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Ledare:
Välkomna till ett nytt nummer av vårt nyhetsblad. Som vanligt, på våren, sammanfaller det med Logistik och transportkonferensen på Svenska mässan. Du träffar många
av oss på avdelningen vid mässans seminarier, bl.a. Patrik Jonsson som vi gratulerar
till professuren i Operations and supply
chain management. Vi närmar oss också
slutet på ytterligare ett läsår, det första med
tvååriga masterprogram vilket innebär femårig ingenjörsutbildning och att vi utvecklat
många nya kurser. Det är främst kurser i
programmet ”Supply chain management”
som vi medverkar till. Till hösten inleder
eleverna sitt andra läsår med en projektkurs,
ett grupparbete, på 14 veckor. Det är även
en förberedelse till examensarbetet som
genomförs på våren.
Eftersom all vår forskning och utbildning
är nära knuten till verksamheter i näringsliv
och samhälle är det viktigt att elevernas
projekt och examensarbeten behandlar
”verkliga problem”. Vi har säkert ett och
annat olöst spörsmål, hör av er till oss med
förslag på projekt!
Apropå forskning och examenstider, vi
står inför två licentiatseminarier, se notis,
som alla är varmt välkomna till. Om ni råkade missa vår senaste disputation, med
Mattias Gustavsson, och senaste licentiatseminarium, med Anna Fredriksson, så ges
det tillfälle till en inblick i deras respektive
forskning genom artiklarna härintill. Vad ni
verkligen inte ska missa är PLAN-konferensen som vi arrangerar på Chalmers 27–28
augusti!
Lars
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Mattias Gustavson försvarade framgångsrikt
sin avhandling ”Information Quality
Deficiencies in Manufacturing Planning
and Control” vid disputationsseminarium
den 19e februari och vi har därmed fått
ytterligare en teknologie doktor i logistik.
Opponent var professor Hedi Dreyer från
NTNU, Trondheim. Mattias avhandling
baseras på sex artiklar och nedan följer en
kortare populärvetenskaplig sammanfattning. Om du vill veta mer om avhandlingen
är du välkommen att kontakta Mattias som
har påbörjat en ny tjänst som VD för Starke
Arvid AB vilka tillverkar och säljer materialhanteringsutrustning för effektiv och
ergonomisk bygglogistik.
Informationskvalitet, ett ramverk för
att konkretisera, kommunicera och
analysera informationskrav i
planeringsprocessen
Information var alltför bristfällig för att kunna
ta ett beslut på. Felaktiga beslutsgrunder förelåg.
Vad menas egentligen med detta och hur skulle
det kunna förändras? Genom att kommunicera
kring information med hjälp av ett standardiserat
ramverk för att beskriva informationens beskaffenhet (kvalitet) kan man undvika både bristfällig information och felaktiga beslutsgrunder.
I en tilltagande global konkurrens och ett
ökande försörjningskedjefokus blir information
en konkurrensfördel och informationsberoendet
högt. I denna typ av informationsdrivna produktionsmiljö blir informationens kvalitet av högsta
prioritet för beslutsfattare. Höga krav ställs på
förståelse och samförstånd, över företagsgränser
och mellan funktioner, av informationens önskade kvalitet men även om hur man minskar
kvalitetsbristerna i informationen.
Forskningen som presenteras i avhandlingen
behandlar informationskvalitetsbrister i order
och prognoser samt hur detta påverkar ett företags produktionsplanering. Inom ramen för arbetet i avhandlingen ingår tre fallstudier samt
en enkätstudie med 219 svarande företag. En
första fråga som utreds är att identifiera vilka
dimensioner som är relevanta för att beskriva
och analysera informationskvalitetsbrister vid
produktionsplanering.
Tidigare forskning har påvisat ett hundratal
dimensioner för att beskriva och analysera informationskvalitetsbrister, ett såpass stort ramverk är inte enkelt applicerbart utan kan snarare
ses som en bruttolista. I denna avhandlingen har
de tio dimensioner som visat sig mest relevanta
för att beskriva och analysera informationskvalitetsbrister vid produktionsplanering identifierats. Informationskvalitet beskrivs i dimensionerna komplett, koncis, korrekt, i tid, valid,
tillgänglig, i rätt mängd, pålitlig, relevant och
lätt att förstå. Dessa tio dimensioner ger en bra
grund för att till exempel konkretisera och kommunicera processkrav på informationskvalitet
mellan företag eller funktioner eller för att mäta
och följa upp kvalitet i mottagna order och
prognoser.

Mattias Gustavsson
Kundorderstyrda företag med komplexa produkter i riskzonen
Beroende på ett företags förutsättningar uppstår
och upplevs informationskvalitetsbrister olika.
Exakt hur den företagsspecifika situationen påverkar informationskvalitetsbrister vid produktionsplanering är inte utrett i tidigare forskning
varför detta blir den andra frågan som besvaras
i avhandlingen.
Företag som arbetar med komplexa kundorderstyrda produkter (t.ex. flygmotorer eller
förpackningsmaskiner) visade sig ha stora problem med brister i informationskvalitet medan
företag som arbetade med repetitiv massproduktion inte upplevde några större problem.
Detta kan förklaras av det komplexare informationsflödet som ofta inkluderar ritningar och
avstämningar kring konstruktionsändringar.
Vidare visade sig företag med väl utvecklad
informationsstyrning och som arbetade aktivt
med grunddataregister (rensning och uppdatering) har få kvalitetsproblem vad gäller order
och prognoser. Prognoser upplevdes mer problematiska än order och ett högfrekvent utbyte
av information gav lägre kvalitetsbrister för
order men högre för prognoser. Ju oftare man
lägger en order desto positivare uppfattas informationskvaliteten av leverantören, något som
kan bero på standardisering och ett uppfyllt behov av högre nivåer av teknisk integration. Högfrekvent utbyte av prognoser kan tolkas ge ett
informationsöverflöd för planeringspersonalen.
Nivån av teknisk integration (ex EDI-gränsnitt)
och organisatorisk integration (kommunikation
vid planering) påverkade informationskvalitet
positivt i planeringsfunktionen. Att samordna
planeringsaktiviteter och agera tillsammans med
leverantörer ger högre informationskvalitet och
bättre planering.
Omplanering och utnyttjande av
reserverat material, typiska konsekvenser av bristande
informationskvalitet
Den tredje frågan som besvaras i avhandlingen
är vilka konsekvenserna blir av informationskvalitetsbrister vid produktionsplanering och
hur skiljer de sig åt beroende på den företags-

specifika situationen. De huvudsakliga konsekvenserna av brister i informationskvalitet visade
sig vara omplaneringar och att man utnyttjar
material reserverat för annan order. Användandet
av informationen minskade också i takt med
bristerna i informationskvalitet. De dimensioner
som visade sig ge de högsta konsekvenserna var
korrektheten och pålitligheten för prognoser
samt pålitlighet och huruvida informationen är
komplett för kundorder. Företag som arbetar
med kundorderstyrd produktion av komplexa
produkter samt företag med responsiva krav på
de interna processerna (t.ex. livsmedel) visade
sig mer utsatta för konsekvenser orsakade av
informationskvalitetsbrister än övriga.
Mattias Gustvsson
Mattias@starkearvid.se
Kontor 0522 - 670101
Mobil 0703 – 088 969

EurOMA-konferensen
EurOMA-konferensen är den dominerande Europeiska forskningskonferensen inom ”operations management” där bland annat inköp, produktionslogistik och supply chain management
ingår som viktiga forskningsområden. I juni 2008
arrangeras konferensen i Groningen, Holland,
och nästa år står Chalmers som värd för konferensen i Göteborg. Konferensen inleds med ett
par doktoranddagar där doktorander från olika
Europeiska universitet diskuterar sina avhandlingsprojekt. I år deltar Christian Finnsgård,
Robin Hansson, Linea Kjellsdotter och Agneta
Larsson från Chalmers på de dagarna. På huvudkonferensen är också Mats Johansson, Patrik
Jonsson och Carl Wänström med. Chalmersdelegationens presentationer på konferensen
behandlar:
1 Förutsättningar och möjligheter för användning av avancerade planeringssystem i sälj-

och verksamhetsplaneringsprocesser. Analysen är baserad på en studie vid Akzo Nobel.
2 Implementering och analys av effekter av
Minomikonceptet för emballagelös materialförsörjning vid Saab Automobile.
3 Förbättring i patienters genomloppstid på
akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förbättringsresultat presenteras från ett delprojekt där arbetsmetodiken
på en akutmottagning ändrades till att jobba
med tvärfunktionella team.
4 Effekterna på ytbehov, operatörers gångsträcka
och icke värdeadderande tid av förändrad
materialförsörjning i produktionen vid Volvo
Powertrain. Den studerade förändringen var
från pallar med mycket material vid monteringslinjerna till mindre emballage för manuell
hantering utan truckar och anpassade efter
montörernas behov.

Integrating logistics in outsourcing decisions
Var ska vi förlägga vår framtida produktion?
Detta är en fråga som många företag brottas med.
I många fall kan outsourcing vara rätt beslut
medan effektivisering av den egna verksamheten
är ett bättre alternativ i andra. Hur avgörs frågan?
Ofta är de möjliga logistiklösningarna och logistikkostnaderna avgörande för vad svaret
blir.
Den grupp i företaget som ska fatta det konkreta beslutet behöver analysera frågan ur ett
helhetsperspektiv. Vilka logistiska konsekvenser
kan förutses vad gäller påverkan på försörjningskedjan, villkoren för servicenivå mot kund,
kostnader utöver de uppenbara och leveransförhållanden? Vilka är i det aktuella fallet de verkliga kostnaderna, har allt inkluderats?
Syftet med licentiatavhandlingen är att hjälpa
till att besvara dessa frågor genom att integrera
logistik i beslut om outsourcing av produktion
och på så sätt ta in konsekvenserna för logistiken
i beslutsunderlaget. Huvudmotivet till forskningen är att ett stort skäl till att outsourcing inte
genererar förväntat resultat är att komplexiteten
i att sätta upp ett fungerande logistiksystem efter

outsourcing har varit undervärderad.
Licentiatavhandlingen grundar sig på forskning bedriven inom PROLOG-projektet, som
har finansierats av VINNOVA och drivits av IVF
och Chalmers/Logistik och transport i nära samverkan med ALMI Företagspartner Jönköping.
I projektet har följande partners medverkat vilka
bidragit med sina erfarenheter och upplåtit sina
företag för studier: ABB Automation Technology
CEWE Control, Atlas Copco Tools, ESBE, Husqvarna, ITT Flygt, Kitron, Parker Hannifin,
Volvo Car Corp och IF Metall.

Resultatet som presenteras i liccen är en process för outsourcingbeslut som består av sex
faser med en till fem aktiviteter i varje fas. Till
varje fas har faktorer med logistikanknytning
som är viktiga att ta hänsyn till relaterats. Processen och logistikfaktorerna presenteras i tabellen
här intill.
Anna Fredriksson

Fas

Logistik

1: Analys och benchmarking av den egna situationen
och kompetensen
a. Strategisk analys
b. Analys av alternativ
c. Definiera kärnaktiviteter
d. Identifiera möjliga leverantörsrelationer
e. Kartläggning av relationer mellan aktuella produkter
eller produktionsprocesser

Strategiska och strukturella faktorer associerade
till att en organisation omstrukturerar sin fysiska
försörjningskedja: placering av noder och länkar,
fabrikernas roller och omstruktureringsprocessen

2: Bedömning, jämförelse och godkännande av
leverantörer; motsvarande för lokalisering
a. Definiera bedömnings- och kritiska urvalskriterier
b. Första gallring
c. Bedömning av leverantörer och möjliga
lokaliseringar

Leverantörs- och lokaliseringsutvärdering:
affärsrelationen, operativa beroenden och
transaktionskostnader, kundservice och
landkaraktäristik (kultur, humankapital, lagar och
förordningar och infrastruktur)

3: Totalkostnadsanalys
a. Kalkyl för produktion i egen regi
b. Kalkyler för externa alternativ

Logistik kostnader

4: Kontraktsförhandlingar
a. Avtala om outsourcing-upplägg
b. Skriv avtalet

Logistik- och försörjningsvillkor

5: Genomföra överföringsprojektet
a. Etablera projektgrupp, strategi och tidplan
b. Etablera former för att integrera leverantören i
försörjningskedjan
c. Definiera mätetal för uppföljning vilka baseras på
de motiv som lett till outsourcing
d. Anpassa organisationen till att hantera
materialförsörjning från leverantör
6: Skapa former för och utveckla relationen
a. Etablera system för kommunikation, information och
uppföljning
b. Kontinuerlig uppföljning av prestation
c. Identifiera möjligheter till ständig förbättring

Logistiska prestationsmått

Logistikutveckling – Teori möter praktik
27–28 augusti arrangerar vi tillsammans med
PLAN årets Forsknings- och tillämpningskonferens på Chalmers. I årets späckade program
finns bla presentationer som beskriver
• Hur IKEA förbättrat leveransservice och effektivitet genom utveckling av ett centraliserat
planeringskoncept som integrerar sälj-, prognos-, behovs, kapacitets- och orderplaneringen
i hela försörjningskedjan.
• Hur SonyEricsson har centraliserad sina inkommande flöden med hjälp av VMI och en
central hub i Hongkong.
• Relationer och effektivitet i byggindustrins
försörjningskedjor

• Lagerstyrning, både teoretiska modeller och
hur dessa tillämpas hos bla Volvo Parts och
Ericsson.
• Tillsamman med Volvo Logistics besöker vi
Volvos leverantörsby i Arendal och några utvalda leverantörer
• mm
Så boka in 27–28 augusti och gå in på www.
logistics.chalmers.se eller www.plan.se och ladda
ner programmet.
Ola Hultcrantz

Publikationer
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Freight to Enhance Control of Supply Chains.
Int. J. Logistics Systems and Management. 3 (3)
s. 315–329. No. 67628
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54573
Åkesson, J.; Jonsson, P.; Hällås, R. (2007).
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ITS-stöd för kombinerade transportlösningar
Inom ett antal FUD-projekt (Forskning, Utveckling och Demonstration)
stödjer Vägverket utvecklingen inom transport och
logistik. Ett av dessa projekt är fokuserat på utveckling och applicering
av IT inom transportområdet. Projektet bygger
på uppbyggnaden av system för så kallat smart
gods som möjliggör ett decentraliserat
beslutsfattande.
Den grundläggande ansatsen är att godset
direkt skall kunna kommunicera med fordon
och annat gods för att på en decentraliserad nivå
fatta effektiva beslut om lastning och alternativa
vägar till slutkund.
Projektet har föregåtts av andra IT-orienterade projekt som t.ex. CASSANDRA (effektivare styrning av godsflöden) och kommer att
kompletteras med ett projekt fokuserat på kopplingen mellan smart gods och affärssystem.
Bakom denna forskningsinriktning ligger
ansatsen om ett transportsystem som involverar
smart gods, smarta fordon och smart infrastruktur. Projektledare är Viktoriainstitutet och utöver
Chalmers deltar Schenker och Storel. Från Chalmers sida deltager Henrik Sternberg och Kent
Lumsden. Ett av resultaten från projektet, kommer bli en demonstration av en prototyp på
konferensen ”ITS World” i Stockholm 2009.
Kenth Lumsden

GIS-fisk projektet
I Sverige pågår det för
närvarande ett EU-finansierat samarbetsprojekt
”GIS-fisk” mellan Fiskeriverket, Chalmers tekniska högskola och
SMHI. Projektet har som
mål att påvisa ett lämpligt
spårbarhetssystem för
hanteringen av torsk, sill och kräfta från fångst
till grossistled.
För att uppnå nämnda mål omfattas projektet
av studier avseende olika märkningssystem,
etablerade spårbarhetssystem samt processkartläggning. Resultat från projektet kommer att
sammanställas i en förstudierapport vilken presenteras i samband med en konferens på temat
”Spårbarhet – fisk” i september 2008. Projektledare för projektet är civilingenjör Henrik
Ringsberg, anställd på SMHI.
Avsikten är att denna del av projektet skall
leda till en fortsatt större doktorandansökan i
ämnet med Henrik som drivande. I en förlängning är avsikten att generellt utveckla ”spårbarhet inom livsmedelskedjor”.
Kenth Lumsden

Logistics and Supply Chain Management: Patrik Jonsson

Logistics and Supply Chain Management is a comprehensive new text that
explains the fundamentals of the subject so that the student understands
the “game rules”, goals and objectives when designing, planning
and controlling efficient and effective logistics systems in supply chains.

Designed specifically with the student in mind, this book is the perfect
companion for introductory courses in logistics and supply chain
management.
Key Features:

book contains many mini cases to illustrate current practice
• The
and key concepts defined and described in the book.
tasks have been included to help facilitate effective
• Discussion
learning and provide reinforcement.
• A comprehensive glossary has been included at the end of the book.
Key
terms
are
defined at the end of each chapter.
•
appropriate, quantitative examples and exercises have
• Where
been included to help students understand planning and control
concepts and analysis tools. Full solutions are provided in appendix.

Patrik Jonsson is Professor and Chair of Operational and Supply Chain
Management at Chalmers University of Technology, Sweden.

An Online Learning Centre accompanies Logistics and
Supply Chain Management by Patrik Jonsson. In addition to
lecturer supplements the site will include:
• Additional Cases • Glossary • Self-test questions
Visit the Online Learning Centre at
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/jonsson

Visit McGraw-Hill Education at
www.mcgraw-hill.co.uk

Ny doktorand
The Kingdom of Saudi Arabia is my home country, and specifically Riyadh is my lovely town
where I was born and grew up.
In the late 2002 I attended the master’s programme in the World Maritime University in
Malmö, and that was the first time to discover
Sweden!
Since then, Sweden has been a very attractive
educational environment for me and my family
as well. In 2004, after getting my MSc in port
management from Malmö, I decided to continue
my education and to develop my research
area.
In late 2007 I started my PhD programme at
Chalmers University of Technology, Division
of Logistics and Transportation, after reshaping
my acquired knowledge with considerable time
of working experience from the field of maritime
industry. Utilizing the problems generated in
that field was the ignition point of my research
project, and the Port Logistics Platform is the
name of the game!
The emergence of the Port Logistics Platform
coupled with the Information Technology (IT)
capability has drawn the scholars’ attention these
days, and is more likely to be dominant part in
the future of logistics research.
In my spare time I like to play football, swim,
meet friends and read books.
Badi Almotiari

Per Hilletofth, Logistik
och transport, torsdagen
den 12 juni 2008, kl. 13.15
i sal Vasa C.
Titel: Differentiated
Supply Chain Strategy:
Response to a fragmented
and complex market.Diskussionsledare: Universitetslektor Mats Johnsson,
Lunds Tekniska Hög
skola.
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Henrik Sternberg, Logistik och transport, onsdagen den 11 juni 2008, kl.
10.00 i sal Vasa C.
Titel: Freight transportation operations and
information sharing Diskussionsledare: Univer
sitetslektor Fredrik Nilsson, Lunds Tekniska
Högskola.

It also includes coverage of information technology, the impact of
manufacturing and product structures on logistics and supply chain
systems, and the environment.
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Ny bok
Ny lärobok på engelska författad av Patrik Jonsson och med titeln ”Logistics and supply chain
management” har givits ut av McGraw-Hill.

Godkända Ex-jobb 2008
Följande Examensarbeten har utförts vid institutionen under 2008
Civilingenjörsprogrammen
Axel Jansson
Fire safety strategy at Envac – How Envac
should deal with the Chinese fire safety
regulations.
Fredrik Höglund Ekehäll
Improving ready-mix concrete deliveries by
implementing a truck tracking system.
Per Edfeldt, Mattias Johansson
Analys av IT-stöd för anläggningstransporter.
Simon Wikstrand, Oskar Öster
VCI packaging impacts on Volvo Logistics –
Exploring the aspects of VCI implementation
within Volvo’s supply chain.
Hampus Ivert, Gabriel Sternberg
Third party logistics’ adaption to the deregulation of pharmaceutical monopoly.
Mastersprogrammen
Per Lindahl, Max Reumark
Risk impact on the total acquisition cost when
sourcing from emerging markets – A study at
Volvo.
Hwang, Yuan-Ting, Hsin, I-Ting
Evaluating the potential transportation development of tourism destination: Göteborg.
Sirapat Benchavaree
Feasibility analysis of an alternative handling
tool.

Karina Zukova
Inbound LTL network optimization for OfficeMax
Inc.
Antje Herrman
Analyzing and optimizing the fit of the planning
environment and the manufacturing planning
and control system based on the standard ERP
software SAP R/3.
Claudia Nevarez, Francesca Onofrj
Design of a new KPI system concept in order to
drive performance improvements.
Nina Ernstsson, Sandra Johansson Glamsjö.
Distribution forecasts – for air and ocean freight
at Ericsson.
Peter Schill, Erik Ström
Global location decision for an assembly
facility
Yo-Chen Wu, Fredrik Schlyter
Analysis of network design in aftermarket supply
chains.
Tomasz Sekunda, Zhao Le
Feasibility study on Cross Docking in Danfoss
A/S as a way to increase logistics efficiency.
Ayse Dincer, Mahumut Alper Corakci
Mixed load at Volvo Powertrain
Linnéa Dunge, Chalmers, Karolina Wessberg,
Linköpings universitet
Palla mera – Effektivitetshöjande åtgärder för
IntraLog i Södertälje

