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Ökad konkurrenskraft genom hållbar 
produktion och återtillverkning

 
Vill du öka din konkurrenskraft genom att hitta en hållbar och effektiv lös-

ning för er verksamhet? Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, 

sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka? Då är du väl-

kommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och åter-

tillverkning. 

Delta i ett VD-nätverk inom området hållbar produktion och återtillverkning. 
Programmet genomförs av Almi och lärare/forskare från Linköpings universitet. 
Ni får ta del av kunskaper som vilar på vetenskaplig grund och som är praktiskt ap-
plicerbara i era verksamheter. Metodiken med ”VD-nätverk” baseras på att det är 
en grupp av företag som följs under genomförandet och där erfarenhetsutbyte 
mellan företagen är en viktig del i arbetet. 

Lär er hur ni kan göra er tillverkning mer hållbar och hur företaget kan börja åter-
tillverka - själva eller som en leverantör. Du får hjälp med att undersöka er Rema-
nufacturing readiness level (RRL) – beredskap med att starta återtillverkning - med 
hjälp av RemometerTM som är ett verktyg utvecklat på LiU. Verktyget är baserad 
på forskning inom Lean återtillverkning och som består av fyra moment. Du kom-
mer identifiera produktens lämplighet för återtillverkning och utveckla en hand-
lingsplan för att initiera återtillverkningen. 

Efter en inledande kickoff ses gruppen vid fyra heldagsträffar med ca en månads 
mellanrum. Träffarna kombinerar föreläsningar, som ger dig ökad kunskap inom 
området, med gruppdiskussioner och övningar där ni i gruppen får möjlighet att 
lära av varandra och belysa ämnet från olika perspektiv.  

Varje företag har dessutom en Almi-coach kopplad till sig för stöd i sitt arbete mel-

lan gruppträffarna. Allt arbete sker under sekretess och företagen matchas in i en 

grupp där inga konkurrerande företag finns. 

Planerad kickoff (lunch-lunch) 27/9 - 28/9 

Planerade träffar (heldagar) 26/10, 30/11, 11/1-2022 samt 15/2-2022 

Målgrupp: 

Tillverkande företag samt företag som 

monterar, underhåller eller reparerar 

produkter och som är intresserade av 

att börja återtillverka (dvs. att återan-

vända egna, eller andras produkter ge-

nom industriell reparation). 

 

Antal deltagare i gruppen 

6-7 företag. 

 

Programmets längd och start 

ca 5 månader. I programmet ingår:  

värdeanalys, kickoff, 4 gruppträffar, 3 

möten med coach. Start i september 

2021 

Deltagaravgift  

7 000 kr + moms. 2 deltagare per före-

tag ingår i priset.  

 

För kontakt och anmälan 

Anna Maria Lönn Wahlqvist,  

013-28 46 82 

anna.maria.lonn.wahlqvist@liu.se 

 

Göran Davidsson, 013-20 07 02 

goran.davidsson@almi.se 

 

 

 
 


