
Återindustrialisera Sverige! 
Produktionskonferens – Säve flygplats och VOLVO Tuve 

 

Produktionskonferens den 23e oktober på Nolviks nyöppnade konferenscenter vid Säve 

flygplats och med studiebesök på Volvo Lastvagnar.  

Volvo Lastvagnar och tre underleverantörer till fordonsindustrin berättar om sina 

förbättringsprojekt inom produktionen. 

Svenska underleverantörer har gjort en utmärkt återhämtning efter finanskrisen men 

fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå bättre lönsamhet. IMIT har i samarbete med 

FKG och med stöd av Tillväxtverket genomfört ett antal förbättringsprojekt hos 

underleverantörer. De tre inbjudna underleverantörerna kommer att berätta hur de bedriver 

förbättringsarbete och vilka resultat de uppnår.  Underleverantörerna är Värnamo Industri, 

Lidhs Verktyg och Nitator. 

Vi kommer dessutom att få en inblick i den återindustrialiseringsvåg som löper över Europa 

med Tyskland som bas. 

 

Program: 

 9:00  Välkommen  

  Professor Anders Kinnander, Chalmers Tekniska Högskola 

 9:05 Utvecklingen bland underleverantörer i Europa  

  Fredrik Sidahl, VD FKG 

 9:35 Värnamo Industri   

  Billy Paulsson, VD 

 9:55 Kaffepaus 

 10:15 Lidhs Verktyg  

  Harriet Lidh, VD  

 10:35 Nitator 

  Esbjörn Ljunggren, logistikchef 

 10:55  Återindustrialiseringen i Tyskland   

  Ulf Svensén, tidigare teknisk attaché i Tyskland 

 11:30 Lunch 

 12:15  Avfärd med egna bilar till Volvo Lastvagnar i Tuve. Vi kommer där att 

  disponera en hörsal under återstoden av konferensen.  

 11:30 Volvo tar emot, uppdelning i två grupper 

 

 

 



 13:00 Grupp 1 – Föredrag:  

  Volvo Production System (VPS) och Volvo  

  Assembly Concept implementering i Tuve de senaste tio åren  
  Fredrik Agelén, projektledare 

   Grupp 2 - Fabriksbesök i monteringen  

 14:00  Grupp 1 - Fabriksbesök i monteringen 

  Grupp 2 – Föredrag: 

  Volvo Production System (VPS) och Volvo  

  Assembly Concept implementering i Tuve de senaste tio åren 

  Fredrik Agelén, projektledare 

 15:00 Kaffe 

 15:15 Samlade erfarenheter av 100 produktionsförbättringsprojekt   

  Anders Kinnander, professor Chalmers Tekniska Högskola och  

  Christian Carlén, VD Condustria Industrial Management 

 15:50 Nya möjligheter för stöd från Tillväxtverket för underleverantörer 

 16:00  Slut 

 

På grund av studiebesöket måste vi tyvärr begränsa antalet deltagare, först till kvarn gäller. 

För vägbeskrivning se Nolvik Restaurang & Konferens hemsida. Det finns även 

inkvarteringsmöjligheter i anslutning till Nolvik Restaurang & Konferens på City Airport 

Hotel. 

Pris 2500:- per deltagare för Fordonskomponentgruppens medlemmar, övriga företag 3000:- 

per deltagare. 4 personer från samma företag går till priset av tre i båda fallen.  

Anmälan görs på IMITs hemsida eller via mail till Amanda Palmqvist på 

amanda.palmqvist@imit.se, senast den 16/10. 

  

http://www.nolvikkonferens.se/kontakta-oss
http://www.cityairporthotel.se/
http://www.cityairporthotel.se/
http://imit.se/evenemang/aaterindustralisera-sverige!.aspx
mailto:amanda.palmqvist@imit.se


Arrangörerna: 

 

Stiftelsen IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology, är ett 

forskningsinstitut med syfte att bedriva och främja forskning och utveckling inom området 

teknisk och industriell förnyelse och administration. IMIT medverkar också i 

vidareutbildning inom sitt forskningsområde. Bakom IMIT står Lunds tekniska högskola, 

Institutet för Företagsledning, IFL, Kungliga tekniska högskolan, samt Chalmers tekniska 

högskola. 

IMIT är en länk mellan den vetenskapliga världen och industrins pågående förnyelsearbete. 

IMITs resultat publiceras på seminarier och kurser samt i tidskriften Management of 

Technology. För närvarande är ca 80 forskare från olika lärosäten verksamma i pågående 

IMIT-projekt, varav många sker i nära samarbete med industrin.    

www.imit.se 

 

 

 

FKG, Fordonskomponentgruppen är en intresseorganisation för skandinaviska leverantörer 

till fordonsindustrin. Vi har idag ca 350 medlemmar, inklusive deras dotterbolag. FKG är 

medlem i Clepa, den europeiska leverantörsorganisationen. 

FKG’s syfte är att: 

• vara branschens språkrör mot industri, politiker, myndigheter och massmedia i Sverige 

och Europa 

• skapa mötesplatser för att öka informationen, stärka relationerna mellan leverantörerna 

samt för att skapa möjligheter till tillväxt.  

• initiera aktiviteter för att stärka kompetensen 

www.fkg.se  

 

http://www.imit.se/
http://www.fkg.se/

