet på mobila maskiner. Projektet innefattade 
ledning, produktion, underhåll samt planeringsorganisationen i gruvan. Tillsammans med ledning och 
medarbetare identifierades förbättringsområden som skulle bidra till ökad tillgänglighet, däribland daglig 
styrning och planering, organisation, standardisering av arbetssätt, 5S och framtagande av 
underhållsstrategi.  

Anställningar 

2019–2020 | Produktionsingejör, Alimak Group Sweden AB 

Stöttade organisationen i att förbättra och utveckla arbetssätt och flöden i produktion. Hjälpte även till i 
produktionstekniska frågor och investeringar. 

2013-2019 | Utvecklingsingenjör, Produktionsteknikavdelningen, Boliden Mineral AB 

Arbetade som utvecklingsingenjör, verksamhetsutvecklare, inom olika projekt och uppdrag som 
implementerades på Bolidens gruvor. Projekten handlade om att stötta och utveckla ledare och medarbetare 
inom ledarskap, ledningssystem samt förbättringsarbete men även om att utveckla arbetssätt och processer. 
Många år spenderades i Aitikgruvan där Emma blev nischad åt underhållssidan för att stötta och förbättra 
underhållsprocesserna av den mobila flottan. Hon har även utbildat ledare och medarbetare inom Bolidens 
Lean ledarskapsprogram samt deltagit i ett integrationsprojekt i samband med att Boliden förvärvade en ny 
gruva i Finland.  

2011–2013 | Utvecklingsingenjör, Processteknikavdelningen, Boliden Mineral AB 

Arbetade som utvecklingsingenjör, alltifrån FoU uppdrag till processutveckling i Bolidens anrikningsprocesser 
och anläggningar. Stöttade även som processingenjör på Boliden Tara Mines, Irland. 

Utbildning 

2016 | Performance Solution by Milliken – ”Coaching bootcamp” 

Certifiering i coachning samt hur man får ett förändringsarbete att fortgå med engagemang från anställda.  

2015 | Certifierad handledare inom Leanspel 

En grundförutsättning är engagerade medarbetare och det åstadkommer man bland annat med förståelse, 
påverkansmöjligheter och insyn. Leanspelet är ett utmärkt sätt att få insyn i vad lean faktiskt är och står för 
genom att man genom gruppens diskussioner, gemensamma prestationer och beslut utvecklar processerna.  

2015 | Six Sigma Black Belt 

Diplomerad Six Sigma Black Belt samt Förbättringsledare Black Belt från Sandholm Associates, Stockholm.  

2014 | Revisionsteknik 

En kurs i interna revisioner.  

2013 | PPS Projektledning  

Att leda och få framdrift i projekt. 

2012 | Mineralteknik Grundkurs, Luleå Tekniska Universitet   

En 7,5 p kurs.  

2006-2011 | Luleå Tekniska Universitet   

Civilingenjör inom Industriell Ekonomi, med inriktning Kvalitetsutveckling samt Kemiteknik 

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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