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Logistikforskning i Gävle för global konkurrenskraft
I forskningsprojektet ”Design av globala försörjningskedjor”
kartläggs hur företag lyckas hålla ihop forskning/utveckling ,
produktion, logistik och kunskapsöverföring när verksamheter är
spridda på många olika håll i Sverige och utomlands. Kanske i länder
som ligger närmare företagets kunder, eller har lägre kostnader än
Sverige.
- Global konkurrenskraft förutsätter att svenska industriföretag klarar
av att hantera och smälta samman sina verksamheter i Sverige och
utomlands, säger Professor Lars Bengtsson vid Högskolan i Gävle HiG.
En av många framgångsfaktorer som ska analyseras är hur den
tekniska utvecklingen påverkar var i världen företag väljer att
lokalisera sig och hur effektiva försörjningskedjor byggs upp. Det
görs t.ex. genom att jämföra Ericssons produktion och distribution av
basstationer med hur den kinesiska konkurrenten Huawei klarar sin
globala närvaro.
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- Ytterst syftar vår forskning till att öka och sprida kunskapen om vad som
är avgörande för att utflyttning eller outsourcing ska fungera, och omvänt,
när det är klokare att inte outsourca utan istället behålla verksamheten i
Sverige eller helt i egen regi. Det finns ju ett ständigt tryck att minska
kostnader. Det ska vägas mot behovet att samtidigt integrera och få
verksamheter på olika håll att verkligen kunna samarbeta med varandra,
förklarar Lars Bengtsson.
Forskningsprojektet ”Design av globala försörjningskedjor” drivs med hjälp
av pengar från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Det är CLIP Centrum för Logistik och Innovativ Produktion - vid Högskolan i Gävle
som genomför det i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och
Kungliga tekniska högskolan.
CLIP, som också är representerat i Mellansveriges Logistiknav, har en
forskningsportfölj som för närvarande innehåller nio olika projekt som ur
olika aspekter syftar till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.

