
Operations Management 4.0: Digitaliseringens 

utmaningar inom logistik och produktion  

PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2019,  

Linköpings universitet den 23-24 oktober 
 

CALL FOR PAPERS 

Logistikföreningen PLAN inbjuder dig att föreslå konferensbidrag till 
föreningens artonde forsknings- och tillämpningskonferens. Den här 
gången på Linköping universitet den 23–24 oktober 2019. 
Konferensen vänder sig till forskare såväl som praktiker verksamma i 
näringsliv och offentlig sektor. Mixen mellan dessa båda kategorier 
är en av de grundläggande tankarna bakom konferensen och har 
starkt bidragit till tidigare års framgångar. 

 

 
 

 
 

 

Konferensen är en viktig möjlighet för alla som arbetar inom 
logistik- och produktionsområdet att utbyta tankar och 
erfarenheter. Vi ser därför gärna att ett brett urval av 
konferensbidrag presenteras. 
 
Vi välkomnar särskilt konferensbidrag som är samförfattade av 
akademiker och näringslivsrepresentanter samt bidrag författade av 
doktorander. Det innebär naturligtvis inte att vi på något sätt 
utesluter seniora akademikers arbeten eller bidrag från 
industrirepresentanter, konsulter, systemtillverkare mm. 
Inriktningen är kortare konferensbidrag med fokus på 
problemställningar och resultat, snarare än på metod och 
litteraturgenomgångar – enkelt utryckt, kortare bidrag mot det 
populärvetenskapliga. För mer information om bidragets 
utformning se https://plan.se/wp-
content/uploads/2019/02/Skrivanvisningar.pdf. 

 
Bidragen kan spänna från konkreta fallbeskrivningar till metoder och 
vetenskapliga analyser.  
 
 
 

TIDSPLAN 
31 maj 2019 
Sista dagen för att skicka in en 
sammanfattning på 200-500 ord 
av planerat anförande via e-
post: info@plan.se. Ange namn, 
företag, adress, telefonnummer 
och e-postadress i ditt mail. 
 

14 juni 2019 
Programkommittén meddelar 
vilka bidrag som antagits för 
presentation vid konferensen. 

 
30 september 2019 
Sista dagen för att skicka in 
komplett artikel om maximalt 
16 sidor (skickas till 
info@plan.se). Artikeln ska vara 
skriven på svenska eller 
engelska och utformad så att 
även personer som inte varit 
närvarande vid den muntliga 
presentationen kan tillgodogöra 

https://plan.se/wp-content/uploads/2019/02/Skrivanvisningar.pdf
https://plan.se/wp-content/uploads/2019/02/Skrivanvisningar.pdf


 
Som exempel på områden kan följande nämnas: 
 
• Effektivitet och samverkan i försörjningskedjor 
• Distribution och transportsystem 
• Informationssystem inom logistik 
• Processutveckling och processtyrning 
• Material- och produktionsstyrning 
• Logistik och miljö 
• Outsourcing och inköp 
• Materialförsörjning och leverantörsutveckling 
• Lean i olika verksamheter 
• Förnyelse och förändringsarbete 
• Responsivitet och kundanpassning 
• Lokalisering av produktion och distribution 
 
Har du som är verksam i ett företag ett sätt att lösa ett logistiskt 
problem som kan vara intressant för andra att höra talas om? 
Även om andra företag inte har exakt samma problem så kan din 
erfarenhet bidra till nya uppslag och lösningar. 
 
Har du som är verksam på ett universitet eller högskola arbetat 
med något som är av intresse i den praktiska tillämpningen? 
Då är denna konferens ett lämpligt forum för att sprida 
forskningsresultat och knyta kontakter med personer inom 
näringslivet. 
 
Låt oss gemensamt bidra till att praktik och teori går hand i hand! 
Skicka in ditt förslag till konferensanförande och kom till Linköping i 
oktober!  

sig innehållet. 
 

23-24 oktober 2019 

Konferensen äger rum på 
Linköpings universitet. 
Presentationerna förväntas ske 
under ca 30 minuter och 
innehålla tid för frågor och svar.  
 

KONFERENSAVGIFT 
Preliminär konferensavgift är  
3 000 kr exkl. moms. Avgiften 
inkluderar lunch 23 och 24 
oktober, gemensam middag 
23 oktober samt en konferens-
publikation som görs tillgänglig 
på PLANs hemsida. Varje 
konferensbidrag ger gratis 
konferensdeltagande för en 
författare 
 

ANMÄLAN 
Anmälan till konferensen sker 
via PLANs hemsida senast 30 
september 2019.  
 

INFORMATION 
För vidare information om 
konferensen, kontakta 
Fredrik Persson, LiU,  
013-28 17 61, 
fredrik.persson@liu.se  
eller Peter Rosén, PLAN,  
031-786 44 87, 
peter.rosen@handels.gu.se.  
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