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Logistiska metoder och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för 

att utveckla konkurrensförmåga och effektivitet i företag och organisationer. 

Behovenavattfinnanyadistributions-ochproduktionslösningarsomärmiljö-

mässigt hållbara är påtagliga för såväl globalt aktiva industriföretag som för

kommuner och landsting. En satsning på forskning, utveckling och högre ut-

bildninginomlogistikochinnovativproduktionutifrånetthållbartperspektivär

därförstrategiskviktigförattutvecklaregionensnäringsliv.

 DetärmotdennabakgrundsomFoU-centrumCLIP–Centrumförlogistik

ochinnovativproduktion–etableratsvidHögskolaniGävle.CLIPharsommålatt

utveckla och sprida kunskaper om effektiv logistik och innovativa produktions-

systemisamarbetemedföretagochorganisationer.Verksamhetenärindeladi

fyraområden:näringsrelevant forskningochutveckling, företagsanpassadut-

bildning,nätverk,kompetensstödochkunskapsspridninginärasamverkanmed

partnerinäringslivet.

 

IdenhärskriftenpresenterasCLIP:smedarbetare,forskningsprojektochövriga

aktiviteter.GenomdettavillviuppmanaEratttakontaktmedossförendialog

kring hur vi tillsammans kan utveckla Er logistik och produktionsverksamhet på 

ettinnovativtsätt.

Lars Bengtsson

Pro fessor och  fö res tåndare  fö r CL IP

Forskningochutveckling
förökadkonkurrenskraftinomCLIP

FoU projekt
• Logistik
• Innovativ produktion

Partners
• Näringsliv
• Region

Kunskapsnätverk
• Kompetensstöd
• Konferenser
• Seminarier

Utbildning
• Kurser och program
• Studentarbeten
• Uppdrag

C L I P
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Hurskasvenskaindustriföretagkonkurreraframöveroch
hur ser egentligen alternativen ut?Globaliseringen och
teknologiutvecklingenutsättersvenskaindustriföretagför
ettstarktspänningsfält.Åenasidanfinnsettstarkttryck
på utlokalisering av svensk produktion och utveckling till 
regionermedlägrelöner,kostnaderochväxandemark-
nader.Åandrasidanförutsätterteknologidrivnautveck-
lings- och innovationsprocesser intim kommunikation
ochettnärasamspelmellanspecialiseradekunskaps-
områden. 
 Framgångsrikainnovationsprocesserställerhögakrav
påinteraktion,integrationochsamlokaliseringavnyckel-
funktionerinomochmellanproduktionochutveckling.Hur
dennaspänningmellansamtidigakravpåseparationoch
integrationskalösasärennyckelfrågaförfortsattutveck-
ling av industriell produktion i Sverige.

Utgångspunktenidethärprojektetärattdetinteräcker
med utveckling av resurssnål produktion eller kundan-
passad produktion som alternativ till outsourcing och 
utlokalisering. 
 Utmaningen är snarare att kombinera kostnads-
effektiva produktionslösningar med högteknologisk och 
kunskapsintensiv produktion. Detta innebär ett behov
avattbyggaproduktionsnätverkochförsörjningskedjor
som kombinerar produktionsenheter  lokaliserade i låg-
kostnadsländer med svenska enheter där avancerad
produktions- och industrialiseringskompetensär sam-
lokaliserade med teknologi- och produktutvecklings-
funktioner. En andra utmaning är att utveckla sam-
arbetsformer som på ett effektivt sätt integrerar de
kompetenser som är spridda mellan olika enheter i
produktionsnätverket. Det understryker den betydelse
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Design av globala försörjningskedjor 
För att svenska industriföretag ska vara globalt konkurrenskraftiga krävs 
att de utvecklar produktionsstrategier med en optimerad kombination av 
inhemsk och utlokaliserad produktion. Syftet med det här projektet är att 
fördjupa kunskaperna om sådana produktionsstrategier och dess effekter. 

somkunskapomavanceradeproduktions-ochlogistik-
systemharförframgångsrikautvecklings-ochinnova-
tionsprocesser.
 Iprojektetgenomförsfallstudieravglobaltverksamma
industriföretagocheninternationellenkätundersökning
förattklargörahurolikafaktorerstyrutformningenav
globalaförsörjningskedjor.Projektetanalyserarsärskilt
hursådantsomteknologiutveckling,kravpåkunskaps-
integration i försörjningskedjor samt ekonomistyr-

Lars  Bengtsson
Professor  och föreståndare  för  CL IP
lars .bengtsson@hig.se 
070-631 23 91

systemens utformning påverkar produktionsstrategier
och lokalisering. Projektets resultat summeras i en
modell som tydliggör produktionsstrategier och väg-
val vid utformningen av globala produktionsstrategier 
för svenska industriföretag. Projektet genomförs av
forskare vid Högskolan i Gävle i samarbetemed KTH
ochHandelshögskolan iStockholmochfinansierasav

Vinnova. 

K o m P e t e n S o m r å d e n : 

•	Innovat ions ledning
•	Produkt ionsstrateg ier
•	Supply 	Chain 	Management
•	Lean	produkt ion	och	organisat ion
•	Strateg iskt 	 inköp	och	outsourc ing
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Inköp för ökad konkurrenskraft  
–Eninternationellstudie

Inköp blir allt viktigare för företagens konkurrensförmåga. Syftet med 
projektet är att med stöd av en enkätstudie av företag i europa och 
nordamerika urskilja framgångsrika strategier och arbetssätt.

En allt högre andel av företagets kostnader hänförs
tillinköpavolikaprodukterochtjänster,ideflestafall
representerar kostnaderna mer än hälften av försälj-
ningsvärdet och i vissa fall uppmot 90 procent. Det
innebär att det sätt som företag styr och organiserar
inköpsverksamheten på får en avgörande betydelse
för företagenskonkurrensförmåga.Huvudfråganärdå
vilkainköpsstrategierocharbetssättsomärmestfram-
gångsrika? Vilka logistiklösningar och inköpsmetoder
tillämpasideeffektivasteföretagen?
 Genom att leverantörernas roll växer blir också
frågan hur de ska involveras i verksamheten och hur 
samarbete ska formas. Hur kan den kunskap och de
teknologier som leverantörerna bidrar med integreras  
ochfåsattbidratillutvecklingavnyaprodukter,tjänster
och marknader? 
 Inköps strategiska roll är kärnan i den internatio-
nella enkätstudie IPS – Internal Purchasing Survey.
Enkätengenomförs i samarbetemellan13universitet
från Europa, USA ochCanada. Den svenska delen av
projektet genomförs av Högskolan i Gävle, KTH och
LinköpingsUniversitet.Hittillsharenkätsvarsamlatsin
från675företag,varav150svenska.Enkätsvarenbe-
skriveraffärs-och inköpsstrategier,de inköpsmetoder
ochteknikersomanvänds,kompetensochorganisation
inominköp,formerförleverantörssamverkaniprodukt-
och produktionsutveckling samt hur företagens presta-
tioner och resultat utvecklats. 

Enkätresultatenkommerdärmedattkunnagesvarpå
frågan vilka strategier ochmetoder som har bäst ef-
fekt på företagens prestationsutveckling i termer av 
effektivitet,flexibilitetoch innovationsförmåga.Studien
kanocksåbidra tillatturskilja framgångsrika inköps-,
logistik- och produktionsstrategier för svensk industri
genomattvigörinternationellajämförelser.

Lars  Bengtsson
Professor  och föreståndare  för  CL IP
lars .bengtsson@hig.se 
070-631 23 91
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Ett företag kan utvecklas bättre och snabbare inom de 
flesta områden genom att samarbeta med andra företag.  
Inte minst gäller det områden som inköp, produktion och 
distribution samt produktutveckling och innovation. Där-
för bör samverkan ses som ett kompletterande och ofta 
nödvändigt verktyg för utveckling.
 En övervägande del av de satsningar på företagssam-
verkan som skett, har inte gett de resultat man  hoppats 
på. Man har till exempel sett att samverkansprojekt, 
stödda av offentliga medel, ofta klingat av efter det att de 
samhälleliga stöden tagit slut. Större köparföretag, som 
försökt få till stånd egna fungerande och utvecklande 

 leverantörsnätverk, har också upplevt problem och där-
för efterlyst metoder för hur man kan eller bör gå tillväga 
för att initiera, skapa och leda sådana nätverk.
 Efter en genomlysning av ett femtontal industriella 
samverkansprojekt i Sverige, har ett preliminärt program, 
med tillhörande framgångsfaktorer avseende initiering 
och skapande av företagssamverkan, sammanställts. 
Jag ska nu med hjälp av ett antal företag, forskare,  
offentliga aktörer och andra intressenter utveckla detta 
material. Genomförandet, som planeras ske genom 
dialoger, workshops och seminarier, beräknas vara klart 
under 2011.

I innovationssystem eller kluster där samhälleliga organisationer, högskola och företag samverkar, 
kan utvecklade och fungerande företagsnätverk ofta vara en avgörande komponent för framgång. 
Genom samverkan ges företag tillgång till andra företags resurser, med högre konkurrenskraft  
och/eller ökad möjlighet till överlevnad som resultat.

Företagssamverkan för ökad konkurrenskraft 

Jahn Öberg   
C iv i lekonom, forskarstuderande 

och af färsutveckl ingskonsul t

jahn.oberg@hig.se 

070-663 67 14

K o m p e t e n s o m r å d e n :

•	Af färsutveckl ing	 i 	SME

•	SME	nätverk
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Leverantörssutveckling  
– en väg till konkurrensfördelar?

SME-företaginomtillverkningsindustrinärmångagånger
helt eller delvis beroende av en större kund och måste 
därföranpassasigtillkundensönskemålochkrav.Men
vad händer omden lilla underleverantören till en stor
stålproducent inte längreklararavattuppfyllaallade
nyakravsomställs?Ettalternativärattbytaleverantör,
menettmerproduktivtochidetlångaloppetävenett
merlönsamtalternativärleverantörsutveckling.

Små och medelstora företag, Sme, konfronteras idag av nya eller förändrade krav 
och	kunder	som	finns	på	en	global	marknad.	Här	finns	höga	krav	på	service,	 
leveranssäkerhet, ledtider med mera. detta projekt har som mål att utveckla en  
modell som underlättar en gemensam utvecklingsprocess hos både kund och  
leverantör för att säkerställa en hög kvalitet genom hela försörjningskedjan.

Leverantörsutveckling går allt mer mot processintegre-
ring och optimering genom samverkan mellan kund och 
leverantör, men också mot en leverantörsrationalisering 
därfleravdestörreindustriernabörjaranvändasigav
ett fåtal huvudleverantörer. Dessa måste i sin tur ar-
betauppgodarelationertillettflertalunderleverantörer. 
Här kan det uppstå en motsättning mellan hur leve-
rantörerna och kunden ser på situationen. Den större 
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marjo  Särk imäki
Logis t ikkonsul t

mar jo.sark imaki@logis t ikkraf t .se

070-651 82 82

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Logis t ik

•	Verksamhetsutveckl ing

•	Lean	Produkt ion

Lennart  Söderberg
tekn.  magister, forskarstuderande 

när ings l ivsutvecklare  i  Sandvikens kommun

lennart .soderberg@hig.se 

070-672 11 04

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Supply 	Chain 	Management

•	Logis t ikutveckl ing	 i 	SME

•	Lönsamhetsanalyser 	och	kostnadskalky ler

• 	Af färsutveckl ing	 i 	SME

kundenvillgärnaseenspecialiseringileverantörsledet
medan huvudleverantörerna många gånger vill bredda 
sin egen kompetens. Risken blir då stor att det sker en 
utslagning iunderleverantörsledet istället fören lokal
ochregionaltillväxtiSME-företagen.
 Det blir då viktigt att hitta en effektiv modell för 
leverantörsutveckling.Inteminstföratttryggadelokala
och regionala SME-företagens existens och de stora
kundernas kompetensbehov, men också för att behålla 
befintligajobbochskapanyaarbetstillfällenlokaltoch
regionalt. CLIP genomför projektet i samverkan med
Triple Steelix och därtill knutna företag. Under 2011
startarenpilotstudieisamarbetemedSSABiBorlänge.



8

StudiergenomfördaavSIS,SwedishStandardsInstitute,
visarattsvenskakonsumentertyckerattdetärviktigt
att de produkter eller tjänster de köper är etiska och
främjarsamhälletochmiljön.85procentkantänkasig
att betala mer för en vara från ett företag som arbetar  
aktivt med socialt ansvarstagande.
 När denna typ av ekonomiska fördelar av hållbar-
hetsarbetetharuppmärksammats,har företagensen-
gagemangiansvarsfullainvesteringarökat.Hurdetser
ut på den industriella marknaden inom stor företagens 
SCärdäremotintelikauppmärksammat.
 Dåkraven frånsamhälletharökat,har företagens
ansvar utvecklats från ett frivilligt åtagande till ett nöd-
vändigt krav för att uppnå konkurrenskraft på mark-

naden. Detta gäller i hela produktionsprocessen och
kräver att synen på hållbarhetsarbete sprids vidare i
företagensSC.
 Hur företagenkanpåverkaandra företag inomSC
kan, emellertid, vara begränsad om leverantörerna
finns i delar av världen där företagen styrs av andra
värderingar när det gäller sociala och miljömässiga
frågor. Om storföretagets möjligheter att ställa krav
inomSCpåandramarknaderärsvag,kandetledatill
minskad trovärdighet för koncernen med bidragande
försämradkonkurrenssituation.
 InomCLIPkommerdelstudierattgenomförasmed
inriktning mot storföretag på den internationella mark-
naden. Dessa inriktas på de krav som storföretaget 

Att	ha	gott	anseende	i	frågor	som	rör	socialt	och	miljömässigt	ansvar	har	blivit	
allt viktigare för storföretag som rör sig på den globala marknaden. 
Vår	forskning	studerar	hur	kravet	på	hållbarhetsarbete	tar	sig	uttryck	i	form	av	
ansvar i utformning av ett stort företags försörjningskedja, SC, supply chain.

Ansvar för människa och miljö 
i storföretagens försörjningskedjor 



9

Kaisu Sammal is to
tekn.  doktor 

ka isu.sammal is to@hig.se

070-608 13 33

K o m P e t e n S o m r å d e n : 

•	Mi l jö ledning

•	Hål lbara 	 försör jn ingskedjor

•	Af färsutveckl ing	 i 	SME

•	Pro jekt ledning

Agneta 	Sundström
Fi l .  doktor

agneta .sundstrom@hig.se

070-644 96 18

K o m P e t e n S o m r å d e n : 

•	Mi l jö ledning

•	Hål lbara 	 försör jn ingskedjor

•	Pro jekt ledning

anpassarsig till dådetgällerhållbarhetsarbetet inom
globalaSCsamthurlokaladottersbolagarbetarföratt
uppfyllakravenochslutligenhurföretagsomingåriSC
arbetar med dem
 Viharivårarespektiveavhandlingsarbetenforskat
om hur stora och medelstora företag tar ansvar för 
människa och miljö. Kaisu har studerat företagens
miljöledningsarbetefrånettteknisktperspektiv.Agneta
har studerat företagens sociala ansvarstagande utifrån 
ett ekonomiskt perspektiv. 
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Införande av Lean
Studier visar att omkring 90 procent av alla 
leansatsningar misslyckas. det beror ofta  
på brister i införandet. I det här projektet är 
målet att urskilja de faktorer som bidrar till  
ett lyckat införande.

Konceptet Lean med bakgrund i Toyota Production
System (TPS), har spridits över världen och Lean har
nubörjat användas inte bara inomolika former av in-
dustrier,utanäven i tjänste-ochvårdsektorn.Trotsatt
Toyota varit öppna med information om TPS, många
konsultföretagär verksamma inomområdetLean, och
mångaverksamheterpåolikaplatserivärldenpåbörjat
en”Leanresa”visarforskningattettfåtallyckasmedatt
införa Lean. Forskning visar på att runt 10% lyckas, med 
andra ord misslyckas hela 90%. Detta förhållande visar 
behovetavforskningominförandeavLeanförattbättre
förståvilkahindrandeochstödjandefaktorersomfinns
då detta skulle kunna leda till strategier, vilket i sin tur 
skullekunnaökamöjlighetenförattframtidaLeansats-
ningarlyckasochdettaärsyftetmedforskningsprojektet
InförandeavLean.
 Forskningenbedrivs vid ett större industriföretagoch
ettsjukhus,vilkabådaarbetarmedattinföraLeanisina
verksamheter.Forskningensyftartillattföljainförandetav
Leanviddetvåverksamheternaochgenomintervjuermed
personal på olika befattningar och observationer samla 
kunskap om processen och dess effekter. Forsknings-
rojektetberäknaspågåicirka3år.Detsomhittillsfram-
kommet inom projektet, är att svårigheter och problem
med införandetavLeanär likartade för industriföretaget
ochsjukhuset.Sammanfattandeskulledetkunnabeskri-
vassomattutmaningenliggeriatt:

Bengt 	Hal l ing
Fi l .  magis ter  och forskarstuderande

bengt .ha l l ing@hig.se

026-64 88 24

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Hälsa

•	Lean	produkt ion

•	Organisat ion	och	 ledarskap

• Fåsamtligainvolveradeiverksamhetenattsenyttan
medLeanochviljaarbetaenligtLeankonceptet.

• GeallaiverksamhetenkunskapomLeankonceptet
och hur det skall införlivas i den egna dagliga verk-
samheten.

• Attskapastödjandestrukturersomgördetmöjligt
att i det dagliga arbetet arbeta enligt konceptet.

Dettahandlaromfaktorersomledarskapochmedarbetar-
skap, kunskap och förmåga, kultur och strukturer samt 
resurserochtid.Resultatiforskningsprojektettidigaskede
indikerar att tiden som behövs för införandet av Lean 
underskattas.AttLean ibörjansessomenverktygslåda
men att processen med införandet skapar behov av ett 
bredareperspektivpåLeanochdetta ställer kravpåett
ledarskapsomärdeltagandeochstödjande.
 DetfinnsävenindikatorerpåattibörjanavLeanin-
förandetsesdetsomettprojektmenattdetbörbetrak-
tas som en process utan slut. Sammanfattande skulle 
detkunnabeskrivassomattLeanhandlaromett sätt
atttänkaochhandlaochattdetärmänniskornaiverk-
samhetensomär”motorn”somdriverLean-arbetetoch
”motorn”behöverköras inoch justeras föratt fungera
optimalt. Att Trimma in ”motorn” i organisationen för
att få Lean-införandet att bli framgångsrikt är viktigt
ochhosToyotaharblandannatuttrycktsmedDevelop
peoplefirst.
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Ledningsprocesser  
vid införande av Lean

Att	införa	Lean	i	företag	och	organi-
sationer med lång historia och redan 
etablerade arbetssätt och rutiner 
innebär ofta att i grunden förändra 
det redan existerande sättet att leda 
och arbeta. denna förändring kan 
i sig vara den verkliga utmaningen 
vid	införande	av	Lean,	snarare	än	att	
Leans	principer	och	metoder	i	sig	
själva är komplicerade, ologiska  
eller svåra.

Jonas renström
msc, forskarstuderande

Organisat ionsutvecklare,	Sandvik 	AB

jonas. renstrom@sandvik .com

070-647 92 55

K o m p e t e n s o m r å d e n :

•	Ledarskap

•	Organisat ionsutveckl ing

•	Lean	Produkt ion

Mitt fokusområde är utveckling och förändring av led-
ningsprocesser i samband med implementation av 
Lean produktion (Lean Production, Lean Management, 
Lean Manufacturing). En strävan är att fördjupa kun-
skaperna gällande faktorer och processer av betydelse 
för att ledningsprocesserna inom en organisation lång-
siktigt skall förmå stödja införandet och utvecklingen 
av ett Lean baserat affärs eller produktionssystem. 
Frågeställningar gällande vad som påverkar lednings-
processers förmåga att stödja en Lean implementation 
samt vad som eventuellt kan motverka eller hindra för-
ändring av de befintliga ledningsprocesserna i sig, är 
av intresse för mig.
 

11
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För mindre uppdragstillverkande företag 
krävs förmågor och resurser som kan  
hantera olika beställares krav. målet med 
forskningen	är	att	identifiera	de	förmågor	
som behöver stärkas för att legotillverkande  
företag ska kunna utvecklas till system-
leverantörer med helhetsåtagande.

Logistikplattform  
för mindre  
systemleverantörer

Med globaliseringen ökar konkurrensen för mindre 
uppdragstillverkandeföretag.Kravenpådeleverantörer
som blir kvar ökar. Med kontinuerliga effektiviseringar 
förväntasmangeprisreduktionerienhögkvalitativoch
flexibel tillverkning. Ett val för leverantören kan vara
att utveckla de förmågor som behöver stärkas för att
legotillverkandeföretagskakunnautvecklastillsystem-
leverantörer. Mekanotjänst i Järvsö, som står bakom
forskningsprojektet,hargjortdetvalet.
 Härärdetviktigtatt fördjupakunskapernaomhur
logistiksystemkanutformas.
 Genom kund- och leverantörsenkäter, workshops
och intervjuerhardeökandekravenkartlagts.Studier
av hur leverantörer möter dessa krav visar på olika steg 
mot systemlevererande förmåga.Vilka operativa stra-
tegier kan stödja utvecklingen?Vad innebär detta för
leverantörens organisation och kompetens?
 Ledningens roll och inställning till förändrings-
arbetet har stor betydelse, liksom hanteringen av
relationerinterntochexternt.Attsäkerställagrundläg-
gande förmågorsom leveransprecisionochkvalitetär
avgörande. 
 Samordnad planering från kunden och bakåt i 
leverantörskedjan genom att använda modern teknik
är en mer specifik förmåga för en systemleverantör.
Samverkan med kunder och underleverantörer för att 
effektivisera processer, förkorta ledtider och ständigt
optimera balansen mellan kapitalbindning, resursut-
nyttjandeochlönsamhetföraktörernaileverantörsnät-
verkenärenstorutmaningförmindreföretag.

Inga-L i l l  Car lsson 
Forskarstuderande och  

a f färsutvecklare  i  mekanot jänst  Industr ier 

inga- l i l l .car lsson@mekanot janst .se

070-341 31 29

K o m P e t e n S o m r å d e n : 

•	Af färsutveckl ing

•	Supply 	Chain 	Management

•	Logis t ikutveckl ing	 i 	SME

•	Lean	produkt ion
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Simulering av  
logistiska system 

Ming Zhao
Tekn.  Doktor 

ming.zhao@hig.se 

026-64 88 17

K o M p e T e n s o M r å D e n :

•	Kval i te ts ledning

•	Ti l l för l i t l ighet

•	S imuler ing	av 	 log is t iksystem

Simulering	kan	vara	ett	kraftfullt	verktyg	för	
att	optimera	och	effektivisera	logistik	flöden.	
I	det	här	projektet	är	syftet	att	vidare
utveckla	och	tillämpa	simulerings		teknik	på	
befintliga	och	planerade	logistiska	system	i	
olika	företag.

Ett företags logistiksystem, som kopplas ihop med andra 
system visar ofta en dynamisk komplexitet och en till 
synes slumpmässig variationsrikedom. Många modeller  
som har med logistisk optimering att göra, ignorerar dock 
sådana påverkande faktorer på grund av att de kan vara 
svåra att mäta och över huvud taget att hantera. Detta 
kan i sin tur resultera i felaktiga resultat och dåliga be
slut.
 Simuleringsmodeller kan dock presentera sådan kom
plex och föränderlig samverkan mellan flera system och 
därmed kan även olika systems prestanda och design  
förutsägas och jämföras. 
 Inte desto mindre är logistiksimulering fortfarande 
en utmaning då det inte bara kräver avancerad simule
ringskunskap i allmänhet utan också kunskap om dess 

tillämplighet inom logistikproblem i synnerhet. Det kräver 
också kompetens och praktiska färdigheter i att skapa 
och genomföra giltiga simuleringsmodeller för att lösa 
specifika och praktiska logistikproblem.
 Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla 
kompetens för sådan simuleringsteknik. Det övergripande  
 målet är att skapa kunskap och att ge konsultativ  service 
till industrier på hur optimering, genomförande och 
resultat bedömning av ett logistiksystem kan förverkligas.  
Fokus ligger på frågor som exempelvis datorstödd ut
veckling av långsiktiga strategier och logistiska policyer,  
prestanda mätningar, test och utvärdering av olika 
 scenerier inom Lean på såväl industrier som sjukvårds
inrättningar   samt utbildning och praktik i att arbeta med 
dessa dator simuleringar.
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Under senare år har de varutillverkande 
företagen och deras försörjningskedjor 
förändrats rätt så radikalt fast det inte 
alltid uppmärksammats. Från att själva har 
stått för en stor del av förädlingsvärdet i 
nationellt etablerade produktionsenheter, 
har utvecklingen gått mot ett globalt och 
fragmenterat produktionssystem. Hur man 
hanterar den egna produktionen blir följ-
aktligen mindre viktigt i förhållande till hur 
man hanterar hela försörjningskedjan.

Design av globala  
försörjningskedjor

Detta betyder däremot inte att den egna produktionskom-
petensen skulle sakna betydelse, utan snarare att denna 
är utspridd både geografisk och organisatoriskt. Tidigare 
forskning har dessutom visat att produktionskompeten-
sen som finns hos det egna företaget har betydelse inte 
bara för hur man hanterar den egna delen av försörjnings
kedjan utan också hur bra man kan samverka med andra 
företag inom både produkt och processutveckling.  
 Vid designen av en optimal global försörjningskedja 
blir frågan om vilken produktionskompetens som skall 
behållas eller utvecklas internt samt vilka delar som kan 
outsourcas därför central. 
 Valet av försörjningskedja styrs av många andra 
 faktorer som t.ex. var efterfrågan finns, hur stor variatio-
nen i efterfrågan är, tillgången på råmaterial, samt hur ny 
och innovativ produkten är. I denna studie beaktas sär-
skiljt det sistnämnda samt produktionskompetensens be
tydelse.  Projektet arbetar huvudsakligen med fallstudie
metodik i nära samverkan med lokala enheter av stora 
globala företag. 
 Den första delen av studien koncentrerade sig på 
 Ericsson och hur deras försörjningskedja förändrats de 
senaste åren. 
 Hos Ericsson kunde en tydlig förändring skönjas: 
radio basstationen som är en mycket viktigt del av mobil
näten har blivit en alltmer standardiserad produkt med 
stora volymer och en relativt stabil efterfrågan, men 
med allt lägre försäljningspriser. Detta har lett till att 
Ericsson i stort tvingats anpassa sin försörjningskedja 
till att bli mera kostnadseffektiv, samtidigt som de även 
måste klara av att både sätta nya innovativa produkter i  
produktion och hantera de stora variationer efterfrågan  
som ändå finns inom vissa produktsegment. Som 
 jäm förelse kommer även fallstudier att göras på andra 
globala företag.

Robin  von Haar tman
Tekn.  l ic  och forskarstuderande

robin .vonhaartman@hig.se

073-241 49 39

K o m p e T e n s o m R å d e n :

•	Supply 	Chain 	Management

•	Produkt ionsstrateg ier

•	Logis t iknätverk
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Materialplanerings
metoder för effektivare 
materialförsörjning 

Projektet studerar olika materialplaneringsmetoder och
vilkafaktorersomärviktigaattbeaktavidvalavmetod.
 I MRP skapas traditionella inköpsorder beroende
bland annat av prognoser och andra data. Dock kan det 
finnas vissa begränsningarmed dennametod när det
gällertillexempelflexibilitetochleveransservice.Ändras
exempelvis produktionsplanen är det bra om motsva-
rande behov av råmaterial också anpassas så överlager 
ellermaterialbristerinteuppstår.DettakanMRPhasvårt
attmatcha.MRPkanocksåinnebäraonödigadministra-
tion och ibland upplevas som krångligt.
 Andra systemär t ex varianter avVendorManaged
Inventory,VMI, där leverantören har ansvaret att sköta
påfyllningavmaterialutanatttraditionellaorderskapas.
 Vidarefinnssåkalladekanbanlösningarmedavrops-
order direkt från produktionen. Gemensamt för dessa
metoderärattdeär förbrukningsstyrda,gerbra förut-
sättningar för flexibilitet och leveransservice samtidigt
somdeärrelativtenklaattförståochanvända.Detrå-
derförståsolikaförutsättningarförolikaföretagnärdet
gällerolikamaterialochleverantörervarfördetkanvara
betydelsefullt att tillämpa olika metoder i ett företag,
medmåletattuppnåeneffektivarematerialförsörjning.

ett mycket vanligt sätt att fylla på material till sitt 
råvaru- och komponentlager är genom  den så 
kallade mrP-principen (material requirements 
Planning) där traditionella inköpsorder skapas 
beroende av prognoser och andra data. men det 
finns	även	andra	metoder	för	anskaffning	och	
styrning av material. Forskningsprojektet handlar 
om i vilka situationer olika materialplanerings-
metoder är lämpliga.

Stefan er iksson 
Civ i l ingenjör  och forskarstuderande 

stefan.er iksson@hig.se 

026-64 81 06

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Mater ia lhanter ing	och	 lager

•	Lönsamhetsanalyser 	och	kostnadskalky ler

• 	Logis t ikprocesser 	och	organisat ion

•	Pro jekt ledning
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när mindre företag tar fram nya produkter 
och tjänster så kallar de det vanligtvis inte 
för	innovation.	Vanligare	är	att	de	kallar	
det för produktutveckling eller problemlös-
ning åt kunder. Innovation i mindre företag 
handlar också främst om att lösa kunders 
problem med hjälp av nya produkter och 
tjänster.

Jag undersöker hur mindre företag tar fram nya
produkterochtjänster.Måletärattförståhurnyapro-
dukterochtjänsterskapasfrånidétillmarknadsamthur
mindre företags innovationsprocesser kan underlättas
och effektiviseras.
 Godaidéertillnyaprodukterochtjänsterfinnsiöver-
flödimindreföretag,menresursbristförhindraroftaatt
deförverkligas.Deresursersomfinnsanvändsiregel
till att få företagen att fungera på daglig basis. Men 
trotsknapparesursersåutvecklasändånyaprodukter
ochtjänster.
 Hurgårdådetta till?Förattutvecklingskaskeär
relationer med utomstående aktörer avgörande och 
befintliga kunder är de viktigaste.Gratis kunskap och
resurser,menävenarbetsinsatser,sombehövs föratt
utvecklanyaprodukterochtjänster,fåsdärifrån.Utveck-
landetavnyaprodukterochtjänsterskerinformellt,ut-
sprittitidenochsällanpåettsystematisktsätt.Dagligt
arbeteochutvecklingsarbetevävsävensammanföratt
utnyttjabefintligaresursermereffektivt.
 Inom ramen för CLIP fördjupar jag mina studier
genom att undersöka hur innovationsprocesser kan 
utvecklas,underlättasocheffektiviserasutifrånmindre
företagsspeciellakaraktäristikochförutsättningar.

Lars  Löfqv is t 
tekn.  l ic  och forskarstuderande

lars . lo fqv is t@hig.se

070-741 04 52

K o m P e t e n S o r m å d e n :

•	Innovat ions ledning

•	Af färsutveckl ing	 i 	SME 

•	Produktutveckl ing

•	Produktdes ign

Innovationsprocesser 
i mindre företag
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Såsom ett snabbt växande företag har  
kinesiska	Huawei	blivit	en	av	de	starkaste	
utmanarna i den globala telekomindustrin. 
det här projektet ska ta reda på hur  
företagets ser ut, vilka faktorer som har  
påverkat utformningen, samt slutligen jäm-
föra resultatet med erfarenheter från mot-
svarande europeiska företag.

Huaweis  
försörjningskedja  
– något att lära från?

Syftetmedprojektetär,nyckelfaktorernastyr,närföre-
taget effektiviserar och hanterar försörjningskedjan.
Projektetinkluderarblandannatibesökochintervjuer
på deras enhet i Shenzhen, Kina. Slutligen görs jäm-
förelser med företag i Europa.

Weihong Wang
tekn.  doktor 

weihong.wang@hig.se

026-64 87 67

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Supply 	Chain 	Management

•	Logis t ikst rateg ier 	och	af färsmodel ler

• 	Logis t ikprocesser 	och	organisat ion

•	Logis t iknätverk



18

Världens	begränsade	resurstillgångar	
och  handelns allt mer accelererande 
miljöpåverkan  är något som företagare 
och konsumenter måste förhålla sig till. 
de företag som tar ett djupt ansvar för 
hållbar utveckling och miljö vid upp-
byggandet av sina försörjningskedjor 
och distributionsstrukturer kommer 
troligen att vara en vinnare i längden. 

Roland	Hel lberg
tekn.  doktor 

ro land.he l lberg@hig.se

073-460 74 46

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Logis t ikprocesser 	och	organisat ion

•	Dis t r ibut ions log is t ik

•	Mater ia lhanter ing	och	 lager

•	Transpor tsystem

Ettföretagsuppbyggnadavsinaförsörjningskedjorblirallt
mer avgörande för dess innovationsförmåga, kostnads-
struktur,dynamikochmarknadstillgång.Detäruppenbart
attdenstrategiskabetydelsenav logistiken inäringslivet
harökatochdenfortsätterattökaitaktmedenökadoch
snabbtföränderligglobaliseradspelplan.
 Iettmeranationelltperspektivär logistikochförsörj-
ningskedjorettgrundelementsomistorutsträckningavgör
företagens förmåga att positionera sig på marknaden och 
förattnåuttillsinakunderpåetteffektivtsätt.
 Logistikforskningenharvisatpåhurviktigtdetäratt
skapatvärfunktionellaprocesserförmaterial-ochprodukt-
flöden,menhurmångaföretagharfaktisktorganiseratsig
medtydligtprocessansvar?Närenorganisationskaparen
strategi för sina försörjningskedjor och sindistributions-
process, hur kan planen realiseras om organisationsform 
ochuppföljningssystemintestödjerstrategin?
 DensamladekompetensenvidHögskolanärbetydande
ochdetkännsväldigtmotiverandeatt fåvaramedoch
byggauppennationellochpåsiktinternationellledande
logistikforskning. Efter drygt 20 år i näringslivet har
jag samlat påmig enhel del erfarenheter, främst från
olikachefspositionerpåföretagverksammainomtredje-
partslogistik,transportochdistribution.Minambitionär
att denna erfarenhet ska komma forskningen till godo. 
Detskablimycketspännandeochintressantattfördjupa
mig i några av logistikens mångfasetterade område. 
 Någraavde forskningsområdensom jagkommeratt
intresseramigmeraförär:

• Skapandetaveffektivaförsörjningskedjorgenom 
 utvecklade leverantörsrelationer 

• Företagensansvarförhållbarutvecklingochmiljövid
 utformningavsinaförsörjnings-ochdistributions 
 strukturer

• Kostnadskalkyleringochprissättningavlogistiktjänster

• Distributionsstrukturerförkonsumentprodukter

• GävleregionensomMellansverigeslogistiknavoch
 dess roll i regeringens satsning på gröna korridorer 

• Organisationsformerochstyrsystemsinverkanföratt
 byggaförsörjningskedjorochdistributionsstrukturer

• HurGIS,Geografiskainformationssysten,kanvara
 med och effektivisera logistiken.

Att vara med och  
bygga upp ledande  
logistikforskning vid 
Högskolan i Gävle
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Produktionslyftet  
– Lean som  
utvecklingsväg

matz  Lenner
tekn.  doktor  Professor

matz . lenner@hig.se 

070-841 84 14

K o m P e t e n S o m r å d e n :

•	Produkt ionsteknik

•	Mater ia l

• 	Leanprodukt ion

Densvagaste länkenäroftademindreochmedelstora
företagen.Deäristorutsträckningnödvändigaleveran-
törer till de stora globala företagen, samtidigt som de i 
många fall saknar egen kraft att utveckla sina produk-
tionsprocesser till att hålla världsklass. För att stärka
dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som 
krävsbehövsenstorochsamladnationellsatsning.Detta
ärProduktionslyftetsavstamp.
 Medlångsiktigtillämpningavfilosofier,principeroch
metoderisamordnadeproduktionssystem,läggsengrund
förhållbar tillväxtochökadsysselsättning.Erfarenheter
visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling 
ihelaföretagetkangemycketgottresultatpåkortsikt,
menärännuviktigarelångsiktigtsett.
 Produktionslyftetarbetarmed fokuspå företagmed
30–250anställda,förattstödjaochinspireraföretagen
att satsa på att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige.  
Härigenomärambitionenattstödjasvenskindustriattnå
enhållbartillväxt.

Enhuvudcoachochenbiträdandecoachutsesisamråd
med företaget. En eller bägge av dessa genomför var-
annan veckaworkshoppar, handledning och stöttning i
övrigt för att introducera, stimulera och driva på införan-
detavöverenskomnaprinciper,arbetssättochmetoder.
Videttantaltillfällenmedverkarocksåandraexperterför
olikaspecifikaaktiviteter.

Underdetinledandekvartaletutarbetasochetableras:

• Vägledandeprinciperförföretagetsframtida 
 produktionssystem

• Samsynkringdeproblemsomskafokuserasi 
 företagetförändringsarbete

• Arbetssättiföretagetsstyrgruppförattdriva 
 förändringsarbetet

• Handlingsplanfördetfortsattaarbetet

• Enpilotgruppförförstainförandeavprinciper, 
 arbetssättochmetoder

• Mätetalochmålförattföljaupparbetet.

Läsmerpåwww.produktionslyftet.se

Inom	svensk	industri	finns	en	betydande	 
produktivitetspotential som kan och 
behöver utvecklas. 
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K O n TA K T :

Gunnar 	Herd in
Bi t rädande Centrumföreståndare

Senior  rådgivare

Supply  Chain  management

Pro jekt ledning

gunnar.herd in@hig.se

076-020 7600

L i l i 	André
Kommunikatör, 

l i l i .andre@hig.se

070-553 15 99

U l f  nät ter lund
Senior  rådgivare

Supply  Chain  management

Pro jekt ledning

ul f.net ter lund@hig.se

070-684 90 11
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Högskolan i  Gäv le

Kungsbäcksvägen 47 •  801 76 Gäv le  •  026-64 85 00
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