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Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden.

Sonat är en ledande 

utvecklingspartner 

inom supply chain 

management. Vår 

affärsidé är att skapa 

ökad konkurrens-

kraft åt våra kunder 

genom att driva och 

utveckla försörj-

ningskedjan med 

kostnadseffektivitet, 

reaktionssnabbhet 

och förändringskraft 

i världsklass. Sonat 

har ca 65 anställda 

och kontor i Stock-

holm, Örebro och 

Norrköping.

Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana det 
gamla. 

Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik och 
supply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundens 
bästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbart 
betalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. 

Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetens 
kommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller. 
Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i närings-
livet. 

Det är vi också ensamma om. 

Kraftsamling kring tre affärsområden 
Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management,  
Freight & Logistics Management och Retail. 

Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbju-
danden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort 
antal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och 
entreprenad samt offentlig verksamhet.  
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CSCP 
- CERTIFIED SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL
Certified Supply Chain Professional är programmet som rustar dig för att driva förändring och bidra 
till att skapa dynamiska värdenätverk. Programmet ger dig heltäckande kunskaper inom Supply Chain 
Management. 

Tre kunskapsområden:

• Grunderna för Supply Chain Management
• Strategi och design av supply chain
• Operativa processer, ständig förbättring, implementation av förändring 

Programmet har utvecklats av APICS och omfattar sju intensiva utbildningsdagar och ett certifierings-
test. CSCP är den snabbast växande certifieringen inom området.

Ring Plan på 08-24 12 90 eller läs mer om programmets upplägg och höga nivå på www.plan.se

Aktuella datum
Delkurs 1: 28-29 maj i Göteborg
Delkurs 2: 17-19 september i Stockholm
Delkurs 3: 5-6 november i Stockholm

Plan är kunskapsorganisationen för hela supply chain-området. Genom vårt nätverk
av partners och kursledare erbjuder vi unika möjligheter till kompetensutveckling.

SUPPLY CHAIN-KOMPETENS
LÖNAR SIG.
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ledare innehåll

Är du funktionell 
eller flödande?
Forskningen inom scm, logistik, inköp och produktion visar att problem och subop-
timeringar i försörjningsflödet ofta uppstår som en följd av det funktionella organisa-
tionstänkandet. Inte bara forskning förresten. Alla kan vi se att det är på detta sätt. 

Att organisationer av historiska skäl har fragmenterats i funktioner och funktionellt 
tänkande är väl känt. Sättet att organisera en verksamhet liknar det sätt på vilket vi 
lärt oss tänka: allt för avgränsat och i snäva boxar. 

Funktionsorganisationen har funnits i århundraden i staten, kyrkan, militären, aka-
demin och följaktligen även i näringslivet. Utifrån en hierarkisk struktur är tanken 
att var och en ska specialisera sig och göra det man är bäst på. Den fulla bilden av 
verksamheten – helhetssynen – ska ledningen ha, är det tänkt.

Denna organisationstyp har med andra ord spelat ut sin roll, i en tid när betydligt fler 
individer både kan och vill fatta informerade beslut. 

Det märkliga är bara att de flesta tycks väl medvetna om de problem som funktions-
organisationen skapar – bristande helhetssyn, suboptimeringar och en hämning av 
mer effektiva flöden av information och varor – men väldigt lite görs för att ta itu 
med problemet. 

Varför är det så här och vad kan man göra för att motverka funktionen till förmån för 
effektivare flöden?

Jag vill gärna ha din syn på saken. Tips, idéer, texter och goda exempel på flödesori-
enterade verksamheter som lyckats bättre än de flesta andra.

Vi hörs!  

Trevlig läsning!

Stefan Karlöf 
Chefredaktör,

e-post: stefan@sceffect.se

redaktion
Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av
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reportage reportage

Ahlsell är en snabbväxande koncern inom VVS, el, 
verktyg, maskiner och kylprodukter för professio-
nella användare. Varje år levererar företaget cirka 
5,5 miljoner paket i Sverige. En ansenlig volym som 
ställer höga krav på precision, punktlighet och ef-
fektivitet i logistiken. Efter att länge ha använt sig 
av ett egenutvecklat streckkodssystem valde Ahlsell 
att bestycka sina lastbärare med RFID-taggar. 

Den specifika RFID-lösning som Ahlsells valde, 
levererades av företaget Vilant Systems och är en 
omfattande lösning som innefattar både hård– och 
mjukvara.  

– Antenner installeras vid lastningsportarna och 
de taggar som lastbärarna märkts med, läses av 
och överblickas via vår mjukvara på handdatorer, 
förklarar Peter Hietala, vd i Vilant Systems.

Den RFID-tag som är fäst på lastbärarna inne-
håller en returlastbäraridentitet som utvecklats av 
GS1, även kallad en GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier) som identifierar varje lastbärare och gör 
bärarna lätta att följa och spåra. Hårdvaran registre-

rar automatiskt samtliga lastbärare när de passerar 
lastportarna, samtidigt som mjukvaran Vilant Asset 
Software kontrollerar deras status och position. 

– Automationen som systemet medför, underlätt-
ar hanteringen av stora volymer. Felen minskar och 
överskådligheten ökar, tillägger Peter Hietala.

Ahlsell satsar offensivt 
på sin logistik – nytt 
system med RFID
När handelskoncernen Ahlsell började använda ett 
system med RFID–taggar (Radio Frequency Identi-
fication) på sina lastbärare, minskade det lastningsfelen 
markant och kostnaderna reducerades betydligt.
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Sedan RFID systemet 
implementerades i våras 

har bara en felsändning skett.

Sedan RFID systemet 
implementerades i våras 

har bara en felsändning skett.
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reportage reportage

Skulle en felaktig bärare passera registrerings-
systemen, ljuder höga larm, allt för att eliminera 
eventuella leveransfel.

Från streckkod till RFID
Vid Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg nära Örebro 
ankommer och avgår 150 lastbilar dagligen. Via 
35 omlastningsterminaler lastas varorna på 1 200 
plastbackar, 1 000 plastpallboxar och 250 stålställ-
ningar. 

Den logistiska omfattningen kräver ett väl 
fungerande system och innan Ahlsells började 
använda sig av RFID-teknik, märktes lastbärarna 
med ett eget system baserat på streckkoder. Streck-
kodslösningen krävde manuella inläsningar och full 
kontroll saknades över var de enskilda lastbärarna 
skickades och vid vilka tidpunkter. Ibland gick även 

leveranser till fel destinationer med missnöjda 
kunder och kostsamma korrigeringar som följd.

– Streckoderna hade, till skillnad från RFID–syste-
met, egentligen bara en funktion, att försöka hålla 
kolla på att vi skickat en lastbärare, förklarar Daniel 
Johansson, logistikchef på Ahlsell. 

Sedan i RFID–systemet installerats, finns det 
displayer vid varje lastningsport på Ahlsells anlägg-
ning i Hallsberg. Därifrån kan man bland annat följa 
schemalagda lastningsfönster för varje transport. 

Systemets effekter är uppenbara, förra året hade 
Ahlsells 110 felsända boxar. Sedan RFID systemet 
implementerades i våras har bara en felsändning 
skett. Idag vet också Ahlsells hur länge deras last-
bärare varit ute, har de inte returnerats efter  
14 dagar, ska deras transportpartners ersätta dem.

– RFID-systemets främsta fördelar är den auto-

matiska kvalitetskontrollen och övervakningsdelen. 
Dessa ger oss stora möjligheter att uppnå ökad 
kvalitet och effektivitet, avslutar Daniel Johansson. 

Systemet har uppfyllt vad det lovat och nu plane-
rar Ahlsells att rulla ut systemet i koncernens norska 
verksamhet under 2013, för att sedan implementera 
det i Finland.

RFID och framtiden
– Priset på RFID–hårdvara och taggar har sjunkit 
drastiskt jämfört med vad kunder upplevt tidigare, 
förklarar Peter Hietala, VD på Vilant Systems

En stor del beror på RFID–standarden som 
branschen enades kring för några år sedan. Idag ser 
företag stora möjligheter att effektivisera med hjälp 
av RFID och ser dessutom en kort återbetalningstid 
på investeringen enligt Peter Hietala.  

OM AHLSELL

Årlig omsättning ca 21 miljarder SEK 
Cirka 4 500 anställda 
Verksamhet i Norden, Estland, 
Polen och Ryssland
Cirka 200 etableringar 
Ägare: CVC Capital Partners
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trender

Förmågan att bygga upp en logistik som 
hanterar de allt mer komplexa och  
föränderliga globala affärsmiljöerna.
Det handlar om att ha den kunskap, kompetens och för-
måga som krävs för att dra nytta av alla de affärsmöj-
ligheter som finns globalt, att hantera en ökad komplex-
itet – exempelvis allt mer geografiskt fragmenterade 
värdekedjor – och att snabbt kunna anpassa verksam-
heten till snabba förändringar. Här är det företagets or-
ganisering av sin supply chain som kan möjliggöra ett 
koordinerat och effektivt samspel mellan strategi, taktik 
och operativ verksamhet. 

Kompetens och förmåga att  
hantera offshoring och outsourcing.
Att ha kompetens för att upphandla, driva och utveckla 
partnerskap här hemma och ute i världen är en självklar 
trend. Utmaningarna är många och villkoren förändras 
oavbrutet på olika marknader. Under senare år har near-
shoring ökat en hel del, som en följd av ökade logistik-
kostnader, lönekostnader och andra risker som är förk-
nippade med att producera och sourca i Asien. 
 
Förmåga – system och metoder – att hantera 
och analysera allt större tillgång till data.
Möjligheterna finns att göra precisa och pålitliga analy-
ser av den allt större tillgången till data. Än så länge så 
är det få företag som utnyttjar möjligheterna till fullo. 

Digitalisering, mobilitet och  
spårbarhet i försörjningskedjan.
En nygammal trend som nu intensifieras. Bättre och 
billigare tekniska möjligheter gör att allt fler satsar på 
rfid-teknologi som sammankopplas med billig standard-
programvara och smarta kommunikationslösningar som 
bygger på mobiltelefoni. 

Flexibilitet, anpassningsbarhet till olika  
förhållanden, förändringar och kundbehov.
Snabbhet och anpassningsförmåga behövs inte enbart 
på de globala marknaderna, utan krävs generellt i allt 
högre grad. Allt förändras snabbare och de företag som 
är bäst på att förutse och fånga upp föränderliga kund-
behov och andra marknadsskiften och därefter anpassa 
sig till dessa blir vinnare. 

Affärsmannaskap i försörjningsflödet, exem-
pelvis mer fokus på kunden och cost-to-serve. 
Försörjningskedjan måste vara en demand chain som 
utgår från kunderna och kundbehoven och därefter 
bygger upp och levererar de lösningar som kunden vill 
ha och är beredd att betala för. Affärsmannaskap är här 
både en fråga om kundinsikt, men även en förståelse för 
grundläggande begrepp om produktivitet, kundupplevd 
kvalitet och effektivitet och hur dessa samspelar. 

Identifiera lösningar och metoder som kan  
tillämpas av mindre och medelstora företag.
Många av dagens lösningar – system, teknologier, 
metoder och modeller – är utvecklade för att passa de 
stora företagens behov. Det finns ett stort behov av mer 
”logistik light” som kan användas av de små och me-
delstora företagen. 

Ökat fokus på citylogistik.
Ökad trängsel och allt högre lokalkostnader i citylägen 
ställer krav på ett helt nytt logistiktänkande i de större 
städernas citykärnor. För att detta ska utvecklas krävs 
en bättre samverkan mellan handel, logistikföretag fas-
tighetsägare och offentliga beslutsfattare. 

Sjukvårdslogistik med fokus på patientflödet.
En snabbt åldrande befolkning, färre som ska försörja allt 
fler ökar kraven på effektivitet i vården. Logistiktänkande 
förväntas här kunna förbättra patientflödena och med-
verka till att vården blir både effektivare och bättre för 
de allt mer kräsna vårdtagarna.

Detta var det främsta framtidstrender som genererades 
under de nyss nämnda mötena. Miljö och hållbarhet 
hamnade i och för sig på listan över framtidstrenderna. 
Men samtidigt konstaterade grupperna att frågan inte 
är het, men att den mycket snabbt kan bli het om, eller 
kanske när, konsumenttrycket ökar och politiska beslut 
om exempelvis dyrare transporter slår igenom.  

tänkare inom scm får ofta frågan om vilka  
de viktigaste trenderna är just nu. Det finns  
ett stort sug efter trender och intressanta  
perspektiv och tillämpningar kopplade till  
trenderna. Helst ska det vara nya trender  
varje år. man vill ju inte missa något viktigt… 

Den lite mer grådaskiga sidan av saken är att de verk-
ligt flashiga och omvälvande trenderna är ganska få och 
kommer sällan. Internet, ERP-system och nya, revolu-
tionerande produktionsmetoder lanseras ju inte särskilt 
ofta. Vad som är att betrakta som en trend är dessutom 
inte givet. Det som är en trend för någon är en självklar-
het eller trivialitet för någon annan.

Glädjande nog kan Supply Chain Effect ge en fing-
ervisning om vad som faktiskt är de mest intressanta 

trenderna just nu – i alla fall här i Norden. Faktabasen 
för detta består av ett antal kreativa möten som Chalm-
ers, Lunds Tekniska Högskola och Linköpings universitet 
genomförde med utvalda praktiker och teoretiker under 
hösten 2012. En del av dessa berördes av professor Mats 
Abrahamsson i förra numret av denna tidning.

megatrender, medeltrender och minitrender
De trender som kan sägas ha genererats i de nämnda ref-
erensgrupperna är av olika karaktär vad gäller vilket tids-
perspektiv de har, hur pass omvälvande de är och i vilken 
grad de är möjliga att påverka och påverkas av. Utan att 
här och nu göra en djupanalys av trenderna presenteras 
de nedan, utan inbördes rangordning. Oavsett storlek på 
företag eller bransch så har de flesta av dessa trender en 
direkt eller indirekt påverkan på verksamheten:

trender

Av Stefan Karlöf

Trender i supply chain 2013?
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kompetens gör skillnadinköp inköp

FN-konventionen om internationella köpavtal (CISG) antogs 
år 1980 och trädde i kraft den 1 januari 1988. I Sverige har 
den varit tillämplig sedan den 1 januari 1989. Den har till-
trätts av 78 stater. Handel mellan parter från dem står för ca 
80 procent av all världshandel med varor. CISG kan således 
på goda grunder sägas vara den (bestämd form singularis) 
internationella köplagen. 

tillträde med reservation
Under arbetet med CISG insisterade de skandinaviska län-
dernas representanter på att det skulle vara möjligt att till-
träda konventionen utan att tillträda den del av den som 
skulle reglera hur avtal ingicks. Anledningen var att de ansåg 
att de skandinaviska avtalslagarna byggde – och fortfarande 
bygger – på en bättre princip hur avtal ingås och därför ock-
så reglerade frågan på ett bättre sätt. Medan avtalslagarna 
bygger på principen att ett löfte är bindande – och att ett 
anbud därför inte kan återkallas – bygger i stället CISG på 
principen att det är avtalet som skapar bundenhet och att 
ett anbud därför kan återkallas. Bestämmelsen i CISG finns 

i art. 16. Den reservationsmöjlighet som blev följden av det 
skandinaviska initiativet ges i art. 92. 

Löftesprincipen
I Sverige hade vi övergivit den s.k. kontraktsprincipen ab-
solut senast år 1915 och förmodligen långt tidigare. När 
den s.k. löftesprincipen lagfästes genom 1915 års avtalslag 
ansåg man således att man hade tagit ett steg framåt. Att 
åtskilliga decennier senare ta motsvarande steg tillbaka kom 
naturligtvis inte på fråga. Löftesprincipen ansågs inte minst 
ha den stora fördelen framför kontraktsprincipen att den 
svarade mot den moraluppfattning som ansågs råda i sam-
hället: Du ska hålla vad du har lovat. 

Artikel 16 gör emellertid i sitt andra stycke ett omfat-
tande undantag från sin huvudregel. Enligt bestämmelsen 
får ett anbud inte återkallas om det följer av det att så inte 
får ske. Det blir således fråga om att tolka anbudet. Bestäm-
melsen anger särskilt att ett moment i tolkningen kan vara 
att anbudet anger en acceptfrist, dvs. en tid under vilken 
det är bindande. Det har emellertid varit osäkert – och är 

Nya RegLeR FöR 
INteRNatIoNeLLa 
KöpavtaL

osäkert – om angivande av en acceptfrist i ett enskilt fall 
ska påverka möjligheten att återkalla anbudet eller om det 
bara är en markering om när anbudet ”självdör”. Anbud får 
enligt art. 16 inte heller återkallas när det är ”reasonable” 
för anbudstagaren att förlita sig på anbudet såsom varande 
oåterkalleligt och den därtill har förlitat sig på anbudet och 
agerat därefter. 

Nu gäller hela CISg
Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands reservationer en-
ligt art. 92 fick en del negativa praktiska och juridiska kon-
sekvenser. Främst bland dem var nog att de i kombination 
med att bl.a. Kina och USA bara tillämpar CISG gentemot 
parter från länder som har tillträtt – och bara i den utsträck-
ning som de har tillträtt – CISG. Enligt svensk rätt skulle 
frågan om avtal hade ingåtts lösas med tillämpning av den 
svenska avtalslagen även när motparten kom från ett annat 
land som hade tillträtt CISG, såsom USA eller Kina. I den 
inte ovanliga situationen att köparen var från Sverige och 
säljaren från Kina, blev därför effekten att frågan om avtal 
alls hade slutitis skulle lösas med tillämpning av nationell 
kinesisk avtalsrätt. Jag antar att den är bekant för alla som 
har köpt från Kina…

Den svenska lagändring som nu har gjorts tar bort det 
problemet. Eftersom Sverige numera har tillträtt hela CISG, 
kommer en domstol eller skiljenämnd att tillämpa hela CISG 
gentemot svenska parter även när motparten kommer från 
Kina eller USA. Möjligheten för en svensk köpare att för-
utse hur en domstol eller skiljenämnd kommer att bedöma 
frågan om ett avtal har ingåtts mellan den och en kinesisk 
motpart blir därför betydligt bättre. I stället för att den ska 

lösas med tillämpning av en mer eller mindre okänd lag-
reglering – och mot bakgrund av än mer okända och otill-
gängliga rättsfall och andra rättskällor – ska den numera 
lösas med tillämpning av exakt samma regler som domsto-
len eller skiljenämnden skulle ha tillämpat i den omvända 
situationen att säljaren kom från Sverige och köparen från 
Kina. Det ökar förutsebarheten. Det är bra. 

enklare hantera tvister
Även för svenska domstolar och skiljenämnder gör lagänd-
ringen livet något enklare. Frågorna om var (i Sverige eller 
Kina) och hur (domstol eller skiljeförfarande) en tvist ska lö-
sas har ganska lite att göra med de regler som ska tillämpas 
i tvisten. Inget hindrar således att en svensk domstol tvingas 
konstatera att den ska tillämpa utländsk rätt. När så sker, 
minskar naturligtvis sannolikheten för att domen blir riktig. 

Det är svårare för en domstol att döma enligt jämförel-
sevis okända regler än vad det är för den att förhålla sig 
till en reglering som är bekant. I en tvist där en kinesisk 
leverantör stämde en svensk köpare för betalning enligt ett 
påstått avtal som enligt den svenska motparten aldrig hade 
ingåtts, skulle den svenska domstolen (för den tvisten skulle 
i allmänhet hamna i svensk domstol) ha varit tvungen att 
ta ställning till frågan om det alls fanns ett avtal genom att 
tillämpa nationell kinesisk rätt. 

Om tvisten gäller ett anbud som har lämnats tidigast den 
1 december 2012, skall den svenska domstolen i stället lösa 
frågan om avtal alls har ingåtts med tillämpning av mots-
varande bestämmelser i CISG. Det ökar sannolikheten för en 
riktig dom. 

Det är också bra.  

Den 1 december 2012 ändrades den svenska lagen (1987:822) om 
internationella köp. I stället för att såsom tidigare ange att artiklarna 
1-13 och 25-88 i FN-konventionen om internationella köpavtal 
var svensk lag, anger lagen numera att artiklarna 1-88 och 100 är 
svensk lag. Vad innebär det och varför har ändringen gjorts?

Av Jon Kihlman
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World leading technology for modeling, optimizing and simulation. 

Who designed 
your Supply Chain?

Optilon creates sustainable business value through solutions based on leading Supply Chain applications. 
Our focus areas are Supply Chain Design, Service Optimization and Supply Chain Planning. Optilon operates 
globally from offi ces in Stockholm, Malmo and Helsinki. Our goal is that all customers become reference 
customers within 6 months after project closure.  www.optilonsolutions.com

> What does it cost to serve 
 a specifi c customer?
> How do mergers and acquisitions 
 impact the supply chain?

> Where should production facilities 
 and distribution centers be located? 
> How does the risk and variability 
 effect cost and service?

The basic premise of an effi cient supply chain is that it has been designed based on the 
market requirements. Optilon has helped several of the largest companies within the Nordic 
region with analysis in Supply Chain Design, answering:

Northern Logistic property aSa 
(NLp), Sveriges största fas-
tighetsbolag med inriktning på la-
ger- och logistikfastigheter, byter 
namn till tribona. Beslutet om 
namnbytet togs av aktieägarna på 
en extrainsatt bolagsstämma där 
även fusionsplanen mellan NLp 
och bolagets helägda dotterbolag 
tribona aB godkändes, med sikte 
på att flytta bolagets notering från 
oslobörsen till Stockholmsbörsen

– Sedan grundandet 2006 har vi utveck-
lats till ett lokalt fastighetsbolag med en 
organisation och huvudkontor i vår hem-
mamarknad Sverige. Det nya namnet 
Tribona reflekterar vår svenska identitet 

bättre, är lätt att uttala och associerar till 
strategiskt belägna logistikpunkter samt 
vikten av att finnas på rätt plats med 
rätt produkter, säger Peter Strand, VD I 
Tribona.

 Tribona är Sveriges största fastighets-
bolag med renodlad inriktning på la-
ger- och logistikfastigheter. Tillgång-
arna består av moderna och strategiskt 
belägna logistikfastigheter, 19 i Sverige 
och främst inom det geografiska områd-
et ”den nordiska triangeln”, samt en i 
Köpenhamn. 

Med den planerade flytten av företag-
ets aktienotering från Oslobörsen till 
Stockholmsbörsen blir Tribona ett hels-
venskt företag. Därmed inkluderas Tri-
bona i ett större sammanhang av börs-

noterade bolag verksamma på en större 
fastighetsmarknad och börs. Noteringen 
förväntas också öka intresset för bolaget, 
såväl från ett investerar-, marknads- och 
finansiellt perspektiv. 

– Vi har en mycket spännande tid 
framför oss, säger Peter Strand vd på Tri-
bona. Vi konkurrerar inom det nischade 
området logistikfastigheter och ska växa 
i Sverige, och vårt namnbyte liksom den 
planerade flytten av notering till Sverige 
är ett led i detta, fortsätter Peter Strand.  

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY BLIR TRIBONA
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Höganäs is the market leader in 
a unique industry that transforms 
raw iron and metal powders into 
roughly 5000 highly specialized 
powder products for filters to gear 
boxes applications. 

Its largest market is automotive, which Hö-
ganäs serves in every major country. Just-
in-time pressure reverberates throughout 
the automotive supply chain, yet inventory 
availability and delivery is crucial. No sup-
plier wants to be responsible for halting 
the assembly line.The 2008 global eco-
nomic recession changed market forces in 
the metals powder industry dramatically: 
customers became increasingly cost-con-
scious, commodity metal prices became 
highly volatile, and emerging markets like 
India and Brazil became big growth op-
portunities.  The changing market forces 
combined with the complexity of having 
to produce and deliver different custom 
products to each market, meant that Hö-
ganäs needed really accurate sales fore-
casts to maximize revenues while minimiz-
ing inventory costs. Demand varies greatly 
within each country depending on factors 
like environmental regulation, economic 
strength and consumer preferences.  So 
Höganäs relies on its team of fifty global 
salespeople to read the local demand sig-
nals and develop sales forecasts. 

organically developed 
forecasting system
The company’s incumbent sales forecast-
ing system had developed organically 
over time, merging components of Excel, 

Cognos and QlikView. However, the sys-
tem’s information did not extend beyond 
sales and marketing to penetrate into 
other supply chain processes like inventory 
planning. In 2012, Höganäs Management 
team decided it was time to migrate to a 
system that was faster and more accurate 
and would help lower inventory across the 
board. Having previously experience from 
global roll-outs of ERP and CRM software 
at Höganäs, Ralf Carlström, Höganäs Sales 
Director and his team had the advantage 
of starting out with sound business pro-
cesses and clean data. On the other hand, 
he was wary: the previous enterprise soft-
ware roll-outs were lengthy, complex and, 
at times, problematic. He did not want to 
put his team through another difficult 
software implementation.

Fast roll out 
After evaluating four alternatives, mainly 
from large vendors, Carlström called upon 
trusted partner Optilon, which had previ-
ously supported its ERP software imple-
mentation. Optilon recommended Tool-
sGroup’s SO99+ software for Demand 
Forecasting. And since multiple salespeo-
ple would be contributing to the forecast 
from around the world, Optilon suggested 
complementing it with ToolsGroup’s De-
mand Collaboration Hub, an easy-to-use 
environment in which even inexperienced 
users can contribute to forecast planning. 
The project started in May 2012 and was 
live by November - extremely fast for 
a global software roll-out spanning 85 
countries. Carlström commented, “Having 
had direct experience leading other global 

enterprise software implementations for 
Höganäs, this has been the smoothest one 
so far. It’s really due to the fact that the 
software is very user friendly combined 
with clean data.”

Höganäs initially asked Optilon to build 
a pilot to test the system using data for 
China only. After this, it was decided to go 
global in one ‘big bang’. He elaborates, 

“We went for a large global roll-out 
right from the outset rather than tackling 
it in small pieces. This was possible because 
the system was easy to learn and we didn’t 
need to make local changes to it. Sales-
people from all the different markets took 
part in the implementation so now they 
are bought into it and fully trained.”

So far the system has sped the reporting 
process up by at least 25 percent, freeing 
up salespeople’s time and providing them 
with much better information. This has be-
come very apparent in the monthly Sales 
& Operations Planning (S&OP) meetings.  
According to Carlström, “We can now 
run interim monthly reports between the 
quarterly reports that provide very rich, 
useful data by region. 

Each person now leaves these meetings 
with a much clearer picture of what needs 
to be accomplished.”  

HÖGANÄS AB

Höganäs AB is the world’s leading pro-
ducer of iron and metal powders. Founded 
in 1797, the company had sales of MSEK 
6,700 in 2012, and is quoted on NASDAQ 
OMX Stockholm’s Mid Cap List.

Grön
logistik

Höganäs rolled-out global 
demand planning and 
Inventory optimization 
solution in 85 countries

it

Procordia, Eldon, IKEA and many others 
make their planning easier, smarter and 
more profitable with Optimity.
One single application to 
Visualize, Simplify and 
Optimize the entire 
planning process.
learn more at www.optimitysoftware.com
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Swisslog AB 
Brodalsvägen 13B
Box 4
SE-433 21 Partille 

Tel: +46 31 336 60 00
wds.se@swisslog.com
www.swisslog.com

SWISSLOG, DIN PARTNER FÖR 
AUTOMATISKA LAGER- OCH 
DISTRIBUTIONSLÖSNINGAR! 

VI BIDRAR TILL EFFEKTIV LOGISTIK 
OCH TRYGGHET SOM GER DIG 
FÖRSPRÅNG I KONKURRENSEN,  
IDAG OCH IMORGON!
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I flertalet branscher och företag som sysslar med 
produktion, montering etc, brukar försörjningen av 
varor och tjänster ställas i fokus och kunna identifieras 
som en av företagets kärnprocesser, inte minst därför 
att kostnadsandelen relativt totala produktionskostnad-
erna, eller gentemot omsättningen, är så hög jämfört 
med alla övriga kostnader. 

Professionellt leverantörsval fokuserar på inköparens nyckelroll - leverantörsvalet i 
sig samt hur inköparen skapar ett professionellt inköpsavtal med högt värdeinne-
håll. Sourcing, dvs. val av leverantör, utgör därmed en väsentlig uppgift för inköps- 
och produktionsledningen. Detta val har två huvudkomponenter, dels om man ska 
arbeta med en eller flera leverantörer för ett artikelnummer/grupp, dels sourcing-
formen som sådan.

I vissa givna situationer är enleverantörsvalet ett noggrant, naturligt och frivilligt 
val som bygger på ekonomisk och teknisk analys för att skapa en optimal leve-
rantörsförbindelse. I andra fall är det snarare slumpen eller traditionen som är orsak 
till detta val. Men enleverantörsval kan också åstadkommas av interna monopol 
eller samhällsmonopol, som helt enkelt undanröjer inköpsledningens alternativ.

Huvudmönstret för många företag är att man bör använda sig av två leverantör-
er i många situationer, t ex för köp till produktion, köp av datorer osv. Med två  
leverantörer skapar man trygghet, konkurrens, alternativ, samt dessutom en bät-
tre insikt i kostnadsuppbyggnad etc. Inköpsledningen kan välja mellan olika vari-
anter av tvåleverantörsvalet, som beroende på enskilda förutsättningar ger olika 
positiva och negativa konsekvenser. Dessa varianter bygger antingen på att dela 
upp köpvärdet för ett artikelnummer på två leverantörer, eller att arbeta med en 
leverantör, med möjlighet att växla in en kompletterande leverantör vid behov, dvs. 
Parallel sourcing, en mycket stark sourcing strategi.

Effektivisering av 
försörjningskedjan
med Logma-matrisen

Flerleverantörsval är relativt ovanliga, helt enkelt därför att volymerna sällan räcker 
till för att fördelas på flera leverantörer. Transaktionskostnaderna blir för höga. 
I vissa situationer är dock tre leverantörer värd den extra transaktionskostnaden, 
exempelvis vid instabila marknader eller vid stora köp av generiska produkter.

Vi kan sortera anskaffningsbehoven (inköpssortimentet) på olika sätt, beroende 
på det syfte vi har. Vanliga sorteringar som vi gör är indelningar i köpområden, i 
materialorienterade begrepp, efter strategiskt, kritiskt innehåll samt efter volym-
värden eller liknande värdebegrepp. Positionering av inköpssituationer ger en bas 
för förändringar av ansatsen, från taktisk/operativ till strategisk inriktning, vilket 
underlättar prioriteringar och metodval. Två väsentliga frågor har utvecklats inom 
forskningen på senare tid:
 Hur nära involverad behöver (bör) leverantören vara med oss?
 Hur verksamhetskritiskt är egentligen köpet?

Med värdeökning tänker vi ofta på adderat värde genom företagets förädlingspro-
cess. Men värde kan även tillskapas på andra sätt, exempelvis inom en strategisk 
allians. Alliansen genererar värde genom en förbättring av konkurrenskraften hos 
parterna i alliansen gentemot andra aktörer, och värdeökningen ligger sedan till 
grund för en senare fördelning mellan parterna. Exemplet med alliansen visar också 
hur relationen samtidigt innebär både samarbete och konkurrens. Även integrativa 
förhandlingsstrategier ger möjligheter till att skapa ökat värde till medverkande 
parter. Med större öppenhet mellan aktörerna kan mer gemensamma, samfällda 
eller egna värden utvecklas, varvid en större kontraktsyta genereras som bas för ett
större potentiellt utfall för parterna.

Högre volymvärden innebär större fokus på cash flow aspekter, vilket i sin tur 
kräver annan kommunikation än enbart automatiserade transaktioner. Metoder för 
att strukturera riskexponering blir viktiga och därmed även högre krav på marknads- 
exploatering och flexibilitet. Ett aktivt leverantörsval är en väsentlig komponent i 
detta mönster, vilket i sin tur ställer andra och nya krav på kommunikation, sökning-
ar och IT-lösningar. Exempelvis kan en affärsallians användas för att utveckla olika 
mekanismer för ökad koordinering, som bl a. kan ge större utvecklingsinsatser samt 
förskjutningar i värdekedjan, vilket leder till att det strategiska inslaget ökar. Ett 

Av Seth Jonsson
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företags stora internationella verksamhet, och den lokala närvaron i den globala 
strukturen, utgör en särskild styrkefaktor som kan vidareutveckla samarbetet och 
relationsintensiteten (djup och bredd) mellan parterna. Inhemska leverantörer
anses ha en konkurrensfördel, jämfört med internationella leverantörer, på grund 
av lägre extern osäkerhet och därmed bättre möjligheter att använda inköpsstrat-
egier som ger utslag på problemlösning, överföring samt kommunikation.

När en ny partner ska väljas för ett långsiktigt avtal, gäller det att sortera fram 
rätt leverantör. Redan från början kan man stimulera konkurrensen och hitta flera 
alternativ. Man kan t ex börja med anbud från fem leverantörer i ett första skede, 
vilka samtliga får vara med och ”tävla om” en fortsatt plats. I skede två kanske en-
dast ett par leverantörer kvarstår, vilka får kvalificera sig till tredje omgången. Om 
man sedan fastnar för endast en, eller väljer att ha två leverantörer, kan bero på 
flera olika orsaker. En intressant aspekt är t ex om kundföretaget har tillverkning på 
mer än en plats. Då kan säkerhetskravet ge underlag för geografisk parallel sourc-
ing, vilket skickliga producenter använder sig av.

Hitta optimala lösningar via beslutsstödet
För att uppnå effektiva processer för olika kärnområden i företaget, kan man ar-
beta med att koordinera och integrera de aktiviteter som anses tillhöra respektive 
kärnområde. Man kan t ex beskriva ett tillverkande företag i fyra vanliga kärnpro-
cesser: produktutveckling, materialförsörjning, produktsammansättning och kund-
styrning. I en kemisk processindustri förändras rimligen kärnprocessens produkt-
sammansättning till en något mer branschnära term, exempelvis till styrning av 
de kemiska tillverkningsprocesserna. I ett husbyggnadsentreprenadföretag kan mer 
fokus läggas på underleverantörsstyrning och konstruktion.

Identifierade kärnprocesser måste integreras från kunderna/konsumenterna 
bakåt genom det egna företaget och uppströms till leverantörsledet. Med lever-
antörsled menas här såväl strategiskt/kritiska som kritiska leverantörer, men också 
de volymleverantörer som skapar hävstångseffekter i tillverkningsprocessen genom 
höga volymvärden. Volymvärden kan uppstå antingen genom stor köpvolym av ett 
varuslag och/eller genom stor kostnadsmassa.

Inköpta produkter behöver inte uppfattas som strategiska inom företaget, men de har 
ändå stor inverkan på kostnadseffektiviteten i förädlingssteget. Strategiska/kritiska 
produkter är redan genom sin definition av stor betydelse för företaget. Materialförsörj-
ningen blir med detta integrerade perspektiv av så stor vikt att företaget mer eller min-
dre står och faller med hur denna kärnprocess integreras med företagets övriga interna 
och externa aktiviteter.

Genom s.k. network sourcing kan man skapa en kreativ spänning mellan samarbete 
och konkurrens. Det finns också goda exempel på supply chains där leverantörsbasen i 
första hand bygger på relationer av typen armslängds avstånd, och endast på ett fåtal 
partnerskapselement. Detta är inte minst väsentligt när en supply chain har kort var-
aktighet, eftersom intensiva relationer tar tid att bygga upp.

Konkurrens och samarbete är inte varandras motpoler, utan två olika dimensioner 
som är varandras förutsättningar. Icke-konkurrens är inte lika med samarbete. Inne-
hållet i en relation skulle kunna speglas av en yin och yang filosofi där principerna är 
komplementära motsatser, dvs yin skulle utgöra konkurrensen och yang samarbetet. 
Balansen i relationen kan, beroende på jämvikten eller ojämvikten i makt - beroende 
situationen mellan de två parterna, möjligen bli minst lika verkningsfull i ett mer 
konkurrensinriktat utbyte. Utbytesformen blir därmed olika, beroende på hur utbytet 
ser ut. Det direkta valet av kontraktstyp för utbytet mellan parterna blir också beroende 
av utbytet. Vid kostnadskrävande kvalificerade investeringar kan vi utgå ifrån relations-
baserade avtal, inte minst för att minska det opportunistiska agerandet.

Oavsett denna distinktion, har vi skapat en fokusering på integrering av processer över 
olika juridiska och geografiskt belägna parter, försörjningskedjor, samt styrningen av 
dessa. Inom den mycket kapitaltunga processindustrin är det inte bara viktigt, utan t o 
m ofrånkomligt att produktionsprocessen skall gå störningsfritt och att försörjningen 
inte får mankera. Här känner sig verkligen inköpsenheten som den ”förlängda armen” 
till produktion.
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Styrning utifrån integrerade kärnprocesser
Processindustrin har mycket kostsamma investeringar i såväl maskiner som bygg-
nader, men också i regelbundet förebyggande underhåll. Inköpsenhetens medver-
kan i dessa aktiviteter blir därmed tydligare och mer frekvent och kanske också mer 
naturlig än i andra branscher.

Högsta ledningen är ibland mån om att inköpsspecialisterna måste delta i in-
vesteringsköp, helt enkelt för att de anses som den mest professionella kommers-
iella resursen i företaget. Ett flertal produktionschefer visar ett beroende och en 
förnöjsamhet med att ha en inköpsspecialist vid sin sida för olika typer av invester-
ingsbeslut. Detta är särskilt tydligt i processindustrin, men även i företag som räk-
nas till serieproduktion kan man se en liknande inställning att inköpschefen upplevs 
tillföra viktig kompetens för olika investeringsbeslut.

Global sourcing utgör en fantastisk potential även för svensk industri för att hitta
professionella, kostnadseffektiva leverantörer som gör industrin betydligt konkur-
renskraftigare. Men global sourcing måste samtidigt sättas in i ett annat perspektiv: 
de stora svenska företagens globala produktionsmönster, land för land och totalt. 
Global sourcing kan alltså ge många nya fördelar, men är också krävande och om-
välvande, det krävs även intern integration för att dra nytta av strategin.
Valet av leverantörer måste integreras i den totala frågeställningen inom företaget:

(1) Var kan vi tillverka? 
(2) Var har vi våra kund- och leverantörsmarknader?
(3) Var har vi basen för vår inköpssamverkan och för vår produktstruktur?

En global leverantörsbas byggs inte upp i en handvändning. Men den skapar en
världsomspännande leverantörskompetens, en global kunskapskälla för att lära från 
och dela kunskap med, samt inte minst viktigt, en riskbalansering och hävstång på 
global basis. Härigenom fås snabb teknologisk landvinning, stark konkurrens, värld-
somfattande möjligheter och fokus på kärnkompetens.  

SETH JONSSON

Seth Jonsson är ekonomie dok-
tor inom inköp och inköps-
förhandling från Linköpings 
Tekniska högskola och
har arbetat länge med inköps-
frågor i teori och praktik; 
varmed han även utvecklat 
Logmamatrisen (Logma =
Logistics Management). Han 
arbetar i nuläget i första hand 
för KTH, men också som utbild-
ningskonsult för olika företag 
och organisationer. 
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Behöver du en lager- och logistikpartner?

Vi erbjuder:

Se mer på www.scandsc.se eller kontakta oss på 0470-645 00 eller info@scandsc.se

Lager i alla temperaturzoner

Kundordersammanställning

Transportsamordning

Crossdocking/omlastning
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Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för 
att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, 
större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit 
det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det 
blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel 
genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi 
även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, 
är för oss givet. 
   Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? 
Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits.

Vi lovar guld 
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”	  Lagerkonceptet	  vi	  har	  tagit	  fram	  3llsammans	  med	  Element	  
Logic,	  med	  deras	  AutoStore	  och	  EWMS,	  är	  avgörande	  för	  vår	  
låga	  kostnadsnivå	  –	  och	  ger	  oss	  stora	  konkurrensfördelar!”	  

Geir	  Nielsen,	  Lagerchef	  XXL	  Sport	  &	  Vildmark	  

”Produk3viteten	  för	  hela	  lagret	  visar	  en	  ökning	  på	  30%.	  Vi	  tog	  
bort	  flaskhalsar,	  har	  fåK	  högre	  kvalitet,	  ökat	  leveransprecisionen	  

sam3digt	  som	  vi	  seK	  en	  väsentlig	  ökning	  i	  plock-‐	  och	  
packeffek3vitet!”	  	  

Pål	  Asbjørn	  Vindegg,	  COO	  KompleF	  

EK	  effek3vt	  lager	  bidrar	  3ll	  låga	  priser	  hos	  den	  starkt	  
växande	  sportkedjan	  XXL	  Sport	  &	  Vildmark	  

Nordens	  största	  e-‐handelsplats,	  Komple3	  Group,	  
plockar	  snabbt	  -‐	  med	  robotprecision	  -‐	  i	  sin	  AutoStore	  

Din	  internlogisHk	  är	  en	  avgörande	  faktor	  för	  framgång	  
Element	  Logic	  har	  effekHva	  lösningar	  som	  hjälper	  dig	  aF	  prestera	  
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Om kreativitet uppfattas som “the moment 
of imagination” så kan innovation uppfat-
tas som processen att ta denna kreativa idé 
och göra den praktiskt genomförbar och 
värdefull. Detta innebär att innovationer 
kan genomföras i både små och stora före-
tag. Entreprenörskap, däremot, brukar kän-
netecknas av att innovationer genomförs 
med starkt begränsade resurser och det är 
den innebörden som används här.

 Nike rankades som världens mest inno-
vativa företag 2013 enligt det amerikan-
ska affärsmagasinet Fast Companys årliga 
ranking. Nikes vd Mark Parker betonar vik-
ten av att tänka nytt och och ifrågasätta 
gamla rutiner. 

Stora företag anses dock ofta ha lätt att 
förlora sin innovationsförmåga och Mark 
Parker påpekar: ”En av mina farhågor är 
att bli ett stort, förstoppat och byråkratiskt 
företag som är nöjt med sin framgång. 
Företag faller sönder när deras affärsmo-

dell är så framgångsrik att det kväver dem 
som tänker olika och vågar utmana”.

Företagsledare i etablerade företag ser 
ofta turbulens och ”disruptive innova-
tion” som hot och reagerar för att skydda 
verksamheten. Entreprenörer, däremot, 
ser turbulens och ”disruptions” som möj-
ligheter som ändrar spelregler och man 
strävar efter att utnyttja dem snabbt.

Entreprenörer är snabba på att uppfatta 
trender och se nya möjligheter och man 
driver sedan sin idé med stor energi och 
beslutsamhet. 

Idén bör vara unik i någon bemärkelse. 
Det kan gälla att lansera en verkligt in-
novativ produkt, att skapa en bättre eller 
billigare variant av en redan existerande 
produkt eller att anpassa en redan exis-
terande produkt till nya marknader. ICT ger 
stora möjligheter till att utveckla service 
på ett innovativt sätt. Det är t ex främst 
Nikes framgångar på det digitala områ-

det med flera innovativa produkter och 
tjänster som premieras av Fast Company. 
Idag ligger ofta nytänkandet i att utveckla 
en ny affärsmodell för en innovativ til-
lämpning av en eller flera av dessa möj-
ligheter och här har ofta ICT en avgörande 
roll vilket framgår av caseföretagen i den 
här studien.

ägarledda företag
Intresset för familjeägda företag som leds 
och styrs av ägarna har ökat på senare tid 
av flera orsaker. Behovet av kreativitet, in-
novation och entreprenörskap är en orsak. 
Ett annat skäl är att ägarstyrda företag kan 
vara mer långsiktiga än börsföretag som 
ofta blir ”kvartalsstyrda”. Ägarstyrda före-
tag, som t ex Dell, IKEA mfl, visar också på 
ett annat beteende när det gäller innova-
tion, långsiktiga investeringar mm. Många 
anser dessutom att en av huvudorsakerna 
till de många ekonomiska kriserna ligger i 

Kreativitet och 
entreprenörskap i 
ägarstyrda bolag.

bristen på ägande hos företagsledarna. När 
företagen blir stora och ägandet spritt så 
minskar ansvaret. Det saknas direkt kopp-
ling mellan företagsledarnas åtgärder och 
konsekvenserna för dem av åtgärderna 
varför belöningssystemen, t ex med av-
seende på bonus med enbart uppsida, 
borde ses över.

För att studera, analysera och doku-
mentera unika faktorer med ledarskap och 
utveckling i ägarstyrda företag har jag följt 
ett antal företag över åren. Centiro är ett 
första generationens ägarstyrt företag 
som utvecklas väldigt snabbt och anpassar 
struktur och beteende efter detta.

Hans K är ett andra generationens före- 
tag som vänder hot i konkurrenssituat-
ionen till nya möjligheter genom att ut-
veckla sin affärsmodell. 

Pasha Group är ett tredje generationens 
företag som genom kontinuerlig anpass-
ning och utveckling av produkter och tjän-
ster och lansering på nya marknader sett 
möjligheter till tillväxt baserat på en starkt 
värdegrundad kvalitet och etik.

Centiro – första generationens 
familjeföretag
Centiro är ett i hög grad kreativt och inno-
vativt företag inom det snabbväxande om-
rådet för informationslogistik. Företaget 
grundades 1996 av Niklas Hedin som såg 
möjligheter i ett snabbt framväxande in-
tresse för integrerade transportlösningar 
på den svenska marknaden. De första pro-
totyperna och versionerna av mjukvaran 
konstruerades 1994-95. Företaget växte 
snabbt från en till fem medarbetare och 
tog en ledande plats i segmentet för 
avancerade lösningar för transportadmin-
istration och visibilitet på den skandinavis-
ka marknaden. Strategin var att utveckla 
transportörsoberoende mjukvara som 
skulle vara robust och samtidigt flexibel 

nog för att hantera operationer med stora 
krav i en internationell miljö.

2001 kom den första implementeringen 
i Nordamerika och under åren 2001-2005 
var tillväxten stor och stadig. Nya tekniska 
plattformar introducerades och företaget 
omstrukturerades till en modern och ef-
fektiv, processorienterad verksamhet med 
många framgångsrika implementeringar.

Sedan 2006 har man fokuserat på mod-
ern mjukvaruarkitekturer enligt principer-
na serviceorientering (SOA) och händels-
estyrning (EDA). Detta i kombination med 
en mycket stark kundorientering och af-
färsfokus har resulterat i nya kontrakt och 
långsiktiga samarbeten med kunder. 

Från det ursprungliga fokuset på trans-
portorienterade lösningar har företaget 
byggt vidare och inkluderar nu lösningar 
för styrning av supply/demand processer. 
Nya lösningar krävs i en värld som ut-
vecklas allt snabbare med marknader som 
kräver specialisering och integration som 
spänner över system och organisationer. 
Inom det här området har Centiro ett 
mycket fruktbart samarbete med ledande 
kunder, men också med forskare för att ut-
veckla metoder att skapa värde genom fu-
sionen av nya realtidsorienterade teknolo-
gier och nya strategier inom transport och 
supply/demand-kedjor.

Företagets framgång är både diplomerad 
och prisbelönt. Under perioden 2006-2009 
har företaget rankats som ett av Sveriges 
snabbast växande företag (Gasell-före-
tag) av Dagens Industri åren 2007, 2008, 
2009 och 2010. Centiro har idag närmare 
80 anställda och deras lösningar används 
i mer än 65 länder. Företaget har flera 
gånger prisats för sin arbetsmiljö. 2012 
utnämndes företaget till Europas åttonde 
bästa arbetsplats av undersöknings- och 
managementkonsultbolaget Great Place to 
Work. Samma bolag utnämnde 2011 Cen-

tiro till Sveriges bästa arbetsplats och de 
senaste tre åren har företaget placerat sig 
bland de tre bästa i tävlingen.

Detta är bara början. De senaste part-
nerskapen med företagets kunder byg-
ger på relationer som planeras att vara i 
10-20 år. Fokus ligger här på strategiskt 
värdeskapande och global täckning. Ba-
kom framgången ligger ett metodiskt och 
systematiskt arbete med att skapa en så 
positiv och optimistisk företagskultur som 
möjligt genom att lyfta fram det som är 
bra.

Centiros strategi fokuserar på att an-
satsen till innovation, kundvärdeskapande, 
”organisatorisk hälsa” och företagskultur 
systematiseras så att den vidmakthålls och 
utvecklas också i framtiden.

Hur ska då detta gå till?
Centiro strävar efter att skapa teamkän-
sla och arbetsglädje samt bidra till ökad 
stolthet inom organisationen genom att 
visa uppskattning för väl utfört arbete och 
goda resultat. Företaget har en vinstan-
delsstiftelse, där delar av företagets result-
at delas lika bland de anställda. 

Ledarna spelar en viktig roll i arbetet 
med att skapa kulturen. Man strävar 
efter att hitta rätt och inte leta fel. Man 
värdesätter misstag eftersom man, om 
man sysslar med innovation, måste tillåta 
och uppmuntra misstag. Att våga tänka 
nytt, tänka om och pröva nya vägar är en 
förutsättning för framgång, tillväxt och 
sann entreprenörsanda. Företaget måste 
ha ett innovativt klimat där experiment-
lusta och mod att göra fel sätts i första 
rummet. Humorn är en viktig ingrediens 
för att skapa ett avslappnat klimat där 
alla vågar pröva annorlunda lösningar och 
tänka nytt. 

Centiro Solutions förbättringskultur 
bygger på en positiv och humoristisk stäm- 

Vid diskussioner om hur dagens ekonomiska kriser och lönsamhets-
problem ska lösas så kommer ofta orden kreativitet, innovation och 
entreprenörskap upp. Det är ord som ofta förknippas med uppstart 
och tillväxt av små till medelstora ägarstyrda företag, men även stora 
företag kan vara innovativa.

Företagskultur och värdegrund som konkurrensmedel

innovation innovation

Av Dag Ericsson

Att våga tänka nytt, tänka om och pröva 
nya vägar är en förutsättning för framgång, 

tillväxt och sann entreprenörsanda.
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ning på jobbet, men också på att skapa 
förtroende och trygghet i teamen. 

Centiros organisationsmodell baseras på 
att man ska leda sig själv och flera med-
arbetare. Det är inte bara ledare som har 
genomgått ledarskapsutbildning och ut-
bildning i nya affärsmodeller, kultur, syn-
sätt och metoder. Det är viktigt att skapa 
en stark företagskultur för att få männis-
kor att tro på visionen och göra den till sin 
egen. Då kan de genom sin egen verksam-
het och påverkan utveckla sig själva och 
kollegorna till nya nivåer.

Företaget är innovativt inom samtliga 
fyra områden som nämnts ovan; man ut-
vecklar nya produkter och tjänster kon-
tinuerligt, man utvecklar och produktifi-
erar existerande lösningar för att kunna 
standardisera och förenkla produkter, 
man överför existerande produkter till nya 
områden, och man utvecklar nya affär-
smodeller. Centiro är ett starkt värdestyrt 
företag med fokus på medarbetarna som 
drivkraft för utvecklingen. Man uppvisar 
ett nytänkande när det gäller företagskul-
tur och organisationsstruktur som är klart 
innovativt.

Hans K – andra 
generationens familjeföretag
Hans K är verksamt inom möbelindustrin 
som är en i hög grad konkurrensutsatt och 
turbulent bransch. Hans Karlsson, grundar-
en och ägaren, har arbetat i branschen 
sedan 1969 och inom ett globalt företag, 
Universal, sedan 1984.  2002 fick han chan-
sen att köpa ut den skandinaviska delen av 
Universal. Hans K fortsatte först i Univers-
als spår som leverantör av standardiserade, 
enkla och billiga möbler som tillverkats 
i Kina. Under mitten av 2000-talet stod 
det emellertid klart att marknaden för att 
som mellanhand sälja sådana produkter 
skulle försvinna. Företaget måste alltså 

utveckla en ny affärsmodell baserad på 
marknadsföring, försäljning och leverans 
av nischade produkter med högre kund-
värde. Man skulle gå från att sälja enskilda 
produkter till att sälja koncept. Detta är ett 
stort steg eftersom såväl marknadsföring 
och försäljning som försörjningssystem 
måste anpassas. Samtidigt måste man 
anpassa och utveckla företagskultur och 
ledarstil. 

utvecklingen kan sammanfattas på 
följande sätt:

•	 2002-2004 Fokus på Kina, utbyte och 
utveckling av leverantörer.

•	 2005-2007 Fortsatt fokus på Kina och 
återförsäljare, logistik, promotion artik-
lar och framgång med key accounts och 
standardprodukter.

•	 2008 Fokus på konsumenter, recession, 
företaget lämnar marknaden för stan-
dardprodukter, nya affärsmodellen bör-
jar växa fram.

•	 2009-2010 Ökad fokus på konsumenter, 
från artiklar till kollektioner.

•	 2011-2012 Ökad fokus på konsumenter 
och selektiva återförsäljare, kollektioner  
till ”branded collections”, reklam i ut-
valda magasin, information på internet.

Visionen formuleras som: ”Hans K shall 
be one of the leading furniture distributors 
in Northern Europe, based on consumer 
insight in relation to design, function and 
flexibility without any compromises in re-
lation to quality and service”. 

Affärsstrategin beskrivs konkret i do-
kumentet ”Demand Flow – flödesprocess 
från idé till konsumentprodukt”. Genom-
förandet tar sig uttryck i konkreta grän-
söverskridande team som arbetar mycket 
balanserat och samstämt. Organisationen 
beskrivs som en ”productive borderless or-

ganisation” som innefattar ett antal part-
ners (bland annat högskolor och trend-
institut), konsumenter, återförsäljare och 
leverantörer. Företaget har en konkret 
utformad ”Design Matrix for the Product 
Creation Process”. Matrisen bygger på en 
beteendeorienterad segmentering i tre 
konsumentgrupper – Innovator, Trendy 
och Adapter – samt tre designgrupper – 
Contemporary, Nordic och Classic. Företag-
ets nyckelord är ”Flexibility, Quality, Design, 
Function and Service”.

När företaget tog beslutet att gå från en 
push- till en pullmodell inleddes arbetet 
med en ny affärsmodell baserad på DCM-
synsättet. Företaget såg detta som en möj-
lighet, men också som en nödvändighet 
för att undvika problemen med en förs-
vinnande marknad för standardproduk-
ter. Under denna period ökade därför 
konsumentfokus ytterligare. Flera projekt 
genomfördes för att ta fram nya produkt-
idéer. Produkterna fick en rad smarta lös-
ningar baserade på konsumentinsikt. 

Konsumentinsikt skapades genom bland 
annat ingående studier och observation 
hemma hos konsumenter. Ansatsen var 
baserad på ”empatisk design-modellen”.

Skiftet av affärsmodell ledde också till 
förändringar både av organisation och be-
teende. 

Studentgrupperna lämnar sin rapport 
till en processinriktad grupp, med repre-
sentanter från företagets olika avdelningar 
och externa designers. Baserat på vad som 
kom fram vid studenternas presentation 
och riktlinjer i produktplattformen, fick de-
signerna ta fram idéer. Men de var tvungna 
att arbeta med förutbestämda material 
och färger, för att säkerställa att möblerna 
passar ihop och går att tillverka. 

Den ovan nämnda Demand Flow-strate-
gin, Design-matrisen och teamen får stor  
betydelse för att bygga upp en flödesori-

enterad och flexibel virtuell organisation, 
där olika aktörer bidrar med sin specifika 
kunskap när den efterfrågas.

I en sådan ”lös” och kreativ organisation 
får företagskulturen stor betydelse för att 
hålla ihop och styra agerandet. Företags-
kulturen används som ett kitt och styr-
medel för att skapa ett sammanhängande 
och koordinerat beteende. Konsumentpro-
jekten gav många uppslag till förbättring 
av existerande produkter, men också skap-
ande av nya, innovativa lösningar. Detta 
innebar att företaget gick från att vara 
enbart ”demand driven” till att också bli 
”demand driving”. Man tillfredsställer inte 
bara konsumenternas explicita önskningar 
och krav utan också de implicita.

Att skapa genuint innovativa produkt-
er och bygga verksamheten runt dem är 
svårt på flera sätt. Produkterna avviker från  
existerande mönster och tänkesätt vilket 
innebär ett nytänkande  för konsumenter 
och återförsäljare. Marknadsskapande in-
novationer är också svåra att introducera 
eftersom det inte existerar några accept-
erade kriteria för bedömning av mervärde. 
Det finns inga vedertagna definitioner av 
kvalitet eller värde. Inledningsvis säljer 
man en idé som de flesta inte förstår 
varför konsumenterna blir avvaktande 
och efterfrågan blir osäker. Krav på ökad 
flexibilitet och kortare ledtider medför att 
också försörjningskedjan måste utvecklas 
och anpassas. Osäkerheten i efterfrågan 
leder alltså till att såväl struktur som led-
ningssätt måste förnyas vilket är en om-
välvande förändring. 

Det första steget på denna långa 
resa togs under 2005-2006. Först skulle 
styrelsen förstå och övertygas, sedan skulle 
det interna motståndet – främst från sälj- 
arna och deras marknadskontakter – över-
vinnas och vändas till något positivt. De 
måste fås att ställa upp på övergången 

från att sälja på produkt/pris till att sälja 
på kollektion/värde. Sedan gällde det att 
få med återförsäljarna och få dem att 
hjälpa till att sälja på konsumentvärde. Det 
är, som nämnts, svårt att sälja innovativa 
produkter, mycket säljstöd behövs både i 
butik och via olika media. 

Att utveckla och införa en ny affärsmod-
ell är en lång resa som kräver omfattande 
arbete både med den interna företagskult-
uren och kulturen hos partners. I Hans Ks 
fall rör det sig  alltså om fem till sju år, 
men nu går produktlanseringarna smidig-
are från idé till konsument, kostnaderna 
är lägre och marginalerna mycket högre. 
Företaget ser inte bara ljuset i tunneln 
utan börjar till och med se klart solljus!

pasha group – tredje 
generationens familjeföretag
Det tredje företaget, Pasha Group, är ett 
amerikanskt företag inom logistik- och 
transportbranschen. Företaget är familje-
ägt och har varit verksamt i mer än 70 år. 
Företaget leds nu av den tredje generation-
en och man har alltid haft en starkt värde-
grundad etik och företagskultur. Familjen 
Pasha har inympat sina kärnvärden och 
trossatser i företaget. Vid skiftet mellan an-
dra och tredje generationen formulerades 
värdegrunderna i  ”Vision 2007” som i allt 
väsentligt bygger på den informella före-
tagskultur som vuxit fram under åren. ”The 
Pasha Way” ger basen för att utveckla ”The 
Pasha Code of Conduct” där värdegrunden 
kombineras med ”vision and mission, com-
petitive advantage, celebration of legacy 
and history of success” vilket ger avstamp- 
et för framtiden. Betydelsen av integritet 
i affärslivet för Pasha Groups tidigare och 
framtida framgång betonas.

The Core of Conduct ger riktlinjer för  
dagliga beslut och handlingar. Alla anställ-
da måste acceptera och ställa upp på an-

svaret för att arbeta med högsta möjliga 
etiska standard. 

Företagets kärnvärden 
sammanfattas på följande sätt:

ExcEllEncE - We are committed to world-class 
customer service and quality as we excel for 
the mutual success of our clients, employees, 
and partners. Our professionals are customer-
driven and continually add value to our ser-
vices whenever it benefits our clients. We are 
committed to working toward continual im-
provement in everything we do.
HonEsty and IntEgrIty - Our business is based 
on long-term relationships that require ut-
most trust. We require honesty and integrity 
in everything we do. We are accountable to 
our customers, owners, suppliers, and fellow 
employees. We do what we say we are going 
to do.
InnovatIon - We always think outside the box to 
provide the best solutions for our clients. Our 
best solutions often evolve from discussions 
across different divisions and with our many 
strategic partners. The breath of our resources 
fosters uniquely innovative thinking and re-
sults.
tEamwork - We realize that every employee is 
integral to the success of the company and 
strive to promote teamwork across divisional 
lines for the benefit of our customers. We 
also value our relationships with our strate-
gic partners and recognize their importance in 
delivering solutions to our customers.

Företaget har sedan 1947 levererat inno-
vativa transportlösningar till sina kunder 
med  huvudfokus på kvalitet. Pasha Group 
har successivt byggt ut sitt tjänsteutbud 
och omfattar nu fem operativa enheter; 
Automotive, Maritime, Relocation, Trans-
portation Services och Logistics. Man har 
också gått in på nya marknader. ›››

innovation innovation

Det är viktigt att skapa en stark företagskultur 
för att få människor att tro på visionen och 
göra den till sin egen.
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innovation innovation

Specialister på inköp och logistik

ValueOne AB | Augustendalsvägen 7 | Box 1116 | SE-131 26 Nacka Strand
Tel. +46 702 19 13 66 | info@valueone.se | www.valueone.se

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med supply chain, inköp och logistik 
i ledande befattningar i globala organisationer.

Vi hjälper våra kunder med:

• Rekrytering

 

av personal

 • Resurs/kompetenskonsulter vid projekt,vakanser och arbetstoppar
     • Utveckling

 
och

 
effektivisering

 
av

 
er

 
supply

 
chain/inköp/logistik

Med kompetens och erfarenhet erbjuder vi enkla lösningar.

›››  Företaget strävar efter att bli ledande när 
det gäller att skapa kundanpassade, kost-
nadseffektiva och lönsamma, värdeökande 
tjänster åt sina kunder genom integration 
av Pasha´s nätverk av globala logistiken-
heter och kapaciteter hos partners. Med-
arbetarna känner stolthet över förmågan 
att förutse, snabbt svara på och utnyttja 
förändringar och möjligheter i marknaden. 
Genom snabba beslut och strukturell flexi-
bilitet kan man presentera innovativa lös-
ningar för sina partners och hjälpa dem till 
framgång. I the Pasha Mission betonas att 
man fortsätter att bygga på den nedärvda 
passionen för kvalitet och service och att 
man strävar efter att i alla hänseenden 
vara ”a responsible corporate citizen”.

Visionen är att vara ”The choice of worl-
wide logistics buyers”.

Pasha Group betonar vikten av kontinu-
erlig tillväxt för att säkerställa företagets 
långsiktiga överlevande och förmågan att 
fullgöra sina åtaganden mot kunderna. 
Tillväxt är också viktigt för att skapa en in-
tern stabilitet och karriärmöjligheter för de 
anställda. Tillväxten ska uppnås genom att 
utveckla tjänsteutbudet på kärnmarknad-
erna, utveckla nya erbjudanden och ut-
veckla nya marknader. Pasha Group strävar 
efter excellence och etik och integritet är 
basen för alla framgångsrika relationer. 
Företaget har utvecklats mycket starkt ge-
nom utvidgning av tjänsteerbjudandet och 
lansering på nya marknader. Framgången 
ligger här i en mycket stark värdegrundad 
företagskultur som levt och vidareutveck-
lats under tre generationer.

En av de främsta drivkrafterna för kon- 
kurrenskraft, tillväxt och framgång är 
företagets förmåga att integrera kärn-
kompetenser från olika avdelningar för att 
leverera innovativa resultat till kunderna. 
Dessa lösningar är svåra för andra företag 
att imitera och ger företaget ett konkur-

rensmässigt övertag. Man strävar efter att 
uppmuntra synergier i företaget och söka 
nya möjligheter att utnyttja hävstångsef-
fekten i integrerade tvärfunktionella team.

Pasha Group har en stark, ”agile” och 
processorienterad organisation som proak-
tivt drar fördel av förändringar och utnyt-
tjar nya möjligheter på marknaderna.

Företaget fortsätter att bygga på sin 
långvariga grundsyn att basera tjänsterna 
på kundvärde och att överträffa kundernas 
förväntningar. Lösningarna är praktiska 
men kombinerar ändå det bästa av dagens 
teknologi med mångårig erfarenhet av att 
hantera fysiska lager. Ett kännetecken för 
Pasha Group är att tjänsterna är baser-
ade på ”hands on” erfarenhet på de olika 
marknaderna och lösningarna är utfor-
made med speciell hänsyn till hur produk-
terna ska hanteras i olika miljöer.

Som de flesta andra anser Pasha Group 
att personalen är den viktigaste resursen 
och nyckeln till företagets framgångar. 
Men man gör också något åt det och 
strävar efter att alltid skapa resurser så att 
medarbetarna kan leva upp till sina egna 
ambitioner och mål. Ett positivt resultat 
av den kontinuerliga tillväxten är att det 
skapas nya arbetsmöjligheter för de redan 
anställda så att de kan utvecklas profes-
sionellt. Framgångarna gör det också lätt 
att skaffa extern arbetskraft vilket gör 
det möjligt för företaget att skapa både 
djup och bredd när det gäller serviceerb-
judanden. Man har ett ledningsteam som 
mycket aktivt arbetar med att inspirera 
kreativitet, innovation och teamwork för 
att transformera visioner och strategier till 
konkret handling.

Man strävar efter att vara steget före 
konkurrenterna genom att kontinuerligt 
utveckla nya och bättre tjänster och ska-
pa ytterligare mervärden för existerande 
kunder. Detta främjar och utvecklar lång-

siktiga relationer och partnerskap. Den 
ömsesidiga framgången med existerande 
kunder gör det möjligt att skapa en differ-
entiell konkurrensfördel på marknaden och 
underlättar anskaffandet av nya kunder. 
Man vårdar också och utvecklar strat-
egiska allianser som ytterligare förbättrar 
tjänsteutbudet och skapar mervärde för 
kunderna.

Företaget arbetar också proaktivt med 
förvärv och joint ventures som kan under-
lätta tillväxten, vara ekonomiskt fördelak-
tiga och som, framförallt, passar in i före-
tagskulturen.

Sedan mitten av 1990-talet har Pasha 
Group upplevt en mycket snabb tillväxt 
som kan mätas på olika sätt: antalet nya 
arbetstillfällen, tillkomst av nya profit cen-
ters och globala enheter, liksom ekonomisk 
tillväxt som kan mätas både i intäkter och 
lönsamhet. Även om man håller sig till ex-
isterande framgångskoncept så måste man 
i dagens konkurrenssituation proaktivt 
förnya sig för att förbli konkurrenskraftig 
och bibehålla utvecklingstakten. Under de 
senaste åren har företaget lagt ner stora 
ansträngningar på att förstå och förty-
dliga var man kommer ifrån och värdera 
de viktiga ingredienser som är nödvän-
diga för fortsatt framgång. Man har in-
vesterat i verktyg och infrastruktur, men 
varit väldigt noggrann med att inte störa 
företagskulturen som bygger på bestän-
diga familje- och företagsvärden. Man har 
strömlinjeformat marknadsansatsen både 
funktionellt och organisatoriskt och ser 
fram emot de kommande åren med tillför-
sikt.

analys och diskussion
I ägarstyrda företag består ofta den första 
fasen i att grundaren får en unik idé base-
rad på någon av ovannämnda möjligheter. 
Niklas Hedin säger: “It all started with one 

innovative idea and a passion for creative 
solutions within logistics”. Hans Karlsson 
grundidé var att omvandla företaget från 
en byråkratisk, hierarkisk och inte särskilt 
innovativ kugge i en global koncern till ett 
familjeägt, kreativt och entreprenörsorien-
terat företag. Pasha Group startades 1942 
då George W. Pasha II började med att ord-
na lagerutrymmen för privatägda fordon 
åt personal som arbetade utomlands un-
der andra världskriget. Detta ledde senare 
till mer omfattande hanterings- och logis-
tikverksamhet för nya och begagnade for-
don där unikiteten låg i den nära kontakt-
en och samspelet med kunderna.

Win/win i utvecklingsbara nätverk
När ägare och företagsledare försöker ta 
sina företag till nästa nivå i den konkur-
rensintensiva globala ekonomin och möj-
liggöra ett generationsskifte så måste de 
kunna hantera en hel uppsättning av färdig- 
heter – från strategiutveckling, finans-
analys, team building till nätverksbygg-
ande och förhandling. De måste kunna 
utnyttja affärsmöjligheter, vända utman-
ingar till strategiska fördelar och fortsätta 

bygga upp intäkter, vinst och tillväxt under 
kommande år. De måste kunna bygga en 
bro från var de är idag till var de vill vara  
i morgon. De måste fokusera på tillväxt,  
ledarskap, organisationsutveckling och fin-
ansiell styrning.

Som ägare spelar de en central roll i att 
sätta – och uppnå – företagets långsikt-
iga strategiska mål. De måste definiera 
syfte, vision och mål för företaget och för 
vitala samarbetspartners samt klargöra 
strategins roll i att uppnå gemensamma 
konkurrensfördelar. Exemplen visar att 
förmågan att skapa en win/win-situation i 
livskraftiga och utvecklingsbara nätverk är 
avgörande för framgång. De faktorer som 
inverkar på nätverkets förmåga att behålla 
och utveckla sin strategiska fördel måste 
analyseras och definieras. Utvecklingen av 
branschstrukturen och hot och möjlighet-
er från omvärlden som påverkar lönsam-
heten måste tas i beaktande. Man måste 
förstå omgivningen och nätverkets starka 
och svaga sidor i relation till omgivningen 
och utveckla en livskraftig affärsmodell 
som omfattar såväl långsiktiga som kort-
siktiga mål. 

Företagskulturen som 
konkurrens- och styrmedel
Detta är faktorer som omfattas av den 
traditionella synen på management, men 
analysen av caseföretagen visar att den 
måste kombineras med en annan typ av le-
darskap där skapandet av en unik företag-
skultur är nyckeln till bestående framgång. 
För att få en bestående och hållbar förän-
dring krävs inte enbart tekniska förän-
dringar och strategiska beslut om nyut-
veckling och innovation. Det krävs också 
anpassning av organisation, företagskultur 
och ledarskap. Samtliga företag visar stor 
skicklighet i detta. 

Det inledande stadiet i caseföretagens 
utveckling domineras av den kreativa pro-
cessen, som man inte kan styra utan bara 
underlätta och stödja. Agerandet kan bara 
i väldigt begränsad utsträckning planeras, 
organiseras, utbildas och kommenderas 
fram. Detta är ett känt faktum från ”kreati-
va industrier” som mode, konst, arkitektur, 
film, musik, design m fl och borde beaktas 
mera i ledarskapsutbildning och organisa-
tionsutveckling. Caseföretagen är mycket 
framgångsrika när det gäller kreativt 

För att få en bestående och hållbar förändring 
krävs inte enbart tekniska förändringar och 

strategiska beslut om nyutveckling och innovation.
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systembolaget inför ny sortimentsmodell med kunden i fokus

samarbete såväl med leverantörer som 
kunder. Co-creation är ett nyckelbegrepp. 
De anställda har en genuin förståelse för 
och kontakt med kunden i det dagliga ar-
betet. Detta betyder att en stark och tyd-
lig företagskultur har mycket stor betyd-
else för agerandet i försörjningskedjan i 
allmänhet och speciellt i kundmötet.

alltid med fokus på kunden
Centiro talar om ”people driven” som mant- 
rat för kundinsikt som förs vidare i arbetet i 
teamen.  Hans K betonar konsumentinsikt, 
nära relationer och partnerskap med leve-
rantörer och återförsäljare som viktiga fak-
torer i skiftet från push till pull. Man bygg-
er en företagskultur kring arbetet enligt 
Demand Flow- modellen. Pasha Group har 
ett mycket starkt fokus på kundvärde och 
har därför behov av att detta genomsyrar 
kulturen i den växande organisationen.

Företagskulturen är den informella, in-
tuitiva sidan av företaget och återspeglar 
den anda eller det klimat som utmärker 
organisationen. Företagskulturen består av 
informella värderingar, normer och regler 
som har byggts upp över tid och blivit 
företagets ”själ”. Den första generationens 
inflytande känns väldigt tydligt och mani-
festeras i ”the Pasha Way” och ”the Pasha 
Code of Conduct”. Trots att företagskul-
turen är implicit så blir den på detta sätt 
mycket konkret och handfast. ”Code of 
Conduct” beskriver hur den enskilde med-
arbetaren ska tänka, reflektera och agera, 
utan att detta behöver formuleras i ex-
tremt utförliga manualer och handböcker. 
Det är dock tydligt att regler och riktlinjer 
förtydligas med företagets ökande storlek 
och geografiska tillväxt.

Att känna var företaget kommer ifrån, 
dess rötter och vad man står för är det vik-
tigaste för att lyckas i Pasha Group. Med-
arbetarna utvecklas till kulturbärare som 

lever och förstärker kulturen i sitt dagliga 
arbete. Pasha Group karaktäriseras av ett 
visst sätt att tänka och handla, speciellt 
med avseende på etik och kvalitet. På en 
allt snabbrörligare arbetsmarknad är det 
ett viktigt instrument för att få medarb-
etare att stanna kvar och vilja utvecklas i 
koncernen.

management vs. leadership
Av caseföretagen framgår att distinkt-
ionen mellan management och leadership 
är viktig och att båda ansatserna behövs 
i ett företag. Lite förenklat kan man säga 
att management är inriktat på inre effek-
tivitet eller produktivitet, att bevara det 
nuvarande och hålla kursen, att skapa ord-
ning och reda, styra och kontrollera män-
niskor. Leadership, å andra sidan, är mera 
inriktat på att skapa förändring, öppna 
upp för nya möjligheter, att ange färdrikt-
ningen och inspirera och entusiasmera 
människor. 

Managers mål härrör från verksamhet-
ens övergripande strategier snarare än från 
deras egna önskemål, de ser till att ”jobb-
et blir gjort”, de strävar efter att behålla 
stabila och inövade arbetssätt, de undviker 
risker. Leaders däremot, anammar egna, 
personliga mål och har en väldigt aktiv in-
ställning till hur målen ska definieras och 
uppnås, de söker potentiella möjligheter 
och belöningar som ligger runt hörnet, de 
inspirerar de anställda och eldar på den 
kreativa och innnovativa processen med 
sin energi och entusiasm.

Vissa analogier kan dras med hur mili-
tära strukturer byggs upp och hanteras i 
fredstid jämfört med krigstid. I fredstid kan 
man arbeta med det som generellt kallas 
management som har byggts upp under 
historien både i praktisk tillämpning och 
teoretiskt. Hierarkier, “chain of command” 
och “span of control” är kända begrepp 

från klassisk organisationsteori liksom för-
litandet till rutiner och standardiserade 
processer. I krigstid bygger det militära 
agerandet snarare på leadership, dvs den 
övergripande målsättningen (command-
ers intent) skall vara kristallklar, men se-
dan agerar man enligt eget omdöme inom 
givna riktlinjer och begränsningar. 

US Navy Seals ägnar mycket tid åt ”lead-
ing and creating opportunities in chaos”. 
”Innovating in chaos” är ett nyckelbegrepp 
för ledarskap i Navy SEAL. Nyckelord är 
”Expect chaos, be ready for chaos, and 
learn to lead in chaos”. Utbildning, trän-
ing och skapandet av en kåranda som ger 
stolthet och ”själ” är grundingredienserna 
för framgång. US Marines motto: ”The Few, 
the Proud, the Marines” är ett uttryck för 
samma inställning.

Samma strävan återfinns i samtliga case- 
företag och tar sig uttryck i såväl explicit 
som implicit agerande. Det är särskilt tyd-
ligt i Centiro och the Pasha Group att man 
strävar efter att skapa en ”själ” och unik 
företagsanda som påminner om dessa elit-
truppers struktur och organisationskultur.

Skälen till olikartat beteende i kaos är 
lätt att inse i militära sammanhang, men 
den är också viktig att förstå i företags-
verksamhet som i ökande grad övergår 
från ett agerande i relativ stabilitet till ett 
agerande i konstant turbulens. I relativ 
stabilitet kan man lita till det traditionella 
management-beteendet, men i turbulens 
måste man inse att motsvarigheten till 
”commanders intent”, dvs företagskultur-
en, blir allt viktigare.

entreprenörens utmaningar
Alla företag behöver både managers och 
leaders, men i stora företag kan det vara 
lättare att separera arbetsuppgifterna. En-
treprenörer måste vara både leaders och 
managers, vilket framgår av fallstudierna. 

Samtliga företag bygger på leadership, 
men detta kommer speciellt tydligt fram 
i Centiro. Man måste skapa en företags-
kultur som ger den nödvändiga friheten, 
speciellt i de tidiga stadierna. Men det 
måste också finnas ordning och reda i 
verksamheten. Man skapar därför en stark 
företagskultur, men också riktlinjer av 
typen Hans Ks “Demand Flow”, “The Pasha 
Way” och “The Centiro DNA”.

Det traditionella sättet att öka effektiv-
itet genom förändringsansatser, baserade 
på top-down, “rationella” bedömningar av 
möjligheter och hot, processinnovationer 
etc, fungerar inte i kreativa industrier. I 
samtliga caseföretag används företag-
skulturen som ett informellt styrmedel i 
motsats till formella policies, budgetar och 
kvantitativa mål. Centiro har, t ex, aldrig 
haft någon budget!

Det finns ett antal faktorer som är 
gemensamma i alla tre företagen:
•	 Närvaron av en eldsjäl som entusiasmer-

ar och driver utvecklingen och skapar en 
företagskultur och anda som kan föras 
vidare över åren.

•	 En otroligt stark kundfokusering byggd 
på kundinsikt och förståelse för kundens 
situation med explicita och implicita be-
hov. Kundnöjdhet följs upp kontinurligt 
och i Centiros fall i realtid.

•	 Ett fokus på att bygga  win/win-förhål-
landen i dynamiska nätverk där såväl 
kunder, leverantörer som andra intr-
essenter ingår. Partnerskap är ett åter-
kommande begrepp och samhällsansvar 
ingår i målbilden.

•	 Förmåga att bygga en organisation 
med samtidig stabilitet och flexibilitet. 
Det gäller att balansera flexibilitet och 
stabilitet vilket görs genom olika team-
bildningar.

•	 Hierarkier och silos har ersatts av tvär-
funktionella och ibland tvärorganisato-
riska team med öppen och fri kommu-
nikation.

•	 En affärsmodell som ger möjlighet att 
skapa strukturell flexibilitet för att fånga 
och ta vara på möjligheter i en turbulent 
miljö.

I en turbulent värld är det viktigt att 
näringslivet hittar nya sätt att träna, ut-
veckla och utbilda såväl managers som 
leaders. Detta sker i flera fall redan och 
caseföretagen är exempel på detta. Entre-
prenören måste kunna hantera de kreativa 
och innovativa – ibland kaosartade - pro-
cesserna som egentligen inte kan styras 
utan endast möjliggöras. Detta kräver en 
annan typ av ledarskap än den traditio-
nella. Detta är också viktigt för universitet 
som måste förstå att traditionella ledarsti-
lar och strukturer, lönsamhetsmått och fi-
nansiella system inte är gångbara i kreativa 
branscher.

Stora, globala och väletablerade företag 
har ofta en tendens att vilja standardisera 
och likrikta processer, rutiner och riktlinjer. 
Detta kan leda till produktivitet och inre 
effektivitet, men också till byråkrati, sämre 
flexibilitet, suboptimering och bristande 
innovationsförmåga. Det gäller att våga 
bryta traditionella mönster. Helhetssyn på 
flöden som går över interna och externa 
silos är en bra start!

Universitet och högskolor kan och bör 
hjälpa till i denna process. Problemet är att 
utbildningen för närvarande är mera inrikt- 
ad på att utbilda managers än leaders. 

Merparten av forskning och utbildning 
fokuseras fortfarande på stora och mogna 
företag och deras problem och möjlighet-
er. Betydligt mera intresse borde ägnas åt 
entreprenörsföretag och deras unika för-
utsättningar eftersom studier av dessa ger 
mycket intressanta uppslag till nytänk-
ande.  

innovation innovation

Dag Ericsson

Företagskulturen består av informella värderingar, 
normer och regler som har byggts upp över tid 
och blivit företagets ”själ”.
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efter att ha tagit över ICas mångsidiga 
lagerlokaler i växjö satsar SSC – Scandina-
vian Supply Chain – på breda och effektiva 
logistiktjänster för regionens företag. 

– Det är sällan man ser en så stor lagerkapacitet i 
alla temperaturzoner, med fryslager, kyllager och 
varmlager, säger Peter Sunesson, vd för SSC sedan 
två år med ett mångårigt förflutet från ICAs logis-
tikverksamhet. 

Ägare av lagerlokalerna är Tribona som hyr ut till 
ICA, som i sin tur hyr ut till SSC. ICA är fortfarande 
kund till SSC och SSC har tecknat förstahandskon-
trakt för två tredjedelar av ytan från den 1 oktober i 
år. Ambitionen är att växa ytterligare.

För Peter Sunesson och övriga 57 anställda i SSC är 
målet att effektivisera logistiken, sänka kostnaderna 
för kunderna och tillsammans med fastighetsägaren 
se till att hela anläggningen är belagd senast 2014.

Brett tjänsteutbud
Utöver lageranläggningen är bredden i tjänsteutbud-
et en av SSCs främsta kännetecken. Idag servas ett 
trettiotal kunder med en rad olika logistiktjänster. 

– Det kan handla om allt från enbart lagerhåll-
ning till en mängd olika transportlösningar och olika 
orderssammanställningar, förklarar Peter Sunesson.

SSC grundades av och ägs till 89 procent av spedi-
tionsfirman Alwex Transport AB som är en samman-
slutning av cirka 100 transportörer som tillsammans 
förfogar över cirka 300 transportfordon. Genom att 
kombinera Alwex transportmöjligheter med Scandi-
navian Supply Chains lager- och logistikhantering 
kan företaget erbjuda ett omfattande utbud. 

positiv utveckling
Trots att konkurrens-en i branschen är tuff, ser Peter 
Sunesson positivt på utvecklingen i framtiden.

– Vi har vuxit från år till år i en långsiktigt positiv 
trend som trotsat lågkonjunkturer. Orsaken är att vi 
hjälper våra kunder att utvecklas och växa utifrån en 
god kompetens och kunskap om rationell lager- och 
logistikhantering.

SSC har dessutom satsat uthålligt på olika mark- 
nadsföringsinsatser under senare år, vilket har bi-
dragit till en ökad efterfrågan på företagets logis-
tiklösningar.  

Christoffer Karlöf

MånGSIDIG LOGISTIK 
MED BAS I VäxJö
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optimering och hur det 
kan stödja sälj- och 
verksamhetsplaneringen (S&OP)

För att sammanfatta så syftar sälj- och verksam-
hetsplanering till att säkerställa att man på bäs-
ta sätt balanserar försörjning med efterfrågan 

och utnyttjar ett företags resurser på ett optimalt 
sätt. 

Det är som alltid många pusselbitar som ska på 
plats för att uppnå en effektiv sälj- och verksam-
hetsplanering. En aspekt som ofta framhålls är att 
det krävs rätt organisering och att företagets eller 
verksamhetens ledning är involverad. Vikten av detta 
kan inte nog betonas, men en annan aspekt som inte 
betonas lika ofta är vikten av att ha rätt verktyg för 
att stödja sin sälj- och verksamhetsplanering. Ofta 
används en kombination av excelark och rapporter 
från ERP system. Problemet är att dessa presenterar 
bara en statisk information och själva framtagandet 
av planer, som så bra som möjligt balanserar försör-
jning och efterfrågan lämnas till användaren. Idag 
finns det otroligt mycket data att tillgå vilket gör det 

väl värt att ta hjälp av moderna optimeringsmetoder 
som omsätter alla data till intelligenta beslut. 

Den här artikeln diskuterar hur just sådana mod-
erna optimeringsmetoder kan revolutionera sättet 
på vilket sälj- och verksamhetsplaneringen hanteras 
och hur dessa metoder kan bidra till att maximera ett 
företags lönsamhet.

optimerings- kontra 
regelbaserade metoder
Ordet optimering används generellt när man pratar 
planering och ibland används det lite vårdslöst för 
metoder som egentligen inte är optimering. Riktiga 
optimeringsmetoder har nämligen två utmärkande 
drag:
1. De är designade för att finna den bästa lösningen 
till det problem som ska lösas.

2. Om den bästa lösningen inte går att finna inom   
 rimlig tid ska metoden vid varje tillfälle visa hur 

långt ifrån optimum vi är, vilket gör det möjligt att 
välja en lösning som är tillräckligt bra.

Detta betyder att skillnaden mot regelbaserade 
metoder (heuristik) är avsevärd. De regelbaserade 
metoderna löser problem enligt en förhandsdefini-
erad sekvens. Man kan säga att de tar genvägar 
för att snabbt hitta en lösning. Men regelbaserade 
metoder hittar sällan den optimala lösningen och de 
berättar inte hur pass långt ifrån den optimala lös-
ningen vi är.

Nya optimeringsmetoder och 
64 bitars operativsystem
Optimering är en teknik som funnits under flera de-
cennier (med optimering menar vi här metoder som 
linjär programmering, heltalslinjärprogrammering, 
villkorsprogrammering m.fl.). Men det är förbättring-
ar inom två olika områden som gjort att optimering 

sedan 5-10 år vinner mark över alternativa metoder. 
Dessa två förbättringsområden är:

1. Utveckling av metoder för att lösa optimerings-
problem. Det finns idag en omfattande forskning inom 
området optimeringsmetoder. Forskare och leve-
rantörer av optimeringsmotorer levererar konstant 
förbättringar avseende prestanda, ofta i storleks- 
ordningen 20-40% per år. 

”För många probleminstanser har algoritmförbätt-
ringar betytt mer än hårdvarutvecklingen för att 
minska lösningstid” – Arne Andersson, Professor vid 
Uppsala universitet inom Computational Science och 
grundare av Trade Extension.

2. Allmän tillgång till 64 bitars operativsystem. Tack 
vare 64-bitars teknologin så kan tillämpningen av 
optimeringsmetoder idag ske helt annorlunda jäm-
fört med tidigare. 64-bitars teknologi innebär att 

Wikipedia definierar sälj- och verksamhetsplanering så här: 

”En väl anpassad sälj- och verksamhetsplanering går igenom kundbehov och 
försörjningsresurser och tar fram aktuella planer för framtiden. Den nya planen 
som tas fram fokuserar på förändringar som skett utifrån den tidigare lagda 
planen. Sälj- och verksamhetsplaneringen stöder ledningen så att den får en ökad 
förståelse för hur företaget uppnår sin nuvarande prestation. Dess primära fokus 
är på framtida aktiviteter och resultat, inte på historia. Företag som har en inte-
grerad affärsprocess använder sälj- och verksamhetsplaneringen för att följa upp 
genomförandet av företagets strategier”. 
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MRP and MRPII, as well as the planning modules in current 
APS and ERP systems, are actually sets of heuristics. While heuristics, 
like those prescribed by MRP and MRP II, were necessary in the past 
due to lack of computational power to solve complex op timization 
models, this is no longer true. Better production plans could be ob-
tained by optimization over more powerful mathematical programming 
models, usually integer programming models” 

– Laurence A. Wolsey, Professor at Catholic University of Louvain, Mathematical Engineering.
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det inte längre finns några begränsningar för min-
nesallokering och hur stor en optimeringsmodell kan 
tillåtas bli. I praktiken betyder detta att där vi tidig-
are var tvungna att använda statisk och aggregerad 
data, kan vi idag använda detaljerad och dynamisk 
realtidsinformation. Detta öppnar upp helt nya an-
vändningsområden med stor potential. (Marc Sevaux 
or Pochley).

Med detta konstaterat kanske vän av ordning ändå 
frågar sig: Vad spelar allt detta egentligen för roll för 
mig i mitt dagliga jobb som planerare? Svaret är att 
det spelar en otroligt stor roll.

exempel: Bröd eller tårtor?
För att exemplifiera detta ska vi titta på ett myck-
et enkelt exempel som tydligt belyser hur snabbt 
ett planeringsproblem blir tillräckligt komplext för 
att dra nytta av optimering. I exemplet nedan är vi 
bagare som ska bestämma hur många bröd respe-
ktive tårtor vi ska baka för att maximera vår vinst 
under en aktuell dag. Följande villkor gäller:

Om vi analyserar situationen så ser vi att det inte 
finns tillräckligt med mjöl och socker för att baka 45 
bröd och 25 tårtor. Vi behöver därför bestämma oss 
för vilken del av efterfrågan vi ska möta respektive 
inte möta. Låt oss diskutera hur några av de vanlig-
aste planeringsmetoderna attackerar detta problem 
och därefter se vad som händer när vi använder opti-
meringsmetodiken.

MRP (Material & Requirements Planning), är idag 
en mycket vanlig planeringsmetod som finns i alla 
ERP-system. MRP skulle i detta fall skapa två till-
verkningsförslag på 25 bröd och 20 tårtor. Samtidigt 
skulle planerarna få larm om att det finns en brist på 
ingående material (mjöl och socker). Men det är helt 
upp till planerarna att själva justera kvantiteterna på 
tillverkningsförslagen så det blir en realistisk plan.

APS (Advanced Planning & Scheduling), är idag 
mycket vanliga som tilläggssystem till ERP-system 
och arbetar oftast vidare med de tillverkningsförslag 
som skapats av MRP. Den stora fördelen med APS 
jämfört med MRP är att den förra klarar av att titta 
på både kapacitets- och materialbegränsningar på 
samma gång. I fallet ovan kommer därför antingen 
efterfrågan på bröd eller tårtor att mötas (vilken 
som möts respektive inte möts måste man själv 
bestämma via en på förhand definierad prioritering). 
Det finns två stora nackdelar med APS och det är att 
systemet inte självt kan räkna ut vilken efterfrågan 
som är mest lönsam att möta samt att APS systemet 
är låst vid den kvantitet som MRP räknat ut. I verk-
ligheten är det ofta bäst att leverera både bröd och 
tårtor, men för att kunna göra det så måste ju de 
kvantiteter som MRP räknat ut ändras.

Optimering, en optimeringsmodell angriper prob-
lemet på ett annorlunda sätt. Det finns en målfunk-
tion som beskriver vad man önskar styra mot. Mål-
funktionen i detta enkla exempel omfattar endast 

lönsamhet, men kan naturligtvis också ta hänsyn till 
att kunder och artiklar behöver differentieras för att 
vi ska få en plan som fungerar i verksamheten. I til-
lägg till målfunktionen definieras också alla de be-
gränsningar som man måste ta hänsyn till för att få 
en realistisk plan. 

Med detta gjort undersöker sedan optimer-
ingsmotorn alla de tillåtna lösningar som finns tills 
man med säkerhet kan säga vilken lösning som är 
bäst.

Nyttan av optimering?
Detta var ett mycket enkelt exempel och det är lätt 
att inse hur mycket mer komplext detta blir i en 
verklig planeringssituation, med alla de begränsnin-
gar och beroenden som finns. Mer komplext betyder 
också att det finns en stor potential i att vid varje 
planeringstillfälle ta fram exakt den plan som på 
bästa sätt balanserar efterfrågan med vår försörj-
ningskapacitet och det är ju just det som är målet 
med sälj- och verksamhetsplanering. Rätt använt kan 
optimering spela en viktig roll och bidra till att:

1. Sälj- och verksamhetsplaneringen fungerar som 
en strategisk och proaktiv process. En process som 
kontinuerligt rapporterar till företagsledningen och 
som aktivt bidrar till att ta fram en försäljnings- och 
försörjningsplan som levererar tillräckligt med intäk-
ter och vinstmarginal.

2. Förenkla och integrera hela planeringen inom en 
verksamhet. Planeringsprocessen i företag är idag 
ofta fragmenterad där olika avdelningar som för-
säljning, marknad, produktion, inköp, logistik an-
vänder olika planeringsverktyg och inte minst olika 
excelark. Detta gör att det ofta figurerar olika planer 
inom ett och samma företag. Frågan är då vilken plan 
som egentligen är rätt eller vilken som egentligen ska 
användas? Det säger ju sig självt att detta leder till 
suboptimering och ett stort beroende till att kloka 
medarbetare kan väga samman motstridig informa-
tion. Kloka medarbetare är bra och nödvändiga, men 
de gör större nytta om de ges ett beslutsunderlag 
som är entydigt.

3. Felaktiga beslut grundade på felaktiga antaganden 
om kostnader undviks.

På många sätt kan man jämföra varje producerande 
och distribuerande företag med ett flygbolag. Det 
finns ett antal fasta kostnader och ett antal rörliga 
kostnader och det gäller att säkerställa att de totala 
intäkterna blir tillräckligt stora för att bära summan 
av de fasta och rörliga kostnaderna. Problemet med 
att använda standardkostnad som beslutsunderlag 
är att den bygger på ett antagande om en statisk 
produktmix och att man använder denna statiska 
produktmix till att fördela ut fasta kostnader på varje 
artikel. I verkligheten är inte produktmixen statisk 
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Ett bageri tillverkar två 
produkter, bröd och tårtor. 

Produkterna tillverkas av 
socker och mjöl 

Den enda begränsningen 
som finns en viss dag är 
tillgången av mjöl och 
socker 

Bageriet vill maximera sin 
vinst!

  Bröd  tårta 
Täckningsbidrag: 15  20
Säljprognos: 45  25
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utan varierande, olika produktgrupper har olika sä-
songsvariationer och andra produktgrupper har en 
positiv/negativ försäljningstillväxt etc. Detta gör att 
man tjänar mycket på att flytta fasta kostnader till 
där de i verkligheten uppstår, dvs kopplade till de 
resurser som utgör de verkliga fasta kostnaderna. I 
förlängningen kommer då optimeringsmodellen att 
räkna fram en plan som maximerar täckningsbidrag 
per flaskhalstimme, vilket är mycket mer användbart 
än att minimera en totalkostnad baserad på en felak-
tig standardkostnad. Exempel på fasta kostnader i de 
olika fall vi diskuterat är flygplan, produktionslinjer 
och lastbilar. Likväl som ett flygplan helst ska fyllas 
till sista plats, så är det viktigt att maximera utnyt-
tjandegraden av produktions- och transportkapacitet 
som kostar oss lika mycket oavsett om de används 
eller inte. Det finns mycket att vinna på att säker-
ställa att vi har en produktmix som ger tillräckligt 
med intäkter samtidigt som produktions- och trans-
portresurserna utnyttjas effektivt. 

I denna artikel har jag diskuterat hur optimering 
möjliggör en sälj- och verksamhetsplanering där 
beslut fattas löpande och dynamiskt för att uppnå 
uppställda finansiella mål och affärsregler samtidigt. 
Det finns en stor potential i detta jämfört med tradi-
tionella planeringslösningar som endast arbetar med 
förhandsdefinierade affärsregler, där vi sekventiellt 
måste analysera beslutens finansiella inverkan och 
om den framräknade planen fungerar finansiellt. 

Den stora fördelen med optimering är att detta 
inte görs sekventiellt utan optimeringsmotorn räknar 
varje gång ut den plan som bäst uppfyller alla upp- 
ställda mål. Min slutsats är att optimering är en 
mycket viktig komponent i en sälj- och verksam-
hetsplanering, som verkligen bidrar till att hjälpa ett 
företag att öka sin lönsamhet.

Rekommendationer
Det finns några framgångsfaktorer som är värda att 
fundera över för att öka chansen till ett lyckat för-
bättringsprojekt inom sälj- och verksamhetsplaner-
ing och jag skulle vilja avsluta med att sammanfatta 
tre av dessa:

1. Rätt beställare av projektet. Sälj- och verksamhets- 
planering är en tvärfunktionell process som ound-
vikligen kommer kräva förändringar och att man ac-
cepterar nya tankesätt. För att lyckas med detta be-
höver man ledningens stöd och att ledningen aktivt 
engageras sig i projektets mål och genomförande. 

2. Tydlig information. Informera alla berörda person-
er om varför man bedriver projektet, för att lyckas är 
man beroende att få information från många per-
soner och ju mer de förstår av syftet med projektet, 
desto enklare kommer det vara att få denna informa-
tion och uppnå ett bra samarbetsklimat. 

3. Börja enkelt men tänk stort. Det är viktigt att börja 
enkelt, men samtidigt måste man ta sig tid att fun-
dera över hur den slutgiltiga lösningen skall se ut. 

Om man redan från början kan visualisera den 
slutgiltiga lösningen blir det relativt enkelt att bygga 
ut lösningen steg-för-steg på ett sätt som fungerar. 
Tvärtom, om man inte funderar över det slutgiltiga 
målet finns det en stor risk att man fastnar i en lös-
ning som inte går att vidareutveckla och som bara 
ger ett begränsat värde jämfört med den fulla poten-
tialen i en fullt fungerande sälj- och verksamhets-
planeringsprocess.  
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Förpackningsföretaget Ekmans i Jönköping AB har lan-
serat det egna konceptet Supply You, för leverantörsstyrda 
kundlager. Haldex – som levererar egenutvecklade lösning-
ar till fordonsindustrin – har automatiserat sitt informa-
tionsflöde med kunder och leverantörer i Europa. 

Ekmans, som är en del av Trioplast–koncernen, har gjort 
sina kunders försörjningskedjor verkligt efterfrågestyrda 
och skapat ett närmare samarbete och djupare relationer 
genom att introducera VMI (Vendor Managed Inventory). 

Effekten av dessa processförändringar är utöver admin-
istrativa minskningar att kapitalbindning reduceras i hela 
kedjan och inte bara flyttas mellan parterna.

– Det är verkligen en fantastisk resa. Fokuseringen på en 
hundraprocentig servicenivå och att jämna ut, och min-

ska, brister i hela försörjningskedjan är nyckeln, säger Eric 
Liljegren, Supply Chain Manager på Ekmans.

gemensamma processförbättringar
När Ekmans nu tar ansvar för att fylla på kundernas lager 
kan den egna produktionen planeras mycket närmare den 
verkliga förbrukningen hos kund vilket gör det enklare att 
prioritera och använda tillgängliga resurser på rätt sätt. 

– Den största vinsten och lärdomen är att de fortsatta 
processförbättringarna sker i samarbete med våra kunder, 
vilket positivt påverkar affären för oss och för kunderna. 
Vi har fokuserat hårt på dessa möjligheter i försörjnings-
kedjan vilket har resulterat i vårt nya tjänsteerbjudande 
Supply You. 

Ekmans och Haldex 
– två olika sätt att effektivisera försörjningskedjan

VMI 

VMI (Vendor Managed Inventory, leverantörsstyrda lager) 
är ett alternativt hanteringssätt av varulager som kan 
ge en effektivare logistikprocess. Leverantörsstyrda lager 
är ett sätt att integrera leverantörer och kunder med 
varandra för att på så sätt uppnå ett ömsesidigt värde-
skapande i försörjningskedjan.

EDI 

Electronic Data Interchange (EDI) är överföring av 
strukturerad information enligt ett överenskommet 
format. Benämningen EDI refererar ofta, men inte alltid, 
till överföring mellan företag av information såsom 
lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, 
leveransaviseringar och fakturor.

PEOPLE-DRIVEN LOGISTICS SOFTWARE

VI SYR IHOP
DIN VÄRLD!
Världen förändras. Det tycker vi om.  
Våra paketerade lösningar för transport  
management kan förändras och utökas  
efter dina behov. Så att de passar just  
din värld. Hur stor den än är.

Våra lösningar ger översikt, kontroll,  
bättre leveransprecision och lägre  
transportkostnader. På köpet får du 
dessutom nöjdare kunder. 

Hur syr vi ihop din värld?

Grön
logistiksupply chain

automatiserat eDI–flöde
Haldex har etablerat ett automatiserat informationsflöde 
för affärsintegration (EDI) och kommunikation med sina 
kunder och leverantörer över hela Europa. 

– Lösningen innebär att vi kontinuerligt förbättrar och 
effektiviserar våra processer och flöden i försörjningsked-
jan, säger Per Eriksson, Vice President ICT Haldex.

Efter framgången med Europa–projektet går Haldex nu 
vidare med motsvarande projekt i USA. Lösningen är global 
och bygger på en molnbaserad mjukvara för hantering av 
affärsmeddelanden i olika format och olika sätt att kom-
municera dessa med kunder och leverantörer. Vidare byg-
ger lösningen på en flexibel plattform som gör det möjligt 
för Haldex att, efter en bred utrullning mot kunder och 
leverantörer, förvalta lösningen själva. Tillsammans med 
mjukvaruleverantören PipeChain, ser nu Haldex över fler 
processer och flöden som kan effektiviseras med stöd av 
den globala mjukvarulösningen.

– För oss är samarbetena med Ekmans och Haldex ut-
märkta exempel på hur vi vill arbeta med våra kunder. Vi 
börjar i någon ände och sedan arbetar vi oss vidare steg för 
steg mot högre effektivitet och mer samarbete i försörj-
ningskedjan, säger Hans Berggren, som är vd i PipeChain.

Båda de beskrivna lösningarna är molnbaserade vilket 
innebär att de enkelt kan tillgängliggöras och implement-
eras hos leverantörer, kunder och andra användare.  

Konkurrensen inom såväl förpackningsindustrin som bland fordons- 
industrins underleverantörer är stenhård. En effektiv produktion och  
logistik i hela värdekedjan är därför avgörande för att nå framgång. 
Detta har företagen Ekmans respektive Haldex tagit fasta på, men 
utifrån olika utgångspunkter. 
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Det finns en uppsjö av kanaler inom inköp, logistik och 
produktion – men bara Supply Chain Effect når de allra 
viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som 
fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, 
leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier 
samt beslut om konsult och systemstöd för supply chain.

För mer information mejla oss på annons@karlof.se eller 
kontakta vår annonssäljare Ronny Jarestrand: 
telefon: 031-340 18 10, mobil: 0708-36 31 60, 
e-post: ronny@sceffect.se

Läs även mer om tidningen och om utgivning 
och annonspriser på www.sceffect.se
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with Cloud Processes
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som den förändrade processlogiken leder till att tillgångarna
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prenumerera?
Vill du löpande få Supply 
Chain Effect?  Fyra full-
matade nummer per år, 
med intervjuer reportage 
och trender. En prenumera-
tion under ett år kostar 499 
kr inklusive moms. Beställ din 
prenumeration genom att 
skicka ett mejl till: 
redaktionen@sceffect.se

•Standardisera mera! 
•change Management – konsten 
 att gå från visioner till verklighet
•Strategiska allianser och nätverk
•Och mycket, mycket mer.
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Specialister på inköp och logistik

ValueOne AB | Augustendalsvägen 7 | Box 1116 | SE-131 26 Nacka Strand
Tel. +46 702 19 13 66 | info@valueone.se | www.valueone.se

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med supply chain, inköp och logistik 
i ledande befattningar i globala organisationer.

Vi hjälper våra kunder med:

• Rekrytering

 

av personal

 • Resurs/kompetenskonsulter vid projekt,vakanser och arbetstoppar
     • Utveckling

 
och

 
effektivisering

 
av

 
er

 
supply

 
chain/inköp/logistik

Med kompetens och erfarenhet erbjuder vi enkla lösningar.

Grön
logistik

– Jag saknade den gamla skolan av husspedi-
törer. De som skötte allt från dörr till dörr och 
hade stor kunskap om kundens krav och önske-
mål för ögat, inte kortsiktiga vinster, säger  
gunnar Sivertsen, grundare till transportföre-
taget Fraktpartner.

1997 sade Gunnar Sivertsen upp sig från sin dåvarande an-
ställning och startade tillsammans med kollegan Lennart 
Larsson företaget Fraktpartner. 

Gunnar och hans medarbetare ville driva ett transport-
företag med en långsiktig och kundorienterad mentalitet. 
Ett företag som tog ansvar från dörr till dörr, utan kortsik-
tiga och vinstmaximerande genvägar. Nu omsätter frakt-
partner cirka 65 miljoner kronor per år inom Sverige och 
Norden, inklusive 10 miljoner kronor till resten av världen. 
Årligen transporterar företaget varor enligt principen ”på 
plats på utlovat tid” och enligt Gunnar Sivertsen baseras 
väldigt mycket fortfarande på den entreprenörsanda som 
satte Fraktpartner på kartan för 15 år sedan.

”Inte så flashiga men pålitliga”
Genom att skapa hållbara rutiner som enkelt kan genom-
föras men också har stor flexibilitet och beredskap för 
oförutsedda händelser, ger Fraktpartner sina kunder inga 
obehagliga överraskningar. Just att hålla fast vid strikta 
rutiner som säkerställts i hela transportkedjan, ligger till 
grund för två av Fraktpartners viktigaste kärnvärden: pålit-
lighet och engagemang. 

– Vi säger skämtsamt att vi är lite tråkiga. För vi håller 
vad vi lovar och upplevs sällan som särskild flashiga. Det är 
inte power-point bilderna som är det vi lägger mest kraft 
på, utan hur vi sköter åtaganden för våra kunder i prak-
tiken, betonar Gunnar Sivertsen.

Rutiner i all ära, men det gäller även att kunna hantera det 
oväntade. Därför är det fjärde av Fraktpartners kärnvärden 
att vara lösningsorienterad. Innebörden är att Fraktpartner 
vill söka lösningar på utmaningar och ge kunden alternativ 
i stället för att säga nej. 

miljö, effektivitet och samtransport
År 2004 började Fraktpartner att arbeta för miljöcertifier-
ing och erhöll därefter miljöcertifikatet enligt ISO 14001. 
Gunnar Sivertsen understryker trots detta att miljöarbetet 
handlar om mycket mer än certifieringar. Redan i mitten 
av 90-talet började han intressera sig för miljöfrågorna 
och det intresset har smittat av sig på medarbetarna och 
blivit en del av företagets kultur. Oavsett rådande trender 
är miljösmarta transporter en del av Fraktpartners filoso-
fi. En viktig nyckel till att transportera effektivt, både för 
miljö och kund, är att samtransportera och att effektivisera 
samlastningsgraden. På så sätt kan företaget dela med sig 
av sin effektivitet till nytta för alla inblandade parter och 
till gagn för både ekonomin och miljön, menar Gunnar  
Sivertsen. 

En annan del av Fraktpartners arbete är att företaget, till 
skillnad från flertalet konkurrenter, inte per automatik gör 
årliga höjningar av fraktpriserna. 

Med väl inarbetade rutiner och en hög servicegrad, ges 
Fraktpartners kunder en trygghet att kunna koncentrera 
sig på sitt eget arbete, istället för att bevaka att sina frakter 
levereras som de skall.  Med ett kontinuerligt effektiviser-
ingsarbete gagnas kunderna och miljön på ett gynnsamt 
sätt även långsiktigt. Så med andra ord kan både guld och 
gröna skogar faktiskt utlovas enligt Gunnar Sivertsen.  

Christoffer Karlöf

Speditören som lovar både guld 
och gröna skogar men också satt 
kraft bakom orden

grön logistik



Vinnare av Business Travel Award 2012. ”Bästa betalsystem” 
enligt nära 3000 beslutsfattare på svenska företag.

Tycker du att livet innehåller för lite  
kontering och reseräkningar?  

Prata för allt i världen inte med Marie.
Administration kostar pengar. Därför har vi gjort 
det till en sport att ge våra kunder mindre och 
mindre av den varan, och mer och mer tid att 
göra sitt jobb.

Ett av våra bästa trick är att låta datorerna göra 
jobbet. Vi skräddarsyr ihop vårt betal system med 
ditt redovisningssystem. Det minskar din admini
stration på flera sätt, och fungerar lika bra för små 
och medelstora företag som för jätteorganisationer.

Reseräkningar blir exempelvis mycket enklare. 
Användaren kan registrera alla uppgifter direkt i 
systemet, som automatiskt matchar dem mot 
uppgifter hämtade från First Card. Reseräkningen 
byggs i takt med att transaktionerna genomförs. 

Samma sak med konteringen. Kortinnehavaren 
eller en administratör loggar in på webbtjänsten 
och kan hantera både fakturerade och ofakturerade 
transaktioner. Snabbt och med bra översikt. Det 
digitala flödet minskar dessutom risken att den 
mänskliga faktorn ska ställa till med tidsödande fel!

Vill du veta mer om hur vi kan effektivisera ert 
jobb, och kanske provköra våra lösningar? Kontakta 
Marie eller någon av våra andra experter på 
firstcardsales@nordea.com.

Vill du istället fortsätta att göra onödigt jobb, 
föreslår vi att du vänder dig till någon annan. 

Dyrbar och tidsödande administration är vi 
verkligen jättedåliga på.
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Marie Holmqvist, vår expert på produkterna fakturakontering och reseräkningar.
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