Vår forskning
och utveckling
bidrar till
nyindustrialisering

CLIP:s forskning och utveckling
bidrar till nyindustrialisering
Trenden mot digitalisering och industri 4.0 har ökat intresset för industriell
förnyelse och frågor kring hur företag ska bli mer konkurrenskraftiga.
Behovet av teknisk-organisatorisk utveckling finns både inom enskilda företag
och i samarbetet mellan olika företag. Framtida konkurrenskraft bygger i allt högre
utsträckning på företagens förmåga att utveckla, producera och distribuera nya
produkter och tjänster i nära samspel med externa partner och företag.
Nyindustrialiseringstrenden medför att kunskaper om logistiska metoder och innovativa
produktionslösningar blir allt viktigare. Ett grundkrav numer är att distributions- och
produktionssystemen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid,
vilket ställer krav på strategiska val och nya innovativa lösningar. Hur de nya hållbara
produktionssystemen ska utformas är dock till stora delar oklart. Hur ska t ex de möjligheter
som digitalisering och automatisering innebär kombineras med den tradition av decentralisering, teamarbete och systematiskt förbättringsarbete som finns etablerade i svenska
industriföretag. Hur de nya logistik- och produktionssystemen kan utformas för företag med
olika resurser och olika roller i kedjan (t ex för leverantörer) är också centrala frågor.
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Det är mot denna bakgrund som FoU-centrum CLIP – Centrum för logistik och innovativ
produktion – finns etablerat vid Högskolan i Gävle. CLIP har som mål att genom forskning,
utbildning och coachning bidra till mer effektiva, hållbara och innovativa logistik- och i samverkan med företag och organisationer.
Verksamheten inriktas på fyra områden; Hållbar logistik, Human Lean, Innovations
processer samt Leverantörsutveckling. Inom varje område finns aktiv forskning, utbildning
och coachning som sker i samverkan med partner utanför CLIP.
I den här skriften presenteras CLIP:s medarbetare, forsknings- och utvecklingsprojekt
och övriga aktiviteter. Genom detta vill vi uppmana Er att ta kontakt med oss för en dialog
kring hur vi tillsammans kan utveckla Era logistik- och produktionssystem och övriga aktivi
teter inom de fyra områdena på ett hållbart och innovativt sätt, och samtidigt bidra till
nyindustrialiseringen i Sverige.
Lars Bengtsson
PR OF ESSOR OCH FÖ R E S TÅ N D A R E FÖ R C LI P
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Införande av Lean

Bengt Halling
MSc (Pedagogik inriktning hälsa),

Studier visar att omkring 90 procent
av alla Lean-satsningar misslyckas.
Det beror ofta på brister i införandet.
I det här projektet är målet att
urskilja de faktorer som hindrar
respektive bidrar till ett lyckat
införande av Lean.

Konceptet Lean med bakgrund i Toyota Production
System (TPS), har spridits över världen och Lean används inte bara inom olika industriföretag, utan även
inom tjänste-, utbildnings- och vårdsektorn. Men trots
att Toyota varit öppen med information om TPS, många
konsultföretag är verksamma inom området Lean, och
många verksamheter på olika platser i världen påbörjat
en ”Lean-resa” visar forskning att enbart runt 10% lyckas
med att införa Lean. Att upp mot 90% misslyckas pekar
på behovet av forskning om införande av Lean för att
bättre förstå hindrande och stödjande faktorer. Sådan
kunskap kan ligga till grund för strategier som kan öka
möjligheterna för att framtida Lean-satsningar lyckas.
Forskningen syftar till att följa Lean-arbetet inom industriföretag och vårdenheter. Genom intervjuer med personal
på olika befattningar och observationer samlas kunskap
om processen och dess effekter. Forskningsprojektet beräknas pågå fram till sommaren 2017.
Det som hittills framkommet inom forskningsprojektet,
är att svårigheter och problem med införandet av Lean
är likartade för industri och vård. Sammanfattande skulle
det kunna beskrivas som att utmaningarna ligger i att:
• Få samtliga involverade i verksamheten att se nyttan
med Lean och vilja arbeta enligt Lean-konceptet.
• Skapa en gemensam och organisationsövergripande
bild av vad Lean är.
• Ge alla i verksamheten kunskap om hur Lean-konceptet skall införlivas i den egna dagliga verksamheten.
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MSc (Folkhälsovetenskap),
Fil. Lic. och forskarstuderande
bengt.halling@hig.se, 070-205 38 89
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Lean production
• Human Lean management and leadership
• Human Lean education
• Coaching in Human Lean
• Workplace Health Promotion

• Att skapa stödjande strukturer som gör det möjligt att
i det dagliga arbetet arbeta enligt konceptet.
Detta handlar om faktorer som ledarskap och medarbetarskap, kunskap och förmåga, lärande och träning,
kultur och strukturer samt resurser och tid. Resultat från
forskningsprojektet indikerar att tiden som behövs för
införandet av Lean underskattas. Vanligt är 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 ”motorn” i organisationen är viktigt för att få Lean-införandet att bli framgångsrikt och
långsiktigt hållbart.
För att poängtera människans roll i Lean har i
forsknings
projektet myntat begreppet Human Lean.
Forskningsprojektet har även resulterat i
etablerandet av ett Human Lean Center
vid Högskolan i Gävle med syfte att vara
Human
en resurs för kunskapsförmedling och
Lean
stöd för organisationer och företag inom
området Human Lean.

Ledningsteamets roll
vid införande av Lean
Med syfte att förbättra konkurrenskraft,
produktivitet och vinstmarginaler
fortsätter företag inom såväl produktions
sektorer som servicesektorer att vända
sig till Lean-konceptet med förhoppningar
om att där hitta lösningar på sina utmaningar.
Denna tendens förefaller fortgå trots
rapporter som poängterar att Lean-konceptet
är långt ifrån enkelt att utveckla eller
implementera i en organisation.

Forskning pekar på att så många som 90 procent av före
tagen inte når uppsatta mål vid försök att implementera
Lean. Ledarskap och chefskap pekas ut som centrala
möjliggörare vid utvecklande av Lean. Det förefaller dock
som om det är inom dessa områden som de största
utmaningarna finns, och att det är inom dessa om
råden som luckor inom litteratur och forskning återfinns.

Jonas Renström

taget Toyota, som ofta ses som ursprunget till
Bilföre

MSc, Fil.lic. och Industridoktorand Sandvik

Lean, b
 eskrivs av vissa som en lärande organisation och
orsakentill Toyotas framgång i att utveckla sitt arbetssätt och sina resultat kopplas till dess förmåga gällande
organisatoriskt lärande.

jonas.renstrom@sandvik.com, 070-647 92 55
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Ledarskap
• Organisationsutveckling
• Lean produktion

Ur ett chefs- och ledarperspektiv innebär organisatoriskt lärande ett kollektivt praktiserande av Lean. Att

lärandegenom att själva praktisera och handleda andra

tillsammans med andra experimentera, reflektera och

i att aktivt praktisera. Detta indikerar tydligt vikten av

problemlösa, är centralt. Inom litteratur påpekas även

senior lednings delaktighet och vilja att själva praktisera i

att trots att Lean-konceptet kan förefalla konceptu-

syfte att bygga kompetens gällande Lean arbetssätt. Här

ellt enkelt så krävs omfattande praktisk erfarenhet och

indikeras att det är mindre viktigt att lära sig om Lean än

dagligt praktiserande för att förstå begreppet och dess

att lära sig att bli en Lean-praktiker.

återverkningar inom en organisation. Detta är något som

Baserat på denna bakgrund är syftet med forskningen

ytterligare bekräftar vikten av seniora chefers involvering

att utforska en Team-baserad ansats till att utveckla led-

och delaktighet, i syfte att bygga egen kompetens, vid

ningskompetens nödvändig för att implementera och

utvecklingen av denna typ av arbetssätt. Utöver detta

utveckla Lean-baserade arbetsätt inom

finns påpekanden och beskrivningar inom forskning

organisationer. Projektet innefattar frågor

gällande Lean som gör gällande att arbetssättet endast

om vad som kan motverka s enior lednings

implementerats eller utvecklats framgångsrikt vid de till-

delaktighet i eller stöd för en utveckling av

fällen då chefer haft vilja och förmåga att aktivt facilitera

Lean-baserade arbetssätt.

Human
Lean
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Svensk industri har många styrkefaktorer men också en
stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt,
hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan

Marjo Särkimäki
Regionsamordnare

KOMPETENSOMRÅDEN:

nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och

Produktionslyftet

• Lean production

bygga samordnade produktionssystem. Erfarenheter visar

Företagscoach Lean/

• Human Lean

att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela

Produktionslyftet

• Logistik

företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är

Marjo@logistikkraft.se

ännu viktigare långsiktigt sett.

070-651 82 82

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program
som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.
Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka
förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Resultaten har överträffat förväntningarna, vilket har utvärderats
grundligt.
Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl
utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och
ständigt förbättras. Processen bygger på principer som
kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar
och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.
En förutsättning för framgång är också en beredskap till
omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Katarina Hansson Andersson
Produktionslyftet

KOMPETENSOMRÅDEN:

katarina.hansson@hig.se

• Le a n Prod uc t ion

070-083 700

• Huma n Le a n
• Le d a rsk a p

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklings
program på 18 månader, ett program som utvecklar före
tagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverknings-

Lean och ledarskap

industrins behov och möjligheter, men även andra företag
som kan tillämpa samma principer är välkomna.
Programmet innehåller utbildning och coachning ba-

Produktionslyftet erbjuder ett utvecklings
program med en framgångsrik och
välutprovad process för att systematiskt
arbeta med utmaningar för ökad
konkurrenskraft.
Utbildning och coachningsstöd möjliggör
för företaget att bygga sin egen förmåga
att utvecklas enligt Lean-principer.

serat på vår standardiserade metodik, ”Sneda Vågen”.
Coachning och workshops genomförs varannan vecka
under första året, därefter var fjärde vecka. En eller flera
personer vid företaget ges en utbildning i Lean på 7,5 högskolepoäng.
Är du intresserad av Lean-utveckling
genom Produktionslyftet
– hör av dig till Marjo!
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Human
Lean

Leverantörsutveckling
– en väg till konkurrensfördelar?
Små och medelstora företag, SME, konfronteras
idag av nya och förändrade krav när den fjärde
industriella revolutionen, Industri 4.0, står för dörren.
Företagen måste behärska en allt mer utbredd
digitalisering av sin verksamhet, vilket samtidigt ställer
högre krav på service, leveranssäkerhet och kortare
ledtider.
Detta projekt har som mål att utveckla en modell
som underlättar en gemensam utvecklingsprocess
hos kund och leverantör för att säkerställa en hög
kvalitet genom hela försörjningskedjan.

Regionala SME inom tillverkningsindustrin är många

Syftet med projektet är att utveckla en effektiv modell för

gångerhelt eller delvis beroende av en större kund och

leverantörsutveckling. Detta för att trygga de regionala

måste därför anpassa sig till kundens önskemål och krav.

och mindre företagens existens och de stora kundernas

Men vad händer om den lilla underleverantören till en stor

konkurrensförmåga, men också för att behålla befintliga

kund inom tillverkningsindustrin inte längre klarar av att

jobb och skapa nya arbetstillfällen lokalt och regionalt.

uppfylla alla de nya krav som ställs? Ett alternativ är att

CLIP genomför projektet i samverkan med Triple Steelix,

byta leverantör, men ett mer produktivt och i det långa

IndustrinsUtvecklings Center (IUC) och därtill knutna

loppet även ett mer lönsamt alternativ är leverantörs

före
tag med målsättningen att skapa ”världens bästa

utveckling.

försörjningskedja”. Under 2016 startade en pilotstudie

Leverantörsutveckling går allt mer mot processintegrering och optimering genom samverkan mellan kund och

i samarbete med SSAB i Borlänge och några av deras
leverantörer inom mekaniskt underhåll.

leverantör, men också mot en leverantörsrationalisering
där fler av de större industrierna börjar använda sig av
ett mindre antal mer ”mogna” huvudleverantörer. Dessa
måste i sin tur arbeta upp goda relationer till ett flertal
regionala och lokala underleverantörer. Processmognad
blir ett allt viktigare kriterium i leverantörsbedömningen då

Lennart Söderberg
Tekn.magister, forskarstuderande,
näringslivsutvecklare i Sandvikens kommun

processintegrering och komplexiteten i informationsflödet

lennart.soderberg@hig.se,

ökar då digitaliseringen blir vardag. Den större kunden

070-672 11 04

vill gärna se en specialisering i leverantörsledet medan

KOMPETENSOMRÅDEN:

huvudleverantörerna många gånger vill bredda sin egen

• Leverantörsutveckling

kompetens. Risken blir då stor att det sker en utslagning
i underleverantörsledet i stället för en lokal och regional
tillväxt i SME-företagen.

• Supply Chain Management
• Affärsutveckling i SME

Leverantörsutveckling
och SCM

• Lönsamhets- och kostnadsanalyser
• Underhållsstrategier och outsourcing
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Revitalisering av svensk produktion
Under en lång tid har tillverkningsindustrins andel av de utvecklade ländernas BNP
minskat i stadig takt, och många har därför ansett att industrin inte längre har så stor
betydelse för ländernas välstånd. Denna syn har däremot förändrats i takt med att alltfler länder,
har lanserat stora satsningar på ”nyindustrialisering”, såsom Tysklands Industri 4.0. Frågorna som
man då kan ställa sig är dels om några konkreta resultat av denna
”nyindustrialisering” finns att skönja, samt hur den tar sig uttryck för svenska företag.

Robin von Haartman
Docent, Tekn.Dr., och Universitetslektor
robin.vonhaartman@hig.se
073-241 49 39
KO M PE T E N S O M R ÅD E N :

• Supply Chain Management
• Produktionsstrategier
• Inköpsstrategier
• Hållbara logistiknätverk

Under senare år har de varutillverkande företagen och

purchasing survey som gäller bl.a. globalt inköp och dess

deras försörjningskedjor förändrats rätt så radikalt fast


effekter på innovation och social- och miljömässig hållbar-

det inte alltid uppmärksammats. Från att själva har stått

het. Den andra gäller European Manufacturing Survey

för en stor del av förädlingsvärdet i nationellt etablerade

(EMS) och fångar tekniker och organisatoriska koncept i

produktionsenheter, har utvecklingen gått mot ett globalt

produktionen i kombination med flytt av produktion. Den

och fragmenterat produktionssystem. I dessa globala

tredje och den fjärde enkäten genomförs i samarbete med

produktionssystem blir de enskilda företagen alltmer spe-

SCB, där SCB sköter datainsamlingen medan forskare

cialiserade, vilket får effekter på både lokal och nationell

på CLIP analyserar svaren. Den ena av dessa enkäter

nivå. Frågor som kan ställas är: hur ska svenska produkt-

handlar om globala värdekedjor och flytt av verksamhet.

enheter hävda sig i den internationella konkurrensen, vil-

Den andrahandar om innovationsverksamhet i svenska

ken roll produkt- och processinnovation har, samt vilken

företag och data har här samlats in från åren 2008, 2010,

roll enheterna kan spela i den globala värdekedjan

2012 och 2014.

Projektet syftar till att kartlägga och analysera aktuella
trender kring svensk produktion, främst genom att

Projektet genomförs av

analyseraomfattande enkätmaterial. Inte mindre än fyra

Robin von Haartman och Lars Bengtsson

olika enkäter analyseras, varav en av dessa dessutom i

i samarbete med två internationella

4 upplagor. Den första av dessa enkäter är International

forskarnätverk (IPS respektive EMS).
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Leverantörsutveckling
och SCM

Snabba innovativa
företag i Kina
Det finns en rad snabbt växande och innovativa företag i
tillväxtekonomier. Ett exempel på sådan företag är kinesiska
Huawei som på kort tid blivit en av de starkaste tillverkarna
i den globala telekomindustrin. Denna typ av företag har
inte bara vuxit snabbt, de har också en innovationsförmåga som gör att de utvecklar nya produkter och tjänster
mycket snabbare än sina konkurrenter i västvärlden. Hur
är det möjligt och vad kan vi lära av dessa företag?
Syfte med projektet är att analysera vad som karaktäriserar snabba innovativa företag och deras produktframtagning samt identifiera de faktorer som möjliggjort
deras snabba tillväxt. Det baseras på studier av innovativa företag i tillväxtekonomier såsom Kina, Turkiet och
Brasilien. Resultaten används som underlag för analys
av olika handlingsvägar för svenskbaserade företag, vilka
strategier som kan utvecklas för att möta den nya kon
kurrensen men också vad som kan läras och vilka sam
arbeten som kan bli möjliga.

Weihong Wang
Tekn.dr och forskare
weihong.wang@hig.se
070-497 01 86
KOMPETENSOMRÅDEN:

Integration av supply chain strategi
och produktlivscykeln
– Supply chain strategier i
nedgången fasen

• Supply Chain Management
• Strategisk outsourcing och leverantörsrelationer
• Logistiska strategier och affärsmodeller
• Innovationsledning i nya ekonomier

När produktens livscykel förkortas, att trycket förändras

Syftet med detta projekt är att undersöka hur kedjan för-

dynamiskt en produkts leveranskedja strategi är en ut-

sörjningsstrategier avser efterfråge-och utbuds osäker

maning. När produkten ändras från en fas till en annan

heter när produkterna går in i nedgången fasen.

genom sin livscykel, är det troligt att produktens osäker-

Studien visar hur ny design försörjningskedjan strategier

het förändras också. Det finns en brist på övergripande

för att passa produkt osäkerheter när produkterna ligger

analys och modeller om hur ny design försörjningskedjan

utanför topp genom en fler fallstudie av fyra utvalda svenska

strategier under varje produkts livscykel, särskilt efter det

företag.

att produkten är på nedgång fas. Om de inte hanteras på
rätt sätt, kan nedgången fasen medföra kostnader i form
av förlorad förlust marknaden, lågt kapacitetsutnyttjande

Leverantörsutveckling
och SCM

och föråldrade lager.
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Med globaliseringen ökar konkurrensen för mindre uppdragstillverkande företag. Kraven på de leverantörer som
blir kvar ökar. Med kontinuerliga effektiviseringar kan
man ge prisreduktioner i en högkvalitativ och flexibel tillverkning. Ett val för leverantören kan vara att utveckla
förmågoratt hantera mer sammansatta systemleveranser i ett bredare åtagande för att konkurrera med annat
än bara priset. M
 ekanotjänst i Järvsö, som står bakom
forskningsprojektet,har gjort det valet.
Här är det viktigt att fördjupa kunskaperna om hur

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 utvecklas
för att legotillverkande företag ska kunna
förvandlas till systemleverantörer med
helhetsåtagande.

logistiksystem kan utformas. Genom kund- och leveran
törsenkäter, 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 förändringsarbetet
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 balan-

Inga-Lill Carlsson
Ek.lic., forskarstuderande och affärsutvecklare
inga-lill.carlsson@aycee.se,

sen mellan kapitalbindning, resursutnyttjande och lönsamhet för aktörerna i leverantörsnätverken är en stor
utmaning för mindre företag.

070-341 31 29
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Affärsutveckling
• Supply Chain Management
• Logistik- och systemutveckling i
leverantörsföretag
• Lean produktion
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Leverantörsutveckling
och SCM

Per Hilletofth
Professor
per.hilletofth@hig.se
0722-26 83 81
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Produktionsstrategi och lokalisering
• Omlokalisering i försörjningskedjor
• Tredimensionell produktframtagning
(produkt, process, försörjningskedja)
• Beslutsstöd inom produktion och logistik

Produktionslokalisering med utgångspunkt
från försörjningskedjan
Syftet med forskningen är att utveckla metoder för utvärdering av produktions-lokalisering
där hänsyn tas till hela försörjningskedjan.
Under de senaste årtiondena har det varit en stark trend

ningen i tillverkningskostnaden. Förutom de här övriga

bland inhemska och utländska företag att flytta produktion

kostnaderna, som ofta är förknippade med försörjnings-

till lågkostnadsländer, så kallad offshoring. Den primära

kedjan snarare än tillverkning vid en eller annan lokalisering,

drivkraften har varit möjligheten att minska tillverknings-

kunde även dolda kostnader inom produktionen uppstå

kostnaden genom en lägre arbetskostnad. Den senaste

och förändra kalkylen.

tiden har dock utflyttningstrenden mattats av och allt fler

Det finns ett behov av ett mer heltäckande beslutsstöd

exempel på tillbakaflyttning blivit synliga. Ett ökat intresse

som hjälper företag att fatta långsiktigt hållbara beslut om

för att flytta tillbaka produktion, så kallad reshoring, syns

produktionslokalisering. Syftet med forskningen är att ut-

inom både industrin och akademin.

veckla metoder för utvärdering av produktionslokalisering

Motiven till att flytta tillbaka produktion har varit många

där hänsyn tas till hela försörjningskedjan. Målet är att öka

och hänger ofta samman med att beslutet att flytta ut var

kunskapen om, underlätta identifiering av, och stödja ut-

bristfälligt. Ett allt för snävt perspektiv användes i utvär-

värdering av kritiska faktorer vid produk-

deringen som ofta fokuserade på tillverkningskostnaden.

tionslokalisering och genom det hjälpa

Andra kostnader utvärderades inte på samma sätt och

företag att göra välgrundade beslut om

ökningen i dessa poster kunde ofta bli större än minsk-

produktionslokalisering.

Leverantörsutveckling
och SCM
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Lars Bengtsson
Professor och forskningsledare
lars.bengtsson@hig.se
070-631 23 91
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Innovationsledning
• Öppen innovation och kunskapsintegration
• Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier
• Produktionsstrategier, outsourcing och offshoring

Öppen innovation
och kunskapsintegration

Få företag klarar idag av att utveckla avancerade och
globalt konkurrenskraftiga produkter självständigt. Före
tag kan endast upprätthålla spetskompetens inom ett
begränsat antal teknologiområden vilket medför att före

Öppen innovation är ett sätt att utveckla
nya produkter och tjänster genom samarbete
mellan olika företag och partner.
I detta projekt undersöks hur olika företag
organiserar kunskapsintegration inom öppen
innovation och vilka effekter det har på
innovationsförmågan.

tag blir tvungna att i sitt innovationsarbete förlita sig på
samarbete med olika typer av partners vars kunskaper
och kompetenser kompletterar de som finns internt.
Produktutveckling sker därför i allt högre utsträckning
genom att involvera kunder, leverantörer, konsulter,
akademier och andra partners i en öppen utvecklings
process. Genom detta förväntas alltså företag få tillgång
till nya kunskaper och teknologier samtidigt som man
kan dela på kostnaderoch risker.
Det finns dock flera utmaningar och frågor kring öppen
innovation. Vilka parter bör företaget samarbete med och
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Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier
Svenska företag konkurrerar i allt högre
utsträckning med innovativa företag från
tillväxtekonomier som på kort tid har gått
från lågkostnadsproduktion till avancerad
forskning och produktutveckling.
Syftet med projektet är att genom
analyserav strategier hos sådana innovativa
företag utveckla lärdomar och kunskaper
om möjliga handlingsalternativ för svenska
industriföretag.

tidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga sam
arbetsmöjligheter, t ex för Embraer för Saab-gruppen.
Projektet kretsar kring fyra frågeställningar:
• Vilka strategier använder de innovativa företagen för
utveckling av de nya förmågorna?
• Vilka faktorer kan förklara deras snabba utveckling?
• Hur kan de utveckla produkter och tjänster så
snabbt? Hur balanseras kvalitet mot kostnad?
• Vilka lärdomar och handlingsalternativ men även

Svenskbaserade företag har sedan lång tid konkurrerat

samarbetsmöjligheter kan identifieras och utvecklas

med lågkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Men

för svenska företag?

numer möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter från dessa länder också inom produktutveckling:

Projektet bygger på fallstudier av innovativa företag i flera

Huawei har på kort tid nått teknikfronten inom telekom

industrier, analyser av deras teknologi- och patentportföljer

och är Ericssons värsta rival, Arcelik (Turkiet) och Haier

samt på workshops tillsammans med svenska industri

(Kina) tävlar med Electrolux genom att förena effektiv

företag. Projektet bedrivs av Lars Bengtsson (projekt

storskalig produktion med långsiktigatekniksatsningar

ledare), Weihong Wang och Ioana Stefan vid H
 ögskolan i

inom vitvaror, kinesiska Sany och Zoomlionutvecklar

Gävle i samarbete med forskare vid Linköpings universitet

konkurrenskraftiga teknologier för tunga anläggnings

och representanter från Volvo CE, Saab, Atlas Copco och

maskiner och utmanar Volvo CE och Atlas Copco. Sam-

Alfa Laval. Projektet finansieras av VINNOVA.

kring vad? I vilka utvecklingsfaser, från idé
generering,

Syftet med projektet är att genom en internationell enkät-

utveckling till kommersialisering, är samarbetet mest

studie och kompletterande fallstudier analysera spridning

relevant? Vilka risker för teknologispridning finns med att

och former för öppen innovation i olika länder.

involvera flera aktörer, och vilken roll spelar patent och immateriella tillgångar för processen?

Projektet genomförs av Lars Bengtsson och Ioana Stefan
vid CLIP/HiG i samarbete med forskare vid Linköpings

Andra utmaningar handlar om hur externa kunskaper

universitet och en internationell forskargrupp som sam

ska integreras med interna kunskaper. Det handlar om att

ordnas av två universitet i Italien. Projektet finansieras av

organisera för kunskapsflöden över olika typer av gränser,

Riksbankens Jubileumsfond.

inte bara organisatoriska gränser utan även teknologiska
och geografiska gränser. Vilka mekanismer för kunskaps
integration är då effektiva för att överbrygga dessa gränser
och möjliggöra integration med intern kunskap? Samtidigt
är dessa insatser inte gratis. Hur står kostnaden för integration mot fördelarna och vad blir de sammantagna effekterna på såväl kostnad som innovationsförmåga?
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Ioana Stefan
Tekn. Lic. och doktorand
ioana.stefan@hig.se
076-052 18 16
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Innovationsledning
• Öppen innovation och kunskapsintegration
• IPR - Intellectual Property Rights
• Patentanalyser
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Öppen innovation och kunskapsskydd
– en paradox?
Att avslöja en idé till en potentiell innovationspartner krävs för att skapa intresse och etablera
samarbete; men samtidigt finns risken att för mycket avslöjas och förser en potentiell partner
med tillräcklig information för att utveckla idén på egen hand.
Med ökad globalisering och kortare produktlivscykler, har

spänningar kan orsaka. För detta ändamål har jag ana-

många företag svårt att upprätthålla sin innovationsför-

lyserat användningen av olika mekanismer för immateri-

måga om de endast förlitar sig på sina interna resurser.

alrättsligt skydd i öppen innovation och använt data från

Därför börjar fler och fler företag att söka efter och in-

en internationell undersökning om öppen innovation.

tegrera extern kunskap. Denna kan beskrivas som en

Undersökningen omfattar fullständiga svar från 415 före

trend mot vad som kallas öppen innovation. Fenomenet

tag från tre europeiska länder. Preliminära resultat visar

handlarom målmedvetna strömmar av kunskap över

att kontextuella faktorer påverkar förhållandet mellan

företagets gränser. Många forskare har beskrivit både

immaterialrättsligt skydd och öppenhet och kan förstärka

fördelar och nackdelar med öppen innovation men det

spänningarna mellan dem. Till exempel, öppenhet gent-

saknas fortfarande kunskaper om hur olika spänningar i

emot innovationspartner i utlandet ökar spänningen på

samarbetet kan hanteras på ett bra sätt. Ett exempel på

grund av den territoriella karaktären av immateriella rättig

spänning är paradoxen mellan öppenhet och kunskaps-

heter. Dessutom tyder undersökningsresultaten på att

skydd.

vissa företag har mött paradoxen utan att kunna hantera

Min forskning syftar till att undersöka spänningar

den på ett bra sätt, dvs. trots att de har varit öppna och

mellanöppenhet och skyddet av immateriella rättigheter

använt immateriella skyddsmekanismer, har dessa företag

och utforska den potentiella paradoxen som sådana

inte lyckats få önskat utfall från sina samarbeten.

Patent inom logistik
Globala logistikföretag började söka patent runt 2000-talet. Däremot finns tills nu inga studier som
förklarar ökade mängden av patentansökningar eller vilken roll patent har för logistikföretag.
Patentskydd har stor betydelse för både företagande och

och omfattar en branschkartläggning, fallstudier samt

tillväxt, särskilt inom tillverkningsindustrin. Men under de

patentdata-analyser.

senaste årtionden har patent blivit mer än skyddsmeka-

Första steget i projektet innebär att kartlägga pa-

nismer: patent fungerar även som strategiska verktyg,

tentteknologier och trender inom logistik. Utfallet av

där patentstrategin kan vara skillnaden mellan succé och

denna studie kommer att presenteras på logistik- och

fiasko.

SCM-konferenser samt i vetenskapliga

Syftet med projektet är analysera betydelsen av patent- och IPR-strategier för konkurrenskraft och innova-

publikationer.
Projektet bedrivs av

tion i logistikföretag. Målet är att utveckla kunskap om

Ioana Stefan, Lars Bengtsson och

effektiva strategier för företag inom logistiksektorn. Pro-

Robin von Haartman vid CLIP/HiG.

jektet bedrivs i samarbete med utvalda logistikföretag
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Innovativa leverantörer i
öppna innovationsprocesser
Utveckling av innovativa produkter sker i ökande
grad genom öppna innovationsprocesser,
i vilka teknologi- och produktionsleverantörer
kan ha nyckelroller.
Leverantörerna och samarbetet med dem
är därför av stor betydelse för de produktägande
företagen, vilket tidigare också främst studerats
med de senares perspektiv som utgångspunkt.
Sådan forskning är givetvis betydelsefull,
men för att få en ökad förståelse för
innovationsprocesserna finns också ett
behov av att i högre grad än i dag förstå
hur leverantörernas situation ser ut.

Detta forskningsprojekt utgår därför istället från ett leve

insamling kommer framförallt att baseras på intervjuer och

ran
törsperspektiv, i syfte att studera leverantörernas

studier av företagsintern dokumentation.

förutsättningar för att kunna verka innovationsstödjande
i öppna innovationsprocesser. I projektet fokuseras de
krav och förväntningar som ställs på leverantörerna, vilka
förmågor och roller de väljer att utveckla samt hur de

Projektet bedrivs av Camilla Niss, Lars Bengtsson och
Ioana Stefan vid CLIP/HiG. Projektet knyts också till ett
internationellt forskarnätverk inom öppen innovation.

balanserar kraven på samtidig kostnadseffektivitet och
innovation. Det senare har bland annat bäring på leverantörernas geografiska lokaliseringsval, där å ena sidan
internationell utlokalisering kan innebära lägre lönekostnader och å andra sidan närhet till produktägande företag kan skapa förutsättningar för nära samverkan och
kunskapsintegration i innovationsprocesserna.
Projektet ska resultera i en fördjupad förståelse för
leverantörernas roller och förutsättningar, samt en konkretisering av möjliga utvecklingsvägar för desamma. Metod-

Camilla Niss
Tekn. Dr., Universitetslektor
cns@hig.se, 026-64 88 01
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Knowledge Management

mässigt genomförs projektet genom litteraturstudier och

• Project Management

fallstudier av ett flertal leverantörer. Fallstudiernas data

• Innovation Management
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Lars Löfqvist
Tekn. Dr., Universitetslektor
lars.lofqvist@hig.se
070-005 15 30
KOMPETENSOMRÅDEN:

• SME innovation
• SME management
• Innovationsledning
• Produktutveckling

Verktygslåda för innovation
i små- och medelstora företag (SME)

• Industridesign

Inom ramen för CLIP undersöker jag hur innovationsprocesser kan utvecklas, underlättas och
effektiviseras utifrån små- och medelstora företags (SME) speciella karaktäristik och förutsättningar.
Mer specifikt handlar mitt projekt om att utveckla och sammanställa ett antal väl fungerande
metoder för innovationsprocesser i SME. Ambitionen är att skapa en ”SME toolbox” som kan
användas av företagen själva, eller av supportorganisationer arbetande med innovation i SME,
för att på ett hållbart, ändamålsenligt och resurseffektivt sätt genomföra innovationsprocesser.
Tidigare forskning har visat att det inte verkar vara

som visat sig fungera bra, respektive mindre bra, inom

brist på goda och lovande idéer till nya produkter (va-

innovationsprocesser i SME. Utifrån denna kartläggning

ror och/eller tjänster) i SME. Dock blir dessa idéer säl-

kommer sedan en fördjupad analys ske för att identi-

lan förädlade till nya innovativa produkter, något som

fiera de förutsättningar och faktorer som påverkar om

kan bero på bristen på ändamålsenliga och effektiva

metoderkommer att fungera ändamålsenligt och effek-

metoder inom innovationsprocessens utvecklings- och

tivt eller ej. Utifrån dessa kunskaper bör sedan befintliga

kommersialiseringsfas. Inom litteraturen så har en stor

metoder kunna utvärderas och nya mer ändamålsenliga

mängd metoder och 
modeller utvecklats för att styra

och effektiva metoder kunna utvecklas. Slutligen kan de

och genomföra innovations
processer. Dock är dessa

metoder som passar att användas inom innovations

metoderoch modelleri regel anpassade för stora företag

processer i SME sammanställas i en ”verktygslåda”.

som har mycket resurser. Då SME har andra egenskaper

Projektet genomförs i samverkan med SME samt

än stora företag (t.ex. skillnaderi ledning, kultur, organi-

supportorganisationer som arbetar för ökad innovation

sation och processer) och brist på resurser så är dessa

i SME. Det tilltänkta praktiska bidra-

metoder i många fall inte lämpliga. Andra mer ändamåls-

get av projektet är hållbara, ändamåls

enliga metoder behövs som tar hänsyn till de unika egen-

enliga och effektiva metoder som kan

skaper som små- och medelstora företag har.

användas av alla som är inblandade i

Projektet kommer att genomföras genom fallstudier
med en kartläggning kring vilka metoder och arbetssätt

innovationsprocesseri små- och medel
stora företag.
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Utbildning och implementering
av hållbar utveckling
i organisationer
Organisationer möter allt hårdare krav från intressenter
att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.
Dessa krav förstärks i den obligatoriska hållbarhets
rapporten, som Hållbarhetslagen från 2016 kräver av
vissa företag.
De ska beskriva sina affärsmodellen och hur de
jobbar med hållbarhetsfrågor föratt undvika de risker
som är kopplade till företagets verksamhet.
Förutom krav från intressenter innebär detta också en
möjlighet för organisationer att minska sina negativa
ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser
för nuvarande och framtida generationer och en
långsiktig överlevnad.

Att arbeta effektivt för hållbarhet behöver organisationer

barhetsarbetet och vilka hindrar förändringar mot mera

tillgång till personal som redan från början i sina ämnes-

en hållbar verksamhet. Detta är en förstudie för ett

kunskaper har en hållbarhetskompetens för att kunna

projekt med större regional och international omfatt-

agera för organisationens intressen. Organisationers verk

ning. Också frågan om hur hållbarhetsrapportering kan

samhet och resursanvändning (materiel och 
personell)

användas i organisationers hållbarhetsarbete är aktuell.

både påverkar och påverkas av miljön och samhället så

I projekten om högre utbildning medverkar från

det är viktigt att studera hur den negativa påverkan kan

Högskolan i Gävle Kaisu Sammalisto, Rodrigo Lozano

minskas och den positiva ökas för att gynna organisa

och Robin von Haartman samt internationella forskare

tionen och samhället.

från Portugal, Mexiko, USA och Kanada. I hamnprojekten

Inom ett forsknigsområde studerar vi hur universi-

medverkar Rodrigo Lozano, Kaisu Sammalisto, Hannan

tet kan bidra till att utveckla studenternas, framtidens

Hjerpe och en ny doktorand from Högskolan i Gävle

ledareskompetens om hållbar utveckling. Frågorna

samt Angela Carpenter från Leeds University.

som studeras handlar om universitetspersonalen uppfattningar av hur de integrerar hållbarhet (ekonomiskt,
miljömässigt, socialt och genom helhetssyn) i sina upp-

Kaisu Sammalisto

drag på universitet, vilka undervisningssätt bäst kan

Docent, Tekn. Dr.

bidra till att utveckla studenternas kompetens om håll-

kaisu.sammalisto@hig.se,

bar utveckling och uppföljning av studenters kunskaper

Tel 070-608 13 33

om, attityder till och agerande för en hållbar utveckling.

KOMPETENSOMRÅDEN:

Ett annat forskningsområde handlar om hållbar
logistik med speciellt fokus på hamnområdet i Gävle
hamn, där vi ställer frågor om vilka faktorer driver håll-
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• Implementering av hållbarhet i organisationer
• Ledningssystem för miljö/hållbarhet
• Utbildning för hållbarhet
• Hållbar logistik

Värdeskapande hållbarhet
i leverantörskedjor.
Hållbarhetslagen som förvänts träda i kraft sommaren
2016 ställer ökade krav på större företag att de utifrån
sin affärsmodell i årsredovisningen ska redovisa vilka
hållbarhetsriskerde har i verksamheten och hur de
hantrar dem. Detta krav kommer att ännu tydligare
prägla hur de arbetar i relation till leverantörskedjan
(supply chain, SC).
Samtidigt är hållbarhet inte bara ett krav utan
skapar även värden för hela leverantörskedjan som
bidrar till ökad konkurrenskraft. Syftet med detta
projekt är att utveckla metoder för att analysera hur
företag kan undvika risker genom hållbarhetsarbetet
och vilka värden de upplever kan genereras genom
samarbete med andra företag i leverantörskedjan.
Studierna riktas mot svenska företags leverantörsoch värdekedjor både i Sverige och globalt.
Ekonomiska fördelar av hållbarhetsarbetet baserad på

rera. Studierna inriktas på svenska företags leverantörs-

studier genomförda av SIS, Swedish Standards Institute

och värdekedjor både i Sverige och globalt.

visar att 85 procent av svenska konsumenter kan tänka

Vi har tidigare forskat om hur stora och medelstora

sig att betala mer för en vara från ett företag som arbetar

företag tar ansvar för människa och miljö. Kaisu har


aktivt med socialt ansvarstagande. Konsumenternas

studeratinförande av hållbarhetarbete i företag och

intresse har inneburit att företagens engagemang i

universitet inklusive utbildning för hållbarhet. Agneta har

ansvarsfulla investeringar har ökat. Hur storföretagens

studerat företagens sociala ansvarstagande utifrån ett

leverantörskedjor på den industriella marknaden verkar

ekonomiskt perspektiv.

för socialt och miljömässigt ansvarstagande är däremot
inte lika uppmärksammat.
Trots lagkrav i Sverige kan företagens möjlighet att påverka andra företag i leverantörskedjan vara begränsad
om leverantörerna finns i delar av världen med andra
värderingar för sociala och miljömässiga frågor. Detta kan
det leda till minskad trovärdighet för koncernen och bidra

Agneta Sundström

till försämrad konkurrenssituation.

Fil. Dr., Universitetslektor

Inom CLIP har delstudier genomförts på de krav som

agneta.sundstrom@hig.se

storföretaget i lokala och globala SC riktar mot sina leve-

Tel 070-644 96 18

rantörer och hur dessa krav uppfattas av leverantörerna.

KOMPETENSOMRÅDEN:

Nu vill vi utveckla metoder för att analysera hur företag
kan undvika risker genom hållbarhetsarbetet och vilka
värdende upplever samarbetet mellan företagen gene-

• Environmental management
• Sustainability and Corporate 		
Social Responsibility
• Project Management
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Organisationens strävan att bli mer hållbara har bevisats
av deras insatser inom teknik, administration, organisation och styrning, som påverkar produktions- och konsumtionsmönster.
Några exempel på dessa är:
• Teknik: Livscykelanalys, Ecoeffektivitet, hållbar teknik
och kemi, och ekodesign;
• Administration: Miljöledningssystem, Corporate
Sustainability/Företags samhällsansvar (CSR),
Hållbara investeringar och hållbarhetsrapportering;
• Organisation: Ledarskap, Innovation, Förändringar i
attityder och kultur, Drivkrafter och hinder för hållbar-

Visionen om
en hållbar värld

het, och Strategier att övervinna förändringsmotstånd;
• Styrning: Relationer mellan chefer och medarbetare
och intressenternas engagemang.
Organsationer har ofta agerat för hållbarhet utifrån dess

Hållbarhet har blivit en av de viktigaste
faktorerna att ta itu med och minska de
negativa ekonomiska, miljömässiga och
sociala konsekvenser för denna och
framtida generationer.
Hållbarhetsdiskurser har uppstått ur
olika perspektiv, med många insatser som
gjorts av olika organisationer i det civila
samhället, företag och den offentliga sektorn.
Organisationer är en integrerad del av det
moderna samhället och deras verksamhet
och resursanvändning både påverkar
och påverkas av miljön och är inflytande
av den genom sin verksamhet och
resursanvändning.

olika delar (ekonomiska, miljömässiga och sociala) och
isolerad från annan verksamhet, t.ex. genom att fokusera på interna aktiviter och inte på hur de påverkar eller
påverkas av andra organisationer.
En del av den forskning som för närvarande genomförs syftar till att svara på frågor som:
• Hur kan organisationer arbeta för hållbarhet mera
utifrån ett helhetsperspektiv?
• Vad driver hållbarhet i organisationer och hur kan
dessa faktorer främjas?
• Vilka hinder för förändring saktar in eller blockerar
hållbarhet i organisationer?
• Hur kan motståndet mot förändringar för hållbarhet
övervinnas?
• Hur kan organisationer bli mer hållbarhetsinriktade?

Rodrigo Lozano
PhD, Docent

• Hur kan organisationer samarbetar för att samhällen
ska bli mer hållbara?

rodrigo.lozano@hig.se

Vi arbetar med ett antal projekt för att svara på dessa

+46 7734618356

frågor, såsom: Hållbara hamnar i samarbete med Gävle

KOMPETENSOMRÅDEN:

Hamn; Främjande av hållbarhet vid Högskolan i

• Hållbar Utveckling/Hållbarhet
• Organisationers Hållbarhet
• Organisationer

Gävle; Hållbar offentlig upphandling;
Drivkrafter för hållbarhet (en världsom

• Högre Utbildning

spännande studie), och Omvandling av

• Samverkan

restbiomassa till kemikalier eller energi.
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Utveckling av logistiktjänster
och e-handelsaktörer
Dagens vägtransporter står för en tredjedel av
Sveriges koldioxidutsläpp, varav tung godstrafik
står för nära hälften. Det finns reella behov av
att varor förflyttas i att högre frekvens där även i
fortsättningen.
I en obruten digital informationskedja kan marknads-,

Chris Dominic
Tekn. Dr., Universitetslektor

produktions- förpacknings- och transportsystem för-

chris.dominic@hig.se

beredas för verklig tillgång på material och drivas så

070-160 90 54

effektivt som möjligt. Detta har en stor ekonomisk och
miljömässig potential för varuägare, distribution, transportörer, varumottagare och samhället i stort.
Forskningen berör utveckling av logistiktjänster inom
olika områden och branscher med koppling till e-handel.

KOMPETENSOMRÅDEN:

• Utveckling av logistiktjänster
• e-handel
• Närproducerat mat
• Spårbarhet

Tillverkande företag och e-handelsföretag tar beslut kring
logistik, som påverkar möjligheterna att göra logistiken
mer hållbar. För många aktörer är just logistiken en strategisk del av affärsverksamheten, och därför blir logistiktjänster ofta viktiga. E-handelsaktörer utformar sina
tjänster och sin verksamhet utifrån kundernas krav, men
de kan också driva utvecklingen, som blir en väsentlig del
i e-handelsföretagens affärsverksamhet.

Närproducerat mat
Det svenska handelslandskapet håller på att
förändras i allt större utsträckning möter sina
kunder i nya säljkanaler, som komplement till
den fysiska butiken.
Trenderna inom närproducerad mat och e-handel medför
att ökat krav på nya hållbara logistiktjänster, förpackningslösningar, godstransporter med effektiv fyllnadsgrad och effektiv utnyttjande av transportsystem kommer att öka. Baserad på trendanalyser kommer forskning
inom närproducerad mat att vara lösningsorienterade
förpackningsinnovationer, nya logistiska tjänster och hållbar distribution av närproducerat mat för industrikunder
och privatpersoner.

Spårbarhet
Inom spårbarhet kommer forskningen att beröra
integrerat och automatiserat logistiksystem.
Kraven har ökat på uthållighet, säkerhet och
effektivitet samt godsets position kunna följas
på lastbärarnivå.
I detta projekt kommer ”trackers” (spårningsenheter) för
automatiserad och internationell spårning av partigods
baserat på IoT (Internet of things) och trådlös kommunikation att utforskas. Systemanalyser utförs för värdering
av den framtagna lösningen, affärsmodeller samt möjligheter till cirkulära flöden. Målet är att finna lösningar
som bidrar till effektivare transport av partigods baserat
på vetskapen av dess position. En nyckelfråga är möjligheter att skapa robusta och väl fungerande lösningar
med låg kostnad jämfört med idag. Forskningen
bidrar till Sveriges transportpolitiska mål om
en långsiktigt hållbar transportförsörjning för
näringsliv och samhälle.
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Stefan Eriksson
Tekn.lic/Civ.ing. och doktorand.
stefan.eriksson@hig.se,
070-017 13 60
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Materials Handling and
Warehousing
• Inventory Management
• Production Logistics
• Logistics Processes

Visuellt orienterade materialförsörjningsmetoder
Eftersom det finns olika metoder för materialförsörjning av råvaror och komponenter
är det betydelsefullt att tillverkande företag väljer lämplig metod beroende på situation.
Detta projekt undersöker olika materialförsörjning metoder och hur de tillämpas,
med fokus på visuellt orienterade metoder.

Ett mycket vanligt sätt att fylla på material till tillverkande

I detta ingår att studera vilka faktorer som är betydelsefulla

företags råvaru- och komponentlager är genom den så

vid val av metoder.

kallade MRP-principen (Material Requirements Planning).

Exempel på andra metoder är varianter av Vendor

Den innebär i korthet att traditionella inköpsorder skapas

Managed Inventory (VMI), där leverantören har ansvaret

beroende av prognoser och andra data. Dock kan det

att sköta påfyllning av material utan att traditionella order

beroende på situation finnas vissa begränsningar med

skapas. Vidare finns olika kanbanlösningar med avrops

denna metod när det gäller till exempel flexibilitet och

order direkt från produktionen. Gemensamt för dessa

leveransservice. Ändras exempelvis produktionsplanen är

metoder är att de är förbrukningsstyrda med visuella in-

det viktigt att motsvarande behov av råmaterial och kom-

slag och som ger goda förutsättningar för flexibilitet och

ponenter också matchar produktionsplanen, så överlager

leveransservice, samtidigt som de är relativt enkla att för-

eller materialbrister inte uppstår. Detta kan vara svårt att

stå och använda. Det råder förstås olika förutsättningar för

hantera genom MRP. MRP kan också innebära omständig

olika företag när det gäller olika material och leverantörer,

administration och ibland upplevas som krångligt av an-

varför det kan vara betydelsefullt att tillämpa olika metoder

vändare. Men det finns andra metoder för anskaffning och

beroende på situation. Målet för ett företags material

styrning av material.

försörjning är förstås att den ska bli mer effektiv

Vilken metod som passar till vilken användare och

och medverka till förbättrad lönsamhet. För-

situation utifrån ett effektivitetsperspektiv studeras i forsk-

hoppningsvis kan detta projekt bidra till en

ningsprojektet, med fokus på visuellt orienterade metoder.

sådan utveckling.
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Hållbar logistik
Logistik handlar om att planera, införa och styra
effektiva flöden av produkter, tjänster och därtill
hörande information med det yttersta målet att
svara mot kundens krav och förväntningar.
Traditionellt har effektiva flöden inneburit att
man ställt servicenivån mot kostnader, utan att ta
alltför mycket hänsyn till sociala och miljömässiga
aspekter.
I och med påtryckningar från konsumenter
och beslutsfattare samt krav på ökad transparens
behöver företag även ta i beaktande hållbarhetsfrågor. Inom logistiken innebär det att, förutom
de traditionella ekonomiska mätetalen, även
beakta hur varuflöden påverkar sociala och miljömässiga aspekter, samt öka transparensen inom
logistikkedjan.

Amer Jazayrli
Msc. och doktorand
amer.jazayrli@hig.se
076-245 44 28
KO M PE T E N S O M R ÅD E N :

• Logistics Outsourcing
• Third party logistics
• Sustainable Logistics

Transparens innebär att veta vad man gör och för att
minskarisken för skandaler och ovälkommen publicitet.
Enligt den nya hållbarhetslagen från 2016 måste ”stora
bolag” och ”företag av allmänt intresse” utifrån sina affärs
modeller årligen redovisa vilka risker de har angående olika
hållbarhetsfaktorer och hur de hanterar dessa risker.Man
kan därför säga att hållbarheten inte längre är en kommunikationsfråga utan en strategisk fråga som hamnar
på ledningsgruppens bord, vilket får konsekvenser för
logistiken.Kraven från storföretagen kommer med stor
sannolikhet att visa sig allt tydligare även hos leverantörer
av logistiktjänster.
Projektet Hållbar Logistik studerar möjligheter för
samhälle och transportnäringen att systematiskt vidta
åtgärderför att nå en högre nivå på hållbara godsflöden.
Detta projekt inkluderar både rena forskningsprojekt och
examensarbeten.
Följande forskare på Högskolan i Gävle
medverkar i projektet: Amer Jazayrli,
Rodrigo Lozano, Kaisu Sammalisto,
Ming Zhao och Robin von Haartman.

Jennie Johansson
Projektsamordnare CLIP Hållbar Logistik
jennie.johansson@gavlelogistikbyra.se
070-699 20 62
KO M PE T E N S O M R ÅD E N :

• Operations Development
• Business Development
• Purchasing & Logistics
• Warehousing and Distribution
• Third party logistics
• Sales and Marketing
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Simuleringsteknik för
hållbara logistiksystem
Logistiksystem är ofta komplexa.
I de modeller av till exempel transportsystemet
på SMT (Sandvik Materials Technology) som
utvecklats av CLIP eller av de verksamhetsprocesser
på Gävle Container Terminal som utförs av
studenterna i logistikprogrammet på Högskolan
i Gävle, framgår att logistiksystemen och
processerna i dem karaktäriseras av kombinatorisk
och dynamisk komplexitet, ofta invecklade
samband och stokastiska variationer.
Effektiviteten för enskilda logistikprocesser
kan vanligen förutsägas. Men det saknas kunskap
om hur simuleringsteknik kan användas för att väga
samman flera processer och utvärdera hållbarheten
i hela logistiksystem.

Syftet med projektet är att tillämpa och vidareutveckla

Projektet kommer att resultera i en fördjupad förståelse

CLIPs kompetens kring simuleringsteknik för mer hållba-

av hållbara logistiksystem och bidra med metodik för att

ra logistiksystem. En ambition är att bidra till utveckling

utvärdera olika alternativ. Fallstudier och operativa simu-

inom olika industriföretag genom optimering, genomför-

leringsmodeller kommer att utvecklas för att illustrera til�-

ande och resultatbedömning av deras logistiksystem.

lämpningar av metodiken.

Parallellt fördjupas kunskapen kring följande ämnen:
• Hur kan hållbara logistiksystem beskrivas utifrån ett
simuleringsperspektiv?
• Hur kan hållbara logistiksystem utvärderas kvantitativt

Följande personer deltar i projektet: Jennie Johansson,
Amer Jazayrli, Kaisu Sammalisto, Ming Zhao och Robin
von Haartman.

när ekonomiska, sociala, miljömässiga faktorer ska
vägas samman?
• Vilka metoder kan användas för att analysera effektivitet och utvärdera olika tänk-om-scenarier för hållbara
logistiksystem?
• Hur kan datorstöd för utveckling av långsiktiga strategier och policys användas för beslutsfattandet kring
hållbara logistiksystem?
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Ming Zhao
Tekn. Dr., Universitetslektor
ming.zhao@hig.se
026-64 88 17
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Simuleringsteknik för logistiksystem
• Tillämpad statistik
• Tillförlitlighet i system

Kunskapsspridning som
bygger på CLIP forskning
All forskning inom CLIP kommer samhället
till del. Den tar bara lite olika vägar.
Det sker genom akademiska texter i form
av artiklar, avhandlingar, konferenser etc.
Andra forskare nationellt och internationellt
tar del av dessa och bygger in resultaten
i sin forskning.
Det sker genom att resultaten presenteras i
bokform som studenter läser i sina utbildningar.
Samtliga forskare är samtidigt lärare i studentprogrammen på HiG.
Dessa vägar är de normala sätten forskningens
resultat letar sig ut i samhället.
Det representerar den övre cirkeln i bilden.
CLIP lägger till ett ytterligare sätt, den nedre
cirkeln i bilden.

Gunnar Herdin
Senior Rådgivare, Biträdande Centrumföreståndare,
gunnar.herdin@hig.se
076-020 76 00
KOMPETENSOMRÅDEN:

• Operations Development

Forskningsprojekten ovan, är alltid kopplade till aktuella

• Business Development
• Purchasing

utmaningar i företag och offentliga förvaltningar. Detta

• Supply Chain Management

gör det intressant för alla parter att aktivt delta i olika dis-

• Project Management

kussioner/möten mellan forskare och aktörer i samhället.

• Sales and Marketing

Detta även om slutgiltiga avhandlingen eller rapporten ej
är publicerad. CLIP lägger fokus på denna typ av kunskapsspridning i olika former som figuren till höger visar.
Representanter för CLIP är delaktiga i olika forum och
möten utanför Högskolan och kan utifrån konkreta utmaningar som organisationer står inför, bjuda in en eller flera
forskare från CLIP till möten. Det sker i olika former, från
enskilda coachningsmöten, seminarier, konferenser till
utbildningar som kan vara standardutbildningar eller anpassade till organisationens behov och krav. Flera samarbeten börjar ofta med att studenter genomför analys
arbeten hos företag, vilket genererar följdfrågor.
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