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Förord	  
Forsknings-‐	  och	  innovationsagendan	  för	  svensk	  logistik	  har	  arbetats	  fram	  under	  ett	  års	  tid	  i	  ett	  nätverk	  
med	  ett	  50-‐tal	  olika	  företag	  och	  organisationer	  inblandade.	  För	  oss	  som	  har	  arbetat	  med	  agendan,	  från	  
näringsliv,	  offentlig	  sektor	  och	  akademi,	  är	  utvecklingen	  tydlig:	  
	  
Ju	  mer	  dynamisk	  omvärld	  med	  globalisering,	  hög	  konkurrens	  och	  hårdare	  miljökrav,	  desto	  viktigare	  blir	  
det	  med	  flödesorienterade	  affärsmodeller	  där	  logistiken	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  många	  
organisationers	  förmåga	  att	  möta	  marknadens	  allt	  högre	  krav	  på	  värdeskapande,	  lönsamhet,	  tillväxt,	  
anpassningsförmåga	  och	  en	  hållbar	  utveckling.	  
	  
Hög	  flödeseffektivitet	  inom	  näringsliv	  och	  
samhälle	  är	  nödvändigt	  för	  att	  på	  ett	  lönsamt	  
och	  konkurrenskraftigt	  sätt	  kunna	  svara	  upp	  
mot	  de	  utmaningar	  som	  en	  övergång	  till	  
fossilfria	  godstransporter	  och	  ett	  
”Transportsnålt	  samhälle”	  innebär.	  
	  
Logistik	  är	  den	  enda	  profession	  i	  näringslivet	  
som	  har	  fokus	  på	  det	  horisontella	  flödet	  från	  
råvara	  till	  slutkund	  och	  skiljer	  sig	  på	  så	  sätt	  från	  
det	  traditionella	  funktionella	  tänkande	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  de	  flesta	  organisationers	  
sätt	  att	  organisera	  sin	  verksamhet.	  	  
	  
Det	  är	  i	  den	  horisontella	  flödesorienteringen	  längs	  hela	  försörjningskedjan	  (Supply	  Chain)	  där	  operativ	  
excellens	  genom	  resursoptimeringen	  behövs	  så	  att	  förutsättningar	  för	  lönsam	  tillväxt,	  högt	  kundvärde	  
och	  miljömässig	  hållbarhet	  skapas.	  	  
	  
Utvecklingen	  går	  mot	  mer	  komplexa	  försörjningskedjor	  och	  värdekedjor,	  vilket	  ökar	  betydelsen	  av	  den	  
helhetssyn	  som	  logistiken	  representerar.	  Den	  här	  skriften	  –	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  
framtidens	  logistik	  –	  lyfter	  fram	  vad	  som	  krävs	  i	  form	  av	  innovationer	  och	  förändringsförmåga	  för	  att	  
klara	  framtidens	  utmaningar.	  
	  
Arbetet	  med	  agendan	  initierades	  av	  Sveriges	  tre	  största	  forskargrupper	  inom	  logistik,	  vid	  Linköpings	  
Tekniska	  Högskola,	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  och	  Chalmers.	  Men	  i	  själva	  arbetet	  har	  industri	  och	  
näringsliv	  haft	  en	  framträdande	  roll	  i	  att	  definiera	  vad	  som	  krävs	  på	  kort	  och	  lång	  sikt	  i	  form	  av	  
innovativ	  logistikutveckling	  för	  att	  klara	  framtidens	  utmaningar.	  
	  

	  
Projektledare:	  	  
Prof.	  Mats	  Abrahamsson,	  Linköpings	  Universitet	  
	  
Styrgrupp:	  	  
Per	  Ädelroth,	  Axis	  	  
Anne-‐Lie	  Lind,	  SKF	  
Fredrik	  Helgesson,	  Nobel	  Biocare	  	  
Henry	  Rostén,	  Volvo	  
Annika	  Olsson,	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  
Mats	  Johansson,	  Chalmers	  
	  
Arbetsgrupp:	  
Maria	  Huge	  Brodin,	  Linköpings	  Universitet	   	  
Jan	  Olhager,	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  
Arni	  Halldorsson,	  Chalmers	  

	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  

mats.abrahamsson@liu.se	  
http://www.liu.se/sfalogistik

	   	  

Flödesorienterad-
affärsmodell-

Tillväxt-

Opera6v-
excellence-

Resurs:
op6mering-Lönsamhet-

Affärs:
utveckling-

I samarbete med: 



	  
	  
	   3	  

	  
	  
INNEHÅLL	  
	  
	  

	  
Inledning	  och	  sammanfattning	  ...................................................................................	  4	  
Mission,	  vision	  och	  mål	  ............................................................................................	  10	  
Hur	  vi	  har	  jobbat	  .......................................................................................................	  11	  
Kopplingar	  till	  viktiga	  utredningar	  ............................................................................	  12	  
Logistik	  behöver	  en	  egen	  innovations-‐	  och	  forskningsagenda	  och	  ett	  eget	  SIO	  ......	  15	  
Vems	  logistik	  omfattas	  av	  agendan?	  ........................................................................	  17	  
Trender	  som	  påverkar	  logistiken	  ..............................................................................	  20	  
Näringslivets	  och	  samhällets	  behov	  på	  kort	  och	  lång	  sikt	  ........................................	  25	  
Agendans	  strategiska	  relevans	  .................................................................................	  30	  
Behovet	  av	  ett	  ”Logistiklyft”	  är	  stort	  ........................................................................	  32	  
Hur	  når	  vi	  målen?	  .....................................................................................................	  35	  
Bilaga	  1:	  Organisation	  av	  ett	  SIO	  i	  Logistik	  ...............................................................	  38	  
Bilaga	  2:	  Logistik	  i	  akademin	  och	  i	  praktiken	  ............................................................	  41	  
Bilaga	  3:	  Litteraturens	  syn	  på	  framtida	  forskningsbehov	  inom	  logistik	  ....................	  46	  
Bilaga	  4:	  Kopplingar	  till	  andra	  agendor	  ....................................................................	  48	  
Referenser	  och	  källor	  ...............................................................................................	  52	  
Vi	  som	  har	  arbetat	  med	  agendan	  .............................................................................	  53	  

	  

	  	  
	  

	   	  



	  
	  
	   4	  

Inledning	  och	  sammanfattning	  
Framtidens	  logistik	  står	  inför	  mycket	  stora	  utmaningar	  som	  har	  direkt	  bäring	  på	  svenska	  företags	  och	  
organisationers	  förmåga	  till	  tillväxt,	  hållbarhet	  och	  konkurrenskraft.	  Tidigare	  handlade	  logistik	  om	  att	  
styra	  interna	  flöden	  och	  externa	  transporter.	  Idag	  är	  försörjningskedjorna	  längre	  och	  nätverken	  med	  
olika	  beroendeförhållanden	  mellan	  företag	  mer	  komplexa	  –	  vilket	  är	  en	  utveckling	  som	  kommer	  att	  
accelerera	  de	  kommande	  åren.	  Orsaken	  är	  den	  tilltagande	  globaliseringen	  och	  en	  ökad	  konkurrens,	  
kostnadsjakt	  och	  krav	  på	  miljömässig	  hållbarhet.	  Allt	  detta	  kräver	  en	  helt	  annan	  kompetens	  och	  
kunskapsnivå	  än	  tidigare.	  	  	  
	  
Världen	  förändras	  i	  allt	  snabbare	  takt.	  Den	  tekniska	  utvecklingen	  erbjuder	  ständigt	  nya	  möjligheter	  
och	  skapar	  nya	  förutsättningar	  för	  logistiken.	  Marknader	  blir	  mer	  internationella	  och	  globala	  på	  
samma	  gång	  som	  de	  blir	  mer	  diversifierade	  och	  unika.	  Samtidigt	  har	  risken	  för	  brist	  på	  råvaror	  ökat	  –	  
både	  råvaror	  till	  produkter	  och	  råvaror	  för	  energiframställning.	  Utvecklingen	  innebär	  att	  det	  blir	  allt	  
viktigare	  att	  med	  effektivitet	  och	  dynamik	  kunna	  styra	  flöden	  av	  varor	  och	  information	  inom	  och	  
mellan	  aktörer	  i	  försörjningskedjor	  (Supply	  Chains)	  och	  värdekedjor	  hela	  vägen	  från	  råvara	  till	  
slutkund,	  samt	  att	  i	  högre	  grad	  återanvända	  recirkulerade	  råvaror.	  
	  
Det	  står	  utom	  all	  tvivel	  att	  logistikens	  betydelse	  kommer	  att	  öka	  ännu	  mer	  i	  framtiden.	  Vinnare	  på	  de	  
globala,	  rörliga	  marknaderna	  kommer	  ett	  vara	  de	  flödeseffektiva	  företagen,	  som	  har	  förmåga	  att	  
hantera	  förändringarna	  på	  marknaden	  med	  en	  effektiv	  logistik	  som	  grund.	  För	  att	  lyckas	  behövs	  ett	  
Logistiklyft	  för	  Sverige,	  med	  ett	  medvetet	  fokus	  på	  att	  utveckla	  de	  dynamiska	  förmågorna	  i	  företag	  
och	  organisationer.	  Detta	  gäller	  i	  de	  allra	  flesta	  branscher	  och	  typ	  av	  företag.	  
	  
Logistik	  har	  mot	  denna	  bakgrund	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  många	  företags	  förmåga	  att	  möta	  
marknadens	  allt	  högre	  krav	  på	  värdeskapande,	  lönsamhet,	  tillväxt,	  snabbhet	  och	  en	  hållbar	  
utveckling.	  Med	  värdeskapande	  i	  fokus	  sker	  utveckling	  i	  gränssnittet	  mellan	  utvecklare	  och	  
användare,	  vilket	  är	  nödvändigt	  eftersom	  mervärde	  består	  av	  mycket	  mer	  än	  produkten	  som	  sådan.	  
Det	  bryter	  mot	  den	  gamla	  logiken	  att	  utveckla	  en	  produkt	  som	  sedan	  ska	  säljas.	  Logistikkompetens	  är	  
en	  strategisk	  resurs/tillgång	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  i	  varje	  given	  situation	  orkestrera	  nätverk	  av	  
resurser	  och	  därmed	  skapa	  effektiva	  försörjningskedjor.	  En	  sådan	  orkestrerande	  roll	  förutsätter	  en	  
systemkunskap	  och	  en	  förmåga	  att	  designa,	  styra	  och	  utveckla	  stora	  system	  (med	  design	  avses	  
design	  av	  system,	  inte	  produkter).	  Dessa	  kunskaper	  och	  förmågor	  behövs	  oavsett	  om	  företaget	  äger	  
sin	  produktion	  eller	  distribution	  eller	  köper	  denna	  från	  partners.	  
	  
Den	  här	  skriften	  –	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  logistik	  –	  fokuserar	  på	  hur	  
organisationer	  verksamma	  i	  dagens	  dynamiska	  omvärld	  kan	  blir	  mer	  framgångsrika	  genom	  en	  hög	  
anpassningsförmåga	  till	  föränderliga	  förutsättningar.	  Logistiken	  är	  möjliggöraren	  för	  att	  agera	  
snabbfotat	  på	  dessa	  dynamiska	  och	  hårt	  konkurrensutsatta	  marknader	  och	  för	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  hög	  flödeseffektivitet	  och	  högt	  kundvärde.	  	  	  
	  
Syftet	  med	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  logistik	  är	  att	  skapa	  en	  gemensam	  
färdplan	  som	  visar	  riktningen	  mot	  långsiktigt	  effektivare	  och	  mer	  hållbara	  och	  därigenom	  mer	  
innovativa	  logistiksystem.	  Detta	  inkluderar	  en	  omfattande	  logistikutveckling	  i	  näringsliv	  och	  offentlig	  
sektor	  i	  samverkan	  med	  en	  akademisk	  forskning	  i	  världsklass	  –	  i	  strikt	  akademiska	  termer	  men	  framför	  
allt	  i	  termer	  av	  hög	  innovationsgrad	  och	  hög	  tillämpbarhet	  som	  bidrar	  till	  ett	  kunskapslyft	  i	  
näringslivet	  och	  samhället.	  	  
	  
Idag	  är	  logistiken	  i	  första	  hand	  reaktiv.	  Den	  löser	  kortsiktiga	  funktionella	  problem	  i	  företagen,	  
exempelvis	  hög	  kapitalbindning	  eller	  dålig	  leveransservice.	  Kortsiktighet,	  brist	  på	  innovationskraft	  och	  
strategisk	  logistikutveckling	  är	  det	  som	  skiljer	  genomsnittsföretagen	  från	  de	  som	  arbetar	  strategiskt	  
med	  sin	  logistikutveckling	  utifrån	  en	  flödesorienterad	  affärsmodell.	  Dessa	  företag	  har	  en	  visionär	  syn	  
på	  logistiken	  och	  jobbar	  med	  längre	  tidshorisonter.	  Exempel	  på	  denna	  typ	  av	  företag	  är	  IKEA	  som	  
trots	  att	  de	  inte	  har	  egen	  tillverkning,	  har	  en	  av	  de	  största	  inköps/logistikavdelningarna	  i	  världen,	  med	  
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Våra	  effektmål	  är:	  
	  

Hållbar	  tillväxt	  –	  Konkurrenskraft	  –	  Innovation	  
	  

kompetenser	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  orkestrera	  de	  egna	  flödena	  från	  råvara	  till	  kund	  och	  samtidigt	  
utveckla	  sin	  logistik	  på	  ett	  innovativt	  sätt.	  Mer	  innovativa	  logistiklösningar	  kräver	  långsiktighet	  och	  
längre	  tidshorisonter.	  Om	  detta	  finns	  det	  en	  stor	  enighet	  mellan	  akademi	  och	  näringsliv.	  
	  
Näringslivets	  uppfattning	  är	  att	  de	  flesta	  företagen	  behöver	  lyftas	  kunskapsmässigt.	  Med	  en	  väl	  
utformad	  forskning	  som	  grund	  har	  logistiken	  stora	  möjligheter	  att	  utvecklas	  till	  att	  bli	  mer	  proaktiv,	  
innovativ	  och	  en	  del	  i	  företags	  affärsutveckling	  och	  affärsmodell.	  Först	  då	  blir	  logistiken	  ett	  stöd	  för	  
hållbar	  tillväxt	  och	  konkurrenskraft.	  För	  detta	  krävs	  att	  logistiken	  är	  en	  sammanhållen	  vetenskap	  med	  
utveckling	  av	  logistiksystemet	  som	  helhet	  i	  fokus.	  	  
	  
Ur	  den	  aspekten	  skiljer	  sig	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  logistik	  från	  flertalet	  
andra	  liknande	  ansatser	  som	  är	  betydligt	  smalare	  i	  sin	  omfattning	  och	  som	  förhåller	  sig	  till	  en	  viss	  
definierad	  situation.	  	  Vi	  har	  ingen	  sådan	  situation,	  utan	  menar	  att	  logistiken	  ska	  vara	  så	  dynamisk	  och	  
innovativ	  i	  sin	  uppbyggnad	  att	  den	  blir	  ett	  stöd	  för	  hållbar	  tillväxt	  och	  konkurrenskraft	  oavsett	  
scenario.	  	  
	  
Innovativ	  logistikutveckling	  handlar	  således	  inte	  om	  teknisk	  utveckling	  eller	  investeringar	  i	  ny	  
utrustning	  eller	  i	  infrastruktur.	  För	  om	  inte	  logistiken	  är	  tillräckligt	  effektiv	  får	  man	  ingen	  utväxling	  på	  
nya	  investeringar.	  Därför	  ligger	  vårt	  fokus	  på	  hur	  verksamheter	  utformas	  och	  styrs	  mot	  mer	  effektiva	  
och	  hållbara	  logistiksystem.	  Det	  innebär	  att	  utgångspunkten	  är	  ett	  varuflöde	  och/eller	  
informationsflöde,	  som	  sträcker	  sig	  genom	  och	  mellan	  organisationer,	  som	  ska	  fungera	  så	  effektivt	  att	  
det	  stödjer	  företagens	  strategier,	  konkurrenskraft	  och	  tillväxt.	  
	  
Det	  här	  innebär	  att	  vi	  i	  agendan	  adresserar	  behovet	  av	  kompetens	  och	  kunskap	  för	  mer	  innovativ	  
logistikutveckling	  som	  följer:	  
	  
 Utveckling	  av	  kunskap	  om	  nya	  och	  mer	  innovativa	  logistiksystem	  och	  modeller	  för	  industri	  &	  

handel	  	  

 Tjänsteutveckling	  för	  transport/logistik	  och	  IT-‐företag	  som	  stöd	  för	  mer	  innovativa	  logistiksystem,	  
men	  också	  att	  ta	  till	  vara	  och	  stimulera	  den	  omfattande	  tjänsteutveckling	  som	  finns	  i	  förnyelsen	  
av	  svenskt	  näringsliv,	  t	  ex	  mot	  högre	  grad	  av	  e-‐handel.	  	  

 Tillämpning	  av	  befintliga	  logistikkunskaper	  för	  områden	  och	  sektorer	  i	  behov	  av	  ett	  logistiklyft	  
och	  ökad	  flödeseffektivitet,	  t.ex.	  logistik	  för	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  (SME)	  med	  fokus	  på	  
HUR	  (genomförandeprocesser)	  istället	  för	  VAD	  (utformning	  av	  koncept	  och	  modeller).	  	  

 Utveckling	  av	  kunskaper	  om	  hur	  logistiksystem	  kan	  bidra	  till	  en	  hållbar	  utveckling,	  såväl	  
miljömässigt	  som	  socialt.	  

 Utveckling	  av	  kunskap	  om	  och	  tillämpning	  av	  logistiklösningar	  med	  primär	  samhällsnytta,	  t	  ex	  
sjukvårdslogistik	  och	  citylogistik	  samt	  effektiv	  och	  hållbar	  försörjning	  av	  livsmedel,	  energi	  etc.	  

	  
Den	  här	  innovations-‐	  och	  forskningsagendan	  utgår	  från	  den	  svenska	  traditionen	  och	  internationellt	  
sett	  unika	  kunskapen	  och	  förmågan	  att	  med	  en	  systemsyn	  som	  grund	  designa,	  utveckla	  och	  styra	  
komplexa	  system	  där	  flera	  olika	  kompetenser	  samverkar.	  Logistikens	  systemkunskap	  handlar	  om	  att	  
lära	  sig	  att	  utforma	  och	  styra	  omfattande	  och	  allt	  mer	  komplexa	  försörjningskedjor	  (supply	  chains)	  
från	  råvara	  till	  slutkund	  i	  syfte	  att	  öka	  svenska	  företags	  internationella	  konkurrenskraft	  och	  förmåga	  
att	  växa	  på	  ett	  miljömässigt	  och	  ekonomiskt	  hållbart	  sätt.	  	  
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Transportkostnaderna	  kommer	  med	  största	  sannolikhet	  att	  utgöra	  en	  allt	  mer	  dominerande	  del	  av	  
företagens	  totala	  kostnadskalkyl.	  Mer	  turbulenta	  och	  volatila	  marknader	  leder	  till	  mer	  komplexa	  
flöden	  av	  varor,	  med	  längre	  transportavstånd	  och	  mer	  osäkra	  transporttider	  som	  följd.	  Det	  innebär	  
sammantaget	  enorma	  utmaningar	  för	  framtidens	  logistiksystem	  och	  godstransporter	  som	  direkt	  eller	  
indirekt	  kommer	  att	  påverka	  samtliga	  företag	  och	  organisationer.	  

	  

Logistik	  skapar	  förutsättningar	  att	  klara	  framtida	  utmaningar	  
De	  övergripande	  internationella	  och	  globala	  trender	  som	  påverkar	  den	  framtida	  utvecklingen	  och	  
företags	  sätt	  att	  driva	  verksamhet	  i	  framtiden	  kommer	  att	  ställa	  helt	  nya	  krav	  på	  hur	  framtidens	  
försörjnings-‐,	  produktions-‐	  och	  distributionssystem	  utformas	  och	  därmed	  också	  på	  framtidens	  
transportsystem.	  	  	  
	  
 Ökad	  globalisering	  innebär	  en	  kraftig	  ökning	  av	  världshandeln	  till	  2030	  (+10%	  per	  år	  enligt	  Oxford	  

Economics),	  med	  BRIC-‐länderna	  som	  draglok.	  Det	  innebär	  stora	  möjligheter	  för	  exportindustrin.	  
Men	  också	  mer	  av	  international	  handelspolitik	  och	  handelshinder,	  vilket	  riskerar	  att	  öka	  det	  
avståndshandikapp	  som	  framför	  allt	  vår	  exportberoende	  basindustri	  upplever.	  	  

 Framtida	  brist	  på	  råvaror	  innebär	  att	  för	  svensk	  industri	  viktig	  råvaruförsörjning	  kommer	  att	  
sökas	  globalt	  och	  från	  flera	  marknader	  än	  tidigare	  samtidigt	  som	  behovet	  av	  återvinning	  för	  
återanvändning	  och	  recirkulering	  av	  råvaror	  ökar.	  	  

 När	  huvuddelen	  av	  framtida	  marknadspotential	  finns	  i	  BRIC-‐länderna	  och	  miljökostnaderna	  ökar,	  
så	  ställer	  det	  krav	  på	  en	  mycket	  mer	  effektiv	  och	  miljömässigt	  hållbar	  logistik	  jämfört	  med	  idag.	  

 Förändrade	  köp-‐beteenden	  med	  högre	  grad	  av	  t	  ex	  e-‐handel	  innebär	  nya	  kundkrav	  på	  
transporter,	  både	  i	  termer	  av	  snabbhet,	  men	  också	  att	  konsumenten	  styr	  ”sista	  milen”	  genom	  
sena	  val	  av	  leveransplats	  och	  snabbare	  och	  smartare	  returer.	  	  

 Framtidens	  växande	  städer	  innebär	  inte	  bara	  helt	  nya	  krav	  på	  miljövänliga	  godstransporter	  i	  
form	  av	  effektiv	  citylogistik,	  utan	  också	  att	  logistiska	  modeller	  används	  för	  att	  effektivisera	  
sjukvård,	  med	  patientflödet	  i	  fokus.	  Men	  även	  hållbar	  försörjning	  av	  livsmedel	  och	  energi	  samt	  
krav	  på	  effektiv	  logistik	  till	  en	  allt	  mer	  utarmad	  landsbygd.	  

 Tillgången	  på	  information	  ökar	  mycket	  snabbt,	  vilket	  är	  nyckeln	  till	  mer	  innovativ	  logistik	  i	  
framtiden.	  Mer	  information	  leder	  också	  till	  att	  kunderna	  kommer	  att	  stärka	  sin	  position	  visavi	  
leverantörerna,	  vars	  prestationer	  kommer	  att	  mätas	  och	  följas	  upp	  i	  allt	  högre	  grad	  än	  tidigare.	  	  

 Utveckling	  av	  ny	  produktionsteknik	  som	  bl.a.	  kommer	  att	  ändra	  förutsättningarna	  för	  vad	  som	  
kan	  lokaliseras	  lokalt	  och	  vad	  som	  behöver	  centraliseras	  i	  globala	  logistiksystem.	  	  
	  

Den	  direkta	  företagsekonomiska	  konsekvensen	  av	  denna	  utveckling	  är	  att	  transportkostnaderna	  för	  
den	  kommande	  10-‐årsperioden	  kommer	  att	  öka	  snabbare	  än	  andra	  kostnadsslag.	  Oljepriserna	  
kommer	  att	  öka	  till	  följd	  av	  förväntad	  brist	  på	  råolja	  och	  till	  följd	  av	  förväntade	  regleringar	  för	  att	  
minska	  användningen	  av	  fossila	  bränslen	  och	  de	  emissioner	  som	  genereras	  av	  transporter.	  Samtidigt	  
förväntas	  tillverkningskostnaderna	  som	  idag	  är	  relativt	  låga	  till	  följd	  av	  stora	  produktivitetsförbätt-‐
ringar	  det	  senaste	  decenniet	  att	  fortsatt	  vara	  låga,	  liksom	  anläggningskostnaderna	  som	  hålls	  nere	  till	  
följd	  av	  en	  stramare	  räntepolitik.	  Däremot	  kommer	  inköpskostnaderna	  att	  öka	  till	  följd	  av	  ökad	  
internationell	  handel,	  minskat	  förädlingsinnehåll	  och	  ökad	  grad	  av	  outsourcing	  i	  tillverkningsindustrin.	  	  
	  
Globalisering	  leder	  primärt	  till	  ökad	  konkurrens	  –	  alternativa	  leverantörer	  finns	  alltid	  tillgängliga	  
beredda	  att	  leverera	  motsvarande	  produkt	  billigare	  och	  snabbare.	  För	  många	  företag	  innebär	  
globalisering	  att	  förmågan	  att	  kunna	  utforma,	  styra	  och	  leda	  global	  försörjningskedjor	  och	  nätverk	  är	  
väl	  så	  viktig	  för	  konkurrenskraften	  som	  att	  ha	  effektiv	  svensk	  produktion.	  Men	  det	  handlar	  också	  om	  
hur	  väl	  Sverige	  som	  land	  fungera	  som	  internationell	  handelspartner.	  Sverige	  har	  som	  nation	  halkat	  
ner	  från	  en	  hedrande	  3.e	  plats	  2010	  till	  13:e	  plats	  2012	  på	  världsbankens	  ranking	  av	  länders	  logistiska	  
förutsättningar	  för	  internationell	  handel	  och	  godstransporter.	  Det	  är	  en	  varningssignal	  om	  att	  
utvecklingen	  går	  åt	  fel	  håll.	  
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Utmaningarna	  är	  enorma	  
De	  utmaningarna	  som	  den	  framtida	  utvecklingen	  resulterar	  i,	  med	  transporternas	  allt	  mer	  
dominerande	  andel	  av	  de	  totala	  kostnaderna	  för	  industri	  och	  handel,	  krav	  på	  fossilfria	  transporter	  och	  
en	  alarmerande	  flödesineffektivitet	  inom	  flera	  för	  samhället	  viktiga	  områden,	  är	  enorma	  och	  kommer	  
att	  kräva	  omställning,	  kunskapsutveckling	  och	  kompetensförsörjning	  av	  sällan	  skådat	  slag.	  	  
	  
Då	  duger	  det	  inte	  att	  fortsatt	  värna	  kunskap	  som	  redan	  finns	  men	  som	  inte	  har	  spridits	  tillräckligt	  
väl	  –	  utan	  det	  krävs	  ett	  kraftfullt	  nytänkande	  från	  såväl	  akademi,	  företag,	  offentliga	  organisationer	  
och	  myndigheter.	  	  
	  
In	  en	  situation	  där	  köparen	  kommer	  att	  stärka	  sin	  position	  i	  relation	  till	  säljaren,	  kundbeteenden	  
kommer	  att	  förändras	  och	  miljömässig	  och	  social	  hållbarhet	  tillsammans	  med	  hög	  tillgänglighet	  blir	  
nya	  konkurrensfaktorer,	  kommer	  det	  att	  ställas	  helt	  nya	  krav	  på	  företags	  leveransförmåga	  och	  
kundservice.	  Svenska	  företag	  är	  med	  få	  undantag	  utformade	  och	  organiserade	  utifrån	  en	  
produktionslogik	  eller	  en	  marknadslogik	  som	  sätter	  tillverkning	  eller	  försäljning	  i	  fokus.	  Samtidigt	  ser	  
vi	  att	  de	  företag	  som	  växer	  snabbt	  och	  med	  mycket	  god	  lönsamhet	  har	  anammat	  en	  flödeslogik	  där	  
kundvärde	  är	  i	  fokus.	  Dom	  konkurrerar	  inte	  primärt	  med	  en	  unik	  produkt	  utan	  med	  en	  unik	  
försörjningskedja	  (Supply	  Chain)	  som	  konkurrenterna	  inte	  kan	  kopiera.	  Där	  är	  kontroll	  över	  hela	  
försörjningskedjan	  nyckeln	  till	  konkurrenskraft	  och	  arbetet	  uppströms	  tillsammans	  med	  leverantörer	  
är	  lika	  viktigt	  som	  tillverkning	  och	  leverans	  av	  den	  slutliga	  produkten	  eller	  tjänsten	  till	  slutkund	  (t.ex.	  
IKEA,	  Inditex,	  H&M,	  Clas	  Ohlson,	  WalMart,	  SKF).	  	  
	  
Vem	  som	  helst	  kan	  kopiera	  en	  Billy	  bokhylla,	  men	  ingen	  har	  ännu	  lyckats	  kopiera	  IKEA’s	  helt	  unika	  
försörjningskedja	  som	  gör	  att	  man	  kan	  sälja	  Billy	  till	  ett	  mycket	  konkurrenskraftigt	  pris	  över	  hela	  
världen.	  Logistiken	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  för	  IKEA’s	  framgång.	  
	  
I	  ett	  industriföretag	  står	  idag	  tillverkningskostnaderna	  för	  c:a	  15-‐30%,	  medan	  inköps	  och	  
logistikkostnaderna	  normalt	  står	  för	  c:a	  50-‐75%	  av	  de	  totala	  kostnaderna	  (beroende	  på	  bransch).	  
Utvecklingen	  pekar	  dessutom	  mot	  att	  kostnaderna	  för	  inköp	  och	  logistik	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  öka	  
till	  följd	  av	  större	  inköpsandel,	  ökad	  grad	  av	  outsourcing	  och	  dyrare	  transportkostnader,	  medan	  
tillverkningskostnaderna	  kommer	  att	  fortsatt	  vara	  på	  en	  låg	  nivå.	  Det	  avståndshandikapp	  som	  svensk	  
industri	  idag	  upplever	  jämfört	  med	  konkurrenter	  i	  Centraleuropa	  kommer	  att	  växa	  ytterligare.	  	  
	  
Den	  stora	  utmaningen	  för	  att	  uppnå	  industriellt	  ledarskap	  består	  i	  att	  utveckla	  nya	  system	  som	  
inkluderar	  utformning,	  ledning	  och	  styrning	  av	  hela	  försörjningskedjan	  och	  värdekedjan	  från	  råvara	  
till	  slutkund.	  	  
	  
En	  högre	  flödeseffektivitet	  som	  leder	  till	  flödesorienterade	  verksamheter	  är	  nödvändigt	  för	  att	  på	  ett	  
konkurrenskraftigt	  sätt	  kunna	  leverera	  kundvärde	  i	  form	  av	  hög	  tillgänglighet,	  leveransservice,	  
miljömässig	  hållbarhet	  och	  andra	  tjänster	  som	  skapar	  tid-‐	  och	  platsnytta	  för	  kunden.	  	  
	  
Logistiken	  blir	  för	  många	  företag	  avgörande	  för	  om	  man	  kan	  behålla	  produktion	  i	  Sverige.	  	  
	  
I	  ett	  handelsföretag	  utan	  egen	  tillverkning	  är	  inköps-‐	  och	  logistikarbetet	  av	  än	  större	  betydelse	  och	  
står	  för	  c:a	  70-‐85%	  av	  företagets	  totala	  kostnader.	  Eftersom	  handeln	  redan	  idag	  är	  global	  kommer	  vi	  
att	  se	  en	  mycket	  tuffare	  konkurrens	  för	  svenska	  handelsföretag	  både	  på	  den	  svenska	  marknaden	  och	  
internationellt.	  När	  produkter	  mer	  eller	  mindre	  blir	  tillgängliga	  för	  alla	  aktörer	  så	  kommer	  de	  företag	  
med	  högst	  flödeseffektivitet	  att	  kunna	  uppvisa	  störst	  mervärde	  för	  kunderna	  till	  den	  mest	  attraktiva	  
kostnaden.	  	  
	  
Inom	  många	  branscher	  är	  vinnarna	  inom	  handeln	  de	  företag	  som	  har	  en	  flödesorienterad	  
affärsmodell	  –	  detta	  är	  en	  utveckling	  som	  kommer	  att	  förstärkas	  i	  framtiden.	  
	  
Med	  vinstmarginaler	  på	  c:a	  3-‐10%	  av	  omsättningen	  blir	  det	  i	  framtiden	  helt	  avgörande	  för	  både	  för	  
industri	  och	  handelsföretag	  att	  ha	  en	  hög	  flödeseffektivitet	  i	  inköps-‐	  och	  logistikverksamheten.	  Det	  
handlar	  om	  att	  från	  grunden	  utveckla	  helt	  nya	  leverantörsstrukturer	  och	  försörjningssystem	  och	  nya	  
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distributionsstrukturer	  och	  leveransmodeller.	  I	  det	  här	  sammanhanget	  behövs	  det	  ett	  integrerat	  
samarbete	  med	  den	  teknikutveckling	  som	  driver	  utvecklingen	  mot	  mer	  lokal	  produktion,	  t	  ex.	  3D-‐
skrivare	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  lokalt	  tillverka	  reservdelar	  och	  andra	  produkter	  som	  vi	  tidigare	  har	  
byggt	  upp	  stora	  globala	  logistiksystem	  för.	  	  Idag	  bygger	  man	  normalt	  ett	  system	  som	  ska	  klara	  
samtliga	  behov	  på	  samtliga	  marknader	  –	  i	  framtiden	  måste	  man	  sannolikt	  ha	  modeller	  som	  på	  ett	  
effektivt	  och	  hållbart	  sätt	  klarar	  flera	  upplägg	  parallellt.	  
	  
En	  stor	  utmaning	  är	  att	  utveckla	  kunskap	  för	  att	  tillämpa	  logistisk	  flödeseffektivitet	  inom	  nya	  
områden	  med	  hög	  samhällsnytta,	  t.ex.	  sjukvård,	  citylogistik,	  livsmedelsförsörjning,	  retursystem	  etc.	  	  
	  
Ur	  ett	  samhällsperspektiv	  finns	  det	  idag	  en	  ineffektivitet	  i	  sättet	  att	  utforma,	  organisera	  och	  leda	  
dagens	  sjukvård.	  Utan	  ett	  kraftigt	  nytänkande	  där	  patientens	  vårdprocess	  är	  i	  fokus	  och	  med	  en	  
betydligt	  högre	  flödeseffektivitet	  jämfört	  med	  idag,	  är	  det	  omöjligt	  att	  klara	  framtidens	  växande	  
vårdbehov.	  På	  samma	  sätt	  är	  det	  absolut	  nödvändigt	  att	  skapa	  modeller	  och	  system	  där	  samtliga	  
aktörer	  i	  ett	  citylogistiksystem,	  kommunen,	  varuägarna	  och	  transportörerna,	  samverkar	  för	  att	  klara	  
miljömässiga	  utmaningar	  och	  kraftigt	  växande	  volymer	  av	  hemleveranser	  direkt	  till	  konsumenter	  till	  
följd	  av	  ökad	  e-‐handel.	  	  
	  
Utan	  en	  sådan	  systemsyn	  kommer	  man	  inte	  att	  få	  ut	  full	  effekt	  av	  den	  intensiva	  teknikutveckling	  
som	  ska	  utgöra	  ryggraden	  i	  arbetet	  mot	  fossilfria	  transporter	  och	  ett	  transportsnålt	  samhälle.	  	  
	  
Risken	  är	  överhängande	  att	  man	  implementerar	  ny	  teknik	  på	  i	  grunden	  ineffektiva	  system,	  vilket	  inte	  
kommer	  att	  ge	  avsedda	  effekter.	  Med	  högre	  grad	  av	  flödesorientering	  av	  verksamheterna	  kommer	  
man	  att	  kunna	  ställa	  tydligare	  krav	  på	  ny	  teknik	  och	  därigenom	  få	  tekniken	  att	  bli	  en	  motor	  för	  
framtida	  utveckling	  –	  istället	  för	  att	  tekniken	  blir	  till	  för	  att	  kompensera	  brister	  i	  utformning,	  
organisation	  och	  ledning	  av	  systemet	  som	  helhet.	  	  
	  
Den	  nödvändiga	  utvecklingen	  mot	  grönare,	  smartare	  och	  mer	  integrerade	  transporter	  och	  
industriellt	  ledarskap	  går	  via	  en	  högre	  grad	  av	  flödeseffektivitet.	  	  
	  
Det	  är	  en	  utmaning	  som	  omfattar	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  få	  full	  utväxling	  av	  ny	  teknik,	  nya	  
krav	  på	  informationssystem	  och	  ekonomiska	  incitamentsmodeller	  men	  också	  en	  genomförandekraft	  
hos	  samtliga	  aktörer,	  som	  vänder	  upp	  och	  ner	  på	  dagens	  sätt	  att	  ta	  sig	  an	  den	  här	  typen	  av	  problem	  –	  
vilket	  i	  sin	  tur	  kräver	  omfattande	  kompetensuppbyggnad	  och	  nya	  former	  av	  samarbete	  mellan	  
akademi,	  näringsliv	  och	  samhällets	  aktörer.	  Detta	  kommer	  att	  kräva	  samverkan	  med	  flera	  
forskningsagendor	  och	  SIO,	  där	  den	  här	  agendan	  med	  sin	  systemansats	  kommer	  att	  spela	  en	  viktig	  
roll.	  
	  
Flödeseffektivitet	  och	  flödesorienterade	  affärsmodeller	  förutsätter	  en	  hög	  grad	  av	  integration	  av	  både	  
interna	  och	  externa	  verksamheter	  till	  en	  sammanhållen	  försörjningskedja	  eller	  värdekedja	  från	  råvara	  
till	  slutkund.	  Forskning	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  tydligt	  samband	  mellan	  logistisk	  integration	  och	  
prestation	  i	  form	  av	  lägre	  kostnader	  och	  högre	  kvalitet,	  leveransförmåga	  och	  flexibilitet.	  Men	  de	  flesta	  
företag	  saknar	  kunskap	  och	  förmåga	  att	  åstadkomma	  en	  sådan	  integration.	  
	  

Vad	  krävs	  för	  att	  klara	  utmaningarna?	  
För	  att	  klara	  utmaningarna	  kommer	  det	  sammanfattningsvis	  att	  krävas	  en	  kraftig	  kursändring	  av	  
logistikutvecklingen	  från	  dagens	  fokus	  på	  att	  utveckla	  nya	  och	  mer	  avancerade	  logistik-‐	  och	  SCM-‐
modeller	  (VAD-‐frågan)	  till	  att	  också	  bli	  tvärfunktionell	  och	  integrerande	  i	  flera	  dimensioner	  med	  fokus	  
på	  implementering	  och	  praktisk	  tillämpning	  (HUR-‐frågan).	  	  
	  
 Inkludera	  betydelsen	  av	  ny	  produktions-‐	  och	  tillverkningsteknik	  i	  design	  av	  differentierade	  

logistikmodeller	  som	  både	  stödjer	  globala/centraliserade	  upplägg	  och	  upplägg	  som	  bygger	  på	  
lokal	  och	  kundnära	  produktion.	  	  

 Utveckling	  av	  ny	  informationsteknik	  och	  system	  för	  styrning	  av	  differentierade	  logistikupplägg	  
som	  genererar	  högt	  kundvärde.	  
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Behovet	  av	  mer	  flödesorienterade	  affärsmodeller	  och	  organisationer	  både	  inom	  näringslivet	  och	  
samhället	  i	  övrigt	  är	  påtagligt	  och	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  svara	  upp	  mot	  framtidens	  utmaningar	  
på	  ett	  konkurrenskraftigt	  sätt.	  Men	  det	  räcker	  inte	  att	  utveckla	  nya	  modeller	  –	  det	  är	  väl	  så	  viktigt	  att	  
öka	  näringslivets	  förmåga	  att	  ta	  till	  sig	  modeller	  och	  teorier	  om	  hur	  man	  utformar,	  organiserar	  och	  
styr	  komplexa	  system,	  som	  sträcker	  sig	  betydligt	  längre	  än	  senare	  års	  satsning	  på	  demonstratorer	  av	  
redan	  befintlig	  kunskap.	  HUR-‐frågan	  med	  implementering	  i	  fokus	  är	  i	  det	  här	  sammanhanget	  väl	  så	  
viktig	  som	  VAD-‐frågan.	  

	  

 Informationskonsolidering	  som	  tillåter	  att	  oberoende	  godsflöden	  kan	  styras	  utifrån	  mottagare	  
och	  deras	  behov	  istället	  för	  som	  idag	  utifrån	  informationen	  som	  finns	  på	  respektive	  försändelse,	  
vilket	  ger	  möjlighet	  till	  effektivare	  ”Last	  Mile”.	  	  

 Samordna	  logistikforskningen	  med	  miljöteknikforskningen	  så	  att	  man	  skapar	  plattformar	  för	  och	  
får	  maximalt	  utbyte	  av	  ny	  teknik.	  	  

	  

Kunskapsbehovet	  är	  stort	  
För	  att	  klara	  framtida	  utmaningar	  och	  uppnå	  effektmålen	  för	  den	  här	  agendan	  i	  form	  av	  hållbar	  
tillväxt,	  konkurrenskraft	  och	  innovation,	  krävs	  det	  i	  sin	  tur	  omfattande	  och	  kunskapsutveckling	  inom	  
logistik.	  Kunskapsbehovet	  finns	  på	  två	  nivåer:	  
	  

1. Inom	  företag	  där	  det	  handlar	  om	  ett	  kunskapslyft	  som	  behövs	  för	  att	  öka	  flödeseffektiviteten	  
i	  företag.	  Det	  är	  en	  sådan	  kunskap	  som	  har	  refererats	  till	  inom	  andra	  agendor	  och	  som	  bidrar	  
till	  hållbar	  tillväxt,	  och	  ökad	  konkurrenskraft	  på	  kort	  och	  medellång	  sikt.	  	  

2. Ny	  innovationsdriven	  kunskap,	  som	  tar	  fasta	  på	  framtida	  utmaningar	  och	  medellång	  och	  lång	  
sikt	  leder	  till	  ökad	  konkurrenskraft	  för	  Sverige.	  Det	  handlar	  om	  såväl	  tekniska	  som	  icke	  
tekniska	  innovation	  som	  utveckling	  av	  nya	  produkter	  och	  tjänster.	  	  

	  
Den	  här	  kunskapsutvecklingen	  berör	  följande	  områden.	  
	  

 På	  ledningsnivå,	  för	  att	  kunna	  utforma	  och	  implementera	  och	  driva	  konkurrenskraftiga	  
försörjningskedjor	  i	  verksamheten	  	  

 Systemförståelsen	  anses	  vara	  för	  låg	  i	  många	  organisationer,	  där	  funktionsorientering	  gör	  att	  
helhetssynen	  begränsas.	  	  

 Förmåga	  att	  göra	  mer	  avancerade	  och	  komplexa	  analyser	  

 Kunskap	  och	  kompetens	  om	  hur	  logistik	  skapar	  kundvärde,	  med	  kopplingar	  till	  affärsstrategi,	  
ekonomistyrning	  och	  marknadssegmentering	  samt	  differentiering.	  	  

 Mer	  kunskap	  om	  relationen	  mellan	  Lönsamhet,	  Tillväxt	  och	  Hållbarhet	  för	  att	  företagen	  ska	  
se	  både	  konsekvenser	  av	  och	  möjligheter	  med	  att	  arbeta	  mer	  långsiktigt	  hållbart	  	  

 Utveckling	  av	  gränssnitt	  mellan	  företag	  

 Utveckling	  av	  nya	  IT-‐applikationer	  som	  stöd	  för	  mer	  innovativa	  och	  hållbara	  sätt	  att	  styra	  
godsflöden.	  	  

 Etc.	  
	  
Det	  kunskapslyft	  som	  direkt	  relaterar	  till	  innovation	  och	  utveckling	  av	  ny	  kunskap	  som	  vi	  har	  
identifierat	  som	  avgörande	  för	  att	  nå	  effektmålen	  omfattar	  också	  ett	  kompetenslyft,	  d.v.s.	  individers	  
förmåga	  att	  i	  näringsliv	  och	  samhälle	  tillämpa	  befintlig	  logistikkunskap	  i	  syfte	  att	  uppnå	  resultat.	  	  
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Mission,	  vision	  och	  mål	  
Den	  övergripande	  missionen	  med	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  logistik	  är	  att	  
fokusera	  på	  logistikens	  betydelse	  för	  konkurrenskraft	  och	  stärka	  den	  svenska	  logistikutvecklingen	  
genom	  en	  mer	  långsiktig	  forskningsfinansiering	  och	  därigenom	  ett	  bättre	  innovationsklimat.	  Men	  den	  
ska	  även	  fungera	  som	  underlag	  för	  beslut	  om	  forskningens	  inriktning.	  	  
	  
Visionen	  är	  att	  Sverige	  ska	  betraktas	  som	  världens	  bästa	  logistikland	  år	  2020	  och	  att	  svenska	  företag	  
utmärker	  sig	  med	  sina	  väl	  utvecklade	  logistiksystem	  och	  försörjningskedjor.	  Resultatet	  ska	  avspeglas	  i	  
form	  av	  Hållbar	  tillväxt	  –	  Konkurrenskraft	  –	  Innovation.	  
	  
För	  år	  2020	  innebär	  detta	  mer	  specifikt	  att:	  
Sverige	  rankas	  högt	  i	  internationella	  undersökningar	  –	  Sverige	  och	  svenska	  företag	  refereras	  av	  
omvärlden	  som	  bäst	  i	  världen	  på	  logistik	  och	  supply	  chain	  management	  inom	  privat	  och	  offentlig	  
verksamhet.	  	  

1. Innovativ	  logistik	  används	  proaktivt	  för	  att	  stärka	  svenska	  företags	  konkurrenskraft	  och	  förmåga	  
till	  hållbar	  tillväxt	  på	  en	  dynamisk	  marknad,	  och	  som	  grund	  för	  en	  hög	  välfärdsnivå	  genom	  
effektiv	  användning	  av	  offentliga	  medel.	  

2. Svensk	  logistikforskning	  och	  innovation	  sker	  i	  samverkan	  mellan	  samhälle,	  näringsliv	  och	  akademi	  
och	  betraktas	  som	  världsklass,	  vad	  gäller	  både	  teoretisk	  höjd	  och	  praktisk	  tillämpning.	  Med	  en	  
nationell	  forskarskola	  inom	  logistik	  säkras	  den	  personella	  återväxt	  som	  behövs	  för	  att	  skapa	  och	  
bibehålla	  en	  hög	  kunskapsnivå	  inom	  näringsliv	  och	  akademi.	  

3. Sverige	  är	  drivande	  i	  flertalet	  stora	  EU-‐projekt	  som	  syftar	  till	  ökad	  konkurrenskraft,	  tillväxt	  och	  
hållbarhet	  till	  följd	  av	  ökad	  flödeseffektivitet	  och	  innovativa	  tillämpningar	  av	  logistik.	  	  

4. Ett	  kunskapslyft	  har	  påbörjats	  inom	  svenskt	  näringsliv	  med	  betoning	  på	  affärsmässighet	  och	  
kunskap	  om	  hur	  man	  logistiskt	  hanterar	  den	  komplexitet	  som	  framtidens	  affärsutveckling	  kräver.	  	  

5. En	  innovativ	  tjänsteutveckling	  har	  tagit	  fart	  bland	  svenska	  transport-‐/logistik-‐	  och	  IT-‐företag	  som	  
bidrar	  till	  nya	  affärsmöjligheter	  såväl	  hos	  dessa	  företag	  som	  hos	  deras	  kunder.	  

6. Innovativa	  och	  effektiva	  logistiklösningar	  har	  fått	  stort	  genomslag	  inom	  nya	  områden	  med	  hög	  
samhällsnytta,	  t	  ex	  inom	  sjukvård	  och	  citylogistik,	  med	  tydliga	  resultat	  som	  följd.	  	  

7. Det	  finns	  en	  bred	  samsyn	  om	  utvecklingsbehoven	  inom	  logistik	  mellan	  näringsliv,	  akademi,	  
svenska	  staten	  och	  forskningsfinansiärer.	  

8. Specialistkompetenserna	  inom	  logistik	  präglas	  av	  en	  systemsyn	  där	  olika	  discipliner	  samverkar	  
och	  är	  tydligt	  inriktad	  mot	  framtida	  behov	  i	  näringsliv	  och	  samhälle.	  	  

9. Forskningsfinansieringen	  är	  långsiktigt	  stabil	  och	  tillåter	  såväl	  utveckling	  som	  implementering	  
(VAD	  &	  HUR)	  av	  för	  näringsliv	  och	  samhälle	  viktig	  logistikkunskap.	  	  	  

	  
	   	  

	  
Målet	  	  med	  en	  nationell	  Forsknings-‐	  
och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  
logistik	  är	  att	  med	  utgångspunkt	  i	  en	  
redan	  stark	  svensk	  
forskningstradition	  bli	  världsledande	  
i	  termer	  av	  innovationskraft	  	  och	  
praktisk	  nytta	  för	  näringsliv	  och	  
samhälle.	  	  

	  

Samhälle(

Näringsliv(

Akademi(
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Hur	  vi	  har	  jobbat	  
I	  arbetet	  med	  den	  här	  Forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  framtidens	  logistik	  har	  de	  tre	  stora	  
akademiska	  institutionerna	  i	  Sverige,	  från	  Linköpings	  Tekniska	  Högskola,	  Lunds	  tekniska	  högskola	  och	  
Chalmers,	  samverkat.	  Vi	  har	  en	  styrgrupp	  som	  representerar	  viktiga	  företag	  i	  svenskt	  näringsliv	  som	  
har	  varit	  med	  ända	  sedan	  ansökningsfasen.	  Den	  breda	  förankringen	  i	  näringsliv	  och	  samhälle	  har	  vi	  
fått	  genom	  en	  referensgrupp	  på	  mer	  än	  50	  personer.	  Förutom	  att	  deltagarna	  i	  referensgruppen	  har	  
varit	  med	  under	  arbetsmöten	  så	  har	  de	  i	  två	  omgångar	  fått	  granska	  och	  ge	  synpunkter	  på	  underlaget.	  	  
	  
Våra	  tre	  arbetsmöten	  med	  referensgruppen	  har	  följt	  en	  metodik	  där	  såväl	  övergripande	  som	  för	  
logistiken	  specifika	  trender	  som	  påverkar	  logistiken	  har	  legat	  till	  grund	  för	  diskussioner	  om	  primära	  
logistiska	  utmaningar	  på	  lång	  och	  kort	  sikt.	  Detta	  har	  i	  sin	  tur	  legat	  till	  grund	  för	  vad	  som	  krävs	  av	  olika	  
aktörer	  i	  logistiksystemet,	  vilka	  kunskapsbehov	  som	  finns	  för	  att	  möta	  framtida	  utmaningar	  och	  hur	  
man	  ska	  nå	  effektmålen	  i	  termer	  av	  Hållbar	  tillväxt	  –	  Konkurrenskraft	  –	  Innovation,	  se	  figur.	  	  
	  

	  
Figur:	  Vår	  arbetsmetodik	  
	  
Logistisk	  innovation	  finns	  som	  ett	  spår	  i	  logistikforskningen.	  I	  det	  här	  agendaarbetet	  har	  vi	  utgått	  från	  
tre	  definitioner	  av	  logistisk	  innovation	  när	  vi	  har	  definierat	  områden	  där	  vi	  ser	  att	  utveckling	  behöver	  
ske.	  Mena	  et.al.	  (2007),	  skiljer	  på	  tekniska/teknologiska	  innovationer	  och	  administrativa	  (Icke-‐
teknologiska	  innovationer,	  medan	  Wagner	  (2008)	  gör	  uppdelningen	  i	  produkt/service	  innovationer	  
och	  process-‐innovationer.	  En	  tredje	  och	  bredare	  definition	  görs	  av	  Flint	  et.al.	  (2005)	  som	  ”all	  
logistikrelaterad	  service	  från	  bastjänster	  till	  komplexa	  tjänster	  som	  uppfattas	  som	  nya	  och	  
användbara	  av	  användarna”,	  vilket	  omfattar	  såväl	  affärsmässiga	  innovationer	  som	  rent	  tekniska.	  För	  
att	  täcka	  in	  hela	  det	  område	  som	  logistikutveckling	  handlar	  om	  använder	  vi	  i	  vår	  agenda,	  baserat	  på	  
dessa	  definitioner,	  följande	  typer	  av	  innovationer.	  
	  

 Tekniska	  innovationer,	  t.ex.	  produktionsteknik,	  lagerteknik,	  fordonsteknik,	  etc.	  

 Processinnovationer,	  t.ex.	  styrning	  av	  logistiken	  och	  rollfördelning	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  

 Produkt/service-‐innovationer,	  t.ex.	  nya	  tjänster	  från	  transport/logistikföretag	  eller	  IT-‐
företag	  som	  leder	  till	  effektivare	  och	  mer	  innovativa	  logistiksystem	  	  

 Systemmässiga	  &	  organisatoriska	  innovationer,	  t.ex	  nya	  sätt	  att	  organisera	  i	  företag,	  i	  
försörjningskedjor	  eller	  regioner/städer,	  men	  även	  flödesorienterade	  affärsmodeller.	  

	  
För	  att	  ytterligare	  bredda	  underlaget	  för	  vår	  agenda	  har	  en	  enkät	  delats	  ut	  bland	  logistiker	  och	  
inköpare	  i	  samband	  med	  två	  olika	  konferenser	  under	  slutet	  av	  november	  2012.	  Det	  har	  gett	  31	  svar,	  
lika	  fördelat	  på	  personer	  som	  representerar	  Industri,	  Handel,	  Transport	  och	  annan	  verksamhet.	  	  
	  
Skrivarbetet	  har	  letts	  av	  projektledaren	  med	  stöd	  av	  projektets	  arbetsgrupp	  med	  täta	  avstämningar	  
med	  styrgruppen.	  	  Under	  slutfasen	  av	  arbetet	  har	  dessutom	  organisationerna	  PLAN,	  Silf	  Competence,	  
SKL	  och	  Closer	  varit	  viktiga	  diskussionspartners	  i	  frågan	  om	  hur	  ett	  SIO	  (Strategiskt	  Innovations	  
Område)	  bör	  organiseras.	  	  
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Kopplingar	  till	  viktiga	  utredningar	  	  
Logistikens	  betydelse	  för	  en	  klara	  utmaningarna	  med	  högt	  ställda	  miljömål	  och	  för	  att	  stärka	  Sverige	  
konkurrenskraft	  förstärks	  av	  ett	  antal	  för	  Sverige	  viktiga	  utredningar	  och	  initiativ	  som	  vi	  tar	  fasta	  på	  i	  
vår	  agenda.	  
	  
FFF	  Fossilfria	  Fordon	  
Utredningen	  om	  fossilfria	  fordon	  beskriver	  ett	  önskat	  (nödvändigt)	  läge	  år	  2030	  för	  att	  minska	  
beroende	  av	  fossila	  bränslen	  i	  transportsektorn.	  I	  deras	  framtidsbild	  ingår	  ett	  antal	  omfattande	  
utmaningar	  som	  kommer	  att	  ställa	  logistiksystemen	  på	  prov.	  Här	  ingår:	  	  
	  

 Att	  lastbilstrafiken	  minskar	  med	  över	  10	  procent	  mellan	  åren	  2010	  och	  2030	  genom	  en	  övergång	  
till	  ett	  ”transportsnålt	  samhälle”.	  

 En	  kraftig	  utveckling	  av	  e-‐handeln	  och	  dess	  logistiklösningar	  

 En	  mycket	  bättre	  samordning	  av	  logistiken	  i	  städerna	  så	  att	  mängden	  lastbilsrörelser	  minskar	  
med	  20-‐30%,	  vilket	  kommer	  att	  kräva	  ett	  tydligt	  engagemang	  och	  ledarskap	  från	  kommunerna.	  	  

 Att	  huvuddelen	  av	  citydistributionen	  sker	  med	  elfordon	  	  

 En	  omfattande	  omfördelning	  av	  den	  tunga	  trafiken	  över	  300	  km	  till	  järnväg	  och	  sjöfart.	  	  

 En	  betydligt	  effektivare	  ruttplanering	  och	  förbättring	  av	  fyllnadsgraden	  för	  alla	  typer	  av	  
transporter.	  	  

	  
Det	  noteras	  speciellt	  att	  bidraget	  från	  en	  övergång	  till	  ett	  ”transportsnålt	  samhälle”	  är	  mycket	  viktigt	  
för	  att	  uppnå	  avsedd	  utveckling	  mot	  fossilfria	  transporter.	  Det	  handlar	  både	  om	  direkta	  effekter	  i	  
form	  av	  mindre	  användning	  av	  fossila	  bränslen	  men	  också	  om	  minskade	  kostnaderna	  för	  de	  tekniska	  
åtgärderna	  samtidigt	  som	  det	  har	  en	  betydligt	  större	  positiv	  inverkan	  på	  samhället	  i	  övrigt	  i	  form	  av	  
minskade	  utsläpp	  av	  växthusgaser,	  förbättrad	  luftkvalitet,	  minskat	  buller,	  förbättrad	  hälsa	  och	  en	  
attraktivare	  stadsmiljö,	  mm.	  	  
	  
Logistiken	  på	  det	  sätt	  som	  den	  beskrivs	  i	  den	  här	  agendan,	  är	  helt	  avgörande	  för	  att	  kunna	  klara	  de	  
utmaningar	  som	  en	  övergång	  till	  ett	  ”Transportsnålt	  samhälle”	  innebär	  och	  för	  att	  uppnå	  både	  de	  
företagsekonomiska	  och	  samhällsekonomiska	  effekter	  som	  detta	  leder	  till.	  	  
	  
	  
Horizon	  2020	  
De	  utmaningar	  som	  den	  här	  agendan	  adresserar	  stämmer	  väl	  med	  flera	  av	  de	  områden	  som	  lyfts	  fram	  
i	  Horizon	  2020,	  främst	  Industrial	  Leadership	  (Pillar	  II)	  med	  fokus	  på	  ”Advanced	  Manufacturing	  
Systems”	  och	  ”Innovation	  in	  SME”	  samt	  Social	  Challenges	  (Pillar	  III)	  och	  området	  ”Smart,	  green	  and	  
integrated	  transport”.	  
	  
Industriellt	  ledarskap	  värderas	  av	  marknaden	  i	  termer	  av	  kundvärde	  och	  marknadsdriven	  innovation,	  
vilket	  är	  utgångspunkten	  för	  den	  här	  agendan	  och	  där	  hög	  flödeseffektivitet	  och	  korta	  
genomloppstider	  är	  en	  utmaning	  i	  termer	  av	  avancerade	  tillverkningssystem.	  Logistiken	  bidrar	  till	  
industriellt	  ledarskap	  genom	  effektiva	  och	  hållbara	  distributionssystem	  till	  olika	  kund	  och	  
marknadssegment	  och	  därigenom	  bättre	  affärsmöjligheter.	  Den	  stora	  utmaningen	  är	  att	  integrera	  
försörjningssystemet,	  tillverkningssystemet	  och	  distributionssystemet	  till	  en	  totalt	  sett	  flödeseffektiv	  
verksamhet,	  vilket	  i	  många	  branscher	  är	  en	  förutsättning	  för	  lönsam	  tillväxt.	  Det	  gäller	  i	  hög	  grad	  även	  
för	  små	  och	  medelstora	  företag,	  SME,	  där	  det	  finns	  det	  en	  stor	  utmaning	  i	  att	  bygga	  upp	  innovativa	  
logistiksystem	  för	  att	  snabbt,	  miljövänligt	  och	  kostnadseffektivt	  få	  ut	  sina	  produkter	  på	  en	  
internationell	  marknad	  inom	  och	  utanför	  EU.	  	  
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Inom	  området	  smarta,	  gröna,	  innovativa	  och	  integrerade	  transportsystem	  finns	  direkta	  kopplingar	  till	  
det	  som	  lyfts	  fram	  inom	  FFF-‐	  utredningen	  och	  behovet	  av	  en	  satsning	  på	  smartare	  och	  mer	  
integrerade	  citylogistiklösningar.	  Det	  här	  är	  ett	  område	  som	  bäst	  utvecklas	  inom	  ramen	  för	  projekt	  
där	  flera	  länder	  ingår	  och	  där	  Sverige	  bör	  ta	  en	  ledande	  position	  i	  ett	  samverkansprojekt.	  	  
	  
Den	  här	  agendan	  har	  stor	  relevans	  i	  kommande	  svenska	  satsningar	  på	  Horizon	  2020.	  Det	  finns	  en	  
direkt	  tillämpning	  i	  termer	  av	  smarta,	  gröna	  och	  integrerade	  transporter	  samt	  och	  tydlig	  koppling	  
till	  området	  industriellt	  ledarskap,	  där	  logistiken	  blir	  en	  ”enabler”	  –	  ett	  stödsystem	  –	  för	  företag	  att	  
växa	  snabbare	  och	  med	  lönsamhet.	  	  
	  
	  
Trafikverket:	  Utredning	  och	  samlad	  redovisning	  av	  transportmyndigheternas	  forsknings−	  och	  
innovationsverksamhet	  
Trafikverket	  lyfter	  i	  sin	  rapport	  fram	  behovet	  av	  betydligt	  mer	  forskningsresurser	  till	  
transportområdet	  jämfört	  med	  idag	  för	  att	  klara	  framtida	  utmaningar	  med	  mer	  energi-‐	  och	  
miljöeffektiva	  transportsystem.	  Utredningen	  ger	  ett	  bra	  underlag	  om	  pågående	  och	  planerad	  
forskning	  för	  den	  aktuella	  perioden,	  fördelat	  på	  transportslag.	  Men	  vår	  uppfattning	  är	  att	  det	  finns	  
begränsningar	  i	  det	  utredningens	  anslag	  som	  leder	  till	  att	  de	  förutsättningar	  för	  effektivare	  
transporter	  som	  skapas	  av	  transportköparna	  och	  deras	  logistikarbete	  inte	  omfattas	  av	  utredningen.	  
	  
Innovativ	  logistikutveckling	  handlar	  ur	  ett	  industriellt	  perspektiv	  inte	  om	  teknisk	  utveckling	  eller	  
investeringar	  i	  ny	  utrustning	  eller	  i	  infrastruktur.	  Istället	  ligger	  fokus	  på	  hur	  verksamheter	  utformas	  
och	  styrs	  mot	  mer	  effektiva	  och	  hållbara	  logistiksystem.	  Även	  om	  transporterna	  är	  en	  viktig	  del	  i	  ett	  
sådant	  system	  så	  räcker	  det	  inte	  att	  tala	  om	  ”Transportkedjor”.	  Istället	  måste	  systemgränserna	  vidgas	  
till	  att	  även	  omfatta	  ”Försörjningskedjor”	  (Supply	  Chains).	  Den	  här	  dimensionen,	  som	  bygger	  på	  
samverkan	  mellan	  varuägare,	  transportörer	  och	  samhälle	  saknas	  explicit	  i	  Trafikverkets	  underlag,	  men	  
ryms	  inom	  utredningens	  föreslagna	  insatser	  för	  att	  ”stimulera	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsutbyte	  
mellan	  myndigheterna	  och	  näringsliv	  och	  akademi	  i	  s.k.	  Triple	  Helix-‐samverkan”.	  	  
	  
Detsamma	  gäller	  vikten	  av	  bättre	  samordning	  av	  godstransporter	  i	  städer,	  ett	  område	  som	  
Trafikverket	  inte	  är	  tydliga	  på,	  men	  som	  FFF-‐utredningen	  lyfter	  fram	  och	  som	  den	  här	  agendan	  
prioriterar	  i	  form	  av	  konsoliderade	  flöden	  och	  samverkan	  mellan	  olika	  aktörer	  som	  en	  förutsättning	  
för	  en	  snabb	  och	  effektiv	  implementering	  av	  renare	  fordon	  i	  stadsmiljön,	  t.ex.	  elfordon.	  Utan	  en	  
sådan	  samordning	  blir	  ur	  ett	  företagsekonomiskt	  perspektiv	  volymerna	  för	  små	  för	  att	  varje	  aktör	  var	  
för	  sig	  ska	  kunna	  klara	  investeringarna	  i	  sådan	  teknik.	  	  
	  
De	  initiativ	  som	  lyfts	  fram	  i	  Trafikverkets	  underlag	  (t.ex.	  FFI,	  HCT	  och	  forskningen	  inom	  SAFER)	  saknar	  
det	  systemperspektiv	  som	  behövs	  för	  att	  sätta	  in	  godstransporterna	  på	  väg	  i	  ett	  logistiksammanhang,	  
med	  samverkan	  mellan	  varuägare,	  transportbranschen	  och	  samhället.	  Det	  gäller	  i	  synnerhet	  i	  HUR-‐
dimensionen,	  som	  handlar	  om	  metoder	  och	  processer	  för	  snabbare	  genomförande	  av	  angelägna	  
åtgärder,	  vilket	  Trafikverket	  lyfter	  fram	  som	  en	  utmaning.	  
	  
Den	  här	  forsknings-‐	  och	  innovationsagendan	  överbryggar,	  med	  sina	  tre	  perspektiv,	  FFF-‐
utredningens	  utmaningar	  och	  Trafikverkets	  forskningsbehov	  på	  ett	  bra	  sätt,	  där	  logistiken	  som	  den	  
beskrivs	  i	  den	  här	  agendan	  behövs	  för	  att	  utveckla	  systemen	  så	  att	  de	  blir	  en	  bra	  plattform	  för	  ny	  
teknik	  så	  att	  en	  önskad	  energieffektivitet	  uppnås.	  	  
	  
	  
LETS	  Gods	  -‐	  Low-‐Carbon	  Energy	  and	  Transport	  Systems	  for	  2050	  
Det	  tvärvetenskapliga	  forskningsprojektet	  LETS	  Gods	  på	  Lunds	  universitet	  har	  studerat	  företagens	  och	  
samhällets	  utmaningar,	  möjligheter	  och	  incitament	  för	  att	  ställa	  om	  till	  ett	  transportsnålt	  samhälle	  
2050.	  Forskningen	  bidrar	  med	  ett	  nytt	  angreppssätt	  som	  kombinerar	  tillväxtcykelteorin,	  logistik	  och	  
godstransportutsläpp,	  med	  analys	  av	  hur	  olika	  faktorer	  påverkar	  godstransportutsläpp	  under	  olika	  
faser	  av	  en	  40-‐50	  årig	  tillväxtcykel.	  Analysen	  bygger	  på	  att	  produktionen	  ändrar	  inriktning	  och	  
karaktär	  och	  de	  ekonomiska	  aktörerna	  byter	  rationalitet	  i	  beslutsfattandet	  mellan	  tillväxtcykelns	  två	  
principiella	  faser.	  Forskningen	  belyser	  transportutsläpp	  både	  i	  det	  system	  där	  en	  direkt	  påverkan	  på	  
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omfattningen	  finns	  (i	  kombinationen	  mellan	  varuägares	  materialflöden	  och	  transportföretags	  
transportflöden)	  och	  i	  interaktionen	  med	  omvärldsfaktorer	  som	  indirekt	  påverkar	  utsläppen.	  	  
Omvärldsfaktorerna	  består	  av	  strukturer	  som	  tar	  lång	  tid	  att	  förändra	  och	  inkluderar	  bl.	  a.	  
energisystem,	  infrastruktur,	  institutioner	  och	  farkostteknologi.	  Projektet	  identifierar	  följande	  effekter	  
på	  logistiksystemet:	  
	  
 Tillväxtcykelteorin	  påvisar	  en	  generellt	  stor	  förändringsbenägenhet	  någon	  gång	  under	  2020-‐talet.	  

För	  att	  utsläppen	  ska	  nå	  målbilden	  för	  2050	  behöver	  omvärldsfaktorerna	  förändras	  i	  koldioxidsnål	  
riktning.	  Systemet	  med	  direkt	  utsläppspåverkan	  (varuägare	  och	  transportföretag)	  behöver	  
kontinuerligt	  anpassas	  till	  förändrade	  omvärldsfaktorer,	  vilket	  kräver	  mer	  innovativa	  
logistiksystem	  jämfört	  med	  idag.	  

 För	  att	  identifiera	  positiva	  och	  negativa	  riktningar	  för	  transportutsläppen,	  för	  att	  styra	  
omvärldsfaktorerna	  i	  koldioxidsnål	  riktning	  behöver	  logistiksystemets	  aktörer	  samarbeta	  med	  
beslutsfattare	  på	  flera	  olika	  nivåer.	  

 Företag	  kommer	  att	  behöva	  prioritera	  åtgärder	  och	  strategier	  för	  att	  ställa	  om	  logistiksystemet	  i	  
transportsnål	  riktning.	  

 Logistiksystemen	  behöver	  anpassas	  till	  kontinuerligt	  förändrade	  omvärldsfaktorer	  och	  strukturer,	  
t	  ex:	  

§ Energisystem	  –	  elektrifierade	  vägtransport	  kan	  kräva	  förändrad	  fordonsflotta	  och	  
ruttplanering	  (exempelvis	  pga.	  räckvidd	  utanför	  elektrifiering).	  

§ Bebyggelsestruktur	  och	  regionplanering	  –	  Det	  är	  troligt	  att	  stadsplanering	  och	  lokala	  
regelverk	  med	  indirekt	  påverkan	  på	  godstransportsystemet	  förändras	  så	  att	  det	  blir	  nya	  
förutsättningar	  för	  godstransporter	  och	  varuleveranser	  i	  urbana	  miljöer.	  

§ Regelverk	  –	  anpassning	  till	  succesivt	  hårdare	  lagstiftning	  och	  regelverk	  för	  
transportutsläpp.	  

 Utökad	  förståelse	  för	  logistiksystemens	  roll	  i	  samhället	  behövs.	  

 Forskningsmässigt	  har	  projektet	  visat	  att	  tvärvetenskapliga	  angreppssätt	  kan	  komplettera	  och	  
berika	  logistik-‐	  och	  transportforskning.	  För	  att	  uppnå	  en	  process	  av	  korsbefruktning	  av	  olika	  
discipliner	  krävs	  att	  forskare	  med	  en	  systemansats	  kan	  jobba	  tillsammans	  med	  en	  gemensam	  
frågeställning.	  	  

	  
LETS	  Gods	  visar	  att	  det	  är	  många	  olika	  faktorer	  som	  måste	  samverka	  och	  att	  logistiksystemens	  
utformning	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  möjligheterna	  att	  under	  tillväxt	  kunna	  ställa	  om	  till	  ett	  
transportsnålt	  samhälle.	  	  
	  
	  
FFI-‐Fordonsstrategisk	  forskning	  och	  innovation	  
Även	  FFI-‐programmet	  tangerar	  frågor	  om	  logistik	  kopplat	  till	  hållbarhet,	  med	  framåtblickar	  mot	  år	  
2030.	  	  De	  mål	  som	  FFI	  sätter	  upp	  för	  2030	  är	  kopplade	  till	  den	  tekniska	  drivlinan	  för	  fordon	  och	  
energioptimerade	  vagnskoncept	  och	  omfattar	  både	  energieffektivisering	  och	  möjligheter	  att	  använda	  
förnyelsebara	  drivmedel.	  I	  termer	  av	  godstransporter	  och	  ökad	  logistiknytta	  uppnås	  detta	  genom	  
tekniskt	  bättre	  anpassade	  transportsystem,	  genom	  informationsmässigt	  uppkopplade	  
transportsystem	  och	  genom	  bättre	  integrerade	  transportsystem	  –	  tekniskt	  och	  
informationssystemmässigt,	  vilket	  förväntas	  resultera	  i	  energieffektivare	  godstransporter.	  	  
	  
FFI	  bekräftar	  att	  en	  stor	  del	  av	  energieffektiviseringen	  av	  godstransporter	  är	  beroende	  av	  
logistiksystemet	  och	  dess	  utformning	  och	  styrning	  och	  att	  det	  behövs	  en	  samverkan	  mellan	  teknisk,	  
informationsmässig	  och	  logistisk	  utveckling	  av	  transportsystemet.	  	  
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Logistik	  behöver	  en	  egen	  innovations-‐	  
och	  forskningsagenda	  och	  ett	  eget	  SIO	  
Logistik	  är	  ett	  område	  som	  förändras	  över	  tiden,	  därför	  behöver	  den	  omfattande	  utbildning	  som	  finns	  
inom	  logistik	  idag	  en	  grund	  i	  form	  av	  ett	  innovationsarbete	  som	  är	  integrerat	  med	  akademisk	  
forskning,	  som	  tar	  fasta	  på	  de	  utmaningar	  som	  finns	  inom	  näringsliv	  och	  samhälle	  och	  har	  
flödeseffektivitet	  i	  fokus.	  Kritisk	  massa	  borgar	  för	  kvalitet	  och	  effektivitet	  i	  forskningen,	  som	  då	  i	  en	  
högre	  utsträckning	  kan	  komma	  dagens	  studenter/framtidens	  ledare	  och	  beslutsfattare	  till	  godo.	  En	  
kritisk	  massa	  för	  forskningen	  innebär	  också	  att	  disciplinen	  som	  sådan	  får	  möjlighet	  att	  växa	  sig	  stark	  
utöver	  de	  behov	  av	  nyttiggörande	  som	  vi	  ser	  idag	  bland	  företag	  och	  i	  samhället.	  Ett	  sådant	  integrerat	  
forsknings-‐	  och	  innovationsarbete	  är	  också	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  tillgodose	  det	  behov	  av	  
välutbildad	  personal	  inom	  området	  som	  finns	  inom	  näringsliv	  och	  samhälle.	  
	  
Om	  logistik	  däremot	  endast	  finns	  som	  inslag	  i	  andra	  agendor	  eller	  SIO,	  kommer	  området	  att	  
begränsas	  till	  i	  huvudsak	  praktiska	  tillämpningar	  och	  s.k.	  demonstratorer	  av	  olika	  transportupplägg,	  
vilket	  inte	  bidrar	  till	  ökad	  konkurrenskraft	  för	  svenska	  företag	  eller	  en	  hållbar	  samhällsutveckling.	  	  
	  
Den	  kunskapsutveckling	  som	  sker	  inom	  ramen	  för	  sektorsbaserade	  agendor	  kan	  aldrig	  bli	  logistiskt	  
innovativ,	  och	  man	  förlorar	  möjligheten	  att	  utveckla	  modeller	  som	  är	  av	  generellt	  intresse	  för	  handel,	  
industri	  och	  samhälle.	  Dessutom	  undermineras	  möjligheterna	  till	  en	  stark	  forskningsprofilering	  i	  det	  
internationella	  forskarsamhället.	  
	  
Logistikens	  hårda	  kärna	  är	  oberoende	  av	  typ	  av	  produkt,	  tjänst	  eller	  bransch	  och	  innefattar:	  	  
	  

 Hög	  flödeseffektivitet	  (produkter	  och	  information)	  inom	  och	  mellan	  företag	  

 Förankring	  i	  ett	  systemperspektiv	  	  	  

 Skapande	  av	  affärsnytta	  i	  form	  av	  tid	  och	  rum/plats	  	  

	  
I	  motsats	  till	  andra	  forskningsagendor	  (t.ex.	  flyg	  och	  livsmedel),	  så	  kan	  logistik	  inte	  begränsas	  till	  en	  
specifik	  bransch	  eller	  ett	  konkret	  produktområde.	  Tvärtom	  så	  representerar	  logistik	  en	  integrativ	  och	  
gränsöverskridande	  kunskap	  som	  behövs	  för	  att	  ta	  sig	  an	  komplexa	  affärs-‐	  och	  samhällsmässiga	  
utmaningar	  och	  problem.	  En	  förutsättning	  för	  detta	  är	  att	  ämnet	  forsknings-‐	  och	  yrkesmässigt	  
betraktats	  som	  en	  helhet.	  I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  olika	  funktioner	  inom	  och	  mellan	  företag	  (t	  ex	  
försörjning,	  tillverkning,	  lagring,	  distribution	  och	  returflöden)	  utformas	  och	  utförs	  med	  helheten	  i	  
fokus	  för	  att	  därmed	  tillgodose	  ekonomiska,	  miljömässiga	  och	  sociala	  mål.	  	  
	  
Det	  är	  bara	  som	  ett	  självständigt	  forskningsområde	  och	  en	  avancerad	  profession,	  med	  en	  egen	  
agenda	  med	  tillräckligt	  omfattande	  kritisk	  massa,	  som	  logistiken	  kan	  förverkliga	  målet	  att	  ännu	  
starkare	  än	  idag	  stödja	  tillväxt,	  konkurrenskraft	  och	  innovation	  för	  svenskt	  näringsliv	  och	  samhälle.	  
	  
Även	  om	  logistik	  i	  stor	  utsträckning	  är	  ett	  tillämpat	  forskningsområde	  är	  inte	  den	  utveckling	  av	  
logistikområdet	  som	  bedrivs	  inom	  företag	  och	  organisationer	  tillräcklig	  för	  näringslivets	  och	  
samhällets	  långsiktiga	  behov	  av	  mer	  effektiva	  och	  hållbara	  logistiksystem.	  Transport-‐	  och	  
logistikbranschen	  och	  s.k.	  tredjepartslogistikföretag	  fungerar	  primärt	  som	  utförare	  och	  skapar	  bara	  
begränsad	  innovativ	  utveckling	  av	  logistikområdet.	  Det	  bekräftas	  i	  en	  studie	  från	  ELA	  (European	  
Logistics	  Association)	  från	  2007	  som	  fastslår	  att	  det	  i	  näringslivet	  primärt	  är	  varuägarna	  som	  står	  för	  
innovationerna	  inom	  logistiken.	  Transport-‐	  och	  logistikbranschen	  däremot	  har	  i	  princip	  enbart	  svarat	  
upp	  mot	  ett	  behov	  från	  varuägare	  att	  minska	  sin	  balansräkning	  genom	  att	  lägga	  ut	  väl	  definierade	  
lager	  och	  transportverksamheter	  på	  en	  tredje	  part.	  	  
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Logistiksystemens	  höga	  komplexitet	  gör	  det	  viktigt	  att	  bejaka	  olika	  aspekter	  av	  logistik	  –	  betydligt	  
fler	  än	  vad	  som	  är	  fallet	  idag.	  Den	  ökande	  komplexiteten	  och	  dynamiken	  blir	  uppenbar	  när	  nya	  
tillämpningsområden	  för	  logistiken	  utvecklas,	  t	  ex.	  inom	  området	  Citylogistik	  där	  marknads-‐
ekonomiskt	  drivna	  försörjningskedjor	  ska	  förenas	  med	  kravet	  på	  hög	  samhällsnytta	  och	  där	  såväl	  
transportföretag,	  kommuner	  och	  varuägare	  är	  intressenter.	  Systemansatsen	  och	  det	  stora	  antalet	  
aktörer	  innebär	  också	  att	  impulser	  till	  nya	  innovationer	  och	  forskningsområden	  behöver	  komma	  från	  
såväl	  praktik	  som	  akademi.	  Därför	  behövs	  arenor	  för	  där	  olika	  intressenters	  perspektiv	  representeras.	  	  

	  

	  
	  

Figur.	  Den	  akademiska	  forskningen	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  logistikutvecklingen	  
	  
Den	  akademiska	  forskningen	  behövs	  för	  att	  kunna	  adressera	  den	  komplexitet	  som	  moderna	  
logistiksystem	  och	  försörjningskedjor	  (supply	  chains)	  representerar.	  Den	  akademiska	  forskningens	  roll	  
är	  att	  förse	  näringsliv	  och	  samhälle	  med	  en	  kunskapsbas,	  som	  kan	  tillämpas	  och	  implementeras	  av	  
enskilda	  företag	  och	  organisationer.	  Tidsfördröjningen	  gör,	  att	  vi	  idag	  inte	  vet	  exakt	  vilka	  behov	  som	  
finns	  i	  framtiden.	  Därför	  är	  bredden	  i	  den	  akademiska	  forskningen	  så	  viktig	  att	  värna,	  se	  figur.	  	  
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Vems	  logistik	  omfattas	  av	  agendan?	  
Logistik	  är	  den	  enda	  profession	  i	  näringslivet	  som	  har	  fokus	  på	  det	  horisontella	  flödet	  från	  råvara	  till	  
slutkund	  och	  skiljer	  sig	  på	  så	  sätt	  från	  det	  traditionella	  funktionella	  tänkande	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
de	  flesta	  företags	  sätt	  att	  organisera	  sin	  verksamhet,	  där	  flödet	  delas	  upp	  funktionellt	  i	  varuför-‐
sörjning	  och	  inköp,	  produktion	  och	  tillverkning	  samt	  i	  distribution	  och	  försäljning.	  	  
	  
Det	  är	  just	  i	  den	  horisontella	  flödesorienteringen	  längs	  hela	  försörjningskedjan	  (Supply	  Chain)	  där	  
akademisk	  forskning	  och	  praktisk	  tillämpning	  möts	  i	  den	  moderna	  logistikforskningen.	  Ju	  större	  och	  
mer	  komplexa	  försörjningskedjor,	  desto	  större	  är	  betydelsen	  av	  den	  helhetssyn	  som	  logistiken	  
representerar,	  se	  figur.	  	  

	  
	  
	  
Figur.	  Logistik	  representerar	  en	  helhetssyn	  står	  för	  integrativ	  och	  tvärfunktionell	  kunskap	  
	  

Logistik	  är	  tvärfunktionellt	  till	  sin	  natur,	  genom	  att	  både	  tekniska	  och	  ekonomiska	  samband	  används	  i	  
form	  av	  ekonomiska	  mål	  och	  tekniska	  begränsningar.	  Innovationer	  inom	  logistiken	  flyttar	  ofta	  den	  
tekniska	  fronten	  i	  syfte	  att	  leva	  upp	  till	  högt	  ställda	  ekonomiska	  mål.	  
	  
För	  ett	  industri-‐	  eller	  handelsföretag	  handlar	  modern	  logistik	  om	  att	  skapa	  flödeseffektivitet	  längs	  
hela	  försörjningskedjan	  (supply	  chain)	  från	  råvara	  till	  slutkund	  –	  det	  vill	  säga	  att	  designa,	  styra	  och	  
utveckla	  sina	  materialflöden	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  maximal	  kostnadseffektivitet	  och	  kundservice	  
uppnås.	  Detta	  uppnås	  genom	  att	  verksamheten	  strömlinjeformas	  så	  att	  den	  blir	  resurssnål,	  effektiv	  
och	  genererar	  maximalt	  värde	  för	  kunder	  och	  aktieägare.	  Logistiken	  gör	  att	  ett	  företag	  kan	  konkurrera	  
med	  bättre	  priser	  och	  högre	  service	  till	  kunderna,	  men	  även	  försörja	  nya	  kunder	  och	  marknader	  på	  ett	  
effektivt	  och	  miljömässigt	  hållbart	  sätt,	  dvs.	  skapa	  förutsättningar	  för	  lönsam	  och	  hållbar	  tillväxt.	  	  
	  
Eftersom	  en	  varuägare	  (industri-‐	  och	  handelsföretag)	  står	  inför	  valet	  att	  utföra	  logistiken	  i	  egen	  regi	  
eller	  köpa	  delar	  av	  den	  från	  en	  leverantör	  handlar	  logistik	  i	  ett	  transport-‐	  eller	  logistiktjänsteföretag	  
om	  att	  utveckla	  tjänster	  och	  produkter	  som	  är	  ett	  stöd	  för	  varuägarnas	  flödeeffektivitet.	  På	  samma	  
sätt	  som	  transportbranschen	  är	  leverantör	  av	  transporttjänster	  som	  effektiviserar	  varuägarnas	  
varuflöden	  så	  är	  IT-‐branschen	  leverantör	  av	  informationstjänster	  som	  effektiviserar	  varuägarnas	  
informationsflöden.	  För	  dessa	  företag	  handlar	  logistik	  till	  stor	  del	  om	  att	  utveckla	  logistiktjänster	  som	  
leder	  till	  effektivare	  och	  mer	  hållbar	  planering	  och	  styrning	  av	  varuägarnas	  logistik.	  	  
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Men	  logistikens	  teorier,	  och	  modeller	  kan	  användas	  även	  för	  att	  effektivisera	  viktiga	  samhällssektorer.	  
Inom	  sjukvården	  kan	  logistikens	  principer	  exempelvis	  användas	  för	  att	  minska	  vårdköer	  och	  skapa	  en	  
mer	  resurseffektiv	  sjukvård	  och	  i	  stadsmiljön	  för	  att	  minska	  trängsel	  och	  miljöpåverkan	  i	  samband	  
med	  godsleveranser,	  effektivare	  och	  mer	  hållbar	  försörjnings	  av	  livsmedel,	  katastrofhjälp,	  mm.	  	  
	  
I	  agendan	  är	  det	  varuägarens	  logistik	  och	  försörjningskedja	  (supply	  chain)	  som	  är	  i	  fokus,	  d.v.s.	  ett	  
industri-‐	  eller	  handelsföretag!	  	  Agendan	  har	  som	  mål	  att	  utveckla	  den	  generella	  kunskapen	  kring	  
logistiksystem	  och	  försörjningskedjor	  på	  ett	  miljömässigt	  hållbart	  sätt,	  se	  figur.	  Därför	  väljer	  vi	  att	  inte	  
peka	  ut	  några	  specifika	  industrier	  som	  viktigare.	  Kunskap	  om	  bra	  logistik	  kan	  återfinnas	  i	  olika	  
kontexter	  och	  bland	  olika	  företag,	  där	  intressanta	  lösningar	  är	  det	  som	  driver	  kunskapsutvecklingen	  
snarare	  än	  specifika	  branscher.	  	  
	  
Transport-‐	  och	  logistikföretag,	  är	  i	  det	  sammanhanget	  leverantörer	  av	  transport-‐	  och	  logistiktjänster	  
till	  varuägarens	  logistik.	  Här	  sker	  utveckling	  i	  två	  dimensioner	  –	  utveckling	  av	  transportföretagens	  
”produktionssystem”	  som	  syftar	  till	  mer	  miljö-‐	  och	  kostnadseffektiva	  transporter	  samt	  utveckling	  av	  
nya	  tjänster	  som	  effektiviserar	  varuägarens	  logistik.	  Det	  innebär	  att	  det	  är	  varuägaren	  som	  ställer	  krav	  
på	  hur	  dessa	  tjänster	  ska	  utföras.	  Här	  blir	  gränssnittet	  mellan	  varuägare	  och	  transport-‐/logistikföretag	  
viktigt	  för	  hur	  väl	  logistiken	  fungerar	  totalt	  sett	  i	  termer	  av	  flödesutveckling.	  	  
	  
	  
På	  samma	  sätt	  ser	  vi	  IT-‐företag	  
som	  leverantörer	  av	  tjänster	  och	  
ICT	  som	  syftar	  till	  att	  
effektivisera	  logistiksystemet	  
genom	  informationsutveckling.	  
Transport-‐	  och	  logistikföretagens	  
respektive	  It-‐företagens	  
utveckling	  tar	  vi	  fasta	  på	  i	  termer	  
av	  innovativ	  tjänsteutveckling.	  
Här	  gäller	  det	  att	  stimulera	  och	  
ta	  till	  vara	  på	  den	  
logistikbaserade	  
tjänsteutveckling	  som	  uppstår	  
när	  branscher	  förändras,	  t	  ex	  i	  
utvecklingen	  mot	  mer	  e-‐handel	  
och	  andra	  internettjänster.	  	  

	  
	  
	  

Figur:	  Agendans	  tre	  olika	  
perspektiv	  och	  huvudsakliga	  
utvecklingsområden	  
	  
	  
	  
	  
Ur	  ett	  samhällsperspektiv	  får	  logistiken	  en	  delvis	  annorlunda	  innebörd.	  Här	  används	  logistiska	  
principer	  och	  metoder	  i	  nya	  kontexter	  (kontextuell	  utveckling)	  i	  syfte	  att	  uppnå	  ökat	  värde	  för	  
medborgare	  och	  samhällets	  aktörer.	  Det	  är	  fallet	  t.ex.	  inom	  sjukvårdslogistik	  där	  målet	  är	  att	  klara	  
framtidens	  utmaningar,	  bland	  annat	  i	  form	  av	  stort	  antal	  multisjuka	  äldre,	  genom	  att	  flödesorientera	  
verksamheten	  för	  att	  kunna	  producera	  mer	  sjukvård	  till	  lägre	  totala	  kostnader	  och	  med	  högre	  service,	  
exempelvis	  kortare	  operationsköer	  och	  kortare	  tid	  från	  första	  diagnos	  till	  färdig	  behandling.	  
Skillnaden	  mot	  tidigare	  initiativ	  inom	  området	  är	  att	  vi	  med	  en	  logistikansats	  fokuserar	  flödet	  av	  
patienter.	  Patienten	  i	  fokus	  innebär	  en	  utveckling	  av	  nya	  flödesorienterade	  modeller	  för	  att	  utforma,	  
mäta,	  följa	  upp	  och	  utveckla	  sjukvårdssystem.	  	  
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Design,	  ledning	  och	  styrning	  av	  försörjningskedjor,	  Supply	  Chain	  Management	  (SCM),	  från	  råvara	  till	  
slutkund	  är	  viktigt	  i	  vår	  agenda.	  Här	  inkluderas	  effektiva	  flöden	  av	  material,	  information	  och	  pengar	  
i	  företagsekonomiska	  termer,	  men	  också	  samhällsnytta	  i	  form	  av	  hållbar	  miljö,	  fungerande	  
sjukvård,	  tillgänglighet	  av	  livsmedel,	  katastrofhjälp	  och	  returflöden	  av	  uttjänta	  produkter,	  sopor	  etc.	  
som	  ökar	  i	  proportion	  till	  ökningen	  av	  handel	  och	  flödet	  av	  varor.	  	  
	  
Agendan	  har	  därför	  ett	  naturligt	  fokus	  på	  varuägarens	  logistiksystem	  och	  försörjningskedja	  i	  termer	  
av	  SCM	  och	  ökad	  flödeseffektivitet	  i	  syfte	  att	  öka	  svenskt	  näringslivs	  konkurrenskraft	  och	  förmåga	  
till	  hållbar	  tillväxt	  (Industri-‐	  &	  handelsföretagens	  perspektiv).	  Transport/logistik-‐	  &	  IT-‐företagens	  
perspektiv	  fångas	  upp	  i	  deras	  roll	  som	  leverantörer	  av	  innovativa	  logistiktjänster	  till	  varuägarnas	  
logistiksystem.	  Utifrån	  ett	  samhällsperspektiv	  tillämpas	  logistikens	  principer	  och	  modeller	  på	  nya	  
områden,	  t	  ex.	  sjukvård	  och	  citylogistik,	  livsmedelsförsörjning,	  etc.	  i	  syfte	  att	  uppnå	  en	  hög	  
samhällsnytta.	  	  

	  

I	  termer	  av	  citylogistik	  representeras	  samhällsperspektivet	  av	  en	  reducerad	  miljöbelastning	  och	  
attraktivare	  städer	  genom	  en	  minskning	  av	  transporterna.	  Till	  skillnad	  från	  sjukvårdslogistiken	  finns	  
transport-‐	  och	  logistikföretagen	  med	  som	  viktiga	  aktörer	  i	  och	  leverantörer	  av	  ett	  citylogistiksystem:	  
Det	  betyder	  vilket	  att	  rollfördelningen	  mellan	  olika	  aktörer	  i	  ett	  logistiksystem	  här	  fokuseras	  
(Kommuner,	  logistikföretag,	  varuägare).	  	  
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Trender	  som	  påverkar	  logistiken	  
Logistik	  påverkas	  genom	  sin	  tvärfunktionella	  inriktning	  direkt	  eller	  indirekt	  av	  flertalet	  av	  de	  generella	  
trender	  som	  idag	  lyfts	  fram	  som	  viktiga	  att	  förhålla	  sig	  till	  för	  näringsliv	  och	  samhälle.	  Exempelvis	  
globalisering,	  hållbar	  miljö,	  åldrande	  befolkning,	  ökad	  urbanisering,	  med	  flera.	  Logistiken	  förhåller	  sig	  
till	  de	  här	  trenderna	  genom	  att	  bidra	  med	  ökad	  flödeskontroll	  och	  resurseffektivitet.	  	  
	  
I	  arbetsmötena	  med	  referensgrupperna	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  fem	  specifika	  trender	  som	  särskilt	  
påverkar	  framtidens	  logistik;	  ökad	  globalisering	  och	  internationell	  konkurrens,	  IT-‐utvecklingen	  med	  
ökad	  tillgång	  på	  data,	  den	  potentiella	  råvarubristen,	  krav	  på	  miljömässig	  och	  etisk	  hållbarhet	  samt	  
framtidens	  städer	  med	  åldrande	  befolkning.	  Dessa	  trender	  leder	  tillsammans	  till	  mer	  turbulenta	  och	  
volatila	  marknader,	  mer	  komplexa	  supply	  chains	  och	  behov	  av	  mer	  systemkunskap	  och	  
flödesoptimering	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  marknaden	  ett	  högt	  kundvärde.	  Det	  är	  den	  här	  samlade	  bilden	  
som	  beskriver	  utmaningarna	  för	  framtiden	  logistik,	  se	  figur.	  	  
	  

	  
	  
Figur.	  Fem	  specifika	  trender	  som	  påverkar	  framtidens	  logistik	  
	  	  
Den	  direkta	  kopplingen	  mellan	  dessa	  trender	  och	  logistikområdet	  kan	  beskrivas	  enligt	  följande:	  	  

Potentiell	  råvarubrist	  
Den	  potentiella	  råvarubristen	  i	  världen	  är	  en	  övergripande	  trend	  som	  kommer	  att	  beröra	  såväl	  
produktion	  som	  konsumtion	  av	  varor.	  	  

 Råvaror	  kommer	  sannolikt	  att	  sökas	  från	  fler	  leverantörer	  och	  från	  flera	  marknader	  än	  tidigare	  för	  
att	  täcka	  behoven.	  Transporterna	  kommer	  att	  öka	  och	  logistikkostnadens	  andel	  av	  
råvarukostnaden	  kommer	  därmed	  också	  att	  öka.	  	  

 Ökat	  behov	  av	  återvinning	  för	  återanvändning	  och	  recirkulering	  av	  råvaror	  som	  ställer	  nya	  krav	  på	  
logistik	  och	  försörjningskedjor	  

 Detsamma	  gäller	  förnödenheter	  för	  att	  försörja	  jordens	  växande	  befolkning.	  För	  att	  möta	  
efterfrågan	  behövs	  betydligt	  mer	  resurseffektiva	  logistiksystem	  jämfört	  med	  idag,	  där	  en	  stor	  del	  
av	  förnödenheterna	  går	  förlorade	  till	  följd	  av	  bristfällig	  logistik.	  

 Det	  är	  troligt	  att	  även	  de	  negativa	  miljöeffekterna	  kommer	  att	  öka	  i	  omfattning,	  dels	  på	  grund	  av	  
ökade	  transporter,	  dels	  på	  grund	  av	  ökad	  miljöförstöring	  vid	  utvinning	  av	  råmaterial.	  Detta	  ställer	  
i	  sin	  tur	  krav	  på	  ökad	  materialåtervinning	  i	  samhället,	  vilket	  även	  det	  blir	  en	  utmaning	  för	  
transportsystemet	  liksom	  för	  logistiksystemen	  i	  stort	  vad	  gäller	  styrningen	  av	  inflöden.	  
	  

Brist	  på	  råvaror	  har	  en	  inverkan	  på	  all	  industriell	  verksamhet.	  Logistiskt	  handlar	  det	  om	  att	  
marknaden	  för	  råvaror	  sannolikt	  kommer	  att	  bli	  mer	  turbulent,	  vilket	  leder	  till	  mer	  komplexa	  
försörjningskedjor,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  logistikkostnaderna	  för	  råvaruförsörjning	  kommer	  att	  
öka.	  Referensgruppen	  anser	  att	  detta	  är	  något	  som	  samtliga	  företag	  måste	  förhålla	  sig	  till.	  	  
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Globalisering	  och	  internationell	  konkurrens	  
Ökad	  globalisering	  innebär	  mer	  av	  internationell	  handelspolitik,	  protektionism,	  handelsregler	  och	  mer	  
handelshinder,	  vilket	  har	  en	  tendens	  att	  snarare	  öka	  än	  minska	  det	  avståndshandikapp	  som	  framför	  
allt	  vår	  exportberoende	  basindustri	  upplever,	  t.ex.	  skog	  och	  stål	  och	  malm.	  Samtidigt	  finns	  det	  krafter	  
som	  driver	  mot	  mer	  regional	  försörjning	  av	  varor.	  Med	  en	  utveckling	  där	  produktionskostnaderna	  i	  
allt	  högre	  grad	  utjämnas	  mellan	  olika	  länder	  och	  transportkostnaderna	  ökar	  snabbare	  än	  andra	  
kostnadsposter	  till	  följd	  av	  internationalisering	  av	  marknader,	  så	  kommer	  logistiken	  att	  öka	  i	  
betydelse	  för	  det	  stora	  flertalet	  av	  företag.	  
	  
 Basindustrin	  är	  viktig	  eftersom	  den	  skapar	  möjligheter	  för	  de	  företag	  och	  branscher	  som	  är	  

underleverantörer	  till	  basindustrin.	  Ur	  logistiksynpunkt	  har	  den	  process-‐	  och	  
produktionsorienterade	  basindustrin	  i	  många	  fall	  inte	  haft	  samma	  fokus	  på	  logistik	  som	  andra	  
industrisektorer,	  vilket	  vi	  ser	  en	  tydlig	  förändring	  av	  i	  framtiden.	  	  
	  

 Globalisering	  och	  internationell	  konkurrens	  omfattar	  också	  frågeställningen	  om	  var	  produktionen	  
kommer	  att	  lokaliseras	  i	  framtiden.	  Idag	  finns	  en	  tydlig	  trend	  att	  produktion	  flyttas	  till	  
lågkostnadsländer	  (vilket	  ställer	  stora	  krav	  på	  att	  logistiken	  fungerar),	  men	  det	  finns	  redan	  tecken	  
på	  att	  pendeln	  kan	  börja	  svänga	  tillbaka	  i	  takt	  med	  att	  kostnadsläget	  förändras	  i	  olika	  delar	  av	  
världen.	  I	  det	  här	  sammanhanget	  är	  dynamiken	  och	  flexibiliteten	  i	  de	  logistiksystem	  som	  byggs	  
upp	  oerhört	  viktig	  för	  att	  ett	  företag	  ska	  kunna	  hitta	  den	  totalt	  sett	  mest	  ekonomiska	  lösningen.	  
Det	  ställer	  i	  sin	  tur	  krav	  på	  att	  vi	  blir	  bättre	  än	  idag	  på	  att	  göra	  systemanalyser	  som	  tar	  hänsyn	  till	  
fler	  parametrar	  och	  olika	  typer	  av	  kostnadsdrivare.	  

	  
 Globalisering	  handlar	  också	  om	  hur	  väl	  Sverige	  som	  land	  fungera	  som	  internationell	  handels-‐

partner.	  Sverige	  har	  som	  nation	  halkat	  ner	  från	  en	  hedrande	  3.e	  plats	  till	  13:e	  plats	  från	  2010	  till	  
2012	  på	  världsbankens	  ranking,	  som	  baseras	  på	  länders	  förutsättningar	  logistiskt	  för	  
internationell	  handel	  och	  transporter.	  Detta	  indikerar	  en	  utveckling	  åt	  fel	  håll.	  	  

	  
 Såväl	  globaliseringen	  och	  den	  potentiella	  bristen	  på	  råvaror	  innebär	  stora	  godstransport-‐

utmaningar	  både	  för	  Europa	  och	  Sverige,	  med	  längre	  transportavstånd	  och	  transporttider	  till	  
sjöss,	  vilket	  leder	  till	  nya	  krav	  på	  att	  göra	  försörjningskedjan	  transparent	  och	  att	  kunna	  styra	  om	  
varor	  under	  transport	  (lager	  under	  transport).	  Detta	  ställer	  nya	  krav	  på	  märkning	  av	  gods	  och	  att	  
hålla	  ordning	  på	  såväl	  hela	  sändningar	  som	  enskilda	  paket	  genom	  t.ex.	  kolli	  i	  kolli	  hantering.	  

	  
Referensgruppens	  slutsats	  är	  att	  det	  i	  framtiden	  är	  av	  högsta	  prioritet	  att	  utveckla	  kunskap	  om	  hur	  
man	  är	  en	  professionell	  aktör	  på	  en	  internationell	  marknad	  och	  hur	  globala	  logistiksystem	  som	  
inkluderar	  produktion	  bör	  utvecklas.	  En	  viktig	  del	  av	  detta	  är	  vilka	  kunskaper	  som	  bör	  finnas	  i	  Sverige	  
och	  vilka	  som	  kan	  flyttas	  till	  andra	  länder.	  Logistik	  i	  termer	  av	  effektiv	  SCM	  och	  flödesorientering	  av	  
verksamheten	  är	  sådan	  kunskap	  som	  anses	  bör	  finnas	  i	  Sverige	  som	  en	  kärnkompetens,	  precis	  på	  
samma	  sätt	  som	  R&D	  och	  produktutveckling.	  En	  sådan	  kunskap	  bygger	  på	  kompetensen	  att	  designa	  
och	  styra	  komplexa	  system,	  viket	  är	  ett	  svenskt	  styrkeområde.	  Givet	  att	  svensk	  industri	  inte	  med	  
nödvändighet	  har	  svenska	  ägare	  kommer	  ökad	  kunskap	  inom	  SCM/flödesorientering	  på	  strategisk	  
nivå	  innebära	  en	  större	  möjlighet	  att	  behålla	  huvudkontorsfunktioner	  i	  Sverige.	  Vi	  kan	  konkurrera	  på	  
basis	  av	  unik	  kunskap.	  
	  

IT-‐utvecklingen	  och	  ökad	  tillgång	  på	  data	  
Här	  består	  utmaningarna	  i	  att	  få	  utväxling	  på	  ökad	  informationshantering	  i	  form	  av	  effektivare	  
logistiksystem,	  speciellt	  i	  termer	  av	  SCM.	  Detta	  handlar	  dels	  om	  att	  utveckla	  system	  för	  att	  kunna	  
hantera	  och	  analysera	  stora	  mängder	  av	  information	  på	  ett	  sätt	  att	  den	  kan	  användas	  som	  
beslutsstöd	  och	  optimeringar	  i	  den	  dagliga	  verksamheten,	  vilket	  i	  större	  utsträckning	  behöver	  ske	  i	  
realtid.	  	  	  
	  
 Här	  behövs	  annan	  typ	  data	  än	  den	  som	  används	  idag,	  ”ostrukturerad	  data”,	  t	  ex.	  satellitbilder	  av	  

parkeringsplatser	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  behov,	  istället	  för	  traditionell	  point-‐of-‐sales-‐data.	  
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 Digitalisering	  och	  mobilitet	  spårbarhet,	  är	  tekniska	  möjliggörare	  för	  en	  mer	  proaktiv	  logistik.	  Idag	  
är	  logistiken	  i	  stor	  utsträckning	  reaktiv,	  d.v.s.	  reagerar	  på	  händelser	  och	  nya	  förutsättningar,	  
istället	  för	  tvärt	  om.	  Exempel	  på	  sådan	  proaktiv	  vardagslogistik	  är	  löpande	  Sales	  &	  Operation	  
Planning	  (SAOP)	  för	  att	  undvika	  kostsamma	  “brandkårsutryckningar”,	  exempelvis	  flygfrakt	  som	  
används	  för	  att	  kompensera	  för	  bristfällig	  planering.	  Här	  kan	  kunskaper	  från	  flygbranschen	  
användas,	  där	  man	  är	  van	  vid	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  omplaneringar.	  
	  

 I	  det	  här	  sammanhanget	  finns	  det	  anledning	  att	  se	  IT-‐industrin	  som	  en	  intressant	  
utvecklingsbransch	  kopplat	  till	  logistik	  (så	  som	  det	  var	  i	  slutet	  av	  90-‐talet,	  då	  en	  stor	  del	  av	  de	  
nyutexaminerade	  logistikerna	  började	  arbeta	  hos	  IT-‐företag	  som	  utvecklar	  affärssystem	  och	  där	  
även	  som	  mjukvaruutvecklare).	  	  

	  
Drivkraften	  för	  detta	  är	  kravet	  på	  ökad	  flexibilitet	  och	  dynamik,	  där	  det	  kommer	  behövas	  nya	  
strukturer	  för	  att	  hantera	  flexibilitet	  och	  flexibla	  system	  som	  inte	  får	  vara	  begränsande	  för	  
verksamheten.	  Referensgruppen	  lyfte	  i	  det	  här	  sammanhanget	  speciellt	  fram	  betydelsen	  av	  att	  
utnyttja	  IT	  för	  att	  bättre	  kommunicera	  beslutsunderlag,	  visualisera	  effekter	  av	  ett	  beslut	  och	  att	  mer	  
komplicerade	  analyser	  av	  det	  här	  slaget	  kräver	  större	  matematikkunskaper	  på	  hög	  nivå	  –	  ofta	  högre	  
nivå	  än	  vad	  som	  är	  fallet	  hos	  många	  logistiker	  idag.	  	  
	  

Miljömässig	  och	  etisk	  hållbarhet	  
Eftersom	  godstransporter,	  som	  en	  del	  av	  logistiksystemet,	  svarar	  mot	  ett	  behov	  som	  genereras	  
utifrån	  produktionsstrukturer,	  marknadsstrukturer	  och	  logistiksystemens	  struktur,	  är	  det	  naturligt	  att	  
betrakta	  även	  miljöeffekterna	  av	  transporterna	  som	  en	  konsekvens	  av	  hela	  systemens	  utformning.	  
Med	  en	  ökande	  global	  handel	  förlängs	  transportavstånden	  vilket	  ökar	  miljöbelastningen.	  Samtidigt	  
medger	  specialiserad	  och	  centraliserad	  produktion	  en	  konsolidering	  av	  godsflödena,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
möjliggör	  en	  minskad	  miljöbelastning	  genom	  lastkonsolidering	  och	  byte	  till	  miljöeffektivare	  
transportmedel.	  	  
	  
	  
Alla	  logistiksystem	  ger	  ett	  avtryck	  på	  miljön	  och	  de	  allra	  flesta	  
beslut	  om	  förändringar	  i	  logistiksystemet	  har	  miljöeffekter.	  Det	  
finns	  ett	  stort	  behov	  att	  i	  framtiden	  göra	  miljön	  till	  en	  
beslutsvariabel	  vid	  sidan	  av	  finansiella	  och	  tidsrelaterade	  mått.	  På	  
vägen	  dit	  krävs	  att	  miljöeffekterna	  i	  logistiksystem	  kan	  bedömas.	  
Här	  behövs	  mer	  kunskap	  såväl	  praktiskt,	  organisatoriskt	  som	  
modellmässigt.	  Dessutom	  krävs	  en	  ökad	  förståelse	  för	  
konsekvenser	  av	  hur	  vi	  definierar	  våra	  logistiksystem.	  Om	  
perspektivet	  blir	  för	  snävt	  är	  risken	  mycket	  stor	  att	  miljöeffekterna	  
inte	  minskas	  reellt,	  utan	  bara	  flyttas	  till	  en	  annan	  del	  av	  ett	  mer	  
övergripande	  system.	  	  
	  
	  
Kraven	  på	  täta	  och	  små	  leveranser	  från	  näraliggande	  leverantörer	  till	  produktionsanläggningar	  och	  till	  
stadskärnor	  minskar	  konsolideringen	  i	  distributionen,	  vilket	  ökar	  miljöbelastningen.	  Samtidigt	  medger	  
volymmässigt	  mindre	  leveranser	  med	  förhållandevis	  korta	  avstånd	  användning	  av	  el-‐fordon,	  vilket	  i	  
sin	  tur	  innebär	  en	  potential	  för	  ”renare”	  el-‐baserade	  transporter.	  Denna	  dualitet	  påvisar	  
komplexiteten	  i	  miljöanalysen	  av	  logistiksystem.	  Att	  ny	  teknik	  för	  transporter	  enskilt	  inte	  kan	  lösa	  
problemet	  är	  uppenbart	  –	  det	  behövs	  en	  systemsyn	  där	  hela	  logistiksystemet	  utformas	  med	  miljö-‐	  
och	  klimatpåverkan	  i	  fokus.	  Utformningen,	  såväl	  som	  fördelningsproblematiken	  kring	  emissioner	  i	  
mer	  komplexa	  logistiksystem,	  är	  något	  som	  i	  framtiden	  i	  ökad	  utsträckning	  måste	  lösas	  genom	  
gemensamma	  initiativ	  mellan	  olika	  aktörer.	  
	  
 En	  barriär	  att	  övervinna	  i	  det	  sammanhanget	  är	  skillnader	  i	  affärslogiker	  och	  affärsmodeller	  

mellan	  ”traditionella	  medlemmar	  i	  försörjningskedjorna”	  respektive	  logistik-‐	  och	  
transportföretagen.	  Man	  utgår	  i	  diskussioner	  mellan	  parterna	  ofta	  från	  sin	  egen	  affärsmodell,	  
utan	  att	  förstå	  medspelarens	  perspektiv,	  vilket	  kräver	  en	  ökad	  förståelse	  för	  olika	  perspektiv,	  och	  
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för	  effekterna	  på	  en	  systemnivå	  snarare	  än	  på	  företagsnivån.	  Den	  här	  problematiken	  blir	  ännu	  
mer	  uppenbar	  i	  sammanhang	  där	  även	  andra	  typer	  av	  aktörer	  har	  stor	  betydelse	  exempelvis	  vid	  
citylogistik/stadsdistribution.	  Här	  måste	  även	  kommuner,	  fastighetsägare	  m.fl.	  inkluderas	  i	  
logistiksystemet	  

	  
 Betydelsen	  av	  e-‐handel	  ökar	  och	  det	  får	  också	  konsekvenser	  för	  miljön.	  I	  en	  försörjningskedja	  för	  

konsumentprodukter	  är	  den	  mest	  miljöbelastande	  delen	  (transportmässigt)	  transporten	  från	  
butiken	  till	  hushållet.	  Därför	  innebär	  en	  ökad	  e-‐handel	  även	  en	  potential	  till	  minskad	  
miljöbelastning.	  E-‐handel	  är	  marknadsmässigt	  dessutom	  ett	  sätt	  för	  företag	  att	  differentiera	  sina	  
erbjudanden	  till	  olika	  kundgrupper	  och	  marknader.	  Forskning	  visar	  att	  en	  effektiv	  leverans	  
kopplat	  till	  e-‐handel	  är	  bra	  för	  miljön,	  men	  att	  systemet	  är	  väldigt	  störningskänsligt.	  För	  att	  
potentialen	  ska	  öka	  krävs	  mer	  kunskap	  kring	  hur	  försörjningskedjor	  kan	  samverka	  med	  
konsumenter	  på	  ett	  effektivare	  sätt	  och	  inte	  minst	  kunskap	  om	  effekterna	  av	  olika	  affärsmodeller	  
för	  det	  ändamålet.	  	  

	  
 Några	  leverantörer	  av	  konsumentprodukter	  erbjuder	  idag	  en	  ”miljövariant”	  på	  leveransen,	  som	  

även	  är	  billigare,	  men	  hur	  konsumenten	  verkligen	  efterfrågar	  detta	  har	  inte	  följts	  upp.	  De	  flesta	  
erbjuder	  inga	  alternativ	  alls,	  och	  vi	  kan	  utan	  problem	  få	  en	  espressomaskin	  levererad	  på	  24	  
timmar.	  Det	  är	  bara	  ett	  exempel	  på	  en	  situation	  där	  logistiksystemet	  presterar	  högt	  i	  leveranstid,	  
men	  kanske	  inte	  motsvarar	  kundens	  verkliga	  behov.	  Och	  med	  ett	  längre	  tidsfönster	  för	  att	  
planera	  leveransen,	  ökar	  möjligheterna	  till	  samlastning	  och	  konsolidering,	  och	  därmed	  kan	  
miljöbelastningen	  minskas.	  

	  
 Miljöfrågan	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  Globalisering.	  Energikostnader	  och	  miljökostnader	  gör	  att	  

stora	  produktionsanläggningar	  (centraliserad	  produktion)	  är	  svårare	  att	  försvara	  om	  man	  ser	  till	  
transportarbetet	  de	  genererar.	  Om	  huvuddelen	  av	  framtida	  marknadspotential	  finns	  i	  BRIC-‐
marknaderna	  samtidigt	  som	  miljökostnaderna	  ökar,	  så	  ställer	  det	  krav	  på	  en	  mycket	  effektiv	  och	  
hållbar	  logistik.	  	  
	  

 Kunder,	  myndigheter,	  medarbetare	  och	  företagen	  själva	  kommer	  kräva	  mycket	  mer	  omfattande	  
information	  om	  vad	  produkterna	  innehåller	  och	  hur	  de	  är	  producerade,	  transporterade,	  både	  av	  
miljöskäl,	  men	  också	  till	  följd	  av	  större	  fokus	  på	  CSR-‐frågor	  (Corporate	  Social	  Responsibility).	  
Miljö-‐	  och	  CSR-‐fokus	  leder	  till	  högre	  efterfrågan	  på	  transparens	  i	  försörjningskedjan	  än	  vad	  som	  
finns	  idag,	  som	  omfattar	  information	  från	  flera	  företag	  i	  kedjan,	  inkl.	  leverantörer	  och	  
transportörer.	  En	  del	  av	  detta	  är	  spårbarhet	  och	  möjlighet	  att	  i	  efterhand	  kunna	  följa	  upp	  
miljöpåverkan	  för	  olika	  logistikupplägg.	  	  
	  

 Det	  krävs	  också	  bättre	  kunskap	  om	  vad	  de	  olika	  transportslagen	  klarar	  kapacitetsmässigt	  och	  
miljömässigt.	  Är	  påståendet	  att	  järnvägen	  inte	  fungerar	  på	  korta	  avstånd	  för	  godstransporter	  
korrekt?	  Hur	  påverkas	  logistiksystemet	  av	  en	  ökad	  andel	  eldrivna	  transporter	  för	  kortare	  
distribution?	  Här	  behövs	  mer	  forskning.	  

	  
Det	  finns	  en	  viktig	  ”trade-‐off”	  mellan	  och	  miljövänliga	  transporter	  och	  lageruppbyggnad	  i	  olika	  nivåer	  i	  
kedjan.	  Utmaningen	  är	  att	  designa	  försörjningskedjor	  så	  att	  mer	  miljövänliga	  transporter	  kan	  
användas	  utan	  att	  lagernivåerna	  behöver	  ökas	  för	  att	  kompensera	  för	  den	  ökade	  osäkerhet	  som	  
”långsamma”	  och	  tidsmässigt	  oprecisa	  transporter”	  leder	  till,	  vilket	  kräver	  nya	  och	  mer	  innovativa	  
försörjnings-‐	  och	  distributionsmodeller.	  
	  
Referensgruppen	  efterfrågar	  ett	  bredare	  hållbarhetsbegrepp	  än	  vi	  har	  nu,	  som	  även	  omfattar	  etiska	  
frågeställningar	  och	  CSR,	  samt	  en	  mer	  forskningsmässig	  underbyggnad	  av	  logistikens	  miljökonse-‐
kvenser.	  Idag	  finns	  en	  tendens	  att	  miljödiskussionen	  är	  medialt	  driven	  och	  inte	  vetenskapligt	  
underbyggd	  –	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  felaktiga	  bilder	  av	  transporternas	  miljöpåverkan	  blir	  ”sanningar”.	  
Det	  behövs	  miljöanalyser	  som	  tar	  hänsyn	  till	  samtliga	  led	  i	  en	  försörjningskedja,	  inklusive	  terminaler,	  
som	  i	  vissa	  fall	  står	  för	  en	  relativt	  stor	  andel	  av	  emissionerna.	  Den	  här	  typen	  av	  kunskap	  är	  speciellt	  
viktig	  så	  att	  inte	  framtida	  potentiella	  regleringar	  av	  transportsektorn	  införs	  på	  felaktiga	  grunder.	  	  
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Framtidens	  städer	  och	  den	  åldrande	  populationen	  	  
Den	  största	  utvecklingen	  inom	  logistik	  i	  framtiden	  (5-‐10	  år)	  kommer	  enligt	  referensgrupperna	  att	  ske	  
inom	  för	  samhället	  viktiga	  områden	  och	  för	  logistiken	  nya	  tillämpningsområden	  som	  sjukvårdslogistik	  
och	  citylogistik.	  	  
	  
 Att	  effektivisera	  sjukvården	  utifrån	  logistiska	  principer	  har	  kommit	  upp	  vid	  flera	  tillfällen.	  Logistik	  

och	  flödeseffektivitet	  anses	  vara	  en	  förutsättning	  för	  att	  klara	  de	  utmaningar	  som	  sjukvården	  står	  
inför,	  i	  synnerhet	  som	  andelen	  hemsjukvård	  kommer	  att	  öka	  i	  framtiden,	  vilket	  kräver	  en	  effektiv	  
logistik	  för	  att	  fungera.	  Dagens	  sätt	  att	  sälja	  Lean-‐koncept	  till	  sjukhus	  anses	  inte	  vara	  tillräckligt,	  
det	  krävs	  en	  logistik	  som	  är	  mer	  djupgående	  än	  så.	  	  
	  

 Korta	  genomloppstider	  för	  patienter,	  kostnadseffektiv	  sjukvård	  med	  högt	  resursutnyttjande	  och	  
högre	  patientservice	  jämfört	  med	  idag,	  lyfts	  fram	  som	  centrala	  utvecklingsområden.	  Här	  har	  vi	  
goda	  kunskaper	  från	  produktion	  och	  distribution	  av	  varor,	  men	  de	  behöver	  anpassas	  till	  en	  
sjukvårdskontext	  för	  att	  bli	  relevanta	  och	  accepterade.	  
	  

 Med	  mer	  logistik	  inom	  sjukvården	  ser	  referensgruppen	  sjukvård	  som	  en	  potentiell	  exportprodukt	  
och	  marknad	  för	  svenska	  vårdföretag,	  t	  ex	  inom	  EU,	  när	  sjukvårdsmarknaden	  blir	  mer	  öppen	  
mellan	  länderna.	  	  
	  

 Framtidens	  städer	  handlar	  om	  förändrade	  köpbeteenden	  med	  högre	  grad	  av	  distanshandel,	  t	  ex	  
e-‐handel,	  från	  svenska	  och	  utländska	  leverantörer	  med	  leveranser	  hem	  till	  konsumenter.	  E-‐
handeln	  har	  dels	  en	  tendens	  att	  kräva	  snabba	  leveranser,	  men	  driver	  också	  antalet	  
returleveranser,	  vilket	  ställer	  nya	  krav	  på	  framtidens	  citylogistik.	  En	  annan	  aspekt	  på	  detta	  är	  
ökad	  grad	  av	  recycling	  –	  dvs.	  mer	  ska	  återvinnas	  och	  återanvändas.	  
	  

 Mer	  inflyttning	  tillstäderna	  innebär	  att	  landsbygden	  riskerar	  att	  utarmas.	  Därför	  krävs	  det	  
logistiksystem	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  levande	  landsbygd,	  både	  avseende	  försörjning	  och	  
krisberedskap.	  

	  
Logistik	  i	  sjukvården	  handlar	  om	  flödeseffektivitet	  och	  att	  ha	  patienten	  i	  fokus,	  med	  fundamentala	  
logistikprinciper	  som	  grund.	  Här	  ser	  referensgruppen	  behov	  av	  att	  riva	  hierarkier,	  skapa	  patientflöden	  
mellan	  specialiserade	  avdelningar,	  bättre	  transparens,	  mäta	  kundservice,	  etc.	  Forskningsbehovet	  
handlar	  dels	  om	  hur	  man	  ska	  få	  in	  befintlig	  logistikkunskap	  i	  vården	  och	  få	  grundläggande	  flöden	  att	  
fungera	  och	  i	  ett	  andra	  steg	  om	  betydligt	  mer	  innovativ	  utveckling	  av	  speciella	  logistikmodeller	  för	  
sjukvården	  för	  att	  väsentligt	  öka	  effektiviteten.	  	  
	  
Framtidens	  städer,	  i	  termer	  av	  citylogistik,	  är	  ett	  annat	  område	  som	  lyfts	  fram	  som	  ett	  nytt	  
tillämpningsområde	  för	  logistiken	  som	  kräver	  en	  väl	  utvecklad	  systemsyn,	  där	  företagsekonomiska	  
intressen	  kombineras	  med	  samhällsekonomiska	  –	  vilket	  ställer	  höga	  krav	  på	  innovationskraft.	  Här	  
anser	  referensgruppen	  att	  den	  akademiska	  forskningen	  har	  en	  viktig	  roll	  att	  som	  oberoende	  part	  för	  
att	  ta	  fram	  olika	  lösningar	  för	  hur	  ett	  citylogistiksystem	  ska	  kunna	  utvecklas	  så	  att	  olika	  aktörers	  
intressen	  tas	  till	  vara.	  
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Näringslivets	  och	  samhällets	  behov	  på	  
kort	  och	  lång	  sikt	  
En	  allmän	  utveckling	  är	  att	  specialiseringen	  ökar,	  både	  i	  produktion	  och	  varuförsörjning	  och	  
distribution,	  vilket	  i	  sin	  tur	  ställer	  högre	  krav	  på	  en	  väl	  utformad	  försörjningskedja	  (supply	  chain),	  så	  
att	  flera	  specialiserade	  enheter	  samverkar	  i	  effektiva	  flöden.	  Till	  detta	  kommer	  att	  regleringar	  (olika	  i	  
olika	  länder,	  städer	  etc.)	  förväntas	  att	  öka	  i	  framtiden.	  Sammantaget	  innebär	  detta	  att	  komplexiteten	  
i	  framtidens	  logistik	  kommer	  att	  öka,	  liksom	  tillämpningen	  av	  SCM.	  Samtidigt	  anses	  kunskapsnivån	  om	  
affärslogistik	  vara	  för	  låg	  i	  företags	  och	  organisationers	  ledningsgrupper	  –	  det	  finns	  för	  lite	  av	  
flödeseffektivitet	  och	  systemkunskap	  och	  för	  mycket	  funktionsoptimering	  på	  agendan.	  Allt	  kortare	  
produktlivscykler	  driver	  fram	  krav	  på	  flexibla	  och	  snabba	  försörjningskedjor	  med	  korta	  ledtider	  och	  
genomloppstider.	  Det	  gör	  att	  utmaningarna	  för	  framtidens	  logistikutveckling	  är	  stora,	  liksom	  
forskningsbehovet.	  Dessa	  utmaningar	  gäller	  både	  hur	  logistiksystem	  och	  försörjningskedjor	  utformas	  
med	  hänsyn	  till	  den	  dynamiska	  utvecklingen,	  men	  också	  hur	  logistikkunskapen	  lyfts	  i	  näringsliv	  och	  
samhälle.	  	  
	  
På	  kort	  sikt,	  de	  närmaste	  3	  åren	  handlar	  det	  om	  att	  fullt	  ut	  använda	  den	  kunskap	  som	  redan	  finns	  och	  
tillämpa	  den	  med	  värdeskapande	  för	  kunder	  i	  fokus:	  	  
	  

 Logistiksystemen	  behöver	  effektiviseras	  och	  trimmas,	  utifrån	  affärsmannaskap	  som	  ökar	  
förståelsen	  för	  vad	  kunderna	  vill	  ha	  och	  är	  beredda	  att	  betala.	  

	  
 Det	  finns	  stort	  behov	  av	  modeller	  för	  hur	  logistik	  och	  SCM	  ska	  organiseras	  i	  företag	  och	  

modeller	  för	  flödesorienterad	  sjukvård.	  Idag	  finns	  det	  ofta	  hinder	  som	  står	  i	  vägen	  och	  som	  
cementerar	  funktionsorienteringen	  och	  hämmar	  flödeseffektiviteten	  inom	  och	  mellan	  
företag.	  Detta	  försvåras	  ytterligare	  av	  att	  många	  av	  de	  prestationsmått	  som	  används	  är	  
utformade	  för	  att	  mäta	  funktioner,	  inte	  processer	  och	  flöden.	  	  

	  
 För	  transport-‐	  och	  logistikbranschen	  handlar	  det	  om	  att	  vara	  med	  tidigt	  med	  

tjänsteutveckling	  och	  kunna	  ta	  betalt	  för	  de	  värden	  som	  tjänsterna	  skapar	  för	  varuägarna.	  
Generellt	  sett	  efterfrågas	  en	  tjänsteutveckling	  med	  flödestänk	  i	  flera	  led.	  	  

	  
 Det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  tydligare	  än	  idag	  kunna	  värdera	  och	  kommunicera	  godstransport-‐

ernas	  nytta	  ur	  ett	  samhällsperspektiv,	  så	  att	  transporterna	  blir	  en	  naturlig	  del	  av	  
samhällsplaneringen.	  Men	  även	  resurs/risk-‐fördelning	  mellan	  aktörer	  i	  citylogistiksystem	  

	  
 Det	  finns	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  öka	  kunskapen	  om	  hur	  miljö	  blir	  en	  del	  av	  den	  totala	  

logistikkalkylen	  tillsammans	  med	  kostnader,	  ledtider	  och	  service,	  så	  att	  olika	  parametrar	  
bättre	  kan	  värderas	  mot	  varandra,	  t.ex.	  fyllnadsgrader	  i	  relation	  till	  leveranstid.	  	  

	  
	  

På	  längre	  sikt	  3-‐10	  år	  finns	  det	  ett	  behov	  att	  lyfta	  logistikfrågorna	  till	  den	  strategiska	  nivån	  i	  företag	  
och	  organisationer.	  Målet	  är	  att	  logistik	  och	  blir	  en	  naturlig	  del	  av	  den	  strategiska	  agendan,	  vilket	  
möjligen	  innebär	  att	  “SCM”	  eller	  “Flödeseffektivitet”	  är	  de	  begrepp	  som	  behöver	  användas	  för	  att	  
frågan	  ska	  förstås	  och	  prioriteras.	  Samhällsnyttan	  består	  i	  mer	  miljöeffektiva	  logistiksystem.	  Medel	  för	  
att	  åstadkomma	  detta	  är:	  
	  

 Nya	  bättre	  modeller	  för	  flödesorienterad	  verksamhetsstyrning.	  Forskningen	  har	  här	  en	  
viktig	  roll	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  modeller	  som	  fokuserar	  på	  förmågan	  till	  anpassning	  som	  
tar	  hänsyn	  till	  dynamiken	  och	  flexibiliteten	  i	  logistiksystemet.	  
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 Utveckling	  av	  flödeseffektiva	  affärsmodeller,	  med	  fokus	  på	  flexibilitet	  och	  förmåga	  att	  
snabbt	  reagera	  på	  förändringar.	  Behovet	  av	  detta	  är	  särskilt	  stort	  inom	  snabbrörliga	  
branscher	  med	  stora	  varuflöden,	  t	  ex	  handel	  och	  detaljhandel.	  	  

	  
 Utveckling	  av	  miljöeffektiva	  logistiksystem,	  där	  minimal	  miljöbelastning	  och	  fossilfria	  

transporter	  blir	  det	  styrande	  målet	  för	  logistiken,	  överordnat	  t.ex.	  kostnadseffektivitet.	  	  
	  

 Högre	  utbildningsnivå	  och	  bättre	  kompetensförsörjning	  på	  flera	  plan	  och	  nivåer	  i	  
företag/organisationer,	  i	  näringslivet	  och	  i	  samhället	  i	  stort.	  Den	  svenska	  högre	  utbildningen	  
anses	  idag	  hålla	  en	  god	  internationell	  standard.	  Men	  utbildningen	  vid	  universitet	  och	  
högskolor	  behöver	  anpassas	  till	  nya	  förutsättningar.	  Det	  behövs	  mer	  av	  helhetssyn	  och	  
systemförståelse	  för	  att	  klara	  framtidens	  utmaningar	  inom	  logistik	  och	  SCM.	  En	  följd	  av	  detta	  
är	  att	  det	  behövs	  fler	  personer	  med	  forskarutbildning,	  för	  utbildningens	  fortlevnad	  men	  
också	  som	  kompetensförsörjning	  till	  näringsliv	  och	  samhälle.	  

	  
 Systemkunskap	  är	  grundläggande	  och	  avgörande	  för	  att	  bättre	  förstå	  omfattande	  och	  

komplexa	  system	  och	  hur	  olika	  företags	  logistiksystem	  samverkar.	  Miljöfrågan	  är	  en	  sådan	  
systemfråga.	  Ur	  ett	  logistiskt	  perspektiv	  handlar	  miljöfrågan	  om	  att	  öka	  samhällets	  förmåga	  
att	  svara	  upp	  mot	  urbaniseringens	  snabba	  utveckling	  och	  de	  utmaningar	  som	  uppstår	  i	  dess	  
kölvatten,	  och	  även	  de	  utmaningar	  som	  en	  ökad	  globalisering	  tillsammans	  med	  minskad	  
resurstillgång	  ger.	  	  

	  
 Tekniska	  lösningar	  som	  kombinerar	  datafångst,	  databearbetning	  och	  SCM-‐upplägg	  behövs	  

för	  att	  reducera	  komplexiteten	  och	  möjliggöra	  flödesoptimering	  i	  realtid.	  Att	  skapa	  bättre	  
tekniska	  förutsättningar	  för	  en	  mer	  dynamisk	  logistik	  inkluderar	  även	  utveckling	  av	  generella	  
informations-‐	  och	  märkningsstandarder	  som	  fungerar	  såväl	  i	  produktion	  och	  distribution.	  	  

	  
Kopplat	  till	  de	  tre	  perspektiven	  (varuägarnas	  perspektiv,	  transport/logistikföretagets	  perspektiv	  och	  
samhällsperspektivet)	  och	  målgrupperna	  finns	  behov	  av	  utveckling	  inom	  följande	  områden:	  
	  

Varuägarnas	  logistik	  
Den	  underliggande	  logiken	  är	  att	  transporterna	  aldrig	  kan	  bli	  smartare,	  grönare	  eller	  mer	  integrerade	  
än	  vad	  utformningen	  av	  varuägarnas	  underliggande	  försörjningskedjor	  (Supply	  Chains)	  tillåter.	  Det	  
innebär	  att	  varuägarnas	  logistik	  skapar	  plattformar	  som	  möjliggör	  fossilfria	  transporter,	  vilket	  
inkluderar:	  
	  	  

 Effektivisering	  av	  befintlig	  verksamhet	  inom	  industri	  och	  handel	  genom	  ökad	  tillämpning	  av	  
logistik	  (HUR)	  –	  dvs.	  hur	  man	  omsätter	  en	  Supply	  Chain-‐strategi	  i	  praktiken.	  

 Utformning	  och	  styrning	  av	  interna	  tvärfunktionella	  flöden	  (integration	  internt)	  
 Implementering	  av	  mer	  flödeseffektiv	  produktion	  –	  produktionslogistik	  
 Öka	  inslaget	  av	  logistik	  i	  produkt-‐	  och	  tjänsteutveckling	  (design	  for	  logistics)	  
 Utformning	  och	  styrning	  av	  externa	  flöden	  (Integration	  externt)	  
 Utveckling	  av	  IT-‐stöd	  för	  effektivare	  varuflödesstyrning	  
 Avtal,	  risk,	  vinstdelning,	  fördelning	  av	  miljöeffekter,	  etc.	  i	  interorganisatoriska	  relationer	  
 Utveckling	  av	  ”logistik-‐light-‐lösningar”	  för	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  
 Metodutveckling	  för	  att	  utveckla	  ”workbooks”	  tillsammans	  med	  näringslivet	  
 Finansiell	  analys	  av	  logistik	  med	  fokus	  på	  kundvärde	  och	  merförsäljning	  
 Lyfta	  logistiken	  till	  den	  strategiska	  nivån	  och	  tydliggöra	  koppling	  mellan	  

affärsstrategi/strategiska	  mål	  och	  en	  Supply	  Chain	  strategi.	  	  
 Utveckling	  av	  flödeseffektiva	  affärsmodeller	  
 Differentierade	  logistiklösningar	  för	  olika	  typer	  av	  företag	  och	  behov.	  
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Transport/Logistik/IT-‐företag	  
Här	  finns	  en	  direkt	  koppling	  till	  den	  produkt-‐	  och	  tjänsteutveckling	  som	  sker	  inom	  
transport/logistikföretag	  och	  IT-‐företag	  och	  som	  vänder	  sig	  till	  varuägare	  och	  samhällsaktörer:	  
	  

 Affärsmodeller	  och	  värdeskapande	  inom	  transport/logistikbranschen	  
 Transportföretagens	  tjänsteutvecklingsprocess	  behöver	  utvecklas	  för	  att	  bli	  snabbare	  och	  

mer	  marknadsorienterad,	  med	  fokus	  på	  hållbara	  transportlösningar	  
 Utveckling	  av	  standarder	  för	  märkning	  och	  informationsutbyte	  i	  hela	  logistikkedjan	  
 Effektivitetsanalyser	  av	  nationella	  och	  internationella	  transportsystem	  
 Differentierade	  logistiklösningar	  för	  olika	  typer	  av	  företag	  och	  behov	  	  
 Transportlösningar	  för	  glesbygd	  –	  horisontell	  samverkan	  
 Rollfördelningar	  –	  logistikföretagens	  roll	  i	  varuägarnas	  logistikprocesser	  
 Utveckling	  av	  mjukvara	  för	  realtidsstyrning	  av	  logistik	  
 Optimeringsmodeller	  för	  avancerad	  logistikstyrning	  
 Citylogistik	  för	  olika	  typer	  av	  städer	  –	  geografi,	  struktur,	  storlek	  m.m.	  

	  

Samhällsnytta	  
Samhällsnyttan	  av	  effektivare	  logistik	  och	  flödeseffektivitet	  är	  stor	  och	  omfattar	  många	  områden.	  De	  
mest	  uppenbara	  är	  direkt	  kopplade	  till	  klimatåtgärder	  genom	  fossilfria	  transporter	  och	  till	  hälsa,	  
sjukvård	  och	  välbefinnande.	  Här	  ingår:	  
	  

 Bättre	  styrning	  av	  godsflöden	  i	  syfte	  att	  uppnå	  mer	  hållbara	  transporter	  	  
 Utformning	  av	  supply	  chains	  för	  minimal	  miljöbelastning	  
 Innovativa	  modeller	  för	  citylogistik	  med	  koppling	  mot	  stadsplanering	  och	  trivsamma	  städer	  
 IT-‐stöd	  för	  styrning	  av	  citylogistik	  som	  omfattar	  flera	  olika	  logistikoperatörer	  
 Implementeringsstöd	  för	  citylogistiksystem,	  t.ex.	  simulerings-‐	  och	  visualiseringshjälpmedel	  

som	  stöd	  för	  beräkning	  av	  effekter	  av	  och	  beslutsfattande	  för	  ett	  införande	  av	  Citylogistik	  
 Modeller	  för	  att	  maximera	  effekten	  av	  nya	  tekniska	  innovationer	  i	  citylogistiksystem	  
 Hållbara	  försörjningskedjor	  för	  livsmedel,	  inkl.	  ”food	  security”	  och	  ”food	  availability”	  
 Utformning	  och	  organisation	  av	  effektivare	  patientflöden	  inom	  sjukvården	  
 Mätning	  och	  styrning	  av	  patientflöden	  och	  flödeseffektivitet	  inom	  sjukvården	  
 IT-‐stöd	  för	  mätning	  och	  styrning	  av	  patientflöden	  och	  sjukvårdslogistik	  

	  
Här	  betonar	  våra	  referensgrupper	  att	  Sverige	  måste	  ta	  fasta	  på	  att	  vi	  av	  tradition	  är	  bra	  på	  att	  bygga	  
upp	  och	  styra	  komplexa	  system,	  vilket	  bör	  utgöra	  grunden	  för	  framtidens	  logistikforskning	  och	  
utveckling.	  Men	  också	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  ett	  ”kunskapslyft	  inom	  logistik”,	  som	  omfattar	  
flera	  nivåer	  i	  företagen	  –	  inte	  minst	  den	  strategiska	  nivån.	  Ett	  sådant	  lyft	  anses	  nödvändigt	  för	  att	  
åstadkomma	  den	  innovationskraft	  som	  behövs	  inom	  logistikområdet.	  
	  

Innovativ	  forskning	  och	  utveckling	  
En	  sådan	  utveckling	  på	  bredden	  och	  på	  djupet	  förutsätter	  en	  innovationsagenda	  som	  är	  betydligt	  mer	  
omfattande	  än	  bara	  tekniska	  innovationer	  och	  nya	  produkter.	  En	  förutsättning	  för	  framgångsrik	  
innovation	  inom	  logistikområdet	  är	  att	  den	  baseras	  på	  helhetssyn	  och	  omfattar	  samtliga	  typer	  av	  
innovationer	  som	  vi	  har	  arbetat	  med	  i	  agendan:	  
	  

1. Tekniska	  innovationer,	  t.ex.	  produktionsteknik,	  lagerteknik,	  fordonsteknik,	  etc.	  

2. Processinnovationer,	  t.ex.	  styrning	  av	  logistiken	  och	  rollfördelning	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  

3. Produkt/service-‐innovationer,	  t.ex.	  nya	  tjänster	  från	  transport/logistikföretag	  eller	  IT-‐företag	  

4. Systemmässiga	  &	  organisatoriska	  innovationer,	  t.ex	  nya	  sätt	  att	  organisera	  i	  företag,	  i	  
försörjningskedjor	  eller	  regioner/städer,	  men	  även	  flödesorienterade	  affärsmodeller.	  
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Det	  kommer	  att	  finnas	  spännande	  möjligheter	  i	  framtiden	  för	  nya	  företag	  som	  kombinerar	  
informationsmässiga	  och	  fysiska	  logistiktjänster	  och	  därmed	  skapar	  nya	  marknaden	  i	  Sverige	  och	  
utomlands.	  Behovet	  av	  nytänkande	  är	  stort	  och	  det	  är	  inte	  ens	  säkert	  att	  de	  tjänsteföretag	  som	  
behövs	  för	  att	  effektivisera	  försörjningskedjor	  i	  framtiden	  finns	  idag.	  	  

	  

Innovativa	  leveranssystem	  av	  en	  traditionell	  produkt	  är	  lika	  viktigt	  för	  tillväxt	  som	  nya	  innovativa	  
produkter.	  Det	  gäller	  att	  tillämpa	  och	  kombinera	  olika	  tekniska	  och	  systemmässiga	  innovationer	  på	  
nya	  sätt.	  Här	  bygger	  vi	  vidare	  på	  svensk	  industris	  och	  svenska	  ingenjörer/ekonomer	  internationellt	  
sett	  unika	  kunskap	  att	  designa,	  styra	  och	  utveckla	  komplexa	  system.	  Ett	  typexempel	  är	  JAS-‐systemet,	  
där	  den	  tekniska	  prestandan	  ofta	  beskrivs	  som	  underordnad	  systemets	  prestanda.	  Andra	  exempel	  är	  
Ericssons	  telecom-‐system	  och	  SKFs	  försäljning	  av	  system	  och	  funktioner	  snarare	  än	  kullager.	  
	  
I	  logistiksammanhang	  kan	  motsvarande	  systemtänkande	  handla	  om	  att	  använda	  data	  på	  ett	  nytt	  sätt	  
för	  att	  göra	  nya	  former	  av	  riskbedömningar	  i	  en	  försörjningskedja.	  Detta	  kallas	  ”Dynamisk	  
nätverksoptimering”	  och	  innebär	  en	  förfinad	  optimering	  för	  högre	  effektivitet	  eller	  kundvärde.	  Men	  
systemtänkande	  och	  helhetssyn	  inom	  logistikområdet	  kan	  även	  handla	  om	  att	  utveckla	  
användarvänlig	  teknik	  som	  ökar	  effektiviteten	  i	  en	  försörjningskedja.	  
	  
Några	  ytterligare	  exempel	  på	  innovationer	  inom	  logistikområdet	  är:	  	  
	  

 Innovativ	  tjänsteutveckling	  inom	  vårdsektorn	  som	  kombinerar	  logistisk	  flödeseffektivitet	  
med	  medicinsk	  kompetens	  och	  ökar	  vårdföretags	  konkurrenskraft	  och	  förmåga	  att	  attrahera	  
fler	  patienter	  från	  andra	  länder	  samt	  expandera	  på	  nya	  geografiska	  marknader.	  	  

	  
 Horisontell	  samverkan	  är	  en	  form	  av	  innovation	  som	  innebär	  att	  neutrala	  plattformar	  och	  

spridningspunkter	  mellan	  företag	  i	  samma	  region	  eller	  bransch	  identifieras.	  I	  många	  fall	  har	  
vi	  nått	  gränserna	  för	  det	  enskilda	  företaget	  själv	  kan	  förbättra	  utan	  att	  samverka	  med	  andra.	  	  

	  
 Interorganisatoriska	  innovationer	  för	  att	  öka	  samverkan	  och	  tillämpning	  av	  supply	  chain	  

management.	  Exempelvis	  hur	  avtal	  utformas	  mellan	  parter	  längs	  försörjningskedjan	  för	  olika	  
typer	  av	  samverkan	  och	  hur	  risker	  delas	  och	  hanteras	  i	  försörjningskedjor.	  	  

	  
 Organisatorisk	  innovation	  i	  forma	  av	  en	  utvecklingsavdelning	  med	  fokus	  på	  hög	  

flödeseffektivitet	  och	  horisontell	  samverkan,	  inom	  och	  mellan	  alla	  avdelningar	  i	  ett	  
företag/organisation	  och	  med	  andra	  företag	  i	  en	  supply	  chain.	  	  

	  
 Kontrolltorn	  för	  analys	  är	  en	  innovation	  som	  innebär	  att	  inte	  enbart	  transporter	  styrs	  utan	  

att	  även	  kontrolltornet	  gör	  analyser	  baserade	  på	  makro-‐data,	  simuleringar	  och	  
riskbedömningar	  som	  används	  för	  planering	  och	  styrning	  av	  hela	  försörjningskedjan.	  En	  
snarlik	  innovation	  är	  ”Supply	  Chain	  arkitekter”	  i	  meningen	  att	  snabbt	  kunna	  skapa	  och	  
mobilisera	  en	  temporär	  försörjningskedja	  för	  att	  hantera	  plötsliga	  skeenden,	  katastrofer	  etc.	  	  
	  

 Innovationer	  för	  beslutsstöd	  och	  implementering	  av	  logistikteorier	  och	  modeller	  är	  
efterfrågade.	  Detta	  omfattar	  både	  VAD	  och	  HUR-‐dimensionen	  och	  inkluderar	  tillämpningen	  
av	  modern	  visualiseringsteknik	  för	  bättre	  beslutsförmåga	  och	  effektivare	  
genomförandeprocesser.	  

	  
Referensgruppen	  betonar	  speciellt	  betydelsen	  av	  innovationer	  som	  ökar	  möjligheten	  att	  få	  kontroll	  
över	  logistiksystemet	  som	  helhet	  och	  därigenom	  bättre	  och	  mer	  dynamiskt	  kunna	  designa,	  styra	  och	  
utveckla	  logistiken	  över	  tiden.	  	  
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Agendans	  strategiska	  relevans	  
Logistikens	  betydelse	  för	  organisationers	  konkurrenskraft	  är	  en	  kritisk	  fråga	  för	  att	  legitimera	  en	  
framtida	  forsknings-‐	  och	  innovationsagenda.	  För	  företag	  som	  IKEA,	  H&M,	  SKF,	  Atlas	  Copco,	  Sandvik,	  
Axis,	  Nobel	  Biocare,	  m.fl.	  är	  logistikens	  betydelse	  för	  konkurrenskraften	  uppenbar.	  Men	  för	  det	  stora	  
flertalet	  företag	  har	  inte	  logistiken	  ännu	  hamnat	  på	  företagets	  agenda	  för	  lönsamhet	  och	  tillväxt,	  utan	  
är	  begränsad	  till	  funktionell	  kostnadsrationalisering.	  Därför	  definierar	  vi	  i	  den	  här	  agendan	  logistikens	  
betydelse	  för	  företags	  konkurrenskraft	  i	  företagsstrategiska	  och	  finansiella	  termer,	  t.ex.	  tillväxt,	  
lönsamhet	  och	  rörelsekapital,	  men	  också	  miljömässig	  hållbarhet	  (som	  är	  mer	  framåtriktad	  och	  som	  
inkluderar	  ett	  samhällsperspektiv),	  se	  figur.	  	  
	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur.	  Den	  strategiska	  relevansen	  av	  en	  forsknings-‐	  och	  innovationsagend	  inom	  logistik	  	  
	  
Även	  i	  det	  här	  sammanhanget	  finns	  det	  anledning	  att	  ur	  logistiksynpunkt	  lyfta	  fram	  skillnaderna	  
mellan	  små/medelstora	  (SME)	  och	  stora	  företag.	  I	  synnerhet	  som	  SMEs	  ofta	  framhålls	  som	  väldigt	  
betydelsefulla	  för	  Sveriges	  tillväxt.	  Även	  om	  flödena	  ofta	  är	  mindre	  omfattande	  i	  dessa	  företag	  så	  har	  
logistiken	  en	  strategisk	  betydelse	  för	  de	  små	  och	  medelstora	  företagens	  möjlighet	  att	  konkurrera	  på	  
en	  internationell	  marknad.	  Det	  handlar	  inte	  enbart	  om	  att	  sänka	  kostnader	  utan	  lika	  mycket	  om	  att	  
använda	  logistik	  som	  ett	  sätt	  att	  differentiera	  sig	  på	  marknaden	  och	  framstå	  som	  unika	  i	  jämförelse	  
med	  konkurrenter.	  	  
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Lamiflex	  tillhör	  den	  kategori	  av	  företag	  som	  nästan	  uteslutande	  konkurrerar	  med	  lokala/regionala	  
aktörer	  runt	  om	  i	  världen.	  Aktörer	  som	  oftast	  har	  väletablerade	  och	  väl	  fungerade	  flöden.	  Vi	  måste	  
snabbt	  bli	  MINST	  lika	  bra	  som	  dessa	  om	  vi	  ska	  ha	  chans	  att	  konkurrera.	  När	  vi	  är	  framgångsrika	  
kommer	  denna	  framgång	  uteslutande	  pga.	  att	  vi	  lyckas	  hitta	  mer	  rationella	  flöden	  eller	  andra	  
logistiska	  fördelar	  för	  våra	  slutkunder	  som	  den	  lokala	  aktören	  inte	  insett	  eller	  klarat	  av	  att	  lösa	  
tidigare.	  
	  
Den	  andra	  sidan	  är	  att	  kunna	  bistå	  våra	  slutkunder	  med	  logistiska	  ideer	  tankar	  som	  innebär	  
”nytänk”	  eller	  ”omtänk”	  inom	  områden	  som	  traditionellt	  inte	  ligger	  inom	  radarn	  för	  ett	  
”förpackningsbolag”	  som	  Lamiflex.	  	  Detta	  är	  en	  del	  av	  vår	  strategi	  att	  differentiera	  oss	  på	  
marknaden.	  	  Logistik	  och	  Supply	  Chain	  Management	  är	  och	  kommer	  i	  allt	  större	  uträckning	  vara	  ett	  
av	  vårt	  främsta	  konkurrensmedel.	  	  	  
	  	  
Jämfört	  med	  många	  av	  de	  referensföretag	  som	  är	  omnämnda	  i	  den	  här	  agendan	  så	  kommer	  vi	  inte	  i	  
närheten	  av	  deras	  kompetens.	  Lamiflex	  kommer	  heller	  aldrig	  kunna	  attrahera	  de	  absolut	  bästa	  
personerna	  inom	  dessa	  områden	  även	  om	  vi	  skulle	  behöva.	  Däremot	  är	  det	  otroligt	  viktigt	  för	  oss	  att	  
vi	  bygger	  nätverk	  där	  vi	  kan	  delta,	  samverka,	  få	  idéer	  eller	  även	  delge	  idéer	  och	  tankar	  för	  att	  
kontinuerligt	  utvecklas.	  Hoppas	  universitetsvärlden	  kan	  vara	  en	  sådan	  källa	  i	  utveckling	  av	  Lamiflex.	  
	  

VD	  Jonas	  Tegström,	  Lamiflex	  AB	  

	  
	  

	  
	  
	  
I	  små	  och	  medelstora	  företag	  är	  logistikmognaden	  ofta	  relativt	  sett	  lägre	  till	  följd	  av	  att	  volymer	  och	  
godsflöden	  inte	  är	  så	  stora.	  Här	  handlar	  logistik	  ofta	  om	  vilka	  logistikmodeller	  som	  bör	  tillämpas	  för	  
bästa	  effekt	  på	  företaget	  som	  helhet,	  medan	  organisationsfrågan	  vanligtvis	  är	  enklare,	  d.v.s.	  mer	  VAD	  
(Innehåll)	  än	  HUR	  (Process).	  
	  
För	  stora	  företag	  där	  volymerna	  och	  godsflödena	  är	  mer	  omfattande,	  handlar	  logistik	  ofta	  om	  hur	  
företaget	  bättre	  ska	  klara	  den	  internationella	  konkurrensen	  på	  en	  global	  marknad.	  Här	  är	  
logistikmognaden	  ofta	  hög	  och	  logistiken	  handlar	  ofta	  om	  organisation	  av	  supply	  chain	  management	  
och	  hur	  logistiken	  ska	  få	  genomslag	  i	  en	  internationell	  verksamhet,	  d.v.s.	  mer	  HUR	  än	  VAD.	  	  
	  
En	  annan	  viktig	  aspekt	  är	  hur	  Sverige	  ska	  stå	  sig	  starkt	  när	  nya	  marknader	  växer	  fram.	  Svensk	  sjukvård	  
lyfts	  ofta	  fram	  som	  en	  potentiell	  ”exportprodukt”	  på	  en	  ny	  och	  mer	  avreglerade	  europeisk	  och	  
internationell	  sjukvårdsmarknad.	  Här	  är	  specialistkunskapen	  av	  största	  betydelse,	  men	  även	  förmågan	  
att	  med	  stor	  flödeseffektivitet	  kunna	  ta	  emot	  internationella	  patientgrupper,	  eller	  exportera	  svensk	  
sjukvård	  till	  konkurrenskraftiga	  priser.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  utvecklingen	  inom	  miljöteknikorådet	  där	  
det	  delvis	  handlar	  om	  att	  klara	  utmaningen	  med	  snabbt	  växande	  marknader,	  internationalisering	  och	  
internationella	  flöden	  och	  där	  logistik	  ofta	  har	  en	  viktig	  roll	  för	  systemet	  som	  helhet.	  	  
	  
Utväxlingen	  av	  ny	  teknik	  som	  appliceras	  på	  ineffektiva	  system	  är	  ofta	  marginell,	  vilket	  bland	  annat	  
syns	  inom	  området	  citylogistik,	  där	  en	  förändrad	  logistik	  i	  stadsmiljöer	  skapar	  en	  plattform	  för	  ny	  
teknik,	  t	  ex	  i	  form	  av	  nya	  och	  mer	  miljövänliga	  drivlinor	  för	  distributionsbilar.	  Agendan	  behandlar	  
därför	  också	  hur	  logistik	  ska	  kunna	  bidra	  till	  utveckling	  av	  nya	  och	  mer	  innovativa	  områden	  där	  
Sverige	  behöver	  vara	  konkurrenskraftiga.	  	  
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”Logistiken	  har	  en	  enorm	  roll	  för	  svenska	  företags	  konkurrenskraft	  både	  nu	  och	  framöver.	  I	  
dagspressen	  läser	  man	  allt	  oftare	  om	  att:	  ”Börsen	  belönar	  besparingar”.	  Det	  är	  glädjande	  då	  börsen	  
till	  stor	  del	  styrs	  av	  insatser	  inom	  Inköp	  och	  logistik	  dvs.	  där	  man	  kan	  påverka	  lönsamheten.	  Detta	  
förstår	  man	  inte	  riktigt	  när	  man	  för	  dialog	  med	  högre	  chefer	  i	  näringslivet	  som	  inte	  ser	  och	  förstår	  
fördelen	  med	  En	  strategi	  för	  Supply	  Chain	  och	  därmed	  går	  miste	  om	  att	  konkurrera	  fullt	  ut	  med	  en	  
genomarbetad	  Supply	  Chain.	  	  Min	  poäng	  är	  att	  om	  man	  inte	  når	  tillräckligt	  högt	  upp	  i	  
näringslivstoppen	  oavsett	  om	  vi	  talar	  privat	  eller	  offentlig	  så	  har	  vi	  svårt	  att	  få	  genomslag	  för	  tankar	  
och	  idéer	  som	  kan	  förändra	  och	  förbättra	  för	  oss	  i	  Sverige.”	  
	  

Carina	  Hjelm	  Dahllöf,	  VD	  Silf	  Competence	  AB	  

Behovet	  av	  ett	  ”Logistiklyft”	  är	  stort	  
Idag	  är	  en	  stor	  del	  av	  logistikutvecklingen	  inriktad	  på	  att	  studera	  olika	  fenomen	  inom	  ramen	  för	  
logistiken.	  Vi	  ”forskar	  om”	  olika	  områden	  eller	  ”om	  organisationer	  som	  har	  utvecklat	  sin	  logistik	  på	  ett	  
framgångsrikt	  sätt”.	  En	  sådan	  utveckling	  tillför	  värde	  till	  industrin	  i	  VAD-‐dimensionen,	  d.v.s.	  vad	  man	  
ska	  satsa	  på	  för	  att	  utveckla	  sin	  logistik.	  VAD-‐frågan	  anses	  fortfarande	  viktig	  i	  termer	  av	  att	  sprida	  
kunskap	  om	  logistik	  i	  organisationer	  och	  samhälle.	  	  
	  
Men	  referensgruppen	  har	  samtidigt	  en	  tydlig	  uppfattning	  om	  att	  näringslivet	  är	  i	  stort	  behov	  av	  
kunskap	  om	  HUR	  logistik	  tillämpas	  och	  implementeras	  och	  HUR	  effektiviteten	  ökas	  i	  företag	  för	  att	  
uppnå	  hög	  konkurrenskraft	  och	  hållbar	  tillväxtförmåga.	  Här	  är	  kunskapen	  om	  framgångsrikt	  
förändringsarbete	  av	  stor	  vikt.	  
	  
Områden	  som	  referensgruppen	  lyfter	  fram	  som	  speciellt	  viktiga	  är:	  
	  

 Förståelse	  för	  logistikens	  betydelse	  för	  ett	  företags	  utveckling,	  lönsamhet	  och	  
konkurrenskraft.	  Särskilt	  på	  strategisk	  nivå	  i	  företag,	  där	  flödestänkandet	  ofta	  är	  begränsat.	  	  
De	  flesta	  företag	  skulle	  må	  bra	  av	  ett	  kompetenslyft	  på	  ledningsnivå,	  för	  att	  kunna	  utforma	  
och	  implementera	  och	  driva	  konkurrenskraftiga	  försörjningskedjor	  i	  verksamheten.	  	  	  

	  
 Systemförståelsen	  anses	  vara	  för	  låg	  i	  många	  organisationer	  idag,	  där	  funktionsorientering	  

gör	  att	  helhetssynen	  begränsas.	  Viktiga	  delar	  i	  detta	  är	  att	  mäta	  på	  systemnivå	  och	  gärna	  
mäta	  effektivitet	  för	  en	  hel	  försörjningskedja	  (supply	  chain)	  som	  består	  av	  såväl	  interna	  som	  
externa	  enheter.	  Detta	  är	  nödvändigt	  för	  att	  på	  ett	  användbart	  sätt	  kunna	  beskriva	  hur	  en	  
försörjningskedja	  bör	  fungera	  och	  hur	  den	  kan	  realiseras	  i	  företagens	  strategiska	  utveckling.	  	  
	  

 Framtidens	  logistik	  kräver	  mer	  komplicerade	  analyser	  med	  allt	  mer	  data,	  vilket	  kräver	  
matematikkunskaper	  på	  hög	  nivå.	  Matematik	  och	  modellering,	  utnyttja	  system	  och	  
kommunicera	  beslutsunderlag,	  visualisera	  effekter	  av	  beslut	  anses	  vara	  viktiga	  kunskaper.	  
	  

 Det	  behövs	  mer	  kunskap	  om	  hur	  logistiken	  kan	  bidra	  till	  ökat	  kundvärde,	  vilket	  t.ex.	  kan	  ske	  i	  
”Cost-‐to-‐Serve-‐analyser”.	  En	  försörjningskedja	  som	  är	  utformad	  för	  att	  skapa	  kundvärde	  
fungerar	  helt	  annorlunda	  jämfört	  med	  en	  försörjningskedja	  som	  syftar	  till	  
kostnadsminimering.	  	  Här	  finns	  direkta	  kopplingar	  till	  affärsstrategi,	  ekonomistyrning	  och	  
marknadssegmentering	  samt	  differentiering.	  
	  

 Inom	  miljöområdet	  behövs	  det	  mer	  kunskap	  om	  relationen	  mellan	  Lönsamhet,	  Tillväxt	  och	  
Hållbarhet	  för	  att	  företagen	  ska	  se	  både	  konsekvenser	  av	  och	  möjligheter	  med	  att	  arbeta	  
mer	  långsiktigt	  hållbart.	  	  

	  
Ett	  genomgående	  mönster	  är	  att	  högre	  kunskap	  om	  logistikens	  strategiska	  betydelse	  är	  av	  mycket	  
stor	  betydelse	  för	  svenska	  företags	  förmåga	  att	  kunna	  konkurrera	  i	  framtiden,	  vilket	  beskrivs	  bra	  i	  
följande	  citat.	  Detta	  gäller	  oavsett	  bransch	  och	  typ	  av	  företag.	  	  
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Detta	  är	  ytterligare	  ett	  exempel	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ett	  “logistiklyft”	  också	  handlar	  om	  att	  
utveckla	  modeller	  för	  hur	  man	  kommunicerar	  logistikens	  roll	  I	  att	  skapa	  tillväxt,	  konkurrenskraft	  och	  
lönsamhet	  I	  ett	  företag.	  	  
	  
En	  förutsättning	  för	  att	  klara	  ett	  logistiklyft	  i	  industrin	  är	  att	  det	  finns	  en	  direkt	  koppling	  mellan	  
forskning	  –	  grundutbildning	  –	  tillämpning	  i	  industrin.	  Det	  förutsätter	  ett	  nära	  samarbete	  mellan	  
akademi	  och	  näringsliv,	  vilket	  kan	  ske	  enligt	  följande	  modell	  där	  akademi	  och	  näringsliv	  har	  olika	  roller	  
beroende	  på	  i	  vilken	  fas	  forskningen	  befinner	  sig:	  
	  

	  
	  
Figur.	  En	  modell	  för	  samverkan	  mellan	  näringsliv	  och	  akademi	  
	  
Kompetensförsörjning	  anses	  vara	  viktigt	  och	  behovet	  att	  attrahera	  kompetenta	  medarbetare	  till	  
logistikområdet	  är	  stort	  och	  omfattar	  flera	  nivåer	  i	  företagen.	  Därför	  behöver	  akademin	  ha	  en	  tydlig	  
inriktning	  på	  att	  förutom	  ta	  fram	  ny	  kunskap	  också	  bidra	  till	  ett	  kunskapslyft	  i	  företag	  och	  
organisationer	  –	  vilket	  gäller	  ny	  kunskap	  likväl	  som	  befintlig	  kunskap	  som	  representeras	  av	  dagens	  
teorier	  och	  modeller.	  	  
	  

Det	  finns	  en	  brist	  på	  affärsmannaskap	  hos	  dagens	  logistiker	  
En	  annan	  typ	  av	  brist	  på	  kunskap	  är	  bristen	  på	  affärsmannaskap	  hos	  logistiker.	  Det	  handlar	  om	  att	  se	  
helheten	  i	  affären	  med	  kund,	  kunna	  föra	  kundförståelsen	  uppströms	  i	  flödet	  så	  att	  hela	  den	  resursbas	  
som	  en	  försörjningskedja/supply	  chain	  erbjuder	  används	  för	  att	  maximera	  värdet	  i	  affären	  med	  
slutkunden.	  Det	  är	  först	  då	  som	  de	  ”win-‐win”	  relationer	  som	  är	  så	  viktiga	  i	  industriella	  sammanhang	  
uppnås.	  Här	  finns	  kopplingar	  till	  totalkostnadsanalyser	  och	  vinstdelning	  med	  kunder,	  vilket	  anses	  vara	  
ett	  sätt	  att	  öka	  den	  totala	  flödeseffektiviteten	  i	  en	  försörjningskedja.	  	  
	  

 Om	  inte	  affärsmässigheten	  finns	  och	  om	  logistiken	  inte	  blir	  en	  del	  av	  det	  affärsmässiga	  
erbjudandet,	  så	  blir	  det	  svårt	  att	  få	  ett	  genomslag	  för	  effektivare	  logistiklösningar.	  Logistiker	  
behöver	  kunna	  tänka	  försäljning,	  marknad	  och	  försörjningskedja	  samtidigt.	  På	  samma	  sätt	  
har	  säljare	  och	  marknadsförare	  ofta	  för	  dålig	  kunskap	  om	  kostnader	  i	  försörjningskedjan	  för	  
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att	  kunna	  utveckla	  bra	  erbjudanden.	  Detta	  anses	  vara	  speciellt	  viktigt	  för	  internationella	  
organisationer	  med	  stor	  andel	  import/export.	  
	  

 Affärsmässighet	  kan	  bl.a.	  representeras	  av	  begreppet	  ”Cost	  to	  Serve”	  som	  speglar	  den	  insats	  
som	  krävs	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  ge	  en	  bra	  service	  till	  kunder.	  Detta	  förutsätter	  att	  man	  förstår	  
kunden	  och	  dennes	  behov	  för	  att	  kunna	  differentiera	  försörjningskedjan	  mot	  olika	  
kunder/typ	  av	  produkter.	  	  Det	  handlar	  också	  om	  att	  förstå	  sambanden	  mellan	  företagets	  
strategiska	  mål	  t.ex.	  i	  termer	  av	  ROCE	  (Return	  of	  Capital	  Employed)	  och	  EVA	  (Economic	  Value	  
Added)	  och	  den	  operativ	  utveckling	  av	  logistiken	  i	  företaget.	  
	  

Speciellt	  fokus	  på	  små	  och	  medelstora	  företag,	  SME	  
Att	  lyfta	  och	  utveckla	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SME)	  genom	  högre	  flödeseffektivitet.	  Paradoxen	  
är	  att	  den	  helhetssyn	  som	  logistiken	  representerar	  borde	  vara	  lättare	  att	  tillämpa	  och	  implementera	  i	  
SMEs	  jämfört	  med	  stora	  företag	  eftersom	  komplexiteten	  är	  mindre.	  Men	  i	  praktiken	  är	  
logistikkunskapen	  och	  mognaden	  i	  SMEs	  lägre	  än	  i	  stora	  företag.	  Förmodligen	  beror	  det	  på	  
prioriteringar	  i	  företagen,	  men	  också	  att	  logistikforskarna	  fram	  till	  idag	  har	  funnit	  större	  utmaningar	  i	  
att	  forska	  på	  stora	  företag	  vars	  logistik	  ofta	  inte	  är	  giltig	  för	  mindre	  företag	  med	  relativt	  små	  
godsflöden.	  	  	  
	  

 Referensgruppen	  lyfter	  fram	  logistikens	  roll	  att	  lyfta	  små	  och	  medelstora	  företag	  genom	  att	  i	  
termer	  av	  SCM	  förbättra	  samverkan	  internt	  mellan	  avdelningar/funktioner	  och	  externt	  med	  
kunder	  och	  leverantörer.	  På	  så	  sätt	  kan	  logistiken	  bidra	  till	  att	  SME	  blir	  mer	  internationella	  
och	  kan	  konkurrera	  på	  en	  global	  marknad.	  	  

	  
SME	  är	  i	  det	  sammanhanget	  att	  betrakta	  som	  en	  ny	  kontext	  för	  de	  logistikmodeller	  som	  redan	  finns	  
utvecklade	  för	  större	  företag.	  Här	  behöver	  forskningen	  utveckla	  ”Logistik-‐Light	  lösningar”	  för	  mindre	  
företag,	  med	  speciellt	  fokus	  på	  HUR-‐frågan.	  	  
	  

Att	  forska	  i	  och	  inte	  bara	  om	  organisationer	  	  
Hur	  existerande	  resurser	  och	  finansieringslösningar	  kan	  användas	  smartare	  i	  en	  specifik	  organisation	  
handlar	  om	  att	  inte	  bara	  gör	  forskning	  "om"	  organisationer	  men	  också	  "i"	  organisationer	  eller	  ”med”	  
organisationer.	  	  En	  sådan	  ansats	  ger	  en	  god	  plattform	  för	  tillämpad	  och	  interaktiv	  forskning	  (”forska	  
med”)	  där	  kunskapsutveckling	  sker	  i	  samverkan	  mellan	  forskare	  och	  praktiskt	  verksamma	  i	  
organisationerna.	  	  
	  
Detta	  kan	  göras	  i	  termer	  av	  work-‐books	  som	  tas	  fram	  tillsammans	  med	  företag	  i	  gemensamma	  
forskningsprojekt.	  I	  England	  finns	  det	  en	  tradition	  av	  sådan	  forskning,	  där	  universitet	  jobbar	  
tillsammans	  med	  partnerföretag	  och	  deras	  specifika	  logistikproblem.	  Resultatet	  blir	  en	  work-‐books	  
som	  beskriver	  arbetssätt	  och	  hur	  dessa	  implementeras.	  Sådana	  work-‐books	  kan	  göras	  för	  olika	  typer	  
av	  företag	  och	  segment	  för	  att	  öka	  kunskapen	  om	  vilka	  specifika	  logistiklösningar	  som	  är	  giltiga	  för	  
olika	  typer	  av	  segment.	  	  	  
	  
Inom	  området	  sjukvårdslogistik	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  kunskapsutvecklingen	  om	  effektivare	  sätt	  att	  
organisera	  och	  driva	  verksamhet.	  Det	  uppnås	  genom	  att	  knyta	  samman	  kunskapsutvecklingen	  inom	  
sjukvården	  med	  forskningsfronten	  inom	  den	  mer	  ingenjörsvetenskapliga	  logistikforskningen	  och	  där	  
stor	  tid	  läggs	  på	  kritisk	  reflektion	  i	  en	  process	  där	  aktörer	  med	  olika	  kompetenser	  och	  inriktningar	  
(logistik	  respektive	  sjukvård)	  samverkar.	  	  Där	  blir	  forskningen	  en	  naturlig	  del	  i	  ett	  ”logistiklyft”	  inom	  
vården.	  Här	  kan	  work-‐books	  vara	  ett	  viktigt	  metodinslag	  för	  att	  tillämpa	  befintlig	  logistikkunskap	  som	  
anpassas	  till	  en	  sjukvårdskontext.	  	  
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Hur	  når	  vi	  målen?	  
Effekterna	  av	  god	  logistik	  syns	  inte	  i	  en	  enskild	  logistikavdelnings	  nyckeltal,	  utan	  avspeglas	  i	  form	  av	  
högre	  effektivitet	  och	  flexibilitet	  totalt	  sett	  i	  ett	  företag.	  Att	  mäta	  logistikens	  effekter	  med	  
traditionella	  och	  funktionella	  mått	  fungerar	  därför	  inte.	  På	  samma	  sätt	  räcker	  det	  inte	  att	  ett	  företag	  
tar	  till	  sig	  enstaka	  delar	  av	  den	  logistiska	  paletten	  för	  att	  nå	  de	  strategiska	  effekterna.	  Det	  är	  först	  när	  
logistikarbetet	  blir	  en	  del	  av	  den	  strategiska	  utvecklingen	  och	  därigenom	  genomsyrar	  ett	  företags	  
totala	  material-‐	  och	  informationsflöde	  som	  full	  utväxling	  ges	  i	  form	  av	  en	  bättre	  förmåga	  till	  hållbar	  
tillväxt,	  konkurrenskraft	  och	  lönsamhet.	  	  
	  
Det	  innebär	  att	  framtidens	  innovationsarbete	  och	  forskning	  behöver	  vara:	  
	  

 Långsiktig	  och	  del	  av	  näringslivets	  ständiga	  förbättringsarbete.	  Forskningen	  och	  
innovationsarbetet	  måste	  kunna	  analysera	  marknadens	  utveckling	  och	  översätta	  den	  i	  
dynamiska	  förmågor	  och	  logistikinnovationer.	  	  

 Tvärfunktionell	  och	  Interorganisatorisk.	  En	  stor	  del	  av	  potentialen	  finns	  i	  gränssnitten	  
mellan	  företagets	  funktioner	  och	  mellan	  olika	  företag	  i	  en	  försörjningskedja.	  Därmed	  måste	  
såväl	  forskningen	  som	  innovationsarbetet	  i	  högre	  grad	  än	  idag	  vara	  tvärfunktionell	  och	  
interorganisatorisk.	  

 Integrerande,	  det	  vill	  säga	  fungera	  som	  en	  opartisk	  aktör	  mellan	  logistiksystemets	  olika	  
aktörer,	  t	  ex.	  mellan	  varuägare,	  transportföretag,	  samhälle.	  	  

 Omfatta	  även	  implementeringen	  och	  tillämpningen	  av	  logistiska	  teorier	  och	  modeller	  (HUR-‐
frågan).	  

	  
Idag	  finns	  en	  utbredd	  uppfattning	  inom	  näringslivet	  att	  forskare	  måste	  förenkla	  sina	  budskap	  så	  att	  
näringslivets	  folk	  kan	  ta	  till	  sig	  akademiska	  teorier	  och	  modeller.	  Detta	  är	  många	  gånger	  helt	  riktigt.	  
Men	  inom	  logistikområdet	  gäller	  även	  det	  motsatta.	  Ledare	  i	  näringsliv	  och	  samhället	  behöver	  bli	  
bättre	  på	  att	  ta	  till	  sig	  komplexa	  teorier	  och	  modeller.	  Mot	  bakgrund	  av	  att	  marknaderna	  och	  
försörjningskedjorna	  blir	  mer	  turbulenta	  och	  dynamiska	  kommer	  framtidens	  vinnare	  att	  finnas	  bland	  
de	  organisationer	  som	  bäst	  kan	  designa,	  styra	  och	  utveckla	  stora	  och	  komplexa	  system.	  Denna	  
flödesorientering	  står	  i	  motsats	  till	  traditionella	  organisatoriska	  modeller	  med	  fokus	  på	  att	  hantera	  
små,	  lättstyrda	  enheter	  istället	  för	  att	  lära	  sig	  att	  hantera	  och	  orkestrera	  stora	  och	  komplexa	  system.	  
Här	  har	  logistiken	  en	  uppgift	  att	  gå	  före,	  logistik	  är	  av	  naturen	  integrerande	  och	  kommer	  bana	  väg	  för	  
en	  processorientering	  av	  försörjningskedjor	  som	  kan	  sprida	  sig	  till	  andra	  områden.	  
	  
För	  att	  stödja	  ett	  nödvändigt	  kunskapslyft	  och	  innovationsarbete	  i	  näringsliv	  och	  samhälle	  så	  behövs:	  
	  

 En	  långsiktig	  forskning	  och	  forskningsfinansiering	  som	  bygger	  på	  en	  dialog	  på	  vetenskaplig	  
grund	  med	  beslutsfattare	  i	  industri	  och	  samhälle	  om	  logistikens	  strategiska	  betydelse.	  

 Utrymme	  för	  disputerade	  personer	  att	  verka	  inom	  näringsliv	  och	  samhälle	  och	  där	  injicera	  de	  
kunskaper	  som	  näringslivet	  behöver	  för	  att	  kunna	  designa,	  styra	  och	  utveckla	  framtidens	  
försörjningskedjor.	  	  

 En	  stark	  grundutbildning	  där	  den	  senaste	  forskningen	  kommer	  våra	  teknologer	  och	  andra	  
studenter	  till	  godo.	  Det	  förutsätter	  en	  långsiktighet	  i	  logistikforskningen	  och	  
forskarutbildningen,	  som	  också	  ska	  kompetens-‐försörja	  universitet	  och	  högskolor.	  

 Mer	  av	  ”forska	  med	  företag”	  inte	  bara	  forskning	  om	  företag.	  Här	  är	  industridoktorander	  en	  
naturlig	  del	  av	  forskningsmiljön.	  Men	  även	  i	  form	  av	  ”internship”	  där	  forskare	  och	  
forskarstuderande	  får	  möjlighet	  till	  fördjupad	  förståelse	  av	  den	  kontext	  de	  ska	  beforska.	  

 En	  nationell	  forskarskola	  inom	  logistik	  i	  samarbete	  mellan	  olika	  universitet	  med	  ambitionen	  
att	  öka	  antalet	  forskarutbildade	  logistiker	  i	  näringslivet.	  
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Logis&k(är(en(av(SKFs(styrkor,(vi(op&merar(
kon&nuerligt(vår(verksamhet(i(hela(supply(chain(
med(resultat(såsom(minskad(resursanvändning(
och(lägre(utsläpp(både(för(våra(transporter(och(
i(våra(varulager.(
(
Vi(har(även(starkt(fokus(på(kostnader,(service(
och(flexibilitet(vad(gäller(logis&k.(Vi(påverkas(i(
hög(grad(av(interna&onella(trender(och(måste(hela(&den(
vara(flexibla(för(aD(möta(förändringar(inom(logis&k(och(
SCM.(De(åtgärder(som(beskrivs(i(deDa(strategiska(
forskningsdokument(adresserar(på(eD(bra(säD(både(
dagens(och(morgondagens(utmaningar(för(globala(
svenska(företag.(
(
AnneILie(Lind(
Director(
SKF(Logis&cs(Services(

A"#logis)kens#betydelse#kommer#a"#öka#i#fram)den#
står#utom#allt#tvivel.#För#e"#globalt#marknadsledande#
företag#som#Axis,#med#egna#kontor#i#över#40#länder,#
distributörer#i#mer#än#70#länder#och#som#växer#inom#
flera#olika#kundsegment,#ökar#betydelsen#av#a"#kunna#
styra#flöden#av#varor#och#informa)on#ännu#mer#effek)vt.#
Med#en#försörjningskedja#(supply#chain)#som#omfa"ar#
)llverkande#underleverantörer#och#mer#än#55#000#
distributörer,#systemintegratörer#och#återförsäljare#är#
komplexiteten#stor.#Logis)k#är#e"#sä"#för#oss#och#för#andra#svenska#
interna)onella#företag#a"#bä"re#kunna#hantera#denna#komplexitet#
och#därigenom#öka#vår#konkurrenskraL#genom#bä"re#service#för#
våra#kunder#)ll#en#a"rak)v#kostnadsnivå.#För#oss#är#det#tydligt#a"#
morgondagens#vinnare#är#de#som#kan#hantera#förändringarna#på#
marknaden#och#med#en#effek)v#logis)k#som#grund#matcha#vår#
produktutveckling#och#framtagning#av#nya#lösningar.#
#
En#logis)kforskning#som#hjälper#företagen#a"#utveckla#en#dynamisk,#
effek)v#och#miljömässigt#hållbar#supply#chain#management#är#nödvändigt#
för#svenska#företag#a"#y"erligare#stärka#sina#posi)oner#på#
en#global#marknad#i#fram)den.#Därför#har#vårt#samarbete#med#
akademin#i#framtagningen#av#en#forskningsagenda#för#fram)dens#
logis)kforskning#varit#en#naturlig#del#av#strävan#a"#bli#e"#bä"re#och#
mer#konkurrenskraLigt#företag.#
#
Ray#Mauritsson#
President#&#CEO#
Axis#Communica)ons#AB#
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Bilaga	  1:	  Organisation	  av	  ett	  SIO	  i	  
Logistik	  	  
	  
Många	  av	  de	  andra	  strategiska	  forsknings-‐	  och	  innovationsagendorna	  som	  Vinnova	  har	  initierat	  lyfter	  
fram	  behovet	  av	  logistik	  och	  att	  effektiva	  logistikprocesser	  är	  viktigt	  för	  framgång.	  Det	  bekräftar	  
logistikområdets	  betydelse	  för	  hållbar	  tillväxt	  och	  konkurrenskraft.	  Man	  har	  också	  insett	  att	  logistik	  
inte	  kan	  begränsas	  till	  praktiska	  transportfrågor,	  utan	  måste	  vara	  integrerad	  i	  affärs-‐	  och	  
innovationsutveckling.	  På	  samma	  sätt	  som	  ”Metalliska	  Material”,	  skulle	  kunna	  vara	  en	  delmängd	  i	  ett	  
flertal	  andra	  SIO	  (t.ex.	  Produktion,	  Lättviktsmaterial),	  men	  behöver	  ett	  eget	  SIO	  för	  att	  utveckla	  
material	  som	  andra	  kan	  använda,	  så	  behöver	  logistik	  vara	  ett	  eget	  SIO	  för	  att	  utveckla	  innovativ	  
kunskap,	  processer,	  mm.	  som	  stödjer	  andra	  områden	  med	  innovativa,	  effektiva	  och	  hållbara	  
logistiksystem.	  	  
	  
Detta	  bekräftar	  behovet	  av	  en	  samlad	  logistikutveckling	  i	  ett	  SIO	  som	  utvecklar	  kunskap	  som	  på	  olika	  
sätt	  stödjer	  en	  affärs-‐	  och	  innovationsutveckling	  inom	  olika	  områden,	  t	  ex	  processindustrin,	  
skogsindustrin,	  livsmedelsindustrin	  m.fl.	  men	  också	  vara	  ett	  stöd	  för	  framtidens	  produktionsprocess,	  
eller	  som	  aktiv	  del	  i	  tjänsteutveckling	  mot	  mer	  flödesorienterade	  affärsmodeller	  inom	  industri,	  handel	  
och	  offentlig	  verksamhet.	  
	  
För	  detta	  krävs	  en	  organisation	  som	  kraftsamlar	  och	  koordinerar	  logistikutvecklingen	  med	  industriell	  
utveckling,	  affärsutveckling	  och	  samhällsutveckling.	  Idag	  sker	  huvuddelen	  av	  denna	  integration	  av	  
enskilda	  aktörer	  och	  forskare	  på	  projektbasis.	  I	  Sverige	  finns	  det	  idag	  ingen	  organisation	  som	  kan	  
samla	  alla	  de	  olika	  intressenter	  och	  som	  måste	  samverka	  för	  att	  klara	  de	  utmaningar	  som	  vi	  står	  inför.	  
Vinnova	  har	  därför	  som	  en	  del	  av	  det	  här	  agenda-‐arbetet	  beviljat	  ett	  tilläggsanslag	  för	  att	  utforma	  en	  
sådan	  organisation.	  	  
	  
Det	  bästa	  sättet	  att	  kunna	  få	  ihop	  de	  tre	  olika	  perspektiven,	  varuägarperspektivet,	  
transport/logistikföretagsperspektivet	  och	  samhällsperspektivet,	  är	  att	  aktivera	  de	  organisationer	  
som	  bäst	  representerar	  vart	  och	  ett	  av	  de	  perspektiv	  som	  agendan	  bygger	  på.	  	  
	  
Med	  det	  som	  grund	  har	  vi	  tagit	  fram	  en	  organisation	  där	  styrning	  av	  SIO-‐verksamheten	  sköts	  av	  en	  
styrelse	  från	  näringslivet	  och	  driften	  sköts	  av	  en	  ledning.	  Utvecklingsarbetet	  sker	  i	  ett	  innovationsråd	  
där	  aktörer	  från	  näringsliv	  och	  samhälle	  tillsammans	  är	  med	  och	  driver	  utvecklings-‐	  och	  
innovationsarbetet	  inom	  ramen	  för	  de	  tre	  perspektiv	  som	  den	  här	  agendan	  representerar.	  
	  
Inom	  logistikområdet	  har	  akademin	  av	  tradition	  en	  naturlig	  roll	  både	  som	  samlande	  kraft	  och	  neutral	  
part	  i	  utvecklingsområden	  som	  är	  gränsöverskridanden	  mellan	  flera	  organisationer	  i	  ett	  
logistiksystem.	  Därför	  föreslås	  att	  föreståndaren	  för	  ett	  SIO	  och	  koordinator	  för	  innovationsrådet	  
kommer	  från	  akademin:	  
	  
Styrelse	  i	  huvudsak	  från	  näringslivet,	  med	  uppgift	  att	  styra	  verksamheten	  enligt	  det	  uppdrag	  som	  SIO	  
har	  från	  Vinnova	  och	  mot	  de	  resultat-‐	  och	  effektmål	  som	  finns	  definierade.	  	  

 Ordförande	  från	  Näringslivet	  
 De	  tre	  perspektiven	  Varuägare,	  Transport/Logistikföretag,	  samhälle	  representerade	  

	  
Föreståndare	  som	  sköter	  den	  dagliga	  driften	  och	  som	  rapporterar	  till	  styrelsen	  

 Biträdande	  föreståndare	  	  
	  

Innovationsråd	  med	  representanter	  från	  näringsliv	  och	  akademi,	  c:a	  10-‐tal	  personer	  som	  ska	  täcka	  in	  
i	  agendan	  prioriterade	  områden	  

 En	  koordinator	  från	  akademin	  	  
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Figur:	  Förslag	  på	  SIO-‐organisation	  
	  
	  
	  
Innovationsrådet	  bemannas	  primärt	  av	  de	  organisationer	  som	  står	  bakom	  agendan	  och	  som	  
representerar	  olika	  intresseområden/perspektiv,	  var	  och	  en	  med	  specifika	  uppgifter	  	  
	  

 Closer	  =	  Nationell	  arena	  inom	  transporteffektivitet	  
 PLAN	  =	  Logistikföreningen	  Plan	  
 Silf	  =	  Sveriges	  inköp	  och	  logistikförbund	  
 SKL	  =	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  

	  
Closer	  =	  Transportlogistik	  	  
 Primär	  uppgift	  att	  ansvara	  för	  "länkade"	  samverkansprojekt,	  t.ex.	  länken	  mellan	  varuägarnas	  krav	  

och	  behov	  av	  transporter	  och	  transport/logistikföretagens	  utveckling	  av	  framtidens	  
transportlösningar.	  	  

 Här	  ingår	  att	  omsätta	  befintlig	  och	  ny	  kunskap	  till	  praktiska	  försök	  och	  demonstratorer,	  med	  
särskilt	  fokus	  på	  implementering	  av	  nya	  lösningar	  i	  näringslivet.	  

 En	  annan	  viktig	  uppgift	  är	  att	  administrera	  internationella	  projekt,	  t	  ex.	  direkt	  transportrelaterade	  
Horizon	  2020-‐projekt	  där	  det	  strategiska	  innovationsområdet	  finns	  med.	  
	  

PLAN	  =	  Produktionslogistik	  	  
 Primär	  uppgift	  att	  bevaka	  utveckla	  den	  interna	  flödeseffektiviteten	  i	  industrin,	  med	  fokus	  på	  

”Industriellt	  ledarskap”,	  teknisk	  utveckling	  och	  SCM.	  	  
 Med	  sin	  utbildningsverksamhet	  bidrar	  PLAN	  i	  det	  kunskapslyft	  som	  behövs	  inom	  näringslivet	  i	  

logistikfrågor.	  	  
 Med	  sina	  2	  500	  medlemmar	  och	  sin	  akademiska	  konferens	  har	  PLAN	  en	  viktig	  roll	  i	  spridning	  av	  

forskningsresultat	  till	  industrin	  och	  omsättning	  av	  akademiska	  modeller	  till	  praktiskt	  
effektiviseringsarbete.	  
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Silf	  =	  Inköpslogistik	  
 Primär	  uppgift	  att	  bevaka	  och	  utveckla	  den	  externa	  flödeseffektiviteten	  med	  fokus	  på	  SCM	  

(Supply	  Chain	  Management)	  och	  leverantörsutveckling.	  	  
 Silf	  är	  representant	  för	  sina	  2500	  medlemmar	  som	  jobbar	  yrkesmässigt	  med	  inköp,	  logistik	  och	  

SCM.	  	  
 Med	  sin	  stora	  utbildningsverksamhet	  har	  Silf	  en	  viktig	  uppgift	  i	  det	  kunskapslyft	  som	  behövs	  inom	  

näringslivet	  i	  logistikfrågor	  och	  försörjningsfrågor.	  	  
 Silf	  har	  en	  viktig	  roll	  att	  som	  kanal	  för	  spridning	  och	  ökat	  tillämpning	  av	  forskning	  inom	  handeln.	  

	  
SKL	  =	  Samhällsnytta	  
 Primär	  uppgift	  att	  säkerställa	  en	  hög	  samhällsnytta	  i	  den	  utveckling	  som	  SIO	  står	  för,	  med	  

speciellt	  fokus	  på	  nya	  tillämpningsområden	  av	  logistik,	  t	  ex	  Citylogistik	  och	  Sjukvårdslogistik.	  
 SKL	  är	  representant	  för	  kommuner	  och	  landsting	  och	  säkerställer	  att	  deras	  perspektiv	  och	  

intressen	  finns	  representerade	  i	  föreslagna	  utvecklingsprojekt.	  
 En	  annan	  viktig	  uppgift	  är	  att	  möjliggöra	  så	  att	  våra	  städer	  och	  sjukhus	  kan	  användas	  för	  att	  testa	  

nya	  lösningar	  –	  att	  utveckla	  samverkans-‐modeller	  för	  detta.	  
 Med	  sin	  breda	  representation	  har	  SKL	  en	  viktig	  roll	  i	  spridning	  av	  kunskap	  och	  i	  den	  

kompetensutveckling	  som	  behövs	  också	  bland	  deras	  medlemmar.	  
	  
Innovationsrådets	  primära	  uppgift	  är	  att	  bereda	  och	  föreslår	  utlysningar/call	  för	  styrelsen	  som	  efter	  
godkännande	  förs	  vidare	  till	  VInnova.	  Rådet	  kan	  ha	  utskott	  som	  representerar	  olika	  
intresseområden/perspektiv	  
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Bilaga	  2:	  Logistik	  i	  akademin	  och	  i	  
praktiken	  
	  
I	  logistikens	  forskningstradition	  ligger	  ett	  nära	  samarbete	  med	  företag,	  det	  är	  ett	  gemensamt	  drag	  för	  
nordisk	  logistikforskning	  generellt.	  I	  praktiken	  innebär	  det	  att	  forskarna	  genom	  nära	  samarbete	  med	  
näringslivet	  får	  stöd	  i	  att	  hålla	  forskningen	  relevant,	  men	  även	  att	  forskarna,	  genom	  stor	  öppenhet	  
från	  företag	  och	  god	  tillgång	  på	  data,	  får	  möjlighet	  att	  verkligen	  komma	  djupt/långt	  i	  analyser	  av	  hur	  
logistiken	  i	  företag	  och	  i	  samhälle	  fungerar.	  Denna	  relevans-‐	  och	  kvalitetsaspekt	  bidrar	  till	  att	  göra	  
logistikforskningen	  i	  Sverige	  konkurrenskraftig,	  och	  även	  nischad	  mot	  fördjupad	  förståelse	  till	  skillnad	  
från	  mer	  ytliga	  analyser,	  vilket	  i	  sin	  tur	  också	  gagnar	  de	  företag	  som	  samverkar	  med	  akademin.	  	  
	  
Logistik	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  på	  flera	  olika	  sätt	  och	  med	  olika	  innebörd.	  Förenklat	  kan	  ordet	  
Logistik	  översättas	  till	  ”Läran	  om	  flöden”	  eller	  ”Kunskap	  om	  flödesorientering”.	  Att	  vara	  
flödesorienterad	  blir	  allt	  viktigare	  i	  takt	  med	  att	  konkurrensen	  ökar	  och	  produkter	  och	  erbjudanden	  
blir	  allt	  mer	  lika.	  Hög	  flödeseffektivitet	  blir	  allt	  viktigare	  även	  som	  en	  följd	  av	  den	  ökade	  
internationaliseringen	  och	  globaliseringen	  av	  marknader,	  som	  medför	  att	  råvaror,	  komponenter	  och	  
varor	  transporteras	  i	  högre	  utsträckning	  än	  tidigare.	  Som	  forskningsämne	  har	  Logistik	  sin	  grund	  i	  
teorier	  om	  Marknadskanaler,	  Distribution	  och	  Varuförsörjning	  och	  kopplas	  till	  företags	  lönsamhet	  och	  
förmåga	  att	  växa.	  Idag	  finns	  en	  direkt	  koppling	  till	  begreppet	  Supply	  Chain	  Management	  (SCM).	  
	  
De	  mest	  använda	  definitionerna	  idag	  kommer	  från	  före	  detta	  Council	  of	  Logistics	  Management	  (CLM),	  
som	  numera	  heter	  Council	  of	  Supply	  Chain	  Management	  Professionals	  (CSCMP).	  	  
	  

 "Logistics	  is	  the	  process	  of	  planning,	  implementing,	  and	  controlling,	  the	  efficient,	  cost-‐effective	  flow	  and	  
storage	  of	  raw	  materials,	  in-‐process	  inventory,	  finished	  goods,	  and	  related	  information	  flow	  from	  point-‐
of-‐origin	  to	  point-‐of-‐consumption	  for	  the	  purpose	  of	  conforming	  to	  customer	  requirements”	  (CLM,	  1986)	  

 	  “Logistics	  is	  that	  part	  of	  the	  supply	  chain	  process	  that	  plans,	  implements,	  and	  controls	  the	  efficient,	  
effective	  flow	  and	  storage	  of	  goods,	  services,	  and	  related	  information	  from	  the	  point	  of	  origin	  to	  the	  
point	  of	  consumption	  in	  order	  to	  meet	  customers'	  requirements.”	  (CLM,	  1998)	  	  

 “Supply	  chain	  management	  encompasses	  the	  planning	  and	  management	  of	  all	  activities	  involved	  in	  
sourcing	  and	  procurement,	  conversion,	  and	  all	  logistics	  management	  activities.	  Importantly,	  it	  also	  
includes	  coordination	  and	  collaboration	  with	  channel	  partners,	  which	  can	  be	  suppliers,	  intermediaries,	  
third	  party	  service	  providers,	  and	  customers.	  In	  essence,	  supply	  chain	  management	  integrates	  supply	  
and	  demand	  management	  within	  and	  across	  companies”.	  (CSCMP,	  2008)	  

	  
För	  ett	  industri-‐	  eller	  handelsföretag	  handlar	  modern	  logistik	  om	  att	  skapa	  flödeseffektivitet	  längs	  
hela	  försörjningskedjan	  (supply	  chain)	  från	  råvara	  till	  slutkund	  –	  det	  vill	  säga	  att	  designa,	  styra	  och	  
utveckla	  sina	  materialflöden	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  maximal	  kostnadseffektivitet	  och	  service	  för	  
kunden	  uppnås.	  Detta	  uppnås	  genom	  att	  verksamheten	  strömlinjeformas	  så	  att	  den	  blir	  resurssnål,	  
effektiv	  och	  genererar	  maximalt	  värde	  för	  kunder	  och	  aktieägare.	  Logistiken	  gör	  att	  ett	  företag	  kan	  
konkurrera	  med	  bättre	  priser	  och	  högre	  service	  till	  kunderna,	  men	  även	  försörja	  nya	  kunder	  och	  
marknader	  på	  ett	  effektivt	  och	  miljömässigt	  hållbart	  sätt,	  dvs.	  skapa	  förutsättningar	  för	  lönsam	  och	  
hållbar	  tillväxt.	  	  
	  
Eftersom	  en	  varuägare	  (industri-‐	  och	  handelsföretag)	  står	  inför	  valet	  att	  utföra	  logistiken	  i	  egen	  regi	  
eller	  köpa	  delar	  av	  den	  från	  en	  leverantör	  handlar	  logistik	  i	  ett	  transport-‐	  eller	  logistiktföretag	  om	  att	  
utveckla	  tjänster	  och	  produkter	  som	  är	  ett	  stöd	  för	  varuägarnas	  flödeeffektivitet.	  På	  samma	  sätt	  som	  
transportbranschen	  är	  leverantör	  av	  transporttjänster	  som	  effektiviserar	  varuägarnas	  varuflöden	  så	  är	  
IT-‐branschen	  leverantör	  av	  informationstjänster	  som	  effektiviserar	  varuägarnas	  informationsflöden.	  
För	  dessa	  företag	  handlar	  logistik	  till	  stor	  del	  om	  att	  utveckla	  logistiktjänster	  som	  leder	  till	  effektivare	  
och	  mer	  hållbar	  planering	  och	  styrning	  av	  varuägarnas	  logistik.	  	  
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Men	  logistikens	  teorier,	  och	  modeller	  kan	  användas	  även	  för	  att	  effektivisera	  viktiga	  samhällssektorer.	  
Inom	  sjukvården	  kan	  logistikens	  principer	  exempelvis	  användas	  för	  att	  minska	  vårdköer	  och	  skapa	  en	  
mer	  resurseffektiv	  sjukvård	  och	  i	  stadsmiljön	  för	  att	  minska	  trängsel	  och	  miljöpåverkan	  i	  samband	  
med	  godsleveranser,	  effektivare	  och	  mer	  hållbar	  försörjnings	  av	  livsmedel,	  katastrofhjälp,	  mm.	  	  
	  
Logistik	  har	  i	  sin	  tillämpning	  som	  begrepp	  och	  forskningsområde	  således	  olika	  innebörd	  och	  betydelse	  
för	  olika	  intressenter,	  vilket	  vi	  har	  tagit	  fasta	  på	  i	  arbetet	  med	  den	  här	  innovations-‐	  och	  
forskningsagendan.	  	  
	  

Logistik	  som	  akademisk	  disciplin	  
Logistik	  är	  ursprungligen	  ett	  militärt	  begrepp	  som	  sammanhängde	  med	  för	  försörjningen	  av	  
krigsmateriel	  och	  förnödenheter	  till	  fronten.	  Som	  akademisk	  disciplin	  och	  inom	  affärsvärlden	  har	  
logistik	  varit	  etablerat	  sedan	  1960-‐talet.	  Logistik	  har	  där	  varit	  ett	  samlingsbegrepp	  för	  de	  två	  
etablerade	  forskningsområdena	  Materials	  Management	  (varuförsörjning	  till	  produktion)	  och	  Physical	  
Distribution	  (distribution	  till	  kunder).	  En	  viktig	  milstolpe	  för	  logistik	  som	  akademisk	  disciplin	  anses	  
vara	  konferensen	  “First	  Annual	  Business	  Logistics	  Forum”	  1962.	  	  
	  
Logistik	  är	  idag	  en	  etablerad	  och	  i	  forskarvärlden	  respekterad	  forskningsdisciplin	  som	  finns	  
representerad	  på	  flertalet	  universitet	  och	  tekniska	  högskolor	  runt	  om	  i	  världen.	  	  
	  

 Forskningsresultat	  publiceras	  i	  högt	  rankade	  tidskrifter	  som	  är	  speciellt	  inriktade	  mot	  logistik,	  
och	  har	  hög	  status	  i	  det	  bredare	  vetenskapssamhället.	  Den	  svenska	  akademiska	  forskningen	  
inom	  logistiken	  tillhör	  således	  en	  väl	  etablerad	  och	  internationell	  forskningsmiljö	  som	  
representerar	  högsta	  akademiska	  standard	  för	  kunskapsproduktion.	  	  
	  

 Supply	  Chain	  Management	  och	  systemperspektivet	  innebär	  att	  logistik	  både	  i	  forskning	  och	  
praxis	  utmanar	  traditionella	  akademiska	  gränser.	  Logistik	  har	  en	  unik	  position	  i	  gränsen	  
mellan	  teknologisk/ingenjörsorienterad	  och	  samhällsorienterat	  vetenskap,	  och	  har	  således	  
en	  intressant	  position	  på	  tekniska	  universitet	  såväl	  som	  på	  handelshögskolor.	  	  
	  

 Inom	  logistiken	  finns	  flera	  etablerade	  nationella	  och	  internationella	  forskningsnätverk.	  
Svensk	  forskning	  har	  en	  stark	  och	  tydlig	  position	  dessa	  nätverk	  i	  form	  av	  produktion	  av	  
publikationer,	  bidrag	  till	  utveckling	  av	  nya	  principer,	  modeller	  och	  teorier,	  och	  har	  stått	  i	  
spetsen	  for	  organisering	  av	  stora	  forskningskonferenser.	  Exempel	  på	  sådana	  nätverk	  i	  
Skandinavien	  och	  Europa	  är	  NOFOMA,	  EUROMA,	  LRN,	  ISL,	  ELA,	  CSCMP,	  POMS,	  DSI.	  	  

	  
I	  Sverige	  finns	  de	  största	  forskargrupperna	  på	  Linköpings	  Tekniska	  Högskola,	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  
och	  på	  Chalmers	  i	  Göteborg.	  Men	  såväl	  forskning	  som	  undervisning	  i	  logistik	  bedrivs	  på	  ytterligare	  ett	  
tiotal	  svenska	  universitet	  och	  högskolor	  i	  varierande	  omfattning.	  I	  den	  kartläggning	  som	  Vinnova	  
genomförde	  2009	  identifierades	  cirka	  250	  personer	  som	  arbetar	  med	  logistikforskning	  i	  Sverige,	  varav	  
huvuddelen	  i	  akademin.	  Den	  undersökningen	  var	  dock	  inte	  fullständig	  och	  en	  mer	  relevant	  
bedömning	  är	  att	  uppskattningsvis	  300	  personer	  idag	  arbetar	  med	  logistikforskning	  och	  
forskningsunderbyggd	  grundutbildning.	  Då	  inkluderar	  vi	  hela	  den	  bredd	  som	  logistikområdet	  står	  för,	  
dvs.	  även	  angränsande	  områden	  som	  Transportteknik,	  Kommunikation	  &	  Transportsystem,	  
Förpackningslogistik,	  Produktionsplanering	  &	  Styrning,	  Inköp,	  etc.	  som	  ibland	  räknas	  in	  i	  området	  
logistik	  och	  ibland	  är	  fristående	  forskningsområden.	  	  Uppskattningsvis	  är	  det	  cirka	  350-‐450	  personer	  
som	  utexamineras	  varje	  år	  från	  våra	  universitet,	  högskolor	  och	  tekniska	  högskolor	  med	  logistik	  som	  
specialinriktning	  på	  sin	  utbildning.	  	  
	  
Logistik	  har	  sedan	  starten	  varit	  ett	  tillämpat	  forskningsområde	  med	  stort	  fokus	  på	  den	  praktiska	  
tillämpningen.	  Samverkan	  mellan	  akademi	  och	  näringsliv	  har	  därför	  varit	  en	  grundpelare	  i	  
logistikforskningen.	  Den	  praktiska	  tillämpningen	  är	  tydlig	  i	  de	  s.k.	  ”managementkoncept”	  som	  de	  
flesta	  företag	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  har	  tagit	  till	  sig	  de	  senaste	  25	  åren	  och	  som	  syftar	  till	  att	  just	  öka	  
flödeseffektiviteten	  i	  varuförsörjning,	  produktion	  och	  distribution.	  Exempel	  på	  dessa	  koncept	  är	  TQM	  
(Total	  Quality	  Management),	  TBM	  (Time	  Based	  Management),	  BPR	  (Business	  Process	  Reengineering),	  
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SCM	  (Supply	  Chain	  Management),	  LEAN,	  m.fl.	  Såväl	  tillämpningen	  som	  forskningen	  är	  bred	  och	  
omfattar	  såväl	  kvalitativa	  metoder	  med	  företagsekonomisk	  grund	  som	  kvantitativa	  metoder	  som	  
bygger	  på	  statistiska	  metoder	  och	  optimeringslära.	  	  

Logistik	  som	  strategisk	  profession	  i	  näringslivet	  	  
Som	  yrkesområde	  är	  logistikrollen	  i	  näringslivet	  under	  utveckling	  mot	  en	  allt	  mer	  strategisk	  
profession,	  representerad	  av	  individer	  som	  arbetar	  inom	  olika	  funktioner,	  t	  ex	  inköp/varuförsörjning,	  
produktion/tillverkning	  och	  distribution.	  Logistiken	  har	  idag	  en	  strategisk	  roll	  i	  allt	  från	  tillverkande	  
företag,	  handelsföretag	  till	  humanitära	  organisationer.	  Funktionens	  professionalisering	  omfattar	  
bland	  annat:	  	  
	  

1. Logistikens	  centrala	  och	  ökande	  betydelse	  för	  företagens	  konkurrenskraft	  (kostnader	  och	  
service),	  tillväxt	  (volym,	  nya	  produkter	  och	  marknader),	  hållbarhet	  (lägre	  emissioner)	  och	  
innovation	  (produkter	  och	  processer).	  	  	  

2. Individer	  och	  företag	  visar	  tydligt	  engagemang	  för	  kontinuerlig	  utveckling	  av	  sitt	  lärande	  och	  
sin	  organisation	  mot	  högre	  flödeseffektivitet.	  	  

	  
Logistiken	  är	  idag	  en	  del	  av	  framgångsrika	  företags	  affärsutveckling,	  vilket	  uttrycks	  i	  form	  av:	  
	  

 Affärsmodeller:	  Logistik	  har	  visat	  sig	  att	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  många	  nya	  och	  framgångsrika	  
företags	  affärsmodeller,	  t.ex.	  IKEA,	  Inditex,	  H&M,	  Dell	  Computer,	  m.fl.	  som	  ofta	  är	  utvecklade	  
för	  en	  bestämd	  marknadsnisch	  eller	  bransch.	  Genom	  forskning	  och	  utbildning	  ökar	  
kunskapen	  om	  dessa	  flödesbaserade	  affärsmodeller,	  med	  färre	  mellanled	  än	  idag,	  vilket	  
gagnar	  näringslivets	  utveckling	  och	  företags	  konkurrenskraft.	  	  
	  

 Kostnad	  och	  kundvärde:	  Logistikkostnader	  utgör	  en	  väsentlig	  del	  i	  företagens	  totala	  kostnad	  
(ofta	  upp	  mot	  20%)	  och	  kan	  till	  skillnad	  mot	  många	  andra	  kostnadsposter	  påverkas	  genom	  
att	  arbeta	  med	  effektivisering.	  Att	  vara	  bra	  på	  logistik	  eller	  inte	  är	  ofta	  skillnaden	  mellan	  vinst	  
och	  förlust.	  Samtidigt	  representerar	  logistik	  de	  processer	  som	  direkt	  skapar	  värde	  för	  
kunderna	  genom	  hög	  tillgänglighet	  och	  god	  leveransservice.	  Bra	  logistik	  är	  därför	  en	  
nödvändighet	  för	  företag	  med	  standardprodukter	  som	  är	  tillgängliga	  även	  för	  konkurrenter.	  	  
	  	  

 Logistikens	  representation	  på	  ledningsnivå:	  I	  framgångsrika	  företag	  ingår	  logistik	  som	  en	  
viktig	  del	  i	  t	  ex.	  försörjning,	  tillverkning	  och	  distribution	  och	  finns	  på	  den	  högsta	  
företagsledningens	  agenda.	  I	  vissa	  ledande	  svenska	  företag	  har	  det	  etablerats	  särskilda	  bolag	  
för	  att	  ta	  hand	  om	  utförande	  och	  utveckling	  av	  logistik,	  t.ex.	  Volvo	  Logistics	  AB,	  SKF	  Logistics	  
Services,	  Stora	  Enso	  Logistics	  AB,	  Tetra	  Pak.	  
	  

 Det	  finns	  ett	  stort	  antal	  professionella	  organisationer	  som	  agerar	  som	  sammanslutning	  för	  
logistiker	  i	  olika	  branscher,	  bland	  annat:	  Sveriges	  Inköps-‐	  och	  Logistikförbund,	  Silf	  (Sverige),	  
Logistikföreningen	  PLAN	  (Sverige),	  European	  Logistics	  Association,	  ELA	  (EU),	  Council	  of	  
Supply	  Chain	  Management	  Professionals,	  CSCMP	  (USA),	  Institute	  of	  Supply	  Management	  
(USA),	  Chartered	  Institute	  of	  Purchasing	  and	  Supply	  Management	  (Storbritannien),	  Chartered	  
Institute	  of	  Logistics	  and	  Transport	  (Storbritannien).	  

	  

Miljö	  –	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  dagens	  logistikforskning	  
Att	  sträva	  efter	  en	  miljömässigt	  mer	  hållbar	  utveckling	  blir	  allt	  mer	  betydelsefullt	  Inför	  hot	  om	  
dramatiska	  temperaturhöjningar	  och	  klimatförändringar	  inser	  fler	  att	  många	  sektorer	  är	  berörda,	  och	  
står	  inför	  förändringar.	  Den	  sektor	  där	  emissioner	  fortfarande	  ökar	  är	  transportsektorn,	  som	  utgör	  en	  
del	  av	  logistiksystemet.	  Världens	  godstransporter	  står	  för	  mellan	  8	  och	  10%	  av	  utsläppen	  av	  
växthusgaser.	  Det	  motsvarar	  cirka	  90%	  av	  emissionerna	  från	  logistiksystemet	  totalt	  sett.	  
	  
Bland	  logistik-‐	  och	  transportföretagen	  finns	  en	  hög	  medvetenhet	  om	  att	  kraven	  från	  kunderna	  på	  
miljömässigt	  effektivare	  logistik-‐	  och	  transporttjänster	  till	  konkurrenskraftiga	  priser	  kommer	  att	  öka	  i	  
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framtiden.	  Däremot	  finns	  idag	  en	  tämligen	  låg	  efterfrågan	  på	  miljörelaterade	  tjänster,	  och	  viljan	  från	  
kunderna	  att	  dela	  investeringar,	  betala	  lite	  mer	  eller	  arbeta	  med	  längre	  kontrakt	  är	  i	  princip	  obefintlig.	  
Och	  då	  kundkraven	  är	  det	  i	  särklass	  viktigaste	  incitamentet	  för	  tjänsteutveckling	  i	  logistik-‐	  och	  
transportsektorn	  är	  detta	  centralt	  för	  att	  denna	  utveckling	  ska	  ta	  fart.	  
	  
Det	  finns	  med	  andra	  ord	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  låta	  miljöaspekter	  ingå	  i	  fler	  utvecklings-‐,	  innovations-‐	  
och	  forskningsprojekt.	  Det	  finns	  även	  ett	  behov	  av	  mer	  fokuserad	  kunskapsutveckling	  inom	  detta	  
komplicerade	  område.	  En	  expert	  per	  företag	  eller	  per	  forskningsgrupp	  ger	  inte	  den	  utväxling	  som	  är	  
nödvändig,	  och	  inte	  heller	  den	  samlade	  kunskapen	  och	  förståelsen	  som	  behövs.	  Exempel	  på	  goda	  
initiativ	  som	  kan	  stödja	  en	  positiv	  utveckling	  är	  NTM	  (Nätverket	  för	  transporter	  och	  miljö,	  som	  samlar	  
logistikföretag,	  varuägare	  och	  akademi)	  samt	  LENS	  (som	  samlar	  majoriteten	  av	  svenska	  forskare	  inom	  
miljölogistik).	  Genom	  dessa	  nätverk	  ökar	  koncentrationen	  av	  aktörer	  och	  även	  i	  ett	  land	  av	  Sveriges	  
storlek	  kan	  vi	  uppnå	  kritisk	  massa	  för	  effektiv	  kunskapsuppbyggnad,	  över	  traditionella	  gränser.	  
	  

Behov	  av	  anpassade	  försörjningskedjor	  –	  ”one-‐size-‐does-‐not-‐fit-‐all”	  	  
Även	  om	  Supply	  Chain	  Management	  har	  funnits	  med	  i	  forskningen	  under	  ett	  par	  decennier	  så	  innebär	  
det	  inte	  att	  SCM	  och	  försörjningskedjor	  har	  fått	  ett	  stort	  genomslag	  i	  näringslivet.	  Även	  om	  teorierna	  
är	  väl	  spridda	  så	  bryter	  idén	  med	  en	  försörjningskedja	  mot	  det	  traditionella	  sättet	  att	  funktionellt	  
organisera	  och	  styra	  företag.	  Och	  utformningen	  av	  en	  försörjningskedja	  är	  dessutom	  unik	  för	  varje	  
företag	  och	  organisation.	  	  
	  
Tankarna	  om	  att	  försörjningskedjor	  bör	  utformas	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  sammanhanget	  
lanserades	  först	  av	  Marshall	  Fisher	  (1997).	  Han	  skiljer	  på	  innovativa	  och	  funktionella	  produkter	  utifrån	  
produktegenskaper	  och	  marknadsefterfrågan	  och	  menar	  att	  dessa	  bör	  ha	  olika	  typer	  av	  
försörjningskedjor,	  antingen	  marknadsresponsiva	  eller	  fysiskt	  effektiva.	  En	  marknadsresponsiv	  
försörjningskedja	  fokuserar	  informationsspridning	  längs	  försörjningskedjan	  för	  att	  snabbt	  kunna	  svara	  
upp	  mot	  förändringar	  på	  marknaden,	  medan	  en	  fysiskt	  effektiv	  kedja	  fokuserar	  kostnadseffektivitet	  
och	  strävar	  mot	  högt	  utnyttjande	  av	  alla	  resurser	  längs	  kedjan.	  	  
	  
Denna	  modell	  har	  fått	  stort	  genomslag	  i	  forskning	  och	  praktik,	  genom	  att	  sätta	  fingret	  på	  att	  det	  inte	  
räcker	  med	  en	  typ	  av	  försörjningskedja	  eller	  logistiksystem	  för	  ett	  företag.	  I	  och	  med	  att	  de	  flesta	  
företag	  har	  olika	  typer	  av	  produkter,	  bör	  produkternas	  egenskaper	  och	  marknadsförhållanden	  
genomsyra	  principerna	  för	  utformning	  och	  styrning	  av	  försörjningskedjor.	  	  
	  
Fisher	  (1997)	  fokuserade	  på	  produktens	  leverans	  till	  marknaden,	  medan	  Lee	  (2002)	  inkluderade	  
försörjningssidans	  egenskaper:	  stabil	  kontra	  utvecklande	  råmaterialförsörjning.	  Stabil	  försörjning	  
innebär	  att	  leverantörsbasen	  är	  stabil	  och	  har	  sina	  tillverkningsprocesser	  under	  kontroll,	  medan	  
utvecklande	  försörjning	  innebär	  att	  leverantörernas	  processer	  karakteriseras	  av	  variabilitet	  och	  
osäkerhet.	  	  I	  en	  empirisk	  studie	  fann	  Childerhouse	  et	  al.	  (2002)	  ytterligare	  två	  faktorer	  som	  påverkar	  
försörjningskedjans	  utformning:	  längden	  på	  livscykelstadiet	  (har	  man	  kort	  eller	  lång	  tid	  på	  sig	  att	  nå	  
marknaden)	  och	  tidsfönstret	  för	  leverans	  (såsom	  modevaror	  och	  produkter	  med	  begränsad	  
hållbarhet).	  
	  
Berättelser	  om	  samverkansformer	  mellan	  företag	  är	  oftast	  anekdotiska	  och	  saknar	  djupare	  
beskrivningar	  av	  vilka	  kontextuella	  variabler	  som	  påverkat	  valet	  av	  de	  samverkansformer	  som	  leder	  
till	  effektiv	  samverkan	  längs	  försörjningskedjor.	  I	  forskningslitteraturen	  finns	  det	  en	  ganska	  rikhaltig	  
litteratur	  kring	  köpar-‐säljar-‐relationer	  (dvs.	  mellan	  två	  företag),	  medan	  det	  finns	  få	  studier	  av	  längre	  
eller	  fullständiga	  försörjningskedjor.	  Det	  påstås	  ofta	  att	  ökad	  samverkan	  leder	  till	  bättre	  prestanda,	  
men	  utan	  att	  sammanhanget	  är	  närmare	  specificerat.	  Dessutom	  saknas	  det	  samlad	  kunskap	  kring	  
ämnet	  och	  det	  som	  finns	  är	  ofta	  fragmenterad.	  	  
	  
Den	  här	  bilden	  bekräftas	  av	  vår	  referensgrupp	  som	  lyfter	  fram	  behovet	  av	  segmentering,	  d.v.s.	  att	  
kunna	  definiera	  olika	  kund	  och	  produktsegment,	  betydligt	  skarpare	  än	  idag,	  och	  utveckla	  
logistikkoncept	  som	  för	  respektive	  segmentet	  består	  av	  rätt	  mix	  av	  kostnadseffektivitet,	  hållbarhet	  
och	  kundvärde.	  Segmentering	  eller	  differentiering	  handlar	  också	  om	  att	  logistiken	  inte	  är	  lika	  för	  olika	  
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företag,	  eftersom	  affären	  är	  olika	  och	  logistiken	  finns	  där	  för	  att	  förbättra	  affären.	  	  
	  

 Anpassning	  av	  logistiken	  till	  olika	  situationer,	  produkttyper,	  kommer	  sannolikt	  att	  bli	  än	  
viktigare	  i	  takt	  med	  att	  produkter	  blir	  mer	  kundunika.	  Detta	  ställer	  krav	  på	  transportörerna	  
som	  i	  sin	  tur	  behöver	  utveckla	  bredare	  tjänsteportföljer	  av	  logistik/transporttjänster.	  	  
	  

 Referensgruppen	  anser	  att	  såväl	  näringsliv,	  forskningsfinansiärer	  som	  forskare	  i	  allmänhet	  
har	  en	  tendens	  att	  se	  framtiden	  i	  svart	  eller	  vitt,	  d.v.s.	  alla	  fokuserar	  det	  som	  är	  ”trendigt	  för	  
dagen”.	  Det	  är	  snarare	  så	  att	  flera	  olika	  typer	  av	  lösningar	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  måste	  
samverka	  i	  termer	  av	  olika	  processer	  och	  systemlösningar	  som	  anpassas/optimeras	  till	  en	  
specifik	  situation	  för	  ett	  specifikt	  segment.	  	  
	  

 Såväl	  produktionssystem	  och	  organisationer	  behöver	  kunna	  ställas	  om	  snabbare	  än	  idag,	  
vilket	  innebär	  att	  organisationers	  ”Dynamiska	  Förmågor”	  ökar	  i	  betydelse	  –	  det	  vill	  säga	  
snabba	  och	  tvärfunktionella	  organisationer.	  Det	  går	  således	  inte	  att	  bygga	  en	  logistiklösning	  
för	  ett	  företag.	  Det	  krävs	  kunskap	  för	  att	  inom	  ramen	  för	  sin	  egen	  resursbas	  kunna	  hantera	  
flera	  parallella	  logistiklösningar	  till	  olika	  kund/marknadssegment.	  	  

	  
Det	  finns	  ett	  behov	  uttalat	  från	  svenskt	  näringsliv	  av	  studier	  kring	  kopplingen	  mellan	  faktorer	  och	  
effektiv	  samverkan.	  Den	  praktiska	  frågan	  handlar	  dels	  om	  vilka	  faktorer	  som	  är	  viktiga	  och	  centrala	  
för	  företag	  att	  utgå	  ifrån	  när	  man	  skall	  utforma	  olika	  försörjningskedjor	  och	  logistiksystem	  och	  dels	  
vilka	  typer	  av	  samverkansformer	  man	  bör	  använda	  sig	  av	  för	  en	  given	  kontext.	  Flera	  näringslivs-‐
representanter	  har	  uttryckt	  intresse	  för	  forskning	  som	  belyser	  att	  ”one-‐size-‐does-‐not-‐fit-‐all”!	  	  
	  

Logistik	  –	  ett	  svenskt	  styrkeområde	  
För	  att	  förverkliga	  den	  ambitiösa	  vision	  som	  denna	  agenda	  har	  krävs	  praktiska	  åtgärder	  och	  en	  
förmåga	  att	  anta	  svåra	  utmaningar.	  Vi	  anser	  att	  Sverige,	  i	  form	  av	  svensk	  industri	  och	  akademi,	  står	  
väl	  rustade	  och	  har	  förmågan	  att	  på	  olika	  vis	  bidra	  till	  en	  ökad	  tillväxt	  och	  konkurrenskraft	  för	  
näringslivet	  och	  därigenom	  bidra	  till	  en	  hållbar	  samhällsutveckling.	  
	  

 Svensk	  industri	  och	  handel	  har	  stor	  kunskap	  om	  och	  god	  förmåga	  att	  designa	  och	  styra	  
komplexa	  system.	  Med	  den	  kompetensen	  finns	  mycket	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  i	  ökad	  
utsträckning	  möta	  framtidens	  utmaningar	  och	  krav	  på	  att	  effektivisera	  de	  mer	  komplexa	  
logistiksystemen.	  
	  

 Sverige	  som	  land	  är	  känt	  för	  en	  genomgående	  hög	  nivå	  på	  kunskap	  om,	  och	  förmåga	  att	  
utveckla	  och	  hantera	  komplexa	  tekniska	  lösningar.	  Sådana	  kunskaper	  och	  förmågor	  är	  
förutsättningar	  för	  att	  kunna	  utnyttja	  de	  möjligheter	  som	  tekniken	  erbjuder	  och	  för	  att	  
utveckla	  teknik	  som	  stödjer	  övergången	  till	  ett	  mer	  flödeseffektivt	  framtidsscenario.	  
	  

 Vi	  har	  i	  vårt	  land	  en	  generellt	  sett	  hög	  utbildningsnivå,	  vilket	  är	  en	  nödvändig	  grund	  för	  att	  
kunskap	  ska	  kunna	  utvecklas,	  överföras	  mellan	  näringsliv,	  organisationer	  och	  akademi	  och	  
göra	  praktisk	  nytta.	  
	  

 I	  Sverige	  är	  vi	  vana	  vid	  icke-‐idealiska	  förutsättningar	  för	  effektiv	  logistik:	  vi	  är	  ett	  avlångt	  land	  
med	  glesbygd	  i	  stora	  områden,	  och	  vi	  är	  perifert	  belägna	  ur	  ett	  globalt	  perspektiv.	  Trots	  det	  
är	  vår	  logistik	  inte	  dålig.	  Det	  tyder	  på	  att	  det	  finns	  en	  innovationsförmåga,	  som	  om	  den	  får	  
mer	  näring	  i	  form	  av	  forskningsunderbyggd	  kunskap,	  kan	  ta	  Sveriges	  logistik	  till	  nya	  och	  än	  
mer	  framträdande	  positioner.	  
	  

 Svenska	  företag	  är	  internationellt	  kända	  för	  sin	  förmåga	  att	  arbeta	  med	  hållbara	  lösningar	  
och	  utforma	  hållbara,	  innovativa	  produkter.	  Utifrån	  det	  ser	  vi	  goda	  förutsättningar	  för	  
logistiken	  att	  komma	  till	  nästa	  steg	  i	  utvecklingen,	  där	  miljömässigt	  och	  socialt	  mer	  hållbara	  
lösningar	  kan	  bidra	  till	  näringslivets	  långsiktiga,	  hållbara	  konkurrenskraft.	  
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Bilaga	  3:	  Litteraturens	  syn	  på	  framtida	  
forskningsbehov	  inom	  logistik	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  aktuell	  litteratur	  inom	  logistikområdet	  som	  gör	  bedömningar	  av	  framtida	  
utvecklings-‐	  och	  forskningsbehov	  –	  ibland	  ganska	  generellt	  och	  ibland	  inom	  något	  specifikt	  
delområde.	  Tabellen	  nedan	  sammanfattar	  dessa	  i	  kombination	  med	  uttryckta	  trender,	  
utmaningar	  och	  problem	  i	  dagens	  situation.	  	  
	  
Tabell	  1a.	  Sammanställning	  av	  den	  aktuella	  forskningslitteraturens	  syn	  på	  framtida	  utvecklings-‐	  och	  
forskningsbehov	  inom	  logistik	  (FK=försörjningskedja)	  –	  del	  a.	  	  
	  
Källa	   Trender	  /	  Utmaningar	  /	  Problem	  	   Framtida	  forskningsbehov	  	  
Burgess	  et	  al	  
(2006)	  	  

U:	  Tydlig	  SCM-‐definition	  
U:	  Funktionell	  integration	  

Metaanalys	  
Mångdisciplinäritet	  	  

Busse	  &	  
Wallenburg	  
(2011)	  	  

T:	  Ökat	  tjänsteutbud	  inom	  3PL	  	  
T:	  Globalisering	  	  
T:	  Avreglering	  	  
P:	  3PL’are	  är	  inte	  innovativa	  	  

Innovationer	  för	  3PL	  	  
Samarbete	  med	  kunder	  (aktörer	  i	  FK)	  	  
3PL’s	  roll	  för	  innovation	  i	  FK	  	  

Carter	  &	  Easton	  
(2011)	  	  

U+T:	  Hållbarhet	  (Miljö,	  socialt)	  	   Behov	  av	  att	  titta	  på	  olika	  branscher:	  	  
-‐	  Konsumentvaror	  med	  närhet	  till	  konsumenter,	  som	  
är	  tidigare	  användare	  av	  sociala	  och	  miljö-‐initiativ	  	  
-‐	  Transportföretag,	  mht	  säkerhet	  och	  tydlig	  koppling	  
till	  utsläpp	  	  
Behov	  av	  att	  tydligt	  studera	  specifika	  
hållbarhetsaspekter	  för	  specifika	  branscher	  (hitta	  
kontextuella	  variabler)	  	  

Daugherty	  (2011)	  	   -‐	  
	  

Samarbeten	  och	  relationer	  längs	  FK:	  	  
-‐	  Framgångskriterier	  	  
-‐	  Samarbetsformer	  	  
-‐	  Riktlinjer	  för	  att	  skapa	  starka	  relationer	  	  
-‐	  Effektiv	  samverkan	  vid	  ”power”-‐obalans	  	  
-‐	  Mätning	  av	  relationer	  	  
-‐	  Skapa	  synergier	  för	  innovation	  längs	  FK	  
-‐	  IT/data-‐spridning	  	  
-‐	  Miljö-‐	  och	  sociala	  sammanhang	  	  
Måste	  se	  bortanför	  köpar-‐säljar-‐relationer:	  	  
-‐	  Längre	  FK	  	  
-‐	  Försörjningsnätverk	  med	  flera	  parallella	  aktörer	  	  
-‐	  Flera	  länder,	  inkl.	  kulturella	  aspekter	  	  

Meixell	  &	  
Gargeya	  (2005)	  	  

T:	  Globalisering	  	  	  
U:	  Outsourcing	  	  
U:	  Integration	  längs	  FK	  	  
U:	  Allt	  fler	  konkurrensmedel	  (inte	  
bara	  kostnad,	  utan	  även	  kvalitet,	  
leverans	  och	  flexibilitet)	  	  

Modeller	  över	  flera	  parter	  (intern	  produktion	  och	  
externa	  leverantörer)	  	  
Modeller	  för	  mer	  komplexa	  flöden	  	  
Integrationsmodeller	  för	  längre	  FK	  (flera	  
produktions-‐	  och	  distributionsnivåer),	  kring	  t.ex.	  
VMI,	  CFPR,	  APS	  	  
Modeller	  med	  andra	  prestationsmått	  än	  kostnad	  	  
Studier	  av	  olika	  typer	  av	  branscher	  i	  kontexten	  av	  
globala	  FK	  	  
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Tabell	  1b.	  Sammanställning	  av	  den	  aktuella	  forskningslitteraturens	  syn	  på	  framtida	  utvecklings-‐	  och	  
forskningsbehov	  inom	  logistik	  (FK=försörjningskedja)	  –	  del	  b.	  	  
	  
Källa	   Trender	  /	  Utmaningar	  /	  Problem	  	   Framtida	  forskningsbehov	  	  
Rao	  &	  Goldsby	  
(2009)	  	  

U:	  Risk	  i	  FK	  	  
T:	  Globalisering	  	  
T:	  Ökad	  osäkerhet	  	  
T:	  Kortare	  produkt-‐	  och	  
teknologilivscykler	  	  

Visibilitet	  i	  FK	  och	  dess	  inverkan	  på	  risk	  i	  FK	  	  
RFID:s	  roll	  för	  riskhantering	  i	  FK	  	  

Selviarides	  &	  
Spring	  (2007)	  	  

T:	  Outsourcing	  	  
T:	  Globalisering	  
T:	  IT	  
T:	  Organisatorisk	  förändring	  	  	  
T:	  Teknologisk	  utveckling	  	  

3PL/4PL:s	  roll	  i	  FK-‐nätverk	  
Kontrakt	  och	  hantering	  av	  dessa	  	  
Beslutsmodeller	  för	  outsourcing	  
Utformning	  och	  implementering	  av	  3PL	  
Prestationsmått	  och	  –mätning	  	  
Definition	  av	  logistikkapabilitet	  och	  logistiktjänster	  	  

Stank	  et	  al	  (2011)	  	   U:	  Funktionell	  integration	  
U:	  Leverantörs	  samarbete	  
U:	  Rättvisande	  
prestationsmätning	  	  
U:	  Informationskopplingar	  	  

Talang	  (personal)	  
Teknologi	  (IT)	  	  
Internt	  samarbete	  
Externt	  samarbete	  
Hantera	  förändring	  i	  FK	  	  

Van	  der	  Vaart	  &	  
Van	  Donk	  (2008)	  

-‐	  
	  

Effekten	  av	  integration	  på	  prestationsmått	  för	  FK	  	  
Inverkan	  av	  olika	  faktorer,	  såsom:	  	  
-‐	  olika	  styrkeförhållanden	  längs	  FK	  	  
-‐	  olika	  marknadsförhållanden	  
-‐	  olika	  teknologiförhållanden	  	  
-‐	  osäkerhet	  och	  dynamik	  	  
-‐	  kulturella	  skillnader	  	  
-‐	  geografisk	  komplexitet	  	  
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Bilaga	  4:	  Kopplingar	  till	  andra	  agendor	  
Den	  här	  forsknings-‐	  och	  innovationsagendan	  har	  direkta	  kopplingar	  till	  ett	  flertal	  andra	  agendor,	  där	  
logistik	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  en	  innovativ	  utveckling	  av	  området	  som	  sådant	  och/eller	  att	  det	  finns	  
behov	  av	  att	  utveckla	  branschspecifika	  logistiksystem	  som	  utvecklas	  utifrån	  de	  övergripande	  målen	  
som	  finns	  i	  respektive	  agenda.	  	  	  
	  
Kopplingar	  till	  andra	  agendor	  basera	  på	  två	  olika	  grunder:	  
	  

1. Logistik	  som	  funktion	  är	  en	  naturlig	  del	  för	  förverkligandet	  visionerna	  och	  målen	  i	  en	  annan	  
agenda.	  

2. Logistik	  kan	  bidra	  metodmässigt	  till	  att	  skapa	  en	  integration	  av	  interna	  och	  externa	  enheter	  
(behöver	  inte	  vara	  logistik)	  till	  en	  väl	  fungerande	  försörjningskedja	  som	  behövs	  för	  att	  
förverkliga	  vision	  och	  mål	  med	  agendan.	  	  

	  
Oavsett	  grund	  för	  integration	  kan	  logistik	  ha	  en	  roll	  i	  termer	  av	  design/utformning,	  styrning	  eller	  
utveckling.	  I	  appendix	  3	  finns	  en	  matris	  som	  visar	  sådana	  kopplingar	  till	  andra	  agendor.	  	  
Nedan	  följer	  en	  mer	  specifik	  beskrivning	  för	  de	  agendor	  där	  vi	  ser	  behov	  av	  ett	  mer	  omfattande	  
samarbete.	  	  

Strategisk	  agenda	  för	  tjänsteinnovation	  
Det	  finns	  en	  väldigt	  tydlig	  brygga	  mellan	  vår	  agenda	  och	  agendan	  för	  tjänsteinnovation	  i	  termer	  
av	  framtida	  affärsmodeller.	  Båda	  dessa	  agendor	  tar	  fasta	  på	  den	  dynamiska	  omvärlden	  som	  leder	  till	  
nya	  logiker	  för	  att	  göra	  affärer	  inom	  olika	  branscher.	  Tjänsteutveckling	  och	  logistik	  är	  ett	  område	  mer	  
stor	  utvecklings-‐	  och	  forskningspotential	  inom	  både	  VAD-‐dimensionen	  (innehåll	  i	  framtidens	  
affärsmodeller)	  och	  HUR-‐dimensionen	  (processen	  att	  utforma,	  genomföra	  eller	  förändra	  en	  
affärsmodell).	  En	  stor	  del	  av	  den	  tjänsteutveckling	  som	  efterfrågas	  av	  transport-‐	  och	  logistikföretag	  
samt	  IT-‐företag	  för	  att	  bättre	  stödja	  varuägarnas	  logistik	  är	  beroende	  av	  en	  effektiv	  
tjänsteutvecklingsprocess.	  Utveckling	  av	  flödesorienterade	  affärsmodeller	  för	  handelsföretag,	  
industriföretag	  och	  samhällssektorer,	  med	  fokus	  på	  flexibilitet	  och	  förmåga	  för	  att	  öka	  snabbheten	  att	  
reagera	  på	  förändringar	  på	  en	  allt	  mer	  volatil	  marknad,	  är	  också	  ett	  område	  som	  bör	  utvecklas	  i	  
samarbete	  mellan	  de	  två	  agendorna.	  	  

Strategisk	  forsknings-‐	  och	  innovationsagenda	  för	  livsmedelskedjan:	  
Här	  har	  logistik	  tillsammans	  med	  andra	  områden	  en	  viktig	  och	  central	  del	  i	  utvecklingen	  mot	  ett	  
hållbart	  samhälle	  som	  kännetecknas	  av	  förtroende	  mellan	  aktörerna	  i	  kedjan	  och	  förtroende	  hos	  
samhälle	  och	  konsumenter,	  inte	  minst	  i	  termer	  av	  ett	  stort	  utbud	  och	  stor	  export.	  Ur	  logistiksynpunkt	  
ställer	  det	  krav	  på	  branschspecifika	  logistiksystem	  som	  leder	  till	  hållbara	  och	  effektiva	  
försörjningskedjor	  från	  råvara	  till	  slutkonsument,	  eftersom	  logistik	  är	  en	  stor	  del	  av	  såväl	  kostnader	  
som	  miljöpåverkan	  inom	  livsmedelsbranschen.	  Här	  behövs	  forskning	  tillsammans	  med	  
livsmedelsbranschens	  aktörer,	  med	  fokus	  på	  olika	  typer	  av	  materialflöden	  till	  butiker	  och	  till	  
konsumenter,	  för	  olika	  typer	  av	  livsmedel	  och	  för	  olika	  marknadskanaler,	  t	  ex.	  traditionell	  
butiksförsäljning	  och	  e-‐handel	  med	  hemleveranser.	  Båda	  agendorna	  har	  ett	  tydligt	  systemperspektiv	  
med	  värdekedjan	  respektive	  försörjningskedjan	  i	  fokus,	  vilket	  ger	  goda	  förutsättningar	  för	  gemensam	  
utveckling	  av	  mer	  innovativa	  framtidslösningar.	  En	  viktig	  del	  i	  ett	  sådant	  samarbete	  är	  utveckling	  av	  
framtida	  förpackningar	  och	  den	  information	  som	  förpackningen	  kan	  innehålla	  som	  underlag	  för	  
logistikplanering.	  

Strategic	  Research	  and	  Innovation	  Agenda	  for	  Software	  
Effektiv	  logistik	  är	  helt	  beroende	  av	  IT-‐system	  både	  för	  planering,	  styrning	  och	  genomförande	  av	  
logistik.	  Med	  en	  allt	  större	  tillgång	  på	  data	  så	  finns	  det	  dessutom	  nya	  möjligheter	  till	  innovativa	  
logistiklösningar	  –	  IT	  är	  en	  direkt	  möjliggörare	  för	  detta.	  I	  vissa	  fall	  kan	  IT-‐lösningen	  vara	  grunden	  för	  
en	  logistikbaserad	  affärsmodell,	  vilket	  är	  fallet	  i	  många	  e-‐handelsföretag.	  I	  takt	  med	  att	  omvärlden	  
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En	  specialiserad	  logistik-‐agenda	  som	  samverkar	  med	  såväl	  branschövergripande	  agendor,	  som	  
andra	  områdes-‐agendor,	  säkerställer	  en	  stark	  uppbyggnad	  av	  logistikkunskap,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  
komma	  många	  olika	  områden	  till	  gagn.	  

	  

och	  affärsklimatet	  blir	  allt	  mer	  dynamiskt	  så	  behöver	  logistiken	  ställas	  om	  mer	  frekvent	  än	  tidigare	  
och	  i	  differentieringssyfte	  behöver	  logistiken	  kunna	  anpassas	  till	  olika	  kund-‐	  och	  produktsegment.	  Det	  
ställer	  nya	  krav	  på	  flexibilitet	  av	  IT-‐system,	  så	  att	  företag	  snabbt	  kan	  skapa	  nya	  processer	  med	  
effektivt	  IT-‐stöd.	  IT	  är	  också	  en	  förutsättning	  för	  att	  samordna	  och	  integrera	  olika	  funktioner	  i	  ett	  
företag,	  exempel	  på	  det	  är	  SAOP,	  Sales	  &	  Operations	  Planning,	  med	  bättre	  integration	  mellan	  
försäljning	  och	  planering	  av	  fysiskt	  varuflöden.	  	  

ICT-‐BIM	  för	  bättre	  processer	  och	  produkter	  
Det	  finns	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  vår	  agenda	  och	  ICT-‐BIM-‐agendan	  i	  de	  övergripande	  trender	  som	  i	  
form	  av	  ökad	  urbanisering,	  klimatförändringar	  och	  den	  åldrande	  befolkningen	  som	  i	  framtiden	  
förväntas	  leda	  till	  ökade	  krav	  på	  tillgänglighet,	  energihushållning	  etc.	  som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  hur	  man	  i	  
framtiden	  driver	  byggprojekt.	  Logistik	  med	  stöd	  av	  modern	  informationsteknologi	  är	  ett	  hett	  ämne	  
inom	  byggbranschen	  idag,	  som	  möjliggörare	  för	  mer	  resurseffektiva	  byggprocesser.	  	  Om	  
logistikaspekterna	  kan	  komma	  in	  redan	  i	  planeringsprocesserna	  ökar	  möjligheterna	  väsentligt	  till	  en	  
mer	  klimatsmart	  byggprocess.	  	  

Nationell	  kraftsamling	  för	  Transport	  år	  2050	  	  
Transporter	  med	  betydligt	  lägre	  emissioner	  än	  idag	  kan	  inte	  lösas	  enbart	  med	  tekniska	  lösningar,	  utan	  
förutsätter	  betydligt	  mer	  resurseffektiva	  transporter	  jämfört	  med	  idag.	  En	  av	  logistikens	  främsta	  
uppgifter	  är	  att	  planera	  varuflöden	  och	  transporter	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  fyllnadsgrader	  maximeras	  
och	  bästa	  transportlösningar	  kan	  användas	  för	  varje	  specifikt	  tillfälle.	  Här	  finns	  direkta	  kopplingar	  till	  
agendan	  Transport	  år	  2050,	  i	  termer	  av	  att	  med	  effektiv	  logistikplanering	  som	  en	  viktig	  komponent	  
bidra	  till	  transporter	  med	  mycket	  låga	  emissioner	  i	  framtiden.	  Det	  har	  både	  med	  varuägarnas	  
planering	  att	  göra	  och	  med	  transportföretagens	  förmåga	  att	  utveckla	  miljöeffektiva	  transporttjänster.	  	  

Nya	  tillämpningar	  av	  material	  från	  skogen	  –	  hållbara	  lösningar,	  
innovation	  och	  branschöverskridande	  partnerskap	  
Skogsindustrin	  är	  en	  viktig	  näring	  i	  Sverige,	  och	  som	  Sveriges	  största	  nettoexportör	  har	  skogsindustrin	  
inte	  bara	  väsentligt	  bidragit	  till	  dagens	  välfärd,	  utan	  svarar	  också	  för	  en	  mycket	  stor	  del	  av	  
transportarbetet	  inom	  svensk	  industri.	  Den	  internationella	  konkurrensbilden	  har	  dock	  förändrats.	  
Svenska	  skogsföretag	  flyttar	  traditionell	  verksamhet	  till	  växande	  marknader	  där	  också	  råvara	  och	  
produktion	  är	  billigare,	  vilket	  innebär	  att	  skogsindustrin	  står	  inför	  en	  strukturomvandling	  som	  kräver	  
nya	  kunskaper	  och	  samarbeten.	  En	  viktig	  del	  i	  denna	  omvandling	  är	  logistik	  som	  är	  en	  viktig	  och	  
central	  del	  i	  utvecklingen	  mot	  effektiva	  flöden	  och	  hållbar	  utveckling.	  Det	  finns	  all	  anledning	  att	  tro	  att	  
logistikens	  andel	  av	  skogsindustrins	  totala	  kostnader	  kommer	  att	  öka	  i	  framtiden.	  De	  samlade	  
skogagendorna	  har	  tillsammans	  en	  utgångspunkt	  i	  så	  väl	  effektivisering	  som	  innovation	  och	  
logistikagendans	  koppling	  till	  dessa	  områden	  är	  tydlig.	  Skogsindustrin	  är	  genom	  sin	  betydelse	  för	  
svenskt	  näringsliv	  och	  logistikens	  betydelse	  för	  Sveriges	  skogsindustri,	  så	  finns	  det	  behov	  av	  en	  
branschanpassning	  av	  logistikforskningen	  för	  skogsindustrin	  i	  samverkan	  med	  i	  skogsindustrins	  
aktörer.	  	  
	  
	  

	  
	  
Nedan	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  vilka	  kopplingar	  vi	  ser	  med	  andra	  agendor.	  	   	  
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	   Agendor	  av	  mer	  generell	  /	  funktionell	  /	  disciplinär	  karaktär	   	  
	  

Agenda	  
	  

	  

Koppling	  till	  ”Logistikagendan”	  
Utforma	  

logistiksystem	  
Styra	  logistiksystem	   Utveckla	  

logistiksystem	  
Tjänsteagendan	   Direkt:	  Nya	  tjänster	  

kräver	  utformning	  av	  nya	  
L-‐system	  

	   Direkt:	  logistiksystemen	  
utvecklas	  som	  svar	  på	  
vilka	  tjänster	  som	  erbjuds	  

ICT-‐agendan	   	   Indirekt:	  ICT	  om	  stöd	  för	  
att	  styra	  transporterna,	  
som	  är	  ett	  svar	  på	  L-‐
behov	  

	  

Software-‐agendan	   	   Direkt:	  Software	  centralt	  
för	  att	  kunna	  styra	  L-‐
systemen,	  bör	  utvecklas	  
efter	  L-‐behov.	  

	  

Produktions-‐agendan	   Direkt:	  L-‐system	  
utformas	  utifrån	  P-‐
strukturer	  och	  marknad	  

Direkt:	  L-‐systemens	  
styrning	  beror	  i	  hög	  grad	  
på	  P-‐systemens	  
utformning.	  Styrningen	  
av	  respektive	  bör	  
synkroniseras	  

	  

Cyber-‐Physical	  systems	  	   	   Indirekt:	  Smartare	  och	  
grönare	  transport	  och	  
energisystem	  för	  t	  ex	  
fordon	  och	  
kommunikation.	  

	  

Lättviktsagendan	  –	  
LIGHT’er	  

	   	   Indirekt:	  material	  i	  lättvikt	  
-‐-‐	  ”leverantörskedjan”	  kan	  
utvecklas	  och	  lägga	  i	  
framkant	  	  
	  
à	  Här	  är	  det	  logistik	  /	  
SCM	  skapar	  förutsättning	  
för	  spridning	  av	  teknologi	  

Transportagendan	  
(2050)	  

Indirekt:	  L-‐systemen	  
utformas	  utifrån	  hänsyn	  
till	  T-‐förutsättningar	  

Direkt:	  Styrningen	  av	  L-‐
systemen	  är	  beroende	  av	  
hur	  T-‐systemen	  kan	  
styras.	  	  
Indirekt:	  L-‐systemen	  
beroende	  av	  trafiken	  i	  
stort…	  

Direkt:	  L-‐systemen	  
utvecklas,	  och	  T-‐systemen	  
svarar	  på	  behovet	  
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Agendor	  med	  bransch-‐	  /industri-‐	  koppling,	  komplexa	  heterogena	  system	  
	  

Agenda	   Koppling	  till	  ”Logistikagendan”	  
Utforma	  logistiksystem	   Styra	  

logistiksystem	  
Utveckla	  

logistiksystem	  
Skog	  
	  
Agendor:	  01827	  och	  
01834.	  	  	  
	  

Utformning	  av	  logistiksystem	  för	  
försörjningskedjor	  inom	  
skogssektorn	  
	  
Utmaning:	  ”	  svag	  integration	  
framåt	  i	  värdekedjan”	  medför	  att	  
”allt	  för	  stor	  andel	  av	  trävaran	  
lämnar	  dock	  landet	  i	  form	  av	  
bräder	  och	  plank”.	  	  
	  
Ett	  generiskt	  problem	  som	  
logistik	  redan	  har	  som	  en	  del	  av	  
sin	  hårda	  kärna:	  ”…hela	  
värdekedjan…som	  behöver	  
samarbetas…”	  (i	  agendan	  från	  
www.sodra.com).	  

	   Utveckla	  bransch-‐specifik	  
kunskap	  utifrån	  en	  
generell	  L-‐system-‐
kunskap	  
	  
à	  Att	  där	  är	  behov	  för	  
’kritisk	  massa’	  av	  
logistikkunskap	  som	  kan	  
spridas	  på	  tvärs	  av	  
branscher.	  	  

Stål	   Utformning	  av	  hela	  
logistiksystem	  för	  
försörjningskedjor	  inom	  
stålsektorn	  
“Behovet	  av	  att	  stärka	  och	  
utveckla	  de	  gränsöverskridande	  
samarbetena	  mellan	  olika	  
företag	  i	  värdekedjan…”	  
”värdekedjan	  från	  gruvindustri,	  
processindustri	  till	  produktion	  av	  
produkter	  och	  tjänster”	  

	   Utveckla	  bransch-‐specifik	  
kunskap	  utifrån	  en	  
generell	  L-‐system-‐
kunskap	  

Livsmedel	   Utformning	  av	  hela	  
logistiksystem	  för	  
försörjningskedjor	  inom	  
livsmedelssektorn	  

	   Nuvarande	  insats	  görs	  
ofta	  med	  ”ett	  fokus	  på	  en	  
del	  av	  (värde)kedjan”	  
Möjlighet:	  Utveckla	  
bransch-‐specifik	  kunskap	  
utifrån	  en	  generell	  L-‐
system-‐kunskap	  

Flyg	  	   Utformning	  av	  hela	  
logistiksystem	  för	  
försörjningskedjor	  inom	  
flygsektorn	  

	   Utveckla	  bransch-‐specifik	  
kunskap	  utifrån	  en	  
generell	  L-‐system-‐
kunskap	  

Hållbara	  staden	   Utformning	  av	  hela	  logistik-‐
system	  för	  försörjnings-‐kedjor	  
inom	  städer	  

	   Utveckla	  specifik	  kunskap	  
utifrån	  en	  generell	  L-‐
system-‐kunskap	  

Kapacitet	  i	  
Järnvägstrafiken	  	  	  

trafikering	  och	  nfrastruktur,	  
taktisk	  trafikplanering,	  operativ	  
trafikstyrning	  och	  tågkörning,	  
underhåll	  och	  trafik	  

	   	  

Gröna	  godståget	   Indirekt:	  effektivare	  järnväg	  och	  
intermodal	  transport,	  lösning	  ska	  
bland	  annat	  utvecklas	  i	  
samarbete	  med	  ”tillverkare”	  och	  
”näringsliv”	  (?	  Varuägare).	  

	   	  

Industriellt	  byggande	  	   Supply	  chain	  som	  forum	  för	  
innovation	  
”innovationer	  skapas	  i	  öppen	  
samproduktion	  mellan	  aktörer	  i	  
värdekedjan”	  

	   Supply	  chain	  som	  forum	  
för	  innovation	  
”innovationer	  skapas	  i	  
öppen	  samproduktion	  
mellan	  aktörer	  i	  
värdekedjan”	  
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Vi	  som	  har	  arbetat	  med	  agendan	  
	  
Följande	  personer	  har	  varit	  med	  i	  den	  referensgrupp	  som	  aktivt	  har	  bidragit	  i	  arbetet	  att	  ta	  fram	  
forsknings-‐	  och	  innovationsagendan	  för	  framtidens	  logistik.	  
	  
Organisation	   Namn	   	   Organisation	   Namn	  
Accenture	   Johan	  Karlberg	   	   MTC/Volvo	   Berggren	  Peter	  	  
Aditro	   Matthias	  Kettelhoit	   	   MySigma	   Dan	  Schultz	  
Alfakonsult	   Ankie	  Hvittfeldt	   	   MySigma	   Peter	  Abdon	  
Aptean	   Niklas	  Rönnbäck	   	   Nordiska	  Kardan	   Tord	  Lätt	  
Aptean	   Per	  Wetterlöf	   	   Odette	  Sverige	   Sten	  Lindgren	  
Ascom	   Anders	  Melin	   	   Optilon	   Fredrik	  Jersby	  
Atlas	  Copco	   Mats	  Rignell	   	   Optilon	   Daniel	  Göransson	  
Atlet	   Martin	  Björkroth	   	   PLAN	   Rikard	  Sjöström	  
Axis	   Stefan	  Nilsson	   	   Post	  Nord	   Stefan	  Källberg	  
B&B	  Tools	   Henric	  Hasth	   	   Post	  Nord	   Anders	  Holm	  
Chalmers	   Kenth	  Lumsden	   	   Radela	  AB	   Erik	  Lautmann	  
Chalmers	   Martin	  Svanberg	   	   Region	  Skåne	  	   Lars	  Wilander	  
Closer	   Jerker	  Sjögren	   	   Rego	  Management	   Sven-‐Olof	  Kulldorf	  
CSCMP/PLAN	   John	  Landborn	   	   Returlogistik	   Nils	  G	  Storhagen	  
Dagab	   Anders	  Agerberg	   	   Runsven/Ö&B	   Magnus	  Berglund	  
Ericsson	   Lasse	  Pettersson	   	   Saab	   Staffan	  Eklind	  	  
GKN	  Aerospace	   Torgny	  Almgren	   	   Sandvik	   Tomas	  Wiklund	  
Göteborgs	  Hamn	   Åsa	  Wilske	   	   Scania	   Karl	  Bernqvist	  
IKEA	   Örjan	  Jonsson	   	   Schenker	   Gunnar	  Aldén	  
Indiska	  Magasinet	   Anders	  Linnarsson	   	   Silf	  Competence	   Carina	  Hjelm	  Dahllöf	  
Karlöf	  kommunikation	   Stefan	  Karlöf	   	   SKL	   Margareta	  Rödén	  Berglund	  
Lamiflex	   Jonas	  Tegström	   	   SKF	   Peter	  Cedergårdh	  
Linde	  Group	   Kenneth	  Friberg	   	   SKF	   Ann	  Sofie	  Gullbring	  
Lindex	   Maria	  Helmroth	   	   Sonat	   Kjell	  Rundqvist	  
LiU	   Håkan	  Aronsson	   	   Stadium	   Daniel	  Johansson	  
LiU	   Fredrik	  Stahre	   	   Starke	  Arvid	   Mattias	  Hellner	  
LiU	   Erik	  Sandberg	   	   Stora	  Enso,	  	   Stig	  Wiklund	  
LiU	   Mårten	  Fristedt	   	   Syncron	   Håkan	  Amnäs	  
LTH	   Sten	  Wandel	   	   Tetra	  Pak	   Robert	  Ingvarsson	  
LTH	   Johan	  Marklund	   	   Trafikverket	   Rikard	  Engström	  
LTH	   Fredrik	  Nilsson	   	   VGR	   Jan-‐Olof	  Moberg	  
LTH	   Henrik	  Pålsson	   	   Vårdapoteket	   Johan	  Nordström	  
MA-‐system	   Per	  Grettve	   	   WSP	   Jonas	  Waidringer	  
Mediq	   Per	  Kjörling	   	   Örebro	  Sjukhus	   Peter	  Kalen	  
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