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Forskning och utveckling
för ökad konkurrenskraft inom CLIP
Logistiska metoder och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för
att utveckla konkurrensförmåga och effektivitet i företag och organisationer.
Behoven av att finna nya distributions- och produktionslösningar som är miljö
mässigt hållbara är påtagliga för såväl globalt aktiva industriföretag som för
kommuner och landsting. En satsning på forskning, utveckling och högre utbildning inom logistik och innovativ produktion utifrån ett hållbart perspektiv är
därför strategisk viktig för att utveckla regionens näringsliv.
Det är mot denna bakgrund som FoU-centrum CLIP – Centrum för logistik
och innovativ produktion – etablerats vid Högskolan i Gävle. CLIP har som mål att
utveckla och sprida kunskaper om effektiv logistik och innovativa produktionssystem i samarbete med företag och organisationer. Verksamheten är indelad i
fyra områden: näringsrelevant forskning och utveckling, företagsanpassad utbildning, nätverk, kompetensstöd och kunskapsspridning i nära samverkan med
partner i näringslivet.
Partners
• Näringsliv
• Region

FoU projekt
• Logistik
• Innovativ produktion

CLIP
Utbildning
• Kurser och program
• Studentarbeten
• Uppdrag

Kunskapsnätverk
• Kompetensstöd
• Konferenser
• Seminarier

I den här skriften presenteras CLIP:s medarbetare, forskningsprojekt och övriga
aktiviteter. Genom detta vill vi uppmana Er att ta kontakt med oss för en dialog
kring hur vi tillsammans kan utveckla Er logistik och produktionsverksamhet på
ett innovativt sätt.
Lars Bengtsson
Professor oc h f öreståndare f ör C LIP
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Hur ska svenska industriföretag konkurrera framöveroch
hur ser egentligen alternativen ut? Globaliseringen och
teknologiutvecklingen utsätter svenska industriföretag för
ett starkt spänningsfält. Å ena sidan finns ett starkt tryck
på utlokalisering av svensk produktion och utveckling till
regioner med lägre löner, kostnader och växande marknader. Å andra sidan förutsätter teknologidrivna utvecklings- och innovationsprocesser intim kommunikation
och ett nära samspel mellan specialiserade kunskapsområden.
Framgångsrika innovationsprocesser ställer höga krav
på interaktion, integration och samlokalisering av nyckelfunktioner inom och mellan produktion och utveckling. Hur
denna spänning mellan samtidiga krav på separation och
integration ska lösas är en nyckelfråga för fortsatt utveckling av industriell produktion i Sverige.
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Utgångspunkten i det här projektet är att det inte räcker
med utveckling av resurssnål produktion eller kundanpassad produktion som alternativ till outsourcing och
utlokalisering.
Utmaningen är snarare att kombinera kostnads
effektiva produktionslösningar med högteknologisk och
kunskapsintensiv produktion. Detta innebär ett behov
av att bygga produktionsnätverk och försörjningskedjor
som kombinerar produktionsenheter lokaliserade i lågkostnadsländer med svenska enheter där avancerad
produktions- och industrialiseringskompetens är sam
lokaliserade med teknologi- och produktutvecklingsfunktioner. En andra utmaning är att utveckla samarbetsformer som på ett effektivt sätt integrerar de
kompetenser som är spridda mellan olika enheter i
produktionsnätverket. Det understryker den betydelse

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.

som kunskap om avancerade produktions- och logistiksystem har för framgångsrika utvecklings- och innovationsprocesser.
I projektet genomförs fallstudier av globalt verksamma
industriföretag och en internationell enkätundersökning
för att klargöra hur olika faktorer styr utformningen av
globala försörjningskedjor. Projektet analyserar särskilt
hur sådant som teknologiutveckling, krav på kunskaps
integration i försörjningskedjor samt ekonomistyr
L a rs B e ngts s o n
P r of e s s o r o ch f ö re s t ån d are för CLIP
l a r s . b e n g t s s o n @ h i g. s e
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systemens utformning påverkar produktionsstrategier
och lokalisering. Projektets resultat summeras i en
modell som tydliggör produktionsstrategier och vägval vid utformningen av globala produktionsstrategier
för svenska industriföretag. Projektet genomförs av
forskare vid Högskolan i Gävle i samarbete med KTH
och Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av
Vinnova.

Kompetensområden:

•
•
•
•
•

Innovati onsl edni ng
P rodukti onsstrategi er
Suppl y C hai n M anagement
L ean produkti on och organi sati on
Strategi skt i nköp och outsourci ng

3

Inköp för ökad konkurrenskraft
– En internationell studie
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
till inköp av olika produkter och tjänster, i de flesta fall
representerar kostnaderna mer än hälften av försäljningsvärdet och i vissa fall upp mot 90 procent. Det
innebär att det sätt som företag styr och organiserar
inköpsverksamheten på får en avgörande betydelse
för företagens konkurrensförmåga. Huvudfrågan är då
vilka inköpsstrategier och arbetssätt som är mest framgångsrika? Vilka logistiklösningar och inköpsmetoder
tillämpas i de effektivaste företagen?
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
och fås att bidra till utveckling av nya produkter, tjänster
och marknader?
Inköps strategiska roll är kärnan i den internationella enkätstudie IPS – Internal Purchasing Survey.
Enkäten genomförs i samarbete mellan 13 universitet
från Europa, USA och Canada. Den svenska delen av
projektet genomförs av Högskolan i Gävle, KTH och
Linköpings Universitet. Hittills har enkätsvar samlats in
från 675 företag, varav 150 svenska. Enkätsvaren beskriver affärs- och inköpsstrategier, de inköpsmetoder
och tekniker som används, kompetens och organisation
inom inköp, former för leverantörssamverkan i produktoch produktionsutveckling samt hur företagens prestationer och resultat utvecklats.
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Enkätresultaten kommer därmed att kunna ge svar på
frågan vilka strategier och metoder som har bäst effekt på företagens prestationsutveckling i termer av
effektivitet, flexibilitet och innovationsförmåga. Studien
kan också bidra till att urskilja framgångsrika inköps-,
logistik- och produktionsstrategier för svensk industri
genom att vi gör internationella jämförelser.

L ars Bengtsson
Professor och föreståndare för C LI P
lars.bengtsson@hig.se
070-631 23 91

Jahn Öberg
Civilekonom, forskarstuderande
och affärsutveckl i ngskonsul t
jahn.oberg@hig.se
070-663 67 14
Kompetensområden:

• A ffärsutveckl i ng i S M E
• S M E nätverk

Företagssamverkan för ökad konkurrenskraft
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.

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. Därför bör samverkan ses som ett kompletterande och ofta
nödvändigt verktyg för utveckling.
En övervägande del av de satsningar på företagssamverkan 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 därför 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.

5

Leverantörssutveckling
– en väg till konkurrensfördelar?
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.

SME-företag inom tillverkningsindustrin är många gånger
helt eller delvis beroende av en större kund och måste
därför anpassa sig till kundens önskemål och krav. Men
vad händer om den lilla underleverantören till en stor
stålproducent inte längre klarar av att uppfylla alla de
nya krav som ställs? Ett alternativ är att byta leverantör,
men ett mer produktivt och i det långa loppet även ett
mer lönsamt alternativ är leverantörsutveckling.
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Leverantörsutveckling går allt mer mot processintegrering och optimering genom samverkan mellan kund och
leverantör, men också mot en leverantörsrationalisering
där fler av de större industrierna börjar använda sig av
ett fåtal huvudleverantörer. Dessa måste i sin tur arbeta upp goda relationer till ett flertal underleverantörer.
Här kan det uppstå en motsättning mellan hur leverantörerna och kunden ser på situationen. Den större

kunden vill gärna se en specialisering i leverantörsledet
medan huvudleverantörerna många gånger vill bredda
sin egen kompetens. Risken blir då stor att det sker en
utslagning i underleverantörsledet i stället för en lokal
och regional tillväxt i SME-företagen.
Det blir då viktigt att hitta en effektiv modell för
leverantörsutveckling. Inte minst för att trygga de lokala
och regionala SME-företagens existens och de stora
kundernas kompetensbehov, men också för att behålla
befintliga jobb och skapa nya arbetstillfällen lokalt och
regionalt. CLIP genomför projektet i samverkan med
Triple Steelix och därtill knutna företag. Under 2011
startar en pilotstudie i samarbete med SSAB i Borlänge.

Marj o Särki m äki
Logi sti kkonsul t
marj o.sarki maki @l ogi sti kkraft.se
070-651 82 82
Kompetensområden:

• Logi sti k
• Verksamhetsutveckl i ng
• Lean Produkti on

Lennart Söderberg
Tekn. magister, forskarstuderande
näri ngsl i vsutveckl are i S andvi kens kommun
l ennart.soderberg@hi g.se
070-672 11 04
Kompetensområden:

• S uppl y C hai n M anagement
• Logi sti kutveckl i ng i S M E
• Lönsamhetsanal yser och kostnadskal kyl er
• A ffärsutveckl i ng i S M E
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Ansvar för människa och miljö
i storföretagens försörjningskedjor
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.

Studier genomförda av SIS, Swedish Standards Institute,
visar att svenska konsumenter tycker att det är viktigt
att de produkter eller tjänster de köper är etiska och
främjar samhället och miljön. 85 procent kan tänka sig
att betala mer för en vara från ett företag som arbetar
aktivt med socialt ansvarstagande.
När denna typ av ekonomiska fördelar av hållbarhetsarbetet har uppmärksammats, har företagens engagemang i ansvarsfulla investeringar ökat. Hur det ser
ut på den industriella marknaden inom storföretagens
SC är däremot inte lika uppmärksammat.
Då kraven från samhället har ökat, har företagens
ansvar utvecklats från ett frivilligt åtagande till ett nödvändigt krav för att uppnå konkurrenskraft på mark-
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naden. Detta gäller i hela produktionsprocessen och
kräver att synen på hållbarhetsarbete sprids vidare i
företagens SC.
Hur företagen kan påverka andra företag inom SC
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
inom SC på andra marknader är svag, kan det leda till
minskad trovärdighet för koncernen med bidragande
försämrad konkurrenssituation.
Inom CLIP kommer delstudier att genomföras med
inriktning mot storföretag på den internationella marknaden. Dessa inriktas på de krav som storföretaget

anpassar sig till då det gäller hållbarhetsarbetet inom
globala SC samt hur lokala dottersbolag arbetar för att
uppfylla kraven och slutligen hur företag som ingår i SC
arbetar med dem
Vi har i våra respektive avhandlingsarbeten forskat
om hur stora och medelstora företag tar ansvar för
människa och miljö. Kaisu har studerat företagens
miljöledningsarbete från ett tekniskt perspektiv. Agneta
har studerat företagens sociala ansvarstagande utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.

K ai su S a mma l i sto
Tekn. Doktor
kai su.sammal i sto@hi g.se
070-608 13 33
Kompetensområden:

• Mi l j öl edni ng
• Hål l bara försörj ni ngskedj or
• Affärsutveckl i ng i S M E
• P roj ektl edni ng

A g ne ta S undstr ö m
Fil . Doktor
agneta.sundstrom@hi g.se
070-644 96 18
Kompetensområden:

• Mi l j öl edni ng
• Hål l bara försörj ni ngskedj or
• P roj ektl edni ng
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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.

Be ngt Ha l l i ng
Fi l . Magi ster och forskarstuderande
bengt.hal l i ng@hi g.se
026-64 88 24
Kompetensområden:

• Häl sa
• Lean produkti on
• Organi sati on och l edarskap

Konceptet Lean med bakgrund i Toyota Production
System (TPS), har spridits över världen och Lean har
nu börjat användas inte bara inom olika former av industrier, utan även i tjänste- och vårdsektorn. Trots att
Toyota varit öppna med information om TPS, många
konsultföretag är verksamma inom området Lean, och
många verksamheter på olika platser i världen påbörjat
en ”Leanresa” visar forskning att ett fåtal lyckas med att
införa Lean. Forskning visar på att runt 10% lyckas, med
andra ord misslyckas hela 90%. Detta förhållande visar
behovet av forskning om införande av Lean för att bättre
förstå vilka hindrande och stödjande faktorer som finns
då detta skulle kunna leda till strategier, vilket i sin tur
skulle kunna öka möjligheten för att framtida Leansatsningar lyckas och detta är syftet med forskningsprojektet
Införande av Lean.
Forskningen bedrivs vid ett större industriföretag och
ett sjukhus, vilka båda arbetar med att införa Lean i sina
verksamheter. Forskningen syftar till att följa införandet av
Lean vid de två verksamheterna och genom intervjuer med
personal på olika befattningar och observationer samla
kunskap om processen och dess effekter. Forsknings
rojektet beräknas pågå i cirka 3 år. Det som hittills framkommet inom projektet, är att svårigheter och problem
med införandet av Lean är likartade för industriföretaget
och sjukhuset. Sammanfattande skulle det kunna beskrivas som att utmaningen ligger i att:
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• Få samtliga involverade i verksamheten att se nyttan
med Lean och vilja arbeta enligt Leankonceptet.
• Ge alla i verksamheten kunskap om Leankonceptet
och hur det skall införlivas i den egna dagliga verksamheten.
• Att skapa stödjande strukturer som gör det möjligt
att i det dagliga arbetet arbeta enligt konceptet.
Detta handlar om faktorer som ledarskap och medarbetar
skap, kunskap och förmåga, kultur och strukturer samt
resurser och tid. Resultat i forskningsprojektet tidiga skede
indikerar att tiden som behövs för införandet av Lean
underskattas. Att Lean i början ses som en verktygslåda
men att processen med införandet skapar behov av ett
bredare perspektiv på Lean och detta ställer krav på ett
ledarskap som är deltagande och stödjande.
Det finns även indikatorer på att i början av Lean införandet ses det som ett projekt men att det bör betraktas som en process utan slut. Sammanfattande skulle
det kunna beskrivas som att Lean handlar om ett sätt
att tänka och handla och att det är människorna i verksamheten som är ”motorn” som driver Lean-arbetet och
”motorn” behöver köras in och justeras för att fungera
optimalt. Att Trimma in ”motorn” i organisationen för
att få Lean-införandet att bli framgångsrikt är viktigt
och hos Toyota har bland annat uttryckts med Develop
people first.

Ledningsprocesser
vid införande av Lean
Att införa Lean i företag och organisationer 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.

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

J o na s Re nstr ö m
MSc, forskarstuderande
O rgani sati onsutveckl are, S andvi k A B
jonas.renstrom@sandvi k.com
070-647 92 55
Kompetensområden:

• L edarskap
• Organi sati onsutveckl i ng
• L ean Produkti on
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Logistikplattform
för mindre
systemleverantörer
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.

Med globaliseringen ökar konkurrensen för mindre
uppdragstillverkande företag. Kraven på de leverantörer
som blir kvar ökar. Med kontinuerliga effektiviseringar
förväntas man ge prisreduktioner i en högkvalitativ och
flexibel tillverkning. Ett val för leverantören kan vara
att utveckla de förmågor som behöver stärkas för att
legotillverkande företag ska kunna utvecklas till system
leverantörer. Mekanotjänst i Järvsö, som står bakom
forskningsprojektet, har gjort det valet.
Här är det viktigt att fördjupa kunskaperna om hur
logistiksystem kan utformas.
Genom kund- och leverantörsenkäter, workshops
och intervjuer har de ökande kraven kartlagts. Studier
av hur leverantörer möter dessa krav visar på olika steg
mot systemlevererande förmåga. Vilka operativa strategier kan stödja utvecklingen? Vad innebär detta för
leverantörens organisation och kompetens?
Ledningens roll och inställning till förändrings
arbetet har stor betydelse, liksom hanteringen av
relationer internt och externt. Att säkerställa grundläggande förmågor som leveransprecision och kvalitet är
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, resursutnyttjande och lönsamhet för aktörerna i leverantörsnät
verken är en stor utmaning för mindre företag.

I nga -L i l l C a r l sso n
Forskarstuderande och
affärsutvecklare i M ekanotjänst Industrier
i nga-l i l l .carl sson@mekanotj anst.se
070-341 31 29
Kompetensområden:

• A ffärsutveckl i ng
• S uppl y C hai n M anagement
• Logi sti kutveckl i ng i S M E
• Lean produkti on
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Simulering av
logistiska system
Simulering kan vara ett kraftfullt verktyg för
att optimera och effektivisera logistikflöden.
I det här projektet är syftet att vidare
utveckla och tillämpa simuleringsteknik på
befintliga och planerade logistiska system i
olika företag.

Mi ng Zh ao
Te k n . D o k t o r
m i n g. z h a o @ h i g. s e
026-64 88 17
Kompetensområden:

• Kva l i t e t s l e d n i ng
• Til l f ö r l i t l i g h e t
• Simu l e r i n g av l o g i s t i ksystem

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
resultatbedömning av ett logistiksystem kan förverkligas.
Fokus ligger på frågor som exempelvis datorstödd ut
veckling av långsiktiga strategier och logistiska policyer,
prestandamätningar, test och utvärdering av olika
scenerier inom Lean på såväl industrier som sjukvårds
inrättningar samt utbildning och praktik i att arbeta med
dessa datorsimuleringar.
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Design av globala
försörjningskedjor
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 följaktligen mindre viktigt i förhållande till hur
man hanterar hela försörjningskedjan.

Detta betyder däremot inte att den egna produktionskompetensen skulle sakna betydelse, utan snarare att denna
är utspridd både geografisk och organisatoriskt. Tidigare
forskning har dessutom visat att produktionskompetensen 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 variationen i efterfrågan är, tillgången på råmaterial, samt hur ny
och innovativ produkten är. I denna studie beaktas särskiljt 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:
radiobasstationen 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
jämförelse kommer även fallstudier att göras på andra
globala företag.
Ro bi n vo n Ha a r tma n
Tekn. l i c och forskarstuderande
robi n.vonhaartman@hi g.se
073-241 49 39
Kompetensområden:

• S uppl y C hai n M anagement
• Produkti onsstrategi er
• Logi sti knätverk
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Projektet studerar olika materialplaneringsmetoder och
vilka faktorer som är viktiga att beakta vid val av metod.
I MRP skapas traditionella inköpsorder beroende
bland annat av prognoser och andra data. Dock kan det
finnas vissa begränsningar med denna metod när det
gäller till exempel flexibilitet och leveransservice. Ändras
exempelvis produktionsplanen är det bra om motsvarande behov av råmaterial också anpassas så överlager
eller materialbrister inte uppstår. Detta kan MRP ha svårt
att matcha. MRP kan också innebära onödig administration och ibland upplevas som krångligt.
Andra system är t ex varianter av Vendor Managed
Inventory, VMI, där leverantören har ansvaret att sköta
påfyllning av material utan att traditionella order skapas.
Vidare finns så kallade kanbanlösningar med avropsorder direkt från produktionen. Gemensamt för dessa
metoder är att de är förbrukningsstyrda, ger bra förutsättningar för flexibilitet och leveransservice samtidigt
som de är relativt enkla att förstå och använda. Det råder förstås olika förutsättningar för olika företag när det
gäller olika material och leverantörer varför det kan vara
betydelsefullt att tillämpa olika metoder i ett företag,
med målet att uppnå en effektivare materialförsörjning.

S te fa n Er i k sso n
Civilingenjör och forskarstuderande
stefan.eri ksson@hi g.se
026-64 81 06
Kompetensområden:

• M ateri al hanteri ng och l ager
• Lönsamhetsanal yser och kostnadskal kyl er
• Logi sti kprocesser och organi sati on
• Proj ektl edni ng

Materialplanerings
metoder för effektivare
materialförsörjning
Ett mycket vanligt sätt att fylla på material till sitt
råvaru- och komponentlager är genomden 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 materialplaneringsmetoder är lämpliga.
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Innovationsprocesser
i mindre företag
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 problemlösning åt kunder. Innovation i mindre företag
handlar också främst om att lösa kunders
problem med hjälp av nya produkter och
tjänster.

Lars L ö f q v i s t
Te k n . l i c o ch f o r s k a r s t u d eran d e
la r s . lo fqv i s t @ hi g.s e
070-741 04 52
Kompetensormåden:

• In n ova t i o n s l e d n i ng
• Af f ä rs u t v e ck l i ng i S M E
• P r o d u k t ut v e ck l i ng
• P r o d u k t de s i g n
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Jag undersöker hur mindre företag tar fram nya
produkter och tjänster. Målet är att förstå hur nya produkter och tjänster skapas från idé till marknad samt hur
mindre företags innovationsprocesser kan underlättas
och effektiviseras.
Goda idéer till nya produkter och tjänster finns i överflöd i mindre företag, men resursbrist förhindrar ofta att
de förverkligas. De resurser som finns används i regel
till att få företagen att fungera på daglig basis. Men
trots knappa resurser så utvecklas ändå nya produkter
och tjänster.
Hur går då detta till? För att utveckling ska ske är
relationer med utomstående aktörer avgörande och
befintliga kunder är de viktigaste. Gratis kunskap och
resurser, men även arbetsinsatser, som behövs för att
utveckla nya produkter och tjänster, fås därifrån. Utvecklandet av nya produkter och tjänster sker informellt,utspritt i tiden och sällan på ett systematiskt sätt. Dagligt
arbete och utvecklingsarbete vävs även samman för att
utnyttja befintliga resurser mer effektivt.
Inom ramen för CLIP fördjupar jag mina studier
genom att undersöka hur innovationsprocesser kan
utvecklas, underlättas och effektiviseras utifrån mindre
företags speciella karaktäristik och förutsättningar.

Syftet med projektet är, nyckelfaktorerna styr, när före
taget effektiviserar och hanterar försörjningskedjan.
Projektet inkluderar bland annat i besök och intervjuer
på deras enhet i Shenzhen, Kina. Slutligen görs jäm
förelser med företag i Europa.

Wei ho n g Wan g
Te k n . D o k t o r
we ih o n g.wa n g @ hi g.s e
026-64 87 67
Kompetensområden:

• Su p p l y C h a i n M a na g e men t
• L o g is t i k s t ra t e g i e r o ch a ffärsmod eller
• L o g is t i k pr o c e s s e r o ch o rg an isation
• L o g is t i k nä t v e r k

Huaweis
försörjningskedja
– något att lära från?
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 jämföra resultatet med erfarenheter från motsvarande europeiska företag.
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Rol an d He llb erg
Te k n . D o k t o r
r o la n d .h e l l b e rg @ hi g.s e
0 7 3- 4 6 0 7 4 4 6
Kompetensområden:

• L ogi s t i k p r o c e s s e r o ch org an isation
• Di s t r i b u t i o n s l o g i s t i k
• Mat e r i a l h a n t e r i n g o ch lag er
• Tra ns po r t s y s t e m

Att vara med och
bygga upp ledande
logistikforskning vid
Högskolan i Gävle
Världens begränsade resurstillgångar
och handelns allt mer accelererande
miljöpåverkanär något som företagare
och konsumenter måste förhålla sig till.
De företag som tar ett djupt ansvar för
hållbar utveckling och miljö vid uppbyggandet av sina försörjningskedjor
och distributionsstrukturer kommer
troligen att vara en vinnare i längden.
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Ett företags uppbyggnad av sina försörjningskedjor blir allt
mer avgörande för dess innovationsförmåga, kostnadsstruktur, dynamik och marknadstillgång. Det är uppenbart
att den strategiska betydelsen av logistiken i näringslivet
har ökat och den fortsätter att öka i takt med en ökad och
snabbt föränderlig globaliserad spelplan.
I ett mera nationellt perspektiv är logistik och försörjningskedjor ett grundelement som i stor utsträckning avgör
företagens förmåga att positionera sig på marknaden och
för att nå ut till sina kunder på ett effektivt sätt.
Logistikforskningen har visat på hur viktigt det är att
skapa tvärfunktionella processer för material- och produktflöden, men hur många företag har faktiskt organiserat sig
med tydligt processansvar? När en organisation skapar en
strategi för sina försörjningskedjor och sin distributionsprocess, hur kan planen realiseras om organisationsform
och uppföljningssystem inte stödjerstrategin?
Den samlade kompetensen vid Högskolan är betydande
och det känns väldigt motiverande att få vara med och
bygga upp en nationell och på sikt internationell ledande
logistikforskning. Efter drygt 20 år i näringslivet har
jag samlat på mig en hel del erfarenheter, främst från
olika chefspositioner på företag verksamma inom tredjepartslogistik, transport och distribution. Min ambition är
att denna erfarenhet ska komma forskningen till godo.
Det ska bli mycket spännande och intressant att fördjupa
mig i några av logistikens mångfasetterade område.
Några av de forskningsområden som jag kommer att
intressera mig mera för är:
• Skapandet av effektiva försörjningskedjor genom 		
utvecklade leverantörsrelationer
• Företagens ansvar för hållbar utveckling och miljö vid 	
utformning av sina försörjnings- och distributions		
strukturer
• Kostnadskalkylering och prissättning av logistiktjänster
• Distributionsstrukturer för konsumentprodukter
• Gävleregionen som Mellansveriges logistiknav och 	
dess roll i regeringens satsning på gröna korridorer
• Organisationsformer och styrsystems inverkan för att 	
bygga försörjningskedjor och distributionsstrukturer
• Hur GIS, Geografiska informationssysten, kan vara 	
med och effektivisera logistiken.

Produktionslyftet
– Lean som
utvecklingsväg
Inom svensk industri finns en betydande
produktivitetspotential som kan och
behöver utvecklas.

Matz L en n e r
Te k n. D o k t o r P r o f e s s o r
m a t z . l e n n e r @ h i g. s e
070-841 84 14
Kompetensområden:

• P r odu k t i o n s t e k n i k
• Ma t e r i a l
• L e a np r o d u k t i o n

Den svagaste länken är ofta de mindre och medelstora
företagen. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i
många fall saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser till att hålla världsklass. För att stärka
dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som
krävs behövs en stor och samlad nationell satsning. Detta
är Produktionslyftets avstamp.
Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och
metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund
för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter
visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling
i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt,
men är ännu viktigare långsiktigt sett.
Produktionslyftet arbetar med fokus på företag med
30 – 250 anställda, för att stödja och inspirera företagen
att satsa på att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige.
Härigenom är ambitionen att stödja svensk industri att nå
en hållbar tillväxt.

En huvudcoach och en biträdande coach utses i samråd
med företaget. En eller bägge av dessa genomför varannan vecka workshoppar, handledning och stöttning i
övrigt för att introducera, stimulera och driva på införandet av överenskomna principer, arbetssätt och metoder.
Vid ett antal tillfällen medverkar också andra experter för
olika specifika aktiviteter.
Under det inledande kvartalet utarbetas och etableras:
• Vägledande principer för företagets framtida
produktionssystem
• Samsyn kring de problem som ska fokuseras i 		
företaget förändringsarbete
• Arbetssätt i företagets styrgrupp för att driva
förändringsarbetet
• Handlingsplan för det fortsatta arbetet
• En pilotgrupp för första införande av principer,		
arbetssätt och metoder
• Mätetal och mål för att följa upp arbetet.
Läs mer på www.produktionslyftet.se
19

K o n takt :

Gu n n a r Herd in

Li l i A ndré

Ul f Nä tte r l und

Bi t rä da n d e C e n t r umförestån d are

Kommu n ikatör,

S eni or Rådgi vare

S e n i o r R å dg i va re

lili.an d re@hi g.se

S uppl y C hai n Management

S u p p l y C h a i n M a na g emen t

0 7 0 -5 5 3 1 5 99

Proj ektl edni ng

Pr o j e k t l e dn i ng

ul f.netterl und@hi g.se

g un n a r.h e rd i n@ hi g.se

070-684 90 11

07 6 - 0 2 0 7 6 0 0
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S amarbe t spar t n ers o ch f i n a n si ä rer
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H ö gs ko l a n i Gävl e
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