
 

 

 

Centrumledningen har ordet 
Nu är julen här och vi kan se tillbaka på en innehållsrik höst. Det har 
hänt mycket spännande inom forskningsprojekten och två av våra 
doktorander har lagt fram sina licavhandlingar under hösten. Vi har 
därtill blivit tilldelade ett stort forskningsanslag från Vinnova.  
 
Vi har också haft ett välbesökt och uppskattat CLIP-seminarium kring 
'Utmaningar vid införande av Lean'. Seminariet följer vi upp på olika 
sätt, bland annat genom att som partner erbjuda Chalmers kurs i Lean 
Produktion 7,5 hp i Gävle under vårterminen. CLIP formerar just nu 
också ett samarbete med Produktionslyftet, vilket framförallt kommer att 
innebära en ökad möjlighet för regionens små och medelstora företag 
att få stöd i utvecklingen av produktionsprocesserna. 
 
Till våren planerar också vi att hålla ett nytt seminarium, denna gång 
med fokus på inköp. Vi hoppas att detta ska bli lika givande som tidigare 
seminarium.  
 
God jul och gott nytt år önskar  
 
Lars Bengtsson och Camilla Niss 
  

CLIP beviljas stort forskningsanslag från 
Vinnova 
CLIPs forskare har beviljats ett stort anslag från Vinnova. 
Forskningsprojektet handlar om förutsättningar för konkurrenskraftig 
global svensk produktion och kallas "Design av globala 
försörjningskedjor i svenska industriföretag: Nyckelfaktorer för 
kombinerad utlokalisering och samlokalisering av produktion". Projektet 
är treårigt och genomförs i samarbete med flera industriföretag samt 
KTH och Handelshögskolan i Stockholm. 
  

Samarbete med Produktionslyftet 
CLIP har inlett ett samarbete med Produktionslyftet, vilket ytterligare 
kommer att stärka CLIP's möjligheter att fungera som en motor för 
kompetenshöjning i regionen. Produktionslyftet är en nationell satsning 
som syftar till att utveckla produktionsprocesserna i små och medelstora 
företag.  
 
Information kring Produktionslyftet finns på deras hemsida, 
www.produktionslyftet.se och vi kommer att återkomma om samarbetet 
och de möjligheter detta kommer att innebära. Håll utkik på vår hemsida 
för löpande information och kontakta gärna oss på CLIP om ni är 
intresserade av detta.  
  

 

Välbesökt seminarium om Lean 
Den 10 december höll CLIP ett fulltecknat seminarium på 
temat 'Utmaningar vid införande av Lean'. Seminariet innehöll 
föredrag av representanter från såväl akademi som 
industriföretag och offentlig verksamhet. Seminariet innehöll 
också en paneldiskussion där deltagarna hade möjlighet att 
ställa frågor till föreläsarna. Seminariet avslutades med en 
gemensam lunch.  
 
Dokumentation och bilder från seminariet finns upplagda på 
CLIP's hemsida (foto: Maria Nygren).
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Kurs i Lean Produktion 7,5 
hp
För att möta det stora intresset i regionen 
kring Lean produktion samarbetar CLIP 
under våren med Chalmers kring deras 
kurs omfattande 7,5 hp.  
 
Kurstillfällen 2010 (Gävle): 
 
Träff 1: 3-4 mars Strategier och principer 
för Lean 
Träff 2: 27-28 april Stabila processer och 
standardiserat arbetssätt 
Träff 3: 2-3 juni Förbrukningsstyrd 
produktion 
Träff 4: 18-19 augusti Kvalitetsfilosofi och 
kvalitetsmetoder. Engagemang och 
delaktighet. 
Träff 5: 15-16 september 
Ledningssystemet, företagssamverkan 
och kulturförändring 
 
Kursbeskrivningen finns att hitta på CLIP's 
hemsida och anmälan till kursen görs till 
Chalmers industrihögskola, 
www.industrihogskolan.com  
 
Pris 30 000 kronor (exklusive moms). 
Priset inkluderar kurslitteratur. 
 
Kontaktperson vid CLIP 
Camilla Niss, cns@hig.se, 026-64 88 01 

Avhandlingar
Tekn. lic. Lars Löfqvist, doktorand inom 
CLIP och forskarstuderande inom 
Industriell arbetsvetenskap och PiE-P vid 
KTH, har försvarat sin licentiatavhandling 
"Innovation and Design Processes in 
Small Established Companies". 
Avhandlingen finns att ladda ned via 
CLIP's hemsida. 
 
Vill Ni ha kontakt med författaren? 
Kontakta Lars Löfqvist 
(Lars.Lofqvist@hig.se). 
 
Tekn. lic. Inga-Lill Carlsson, doktorand 
inom CLIP har försvarat sin 
licentiatavhandling "Meeting increased 
logistical demands - Developing as a small 
and medium sized system supplier". 
Avhandlingen finns att ladda ned via 
CLIP's hemsida. 
 
Vill Ni ha kontakt med författaren? 
Kontakta Inga-Lill Carlsson (Inga-
Lill.Carlsson@mekanotjanst.se).  

Kontaktuppgifter
Vill ni veta mer om CLIP's verksamhet? 
Besök vår hemsida eller kontakta oss! 
 
Centrumföreståndare 
Professor Lars Bengtsson 
026-648802 



 

  

lars.bengtsson@hig.se 
 
Biträdande centrumföreståndare 
Tekn. Dr. Camilla Niss 
026-648801 
camilla.niss@hig.se 
 
Hemsida
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Om du inte vill ha vårt nyhetsbrev, klicka här!

  

  

 

  

 


