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Inom transportbranschen pratar man i miljösammanhang om klimat-neutralitet eller hållbara
transporter och hållbar logistik. Det är dock tvivelaktigt om det är möjligt att realisera hållbara
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hela kedjan och inte individuella företag optimeras. Detta kräver kunskap inte bara om miljöanpassade
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1 Inledning
En inledande studie avseende hållbarhetsperspektivet för försörjningskedjor inom näringslivet har,
inom ramen för Stiftelsen IVL:s s.k. ”7%-medel” genomförts under perioden januari – oktober
2010. Detta ämnesområde berör flera delar av IVL:s verksamhet och representanter från flera
enheter har därför medverkat i projektet. Projektgruppen har bestått av Christina Wolf
(projektledare), Uwe Fortkamp, Tomas Rydberg, Åke Sjödin och Karin Sjöberg.

2 Motiv för projektet
Inom transportbranschen pratar man idag i miljösammanhang om klimat-neutralitet eller hållbara
transporter och hållbar logistik (ett av IVL Kunskaps seminarier behandlar också området "Hållbara transporter"). Det är dock tvivelaktigt om det är möjligt att realisera hållbara transporter och
hållbar logistik inom ett annars icke hållbart system, till exempel inom en icke hållbar försörjningskedja. Med andra ord: Kan en del av ett system vara hållbart om själva systemet inte är det?
Transportperspektivet bör alltså breddas till ett mer omfattande synsätt som täcker hela försörjningskedjan för att verkligen kunna nå ett hållbart system, för vilket också t ex hållbara transporter
och hållbar logistik är viktiga delar. Mentzer et al. (2001) definierar en försörjningskedja, på engelska Supply Chain (SC), som: "a set of three or more entities (organizations or individuals) directly
involved in the upstream and downstream flows of products, services, finances, and/or information
from a source to a customer."
Hanteringen av alla aktiviteter som är nödvändiga för att kedjan ska fungera kallas Supply Chain
Management (SCM), ett begrepp som i början av 1990-talet användes som synonym för logistik.
Fortfarande finns många olika definitioner av logistik och SCM, men efterhand har forskning och
praxis erkänt ett behov av att skilja dem från varandra. Det finns flera aktiviteter inom ett företag
som inte kan planeras, realiseras eller styras utifrån logistiken, t ex produktutveckling. Skillnaden
mellan Supply Chain Management och logistik blir ännu tydligare när man tittar på vad som ingår i
begreppet logistik (definition enligt Abukhader och Jönson, 2004): Transporter, lagerverksamhet
och lagerförvaltning samt orderhantering och orderadministration.
Om man nu pratar om hållbara system i samband med en försörjningskedja, så ska en optimering
av hela försörjningskedjan ske istället för av de olika ingående delarna. Idealt skall hela kedjan och
inte individuella företag optimeras. Detta kräver kunskap inte bara om miljöanpassade transporter
och logistik, utan också om hållbar produktion, produkters resurseffektivitet, uppkommet avfall,
organisationsmanagement med mera.
Forskningen inom det klassiska SCM har börjat bearbeta nya områden som "greening the supply
chain" eller "greening suppliers", men än så länge finns bara ytterst få, om ens några, teoretiska
beskrivningar, metoder etc., från vilka det framgår hur en försörjningskedja måste styras så att den
kan bli "grönare" eller hållbar: "If a broader and deeper greening of industry is to be achieved, then
greater understanding is needed of the process, i. e. how companies work together in order to bring
about environmental change. " (Canning och Hanmer-Lloyd, 2001).
Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har nyligen uttryckt
ett tydligt intresse inom området "Hållbar Logistik", där de inom ramen för samarbetet inom
forskningscentrat Northern LEAD in Logistics avser att utöka sina aktiviteter kraftigt.
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Även om området "Hållbar Logistik" inte svarar upp mot alla utmaningar som finns utifrån Supply
Chain-perspektivet kan man dock tolka forskningsaktiviteter som de ovanstående, tillsammans med
andra signaler från marknaden, som att det är rätt tidpunkt för att ge sig in i området Sustainable
Supply Chain Management (SSCM): Intresset och behovet av mer övergripande lösningar ökar men
är ändå inte för utpräglade än. De flesta företag inom transportbranschen håller fortfarande fast vid
enbart tekniska lösningar (fordonsteknologi, alternativa bränslen, sparsam körning, förbättrad ruttplanering etc.). Även om forskare är ganska överens om att producerande företag redan nu, och
ännu mer i framtiden, kommer att konkurrera med varandra genom sina nätverk bestående av
leverantörer, kunder och handelspartner (Mentzer et al. 2001, Cooper et al. 1997, Fawcett och
Magnan 2002, Kamstra och Ashayeri 2006), förefaller den kunskapen eller det erkännandet i de
flesta företag ännu inte ha integrerats.
Samtidigt är forskning där man har försökt att arbeta med det övergripande systemet av en försörjningskedja från ett hållbarhetsperspektiv - istället för att arbeta separat med dess olika delar fortfarande begränsad och outvecklad. Sådan forskning skulle ha som huvudmål att genom att
koordinera all kunskap relaterad till försörjningskedjor och deras management, etablera ny kunskap
avseende optimeringen av kedjor utifrån alla inblandade delvetenskaper.

3 Mål
Projektet hade som mål att inom området "Sustainable Supply Chain Management" 1) etablera IVL
som Sveriges kompetenscentrum som erbjuder teoretisk kunskap, men också praktisk rådgivning
inom området; 2) etablera IVL som kompetenscentrum inom Europa med ett solitt partnernätverk
bestående av forsknings- men också rådgivande institut. Mot bakgrund av de två första målen
infördes ett tredje mål: Att inom IVL och hos våra kunder etablera ett nytt tänkesätt genom att
utveckla och marknadsföra en helhets- eller systemsyn, inte enbart inom temaområdet "Luft och
transporter", utan också genom ett ökat informationsutbyte mellan olika temaområden, avdelningar
och verksamheter på IVL. Därutöver var det tänkt att utveckla IVLs samarbete med NTM och
enskilda näringslivsmedlemmar inom NTM, så att samarbetet kan utgöra plattform för projekt
inom ramen för "Sustainable Supply Chain Management". Dessutom kan perspektiven på hållbar
logistik och på hållbarhet av hela försörjningskedjan på medellång sikt leda till en ny arbetsgrupp
och nya projekt inom NTMs/IVLs verksamhet, som hittills har varit sysselsatt med enskilda
transportslag och deras miljöanalyser.

4 Planerat genomförande
För genomförandet fanns förslag på att inventera existerande kunskap och erfarenheter kring transporter, logistik och supply chain management inom och utanför IVL samt att definiera kunskapsområden där IVL behöver knyta till sig externa partner. Under nästa steg skulle projektgruppen
identifiera en försörjningskedja och kontakta de involverade företagen, framför allt ett
producerande företag och deras huvudleverantörer. Allt arbete skulle ske i ett team bestående av
projektdeltagare från ett flertal av IVLs avdelningar, flera representanter från näringslivet och några
få representanter från universitet och/eller forskningsinstitut. En forskningsfråga skulle definieras
och undersökas inom SSCM, följt av ett praktikfall eller scenario.
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5 Förverkligat tillvägagångssätt
Det som gjordes först var en utredning av olika begrepp:
- supply chain management
- logistik
- hållbarhet
- sustainable supply chain management
Under utredningen av de nämnda begreppen framstod det tydligt att en försörjningskedja är ett
komplext system, och att det som behövs för att kunna förstå och hantera försörjningskedjor
kanske inte först och främst är kunskap om alla enskilda delar – råvaror, produktutveckling,
produktion, distribution, avfallshantering etc. – men däremot kunskap om hur komplexa system,
oberoende av vilken typ av system det är som står i fokus, kan förstås och styras mot hållbarhet och
livskraft.
En (i tid och omfattning begränsad) litteratur- och materialstudie genomfördes, där information om
begrepp som ”system”, ”systemisk”, ”systemtänkande” etc. samlades.

Källa: Ison, R. et al. 2001.

4

Hållbarhetsperspektiv vid försörjningskedjor inom näringsliv.
Resultat av ett 7%-projekt

IVL rapport B1963

Modellen och spelet presenterades för projektgruppen (bestående av Karin Sjöberg, Åke Sjödin,
Tomas Rydberg och Uwe Fortkamp). Gruppen kom överens om att testa modellen genom att
använda den för en analys av IVL:s kunskapshantering. Analysen av en försörjningskedja bedömdes
för tidskrävande för det återstående projektbudget samt för komplex för en test av en än okänt
metod. Det hölls flera projektgruppmöten, under vilka gruppen genomförde steg 1-4 av nio steg
som sensitivitetsmodellen kräver.
Ett utsnitt av litteratur och annat materialet som studerades närmare på presenteras nedan.

5.1 Materialgenomgång
Böcker and magasin:
Meadows, Donnella: System Thinking
Vester, Frederic: The Art of Interconnected Thinking
Forrester, J. W.: System Dynamics, System Thinking and Soft OR
Senge, P.: The fifth discipline, The necessary revolution
Bossel, H.: Systems and Models: Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability
Systemist, publication of The United Kingdom Systems Society
Mjukvara:
Spel:
-

Sensitivitätsmodell F. Vester
STELLA II for Mac and Windows
Vensim (det finns en gratis introkutionsversion)
Powersim
DYNAMO
“Ecopolicy”, F. Vester, Germany
“Climate Challenge”, BBC, England
“Logicaland”, Fred Kile / Arnold Rabehl, USA
“Planet Green Game”, Starbucks and Global Green, USA
“SILMUME”, Technical University Zurich, Switzerland
“Better Business Choices”, BT Group, UK
„Mobility“, GLAMUS Gesellschaft für moderne Kommunikation mbH, Germany
“Fish Banks Ltd.”, Sustainability Institute, USA
”Symbiocity – The future of urban development”, Svenska regeringen tillsammans
med svensk industri

Webbsidor:
1. Roadmaps: A Guide to Learning System Dynamics,
http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/rm-toc.html, utvecklat av MIT Sloan School of
Management, USA.
2. Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), http://www.iiasa.ac.at/
Beskrivning:
“The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) is an international
research organization. It conducts inter-disciplinary scientific studies on environmental,
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economic, technological, and social issues in the context of human dimensions of global
change. IIASA is located in Austria near Vienna and is sponsored by its National Member
Organizations in Africa, Asia, Europe, and North America.
Dynamic Systems:
IIASA's research programs examine approaches to energy and technology, population and
society, natural resources and environment, and developing systems which fit these
dynamics. The systems analysis is multidisciplinary. Mathematical modeling is an integral
component. Specialized mathematical models of dynamics and control are key instruments
of the Dynamic Systems Program. Global dynamical optimization principles are at the core
of the analysis of models of technological changes, knowledge absorption, and the
investment and allocation of economic resources. The environment oriented program’s
studies deal with problems of pollution control and risk assessment. Focus is on the
approaches to the estimation of losses due to large-scale catastrophes (earthquakes, forest
fires, explosions) and the optimization of preventive counter-measures via governmental
and insurance regulation.”
3. The System Dynamics Group, Department of Geography, University of Bergen
http://www.ifi.uib.no/sd/
Beskrivning:
“The System Dynamics Group focuses on model based analysis and policy design. Our key
application areas are development planning, renewable resources management and
pedagogy. However, the methods are applied in almost all areas of research and planning.
System Dynamics methods are used to guide information search, to formulate models,
perform analysis, and to facilitate learning and policy implementation. The method helps
solve complex issues within disciplines and it provides a unifying language that stimulates
and facilitates interdisciplinary work and education.”
4. Newsletter “The System Thinker”, http://thesystemsthinker.com/ by Pegasus
Communications
http://www.pegasuscom.com/
Beskrivning:
“Pegasus Communications helps individuals, teams, and organizations thrive in an
increasingly complex world. Since 1989, innovators working to spark and sustain positive
change in the systems they care about have looked to Pegasus for resources and
networking opportunities. Through a grounding in the rigorous principles and tools of
systems thinking and related disciplines, practitioners from business, education,
government, and the nonprofit world find the freedom to connect with others in new ways
and design sustainable solutions to their most persistent challenges. From tentative first
steps to great leaps of faith, we provide tools and ideas for changing the world one system
at a time.”
5. International Society for the Systems Sciences, http://isss.org/world/
Beskrivning:
“The International Society for the Systems Sciences (ISSS) is among the first and oldest
organizations devoted to interdisciplinary inquiry into the nature of complex systems, and
remains perhaps the most broadly inclusive. The Society was initially conceived in 1954 at
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the Stanford Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences by Ludwig von
Bertalanffy, Kenneth Boulding, Ralph Gerard, and Anatol Rapoport. In collaboration with
James Grier Miller, it was formally established as an affiliate of the American Association
for the Advancement of Science in 1956. Originally founded as the Society for General
Systems Research, the society adopted its current name in 1988 to reflect its broadening
scope.
In the intervening years, the ISSS has expanded its scope beyond purely theoretical and
technical considerations to include the practical application of systems methodologies to
problem solving. Even more importantly, it has provided a forum where scholars and
practitioners from across the disciplinary spectrum, representing academic, business,
government, and non-profit communities, can come together to share ideas and learn from
one another.”
6. Kenos Circle, http://www.kenos.at/About/About-Kenos-Circle.php
Beskrivning:
“The Kenos Circle is a society of professional academics, business theorists, and
commercial consultants sharing a common interest in the concepts, tools, and methods of
modern complexity science and management for understanding "the future". The name of
the society is taken from the mythological South American god Kenos, creator of the
world. The Kenos Circle aims to create many possible worlds of the future, and explore the
relative likelihood of each of them coming to pass.
The society's goal is to provide information, insights, and methods to foresee and assess
future events on all time scales, ranging from relatively short-term (months to a few years)
shifts in cultural trends in popular fashion, music, and film to intermediate-term (several
years) movements in political and economic activities, such as elections and demographic
shifts, to long-term (decades) events such as the outbreak of wars and long-range economic
and financial trends.
The Kenos Circle will explore future trends by organizing targeted seminars for members
of the Circle, as well as planners and managers from the business and governmental
decision-making communities. The content of these seminars will consist of core material
focused on new tools from complex system theory for understanding and anticipating
future trends, augmented by specific examples of how to employ these tools in particular
settings appropriate to the seminar audience. Seminars will initially be aimed at leaders
from industries such as financial services, advertising, insurance, pharmaceuticals,
government policy makers, retailing, and manufacturing.”
Efter att ha tittat på materialet som fanns publicerat och därmed lätt tillgängligt, valdes en metod
för systemiska analyser ut för närmare undersökning: Sensitivitetsmodellen av Frederik Vester, ett
spel utvecklat utifrån nämnda modell, ”Ecopolicy”. Valet föll på den metoden då den verkade
lättbegriplig och användarvänlig, ett intryck som skapades direkt i början efter läsningen av Vesters
bok ”The art of interconnected thinking”, som detaljerat förklarar ansatsen som ligger till grund för
modellen. Projektledaren genomförde även en introduktionskurs för modellen i Tyskland och fick
tillgång till testversionen av sensitivitetsmodellen och till spelet.
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5.2 Sensitivitetsmodellen Prof. Vester ®
Modellen bygger på att försöka hitta konstellationer där vissa problem inte förekommer; inget
tillstånd är målet men förmågan av ett system.
Mål: Systemet skall bli mer livskraftigt och långfristigt hållbart.
Bio-kybernetik = erkännande, kontroll och automatiskt själv-reglerande av interrelaterade aktioner
med lägsta energiinsats.
8 grundregler inom bio-kybernetik:
Negativ återkoppling måste dominera positiv återkoppling.
Systemets funktion måste vara oberoende av kvantitativ tillväxt.
Systemet måste vara fokuserat på en funktion, inte på ett produkt.
Den existerande förmågan ska tas till vara enligt Jiu-Jitsu-principen.
Produkter, funktioner och organisationsstrukturer ska användas mångfaldigt.
Kretslopp ska användas för avfall och återvinnandet av överflöd.
Ett ömsesidigt användande (symbios) med kopplingar och utbyte ska stå i fokus.
Produkter, metoder och organisationsformer ska designas med naturen som förebild i
fokus, inklusive planeringen av återkoppling.
6 generella brister i hanteringen av komplexa system:
Fel målbeskrivning
Insamling av stora mängder data utan att söka efter en struktur
Oåterkallelig koncentration på ett mål
Inte iakttagit biverkningar
Tendens mot att kontrollera för mycket
Tendens mot ett diktatoriskt beteende
3 viktigaste orsakerna till varför dessa fel inträffar hela tiden:
Separat analys av systemets delar
Ingen hänsyn till feedback effekter, frysta indexvärden
För kort planeringshorisont
6 metodiska brister:
Blandar ihop olika systemnivåer
Bortser från beroenden
Analyserar inte de grundläggande komponenterna i ett system
Misförstår hur viktigt införandet av "mjuk" data är (konsensus, attraktion, missnöje,
livskvalitet, motivation etc.)
Samordnar systemkomponenter utan buffert eller tolerans
Extrapolerar och prognostiserar
Typiska systemiska frågor:
Var finns de kritiska områdena?
Var är buffertarna?
Vilka parametrar styr systemet?
Vilka parametrar gör inte det?
Hur fungerar systemet avseende flexibilitet, självreglering och innovationskraft?
Var ligger farorna för att systemet kommer att tippa?
etc
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Frågorna är riktade mot de interna beteendemönstren hos ett system: Hur reagerar det vid vissa
händelser, hur robust och flexibelt är det, hur kan dess beteende förbättras?
Sensitivitetsmodellen Prof. Vester® är ett datoriserat planerings-och ledningsverktyg för komplexa
system, som utvecklats av professor Frederic Vester, erkänd expert på området för kybernetik. De
åtta reglerna för bio-kybernetik (se ovan) är grunden för verktyget. Upphovsrätten av programvaran
ligger på Malik Management S:t Gallen, Schweiz.
Sensitivitetsmodellen Prof.Vester ® har tillämpats inom följande områden:
-

Ledning och tekniska konsulttjänster
Affärsstrategier
Medlande
Riskhantering
Trafikplanering
Stads-och regionplanering
Vetenskaplig forskning och utbildning

Standard- och Professional programvaran 8.0 för Windows 98, 2000, NT, XP, Vista, Win 7 finns i
en tysk, en engelsk och en spansk version. Metodik, bakgrund och praktiska projekt beskrivs i
Frederic Vesters bok “The Art of Interconnected Thinking - Ideas and Tools for dealing with
complexity” (7: e upplaga augusti 2008).
Modellen sätter användaren i läget att analysera alla möjliga system och deras sociala, ekonomiska
och ekologiska miljöer utan att gå vilse i ett antal matematiska faktorer och variabler. Genom att
visualisera simuleringsprocessen fungerar sensitivitetsmodellen som ett dialoginstrument som
genom olika illustrationer av ett system interaktivt leder till en samsyn bland deltagarna.

Sensitivitetsmodellen Prof. Vester ® utvecklades (och uppdateras kontinuerligt) för att behärska
steget från deterministiska extrapoleringar, enorma data samlingar och stängda simuleringsmodeller
för en bio-kybernetisk fånga och visualisering, tolkning och värdering av ett systems beteende.
"Känslighet" i detta sammanhang innebär en lyhördhet för organismen utöver sensibilitet, inklusive
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de allra minsta reaktionerna i ett system för intern eller extern påverkan. Modellen visar inte bara
dynamiken som bestämmer utvecklingen av ett system, den fungerar också som seismograf som
kan beskriva de inneboende kybernetiska reglerna i systemet. Genom att göra effektflödena synliga
ger förfarandet användaren en möjlighet att påverka systemet genom att välja nya positionspunkter,
för att förbättra systemet med hjälp av självreglering och att ifrågasätta systemets beteende med
hjälp av transparenta "om-då "-simuleringar.
IT-programvaran på Sensitivitetsmodellen är byggd enligt fuzzy logik. Fuzzy logik använder diffusa
värden och tillåter beskrivningar (inte enbart siffror) av ett tillstånd. Värdena förblir flexibla och ta
hänsyn till individuella förutsättningar. På så sätt tillåter fuzzy logik likadana flexibla styrmekanismer
som finns i ekosystemen. Exakta värden är inte viktiga, men handlingsregler som kan formuleras
med ord. Resultaten är ”om-så”-förhållanden, vars information är korrekt eftersom de skildrar
verkligheten. En annan fördel är att denna process också minskar datamängden som normalt
behövs för att beskriva ett system.
Den holistiska metoden av Sensitivitetsmodellen består av nio rekursiva och deltagande steg och
därmed stödjer flexibla och robusta arbetsprocesser och resultat. Alla steg bygger på insamling och
integrering av relevant information från ett brett spektrum av experter från vetenskap, samhälle,
industri och teknik, i syfte att se till att alla konstitutiva variabler av ett system beaktas. Systemets
analys startar, med andra ord, med en "brainstorming" med alla berörda personer, i form av en
workshop , där deras åsikter, önskningar, idéer och tankar om systemet diskuteras och noteras.
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6 Slutsatser
Projektets mål att etablera IVL som Sveriges kompetenscentrum inom området "Sustainable Supply
Chain Management" har inte nåtts då fokusen byttes efter kort tid när man upptäckte att det som
man egentligen behöver när man analyserar försörjningskedjor är ett verktyg för att kunna hantera
komplexitet. Ett sådant verktyg har identifierats i projektet.
I det avseendet kändes det andra målet, att etablera IVL som ett kompetenscentrum inom Europa,
inte lika relevant längre eftersom sensitivitetsmodellen hade identifierats och projektet främst lade
möda på att undersöka hur modellen kunde nyttiggöras inom IVL och vilken kunskap den kunde ta
fram som inte finns på IVL idag. Att etablera IVL som ett kompetenscentrum för analyser av försörjningskedjor är därutöver ett mål som enhet 7000 kommer att jobba med i andra projekt också, t
ex genom att förstärka samarbetet med Chalmers.
Målet som följdes upp och som var helt i samklang med projektet var att inom IVL och hos våra
kunder etablera ett nytt tänkesätt genom att utveckla och marknadsföra en helhets- eller systemsyn,
inte enbart inom temaområdet "Luft och transporter", utan också genom ett ökat informationsutbyte mellan olika temaområden, avdelningar och verksamheter på IVL. Arbetsgruppen i projektet
bestod av personer från tre olika enheter vilket underlättade förankringen av sensitivitetsmodellen
utöver ”Luft och transporter”. Också i uppföljningsprojekt med Geodis Wilson, en ny kund från
näringslivet (se nedan), kommer flera enheter inom IVL att vara involverade.
Därutöver var det tänkt att utveckla IVLs samarbete med NTM och enskilda näringslivsmedlemmar
inom NTM och att perspektiven på hållbar logistik och på hållbarhet av hela försörjningskedjan på
medellång sikt skulle leda till en ny arbetsgrupp och nya projekt inom NTMs verksamhet. Det
gagna året har dock visat att resurserna inom NTM är begränsade vilket gjorde det hittills omöjligt
att hitta finansieringen för ytterligare en arbetsgrupp, oberoende av innehållet och arbetsuppgifter.
Sammanfattningsvis verkar sensitivitetsmodellen vara lätt att använda tekniskt sett, men ganska
krävande eftersom det tvingar användarna att tänka i ett systemiskt och därför ofta nytt sätt.
Speciellt de första stegen (systembeskrivning, variablerna och kriterier matris) behöver tid och
deltagande av olika aktörer för att verkligen ge goda resultat. Verktyget levererar inte några färdiga
lösningar men stöttar processen med att hitta nya lösningar på komplexa problem. Det ersätter inte
behovet av att tänka själv, men hjälper till att samla in, lagra och förbereda uppgifter och
information som på sikt kan leda till nya insikter och därmed anpassade riktlinjer och
managementprinciper.
Sensitivitetsmodellen lär vara det för närvarande mest användarvänliga verktyget på marknaden.
Därutöver finns det en etablerad och professionell organisation bakom modellen med en
supportavdelning, programstöd och även möjligheter att anpassa programvaran till IVL: s egna
behov.

7 Nästa steg
IVL ser tydliga möjligheter att använda modellen internt och externt mot kunder i många olika
situationer, och en licens av modellen inköptes under sommaren 2010.
Under våren 2010 fick IVL chansen att presentera tre projektförslag för en transportleverantör som
hade grundat ett miljöråd tillsammans med några andra företag och som genom miljörådet ville
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sponsra intressanta forskningsprojekt. Bland de tre förslag som presenterades fanns analysen med
hjälp av sensitivitetsmodellen. Efter sommaren bestämde sig kunden för att finansiera en mer
omfattande analys av några av sina transportflöden med hjälp av sensitivitetsmodellen
(samfinansierat projekt, projektnummer 202957, budget: 1,2 mSEK totalt).
Samtidigt blev IVL involverade i ett Interreg-EU-projekt (DIPOL), där ett arbetspaket också består
i att göra en analys med sensitivitetsmodellen. IVL kunde utöka sitt engagemang i projektet på
grund av sin kunskap om modellen och sin tillgång till mjukvaran (samfinansierat projekt,
projektnummer 201617, budget: 100.000 SEK för analysen med sensitivitetsmodellen).
Internt pågår fortsatta diskussioner om möjligheten att tillämpa modellen även i andra
sammanhang, Ovan nämnda projekt ger oss möjlighet att fördjupa och bredda erfarenheterna av
verktyget och genom detta kunna utveckla vårt erbjudande mot en större kundkrets.
Vidare funderar vi också på att eventuellt inleda diskussioner om ett närmare samarbete med
programleverantören, Malik Management Institut.
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