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Inledning

LENNART RÅDSTRÖM
Forskningschef
SkogForsk
Uppsala

Välkomna allesammans! Dagens konferens
har arrangerats av Kommittén för skoglig tek-
nik och logistik. Det kommer att handla väl-
digt mycket om logistik och hur man kan öka
värden och sänka kostnader i en försörjnings-
kedja.

En generell trend inom industrin, och det
gäller i hög grad inom skogsindustrin, är att
göra sig av med överkapacitet i produktionen
och att ta bort överskott i försörjningskedjan
från fabrik till kund. Det omvandlingstryck
som då uppstår fortplantar sig automatiskt
bakåt i försörjningskedjan. På detta sätt kan
man säga att produktionen flyttas närmare
kunden samtidigt som kostnaderna sänks.
För att stimulera jakten på nya möjligheter att
effektivisera dagens system för råvaruförsörj-
ning har vi försökt skapa en enkel benchmark-
situation. Vi har således bjudit in några repre-
sentanter från andra branscher. Ni är särskilt
varmt välkomna! Vi har också formulerat någ-
ra frågor som vi hoppas kunna få belysta un-
der dagen.

Logistik och Supply Chain Management är
givetvis inte något nytt inom skogsindustrin,
även om uttrycken är relativt moderna. Jag
skulle därför vilja börja med att göra en snabb

tillbakablick för att vi bättre skall kunna sätta
in dagens konferens och angelägna utveck-
lingsområden i ett sammanhang.

Låt mig börja på 1960-talet. Det var då som
de operationsanalytiska metoderna blev till-
gängliga genom att man fick tillgång till den
datorkraft som behövdes. De slog också ige-
nom i skogsbruket och ett märkesår här är
1968 då Göran Lönner, vid dåvarande Forsk-
ningsstiftelsen Skogsarbeten, publicerade sitt
arbete ”Ett system för kortsiktig planläggning
av drivning, lagring och vidaretransport av
rundvirke”. Han var så vitt jag vet den förste
som tog ett helhetsgrepp på skogsindustrins
råvaruförsörjning.

Flyttar vi oss sedan fram till 1970-talet så
handlar det till en början mycket om organi-
sationsformer samt modeller och rutiner för
transport och lagerplanering med tidshori-
sonten år till och med månad. Det var också
under 70-talet som logistikbegreppet gjorde
sitt intåg i skogsbruket. Inom parantes kan jag
säga att många ansåg att logistik var ett främ-
mande och konstigt ord. Kunde man inte istäl-
let hellre tala om virkesflöde?

 Massuppträdande av granbarkborre och
omfattande skogsskador betingade av indu-
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strins strategi att trycka ut virkeslagret till
bilväg satte skogsindustrins lagerhållning i
fokus. Lagstiftningen skärptes och man börja-
de även värdera förlusterna på det virke som
lagrades.

1980-talet dominerades av utveckling och
tillämpning av verktyg för geografisk virkes-
disposition och konsekvensberäkningar av
virkesflödesplaner för att bestämma näropti-
mala strategier. Härvid beaktade man fler kost-
nadsposter än man gjort tidigare. Förutom de
direkta transportkostnaderna tog man hänsyn
till kapitalbindning, räntekostnader, värdeför-
luster (inkurans på virket), kostnader för vir-
kesbehandling som uppstår i samband med
lagring, kostnader för lagerplatser, kostnader
för extra transport och hantering vid terminal-
körning samt ekonomiska effekter beroende
på variationer i fordonsutnyttjande.

Här på KSLA presenterades också utred-
ningen ”Rationell råvaruförsörjning”. Skogs-
industrin och skogsägarrörelsen hade gett
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten i uppdrag
att genomföra utredningen, eftersom virkes-
flödeskostnaderna grävde ur lönsamheten i
näringen. Nu infördes också nya begrepp; det
handlade om ”Just In Time” och om ”Pull” istäl-
let för ”Push”, dvs. dragande istället för tryck-
ande flöde. Nu försökte man ändra synsätt.

Under slutet av 1980-talet så flyttades fo-
kus över på olika åtgärder för att realisera
strategierna att arbeta med lägre lagernivåer.
Bland annat anpassades skiftformer och ma-
skinutnyttjande i drivning mera aktivt och
arbetet med att utnyttja den mobila datakom-
munikationen för att snabba upp virkesinfor-
mationen påbörjades.

1990-talet inleddes med utveckling av for-
mer för decentraliserat utvecklingsansvar för
att styra virkesflöden. I viss mån kan man
säga att detta blev ett hack i kurvan, eftersom
virkesförsörjning är en svår uppgift att decen-
tralisera. Många blev dock medvetna om vil-
ken roll logistiken spelar för kunderna i syste-
met. På det viset var det bra, men det under-
lättade inte optimeringen och ambitionen att

sänka lagren. Decenniet kom dock att känne-
tecknas av kapitalrationalisering, fokusering
på ledtider, kundorientering och fortsatt in-
troduktion av modern informationsteknologi.
Man koncentrerade sig på att få ner virkesvo-
lymerna i systemet och man började tala om
”Lean Production”. Begreppet värdekedjan
börjar bli etablerat och synsättet att vidare-
förädlingen börjar i skogen börjar få accep-
tans. Det var också under den här perioden
som ruttoptimering fick sitt genombrott. Här
fanns en outnyttjad potential att få bort en del
av tomkörningen.

Här står vi i början av 2000-talet och vi ta-
lar nu om Supply Chain Management. Fokuse-
ringen på kundernas behov och kostnadsjak-
ten har blivit än mer accentuerad. Opera-
tionsanalysen har definitivt gjort ”come back”.
Angelägna utvecklingsområden inom råvaru-
försörjningssystemet inrymmer bl.a. organi-
sationsfrågor, kommunikation, informations-
system och beslutsstöd. Allt detta är viktigt
och att jag gissar att vi inte skiljer oss från
andra branscher i det här avseendet.

En viktig utgångspunkt för det här semina-
riet är att det är kundernas behov som är ba-
sen för näringen. Det är frestande att göra en
liten analogi med det militära systemet, efter-
som det är därifrån logistikbegreppet härrör.
I det sammanhanget handlar det ju om att
försörja fronten med material för att kriget
skall kunna föras framgångsrikt. I det civila
sammanhanget handlar det istället om att för-
sörja marknaden med produkter, så att man
får tillgång till kundernas gunst och pengar.
Det spelar ingen roll om man har en jättebra
produkt om man inte får fram den till mark-
naden på det sätt som kunden vill. Detta gäl-
ler givetvis också i hög grad inom skogsindu-
strin. Förhoppningen med den här dagen är
att vi skall få upp en rad intressanta och vik-
tiga frågor på bordet att diskutera – både från
vår egen bransch och från andras. Med det
vill jag lämna över ordet till Lars-Olof Rask
som skall ge konferensen en akademisk/peda-
gogisk plattform.

L. Rådström
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Inledning
Mitt bidrag i kommittén är att jag hållit på med
logistik- och transportfrågor under många år.
Jag är företagsekonom i grunden, är nu pre-
fekt vid ingenjörshögskolan vid Växjö univer-
sitet och arbetar forskningsmässigt med
skogs- och träindustrins logistikproblem. Spe-
ciellt har jag fokuserat på träindustrins distri-
butionsproblem ut till slutkund och marknad.
Jag representerar också en satsning som görs
av branschen och staten för att öka forsknings-
insatserna just inom det trärelaterade om-
rådet. Vi bygger just nu ett nytt fantastiskt trä-
hus som skall invigas den 16:e september i
närvaro av Hans Majestät Konungen. Vi byg-
ger det här huset för att visa att träbyggsys-
tem kan vara konkurrenskraftiga. Det råder
en väldigt stark materialkonkurrens mellan
betong, stål och trä och vi tyckte att det fanns
behov av att visa en praktisk verksamhet. Det
har varit en del problem som lite avspeglar
träets konkurrenssituation. I upphandlings-
processen visade det sig att många av entre-

LARS-OLOF RASK
Lektor
Växjö universitet
Växjö

Logistikens grunder – Begrepp och
strategisk roll i olika branscher

prenörerna var väldigt ovana vid att räkna på
stora byggen i trä. Man ville helst bygga i kän-
da material som betong och stål. Man kan
säga att vårt upphandlingsarbete bidrog till
en viss teknikspridning. Takstolar, fasader,
trapphus, hisschakt, allt är av trä. Vi hoppas
att det här kan öka intresset framöver för
materialet trä, även i sådana här avancerade,
moderna byggnader. Det är klart att när det i
november snöade och slaskade och man läs-
te om Hammarbyhamnen och Moderna mu-
seet, då blev man lite orolig för hur vi skulle
klara av fuktproblematiken, men det finns en
kvalitetssäkring som vi litar på i samman-
hanget.

Logistikbegreppet
Vår uppgift är att försörja marknaden med
material i ett effektivt flöde. Det är marknaden
som driver efterfrågeströmmar bakåt i ked-
jan. Den forskningssatsning vi gör är att för-
söka avspegla de här komponenterna och för-
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söka få dem att samarbeta. Inom skogsbran-
schen, och speciellt inom den trämekaniska
industrin, finns det väldigt mycket övrigt att
önska i det här sammanhanget. Det är fort-
farande väldigt mycket ”push”, dvs. tryck. Vi
producerar det vi kan producera och sedan
försöker vi sälja produkten. Det borde istället
vara så att vi först får en order och därefter
skaffar det material som behövs.

Om vi ser på logistik och logistikbegreppet
så är det helt riktigt som Lennart Rådström
sade att det har sitt ursprung i militära sam-
manhang. Napoleon lär ha haft en befattning
i sina militära styrkor som hette ”marshal des
logistiques” och den personen hade som upp-
gift att försörja fronten med material, ammu-
nition och förnödenheter av olika slag. Jag tar
nu ett ekonomiskt angreppssätt på logistik-
begreppet och här är några exempel på sym-
tom som man kan ha när man har dålig logis-
tik.
• Bristande lagertillgänglighet
• Långa cykeltider
• Stora och otillförlitliga lager

Dessa tre områden skulle jag vilja säga av-
speglar tre olika dimensioner inom logistik-
området. Den första är service och tillgänglig-
het. Den andra dimensionen är kostnader,
t.ex. höga transportkostnader, ryckig produk-
tionsplanering som gör att vi får dåligt kapa-
citetsutnyttjande i våra produktionsanlägg-
ningar eller tung administration. Den tredje
dimensionen har att göra med lager och kapi-
talbindingsproblematik, t.ex. mellanlager i
produktionen, höga säkerhetslager hos kun-
der (ett tecken på att leverantören inte är
pålitlig utan att kunden måste kompensera
med höga säkerhetslager) eller låg omsätt-
ningshastighet i färdiglager. Detta är tre direkt
resultatpåverkande dimensioner av logistik-
konceptet. Intäkter i form av service, kostna-
der samt kapitalbindning. Det är därför som
logistikkonceptet blir så oerhört kraftfullt när
man betraktar ekonomin i olika kedjor, det
påverkar lönsamheten direkt. Man kan säga

att under det här synsättets utveckling så har
industrin – min huvudsakliga erfarenhet lig-
ger i verkstadsindustrin – och även varuhan-
deln fokuserat olika faktorer under olika
tidsperioder. Under en viss tidsperiod är ka-
pitalbindningen i fokus, medan det i en annan
tidsperiod är service och andra kostnader.
Jag återkommer till detta.

Historisk utveckling
Nu skall jag göra en snabb historisk rekapitu-
lation för att se hur skogen förhåller sig till
den mer övergripande utvecklingen av logis-
tikkonceptet. Vi skall komma ihåg att ordet lo-
gistik i svensk användning är av ganska sent
datum, omkring 1970. I början på 70-talet bör-
jade man försöka föra in termen logistik till
områden som ”lager och transport” eller
möjligtvis ”materialhantering” eller kanske
”materialadministration” (MA). Och ni som
har utbildning som ligger lite tillbaka i tiden
kommer ihåg att ni studerade MA, vilket idag
är synonymt med logistik.

Jag vill börja på 1940-talet och peka på att
de operationsanalytiska metoderna, dvs. att
använda matematiskt statistiska metoder att
göra taktiska, strategiska, ekonomiska be-
dömningar, fick en väldigt stark utveckling
under andra världskriget. En av problemsitua-
tionerna var då att försöka föra över trupper
och utrustning till Europa från Nordamerika.
Man visste att det fanns fientliga fartyg i Nord-
atlanten, och frågan var hur konvojerna skul-
le byggas upp för att få optimala sannolik-
heter att materialet och mannarna kommer
fram. Skall vi skicka enstaka fartyg och hop-
pas att alltid något kommer fram, eller skall vi
skicka en stor konvoj med skyddsfartyg, som
om de blir upptäckta kanske går till spillo al-
lesammans men å andra sidan kanske kan
kämpa emot…? Man kallade in matematiker
och statistiker som började räkna på sanno-
likheter och byggde upp beräkningsmodeller.
Detta är ett litet intressant exempel hur man

L-O. Rask
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började fundera på att hitta optimerings-
modeller kring ekonomiska, taktiska och stra-
tegiska beslut. Under 1940-talet ser vi även att
man börjar fundera på avvägning mellan la-
ger och transport. Det är ju en klassisk fråga:
är det bra att ha lager ute på marknaden (kos-
tar i form av kapitalbindning och lagerlokal-
kostnader, avkastar i form av lägre transport-
kostnader), eller är det bättre att ha direkta
transporter till alla våra användare (lägre la-
gerkostnader men mer transporter)? Jag har
hittat referenser från Vattenfall, där en över-
ingenjör just gjorde den här bedömningen för
avvägningen mellan lager och transport.

1950-talet kännetecknades av totalkostnads-
analys, i samband med att flygfrakten började
växa fram. Det gällde att sälja flygfrakt, som är
dyrt per kilo, genom att visa på kostnads-
besparingar på andra områden. Här drev flyg-
bolagen någonting som kallades för ”the total
cost concept”, dvs. totalkostnadsanalys, som
idag är väldigt naturlig för alla att arbeta med.
Det krävs en del organisatoriska anpassning-
ar för att verkligen kunna arbeta med total-
kostnadsanalys.

Under 1960-talet drev amerikansk livsme-
delsindustri utvecklingen i och med att de
fick högre kapacitet för databearbetning. Ett
företag kanske hade 1500 butiker i sin butiks-
kedja, 50–60 lagringspunkter och 20 tillverk-
ningsenheter. Man började inse att det här är
ett system som hänger ihop; butikernas efter-
frågan till lagringspunkter och tillbaka till till-
verkningsenheter. Det är alltså på 1960-talet
som ordet system började komma in i sam-
manhanget – tidigare hade vi talat om lager
och transport – och skall man ge ett epitet till
logistik som ett akademiskt ämne så präglas
det mycket av ett systemsynsätt.

Under 1970-talet började man fundera över
varför inte optimeringsmodeller, totalkost-
nadsanalyser och systemangreppssätt fick
ett större genomslag i industrin. Man började
då se över organisationsfrågor och interna
styrinstrument i form av budget, budgetupp-
följning, indikatorer och nyckeltal. Därav ställ-

des t.ex. frågan hur något kan budgeteras
som är horisontellt och skall flöda genom oli-
ka avdelningar i företag som i övrigt är funk-
tionsorganiserade. Funktionerna är vertikala
och flödet, som går horisontellt, skall optime-
ras, vilket ger stora problem när det gäller
budgetering och redovisning. Man började
också se att leveransservice kanske är någon-
ting som kan vara viktigt att bedöma. Man
hade tidigare varit väldigt mycket inriktad på
kostnader, men leveransservice började ses
som ett sätt att skapa intäkter.

På 1980-talet började det här med tredje-
partslogistisk växa fram. Det är ju inte säkert
att ett tillverkande företag är mest lämpat att
klara av hela den komplexa distributionen,
lagerhanteringen och distributionen till kun-
derna. Jimmy Carter startade avregleringen
av den amerikanska transportmarknaden,
vilket drev fram en hård konkurrens mellan
transportföretagen i USA och en utveckling av
tredjepartslogistikkoncept.

Datoriseringen gick snabbt och medgav ett
synsätt som kallas för integrerad logistik, dvs.
att med hjälp av information om kundens och
leverantörens respektive lagersituation kun-
na koppla ihop dessa kedjor. Idag talar vi om
”supply chain” och ”supply chain manage-
ment”, som i stort sett har samma vision att
försöka bygga ihop flera aktörer. Det var för-
resten professor Michael Porter som 1985 in-
troducerade begreppet värdekedjan. Det var
egentligen ingen stor uppfinning i sig, men
han visade oss ett sätt att beskriva hur ett
företag består av ett antal olika aktiviteter,
vars syfte är att skapa kundnytta. Han gav oss
också en referens att beskriva hur aktiviteter-
na hör ihop och att alla aktiviteter i grunden
är konkurrensutsatta. Det är det som idag le-
der fram till tankegångarna runt outsourcing,
dvs. att köpa istället för att producera själva.
Jag kan inte nog understryka hur viktigt be-
greppet värdekedjan varit. Det var också då,
1985, som logistiken på allvar kom in i styrel-
serummen inom de stora industriföretagen.
Tidigare har det funnits logistikavdelningar

Logistikens grunder – Begrepp och strategisk roll …
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men just på slutet av 1980-talet och början av
90-talet ser man att logistiken blev ett strate-
giskt område i många företag.

Under 1990-talet var som sagt logistiken ett
strategiskt konkurrensmedel. Man arbetade
mycket med flödesorientering vilket avspeg-
lades i den organisatoriska strukturen. 1970-
talets stora centrala logistikavdelningar har
vid denna tidpunkt decentraliserats. Verksam-
heten har logistikanpassats i större utsträck-
ning, med flödesgrupper och med mycket mer
lokalt beslutfattande i organisationen. Logistik-
chefens roll i företagsledningen är inte opera-
tiv utan snarare strategisk och inspirationsgi-
vande. Vi började också tala om grön logistik,
dvs. logistikens miljöbelastning och hur den
kan minskas. Idag talar man inte särskilt myck-
et om det, kanske för att man vet inte hur man
skall hantera det och för att det inte är särskilt
lätt att påverka transportfunktionerna utan
negativa konsekvenser.

Vad händer då under 2000-talet första de-
cennium? Jag vill ta upp några punkter:
• Strukturfrågor
• Värdenätverk
• Föreningsriktad, beteendevetenskaplig
 logistik

Om vi vill bygga ihop kedjor av företag som
skall vara duktiga på att leverera måste vi bör-
ja fundera på hur människorna i dessa kedjor
skall fungera gentemot varandra. Hur skall
man t.ex.  väva samman kulturen i ett företag
som är inriktat på kostnadsminimering med
ett annat företag som är mer inriktat mot kva-
litets- och utvecklingsfrågor? Hur skall vi få
ett samarbete i en kedja, som består av fem
organisationer med fem olika ledningar, fem
olika balansräkningar, fem olika resultaträk-
ningar etc.? Här finns stora organisatoriska
insatser att göra och vi måste föra in beteen-
devetenskapliga aspekter på hur människor
arbetar i sådana kedjor. Det tror jag blir en
fråga för forskningen inom vårt område att
studera företagskulturer, organisationer och
beteende framöver.

För att summera 50–60 års utveckling: Ope-
rationsanalysen och  totalkostnadsanalysen
är fortfarande viktiga verktyg i vår verksam-
het, men det har kommit till många olika
saker under årets lopp. Logistiken som stu-
dieområde och som tillämpningsområde i in-
dustrin har förändrats kraftigt, från att vara
en operativ verksamhet till att bli mer av tak-
tisk och strategisk natur. Detta har gjort att
det i organisationen alltid diskuteras vem
som skall ta hand om flödesbesluten. Studerar
man logistik så förekommer influenser från
olika områden. Det är ganska mycket opera-
tionsanalys fortfarande, men det är en hel del
teknikfrågor som har att göra med hante-
ringsteknik, enhetslastteknik, produktions-
system, flexibilitet i produktionssystem som
kan förändra logistiken totalt. Jag tänker på
t.ex. förpackningar och informationsteknolo-
gi. Därtill kommer marknadsföring, distribu-
tionskanaler, relationsmarknadsföringsfrågor
och ganska mycket organisationsteori. Dessa
influenser speglar också den historiska ut-
vecklingen. På 1960- och 70-talen var man
mycket kostnadsinriktad. Enhetslastteknik
och transportteknik utvecklades för att kun-
na sänka kostnaderna. Som följd av över-
bryggningspolitiken efter energikrisen -73 till-
läts företagen att bygga upp varulager med
stora skatteavdrag, vilket medförde en kraftig
lageruppbyggnad samtidigt som räntorna
steg. Mot mitten av 1970-talet hamnade man
därför i en orimlig situation. Detta blev incita-
mentet för att verkligen bedriva aktiv kapital-
rationalisering, och det är just vad 1970- och
80-talen handlade om. Föregångsföretag som
Volvo och Elektrolux plockade miljarder från
sin försörjningskedja i form av kapitalratio-
nalisering, vilket bland annat användes för
utveckling av nya produkter. På 1980- och 90-
talen började vi uppfatta att logistiken kan ge-
nerera intäkter också. I samband med Sve-
riges anslutning till EU blev det tydligt att
många företag måste bestämma sig för hur de
europeiska distributionssystemen skulle se
ut.

L-O. Rask
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I detta sammanhang kan man även funde-
ra över hur skogsbranschen har utvecklats. I
den mån man haft olika fokus har de legat i de
beskrivna tidsperioderna. Jag tror att man i
dagens läge arbetar med alla tre spetsarna,
men kapitalrationaliseringen kan inte vara
lika aktiv idag beroende på att vi har ett helt
annat ränteläge. Kostnads- och intäktsdelar-
na är naturligtvis ständigt aktuella.

Försörjningskedja
Begreppet försörjningskedja (Supply Chain)
lär ha myntats av en inköpschef hos biltillver-
karen Chrysler, som talade om sina ”suppli-
ers” och sin ”supply chain”. Det handlade om
att ha ett antal leverantörer som skapade för-
sörjning till bilmonteringen. Sedan har vi aka-
demiker definierat försörjningskedjan som ett
nätverk av organisationer som är inblandade
uppströms och nedströms olika processer
och aktiviteter och som skapar värde i form
av produkter och tjänster hos den slutgiltiga
konsumenten. Uppströms är i riktning mot
råvaran, nedströms är i riktning mot slutkun-
derna. Det talas ibland om vår branschs ”vär-
dekedja”, men skall vi följa definitionen så är
det oftast en försörjningskedja som avses.
Värdekedjan är alla aktiviteter inom ett före-
tag som skapar kundnytta, medan försörj-
ningskedjan är ett antal seriekopplade värde-
kedjor. En försörjningskedja  kan se ut som i
figur 1.

För att utveckla en försörjningskedja kan
man t.ex. låta en leverantör leverera direkt till
en lokal distributör. Eller kanske skall det
klämmas in någon ny aktör mellan de befint-

liga? Här pågår idag två stycken egentligen
motsatta trender i näringslivet. En trend är
outsourcing, alltså att vi förlänger de här ked-
jorna genom att skapa flera aktörer. Det gör vi
för att vi tror att andra kan vara effektivare än
vi att göra vissa aktiviteter. En annan trend är
att vi försöker hoppa över ett antal led i ked-
jan. Ett tillverkande företag kanske hoppar
över den regionala distributören och går di-
rekt på en lokal distributör, eller kanske en
regional distributör går direkt på en slutkund.
Utvecklingen i industrin i dag är därför lite pa-
radoxal eftersom några arbetar mycket med
outsourcing, medan andra arbetar med att
förkorta de här kedjorna. Inom skogen borde
det vara intressant att fundera på hur förut-
sättningarna ser ut för tredjepartslogistikföre-
tag. Finns det tredjepartslogistikföretag? Var
kommer de ifrån och vad skulle de kunna
göra för att lösa vissa försörjningsfrågor?

Pågående utveckling
Materialflödeskedjan har olika uppgifter. Om
vi går bakåt i kedjan så vill vi standardisera
våra produkter, alltså arbeta med ett diver-
gerande flöde i större utsträckning. Om vi
istället går framåt så vill vi naturligtvis göra
många varianter i syfte att vara kundanpassa-
de. En intressant fråga är ”Var är det optimalt
att kundorderpunkten ligger någonstans?”
Skall den ligga längst ut till höger måste vi ha
ett helt nytt koncept för våra produkter, kan-
ske någon sorts modulsystem som gör att vi
enkelt kan sätta ihop en produkt för att göra
den kundanpassad. Om vi å andra sidan tar
kundorderpunkten längre åt vänster då får vi

Logistikens grunder – Begrepp och strategisk roll …

Figur 1. En försörjningskedja
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hela hanteringen av olika varianter längst ut
åt höger med mycket kapitalbindning och sä-
kerligen höga kostnader i sammanhanget. Det
är några typiska frågeställningar som vi arbe-
tar med inom materialflödeskedjorna. Teorin
kallas ”The theory of postponement”, alltså
att senarelägga beslut och att skapa varianter.
Ju senare vi kan lägga besluten desto bättre
effektivitet kan vi ha tidigare i kedjan och det
optimala är naturligtvis att slutanpassa pro-
dukten när kunden vill ha den. Alltså skära till
mattan, blanda ihop diskmedlet eller såga till
någonting exakt som kunden vill ha det men
ändå inte förstöra grundprodukten.

Moduler och komponenter
Bilindustrin har jobbat med modulsystem,
och bilarna tillverkas på plattformar. Det är
möjligt att skapa plattformar också inom den
trämekaniska industrin, t.ex. avseende bygg-
system, vilket bygger på helt nya idéer om
hur vi kan bygga upp komponenter utifrån en
eller ett fåtal produktplattformar. Detta sker
inom industrin idag; man går från leverantörs-
grupperna till vänster där det finns ett stort
antal leverantörer och så försöker man struk-
turera upp det i primär- och sekundärleveran-
törer. Utvecklingen har drivits av bilindustrin,
som låter vissa leverantörer ta lite större an-
svar genom att t.ex. skapa ett delsystem som
biltillverkaren sedan monterar. Volvo och
Saab har successivt skurit ner antalet leveran-
törer och köper betydligt färre antal produk-
ter än tidigare. De köper till och med färdiga
produkter eller färdiga delsystem som sedan
monteras. Förhållandena är olika i olika bran-
scher. Data- och elektronikindustrin har störst
andel köpta varor och tjänster i sina produkter,
80–85%, medan tjänsteindustrin ligger på ca
40%. Denna andel verkar vara kontinuerligt
stigande, och inom verkstadsindustrin räknar
man med att det mesta kommer att vara köp-
ta komponenter och resurser inom 4–5 år. Det
ligger därför nära tillhands att förvänta sig en
liknande utveckling på skogssidan, och då

främst inom den trämekaniska industrin, med
fler tillverkare av komponenter och delsys-
tem som levererar till monteringsenheter för
möbler eller byggsystem. En intressant fråga
är alltså vad som händer med vår industri-
struktur om vi får en utveckling mot ökad
grad av köpta komponenter. Samtidigt drivs
denna utveckling mot kortare leveranstider,
och det blir ju lite motsägelsefullt med flera
aktörer i försörjningskedjan som samtidigt
kräver kortare ledtider. Det ställer krav på ett
mycket bättre informationsutbyte och myck-
et hög grad av flexibilitet hos småaktörerna.
Inom den trämekaniska industrin är de totala
ledtiderna ganska långa, från avverkning av
skog till det färdiga huset eller till att konsu-
menterna köpt produkterna i butiken.

Distributionsstruktur
Det var inte länge sedan man ansåg att det i
Sverige bör finnas ett antal regionallager som
vidaredistribuerar ut mot konsument. Idag
talar vi mer om pan-skandinavisk lagerstruk-
tur, dvs. vi kanske har ett lager någonstans i
Sverige som betjänar både Finland, Norge och
Danmark eller varför inte en central lager
punkt t.ex. i Polen med låga driftskostnader
som kan betjäna hela Norden. Utvecklingen
kännetecknas av ett kraftfullt centralt lager
med hög tillgänglighet och extremt bra trans-
portlösningar. Det bygger en hel del på tred-
jepartslogistik, eftersom transportföretagen
måste klara av att få bra kapacitetsutnyttjan-
de i dessa frekventa och mångtaliga flödes-
strömmar. Effektivisering av transporten möj-
liggör den här typen av mer central distribu-
tionslösning.

Integration
En annan utveckling rör integration av parter
i försörjningskedjan. I ett första steg ser man
en funktionell isolering, dvs. avdelningar i
företaget fungerar som självständiga enheter.
Marknadsfunktionen fungerar på sitt sätt,
medan produktionen har sin produktions-
budget och sin kostnadsbudget. Inköpsavdel-

L-O. Rask
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ningen har sin budget och ingen särskild sam-
ordning och kommunikation förekommer
dem emellan. Steg nummer två är då att man
skapar integration i sin egen värdekedja och
nummer tre att man verkligen försöker att få
en integration med både leverantörs- och
kundledet. Detta är en önskebild, och det
hade varit toppen om det fungerat så idag.
Dock är det hela mest en vision som är svår
att realisera. Det är mycket svårt att hitta bra
exempel på samordnad ledning som går över
mer än två steg i kedjan från leverantör till
kund.

Framtida utmaningar
Jag skall avsluta med att berätta lite vad någ-
ra företag ser för utmaningar inom logistiken.
Kommer ni ihåg radioprogrammet ”Spanar-
na”? Jag gjorde 1997, tillsammans med 20
logistikchefer, en spaning inför framtiden. Jag
frågade vilka logistiska utmaningar deras
företag såg de kommande tre till fem åren.
Tolv svarade att det absolut viktigaste är att
vi skapar kontroll av information och insyn
över hela försörjningskedjan. Åtta sade att
partnerskap och integration genom hela ked-
jan och mellan funktioner internt var vikti-
gast. Fem efterlyste förändringsvilliga kun-
skapsorganisationer. Logistik är inte längre så
enkelt som att transportera och lagra, utan
det finns ett stort inslag av kunskapsfrågor
och vi måste skapa förändringsvillighet. Tre
stycken sade att det krävs tredjepartslogis-
tikföretag, fyra trodde att elektronisk handel
var en stor utmaning. Tre menade att logis-
tiken måste avspegla affärsvillkor och pris-
listor. Fem sade att man måste kunna erbjuda
kundvalda logistiklösningar. Fem sade att en
global, konsoliderad och högfrekvent logis-
tisk struktur är väldigt viktig. Det viktiga är
orden högfrekvent och samtidigt konsolide-
rad, vilket är en  motsägelse egentligen. Det
som var minst viktigt var de basala logistik-
aktiviteterna, eftersom de ansåg sig ha bra

grepp om lager, transport- och ordersystem.
De var ganska negativa till outsourcing av
logistikaktiviteter, om man inte outsourcar
hela logistikfunktionen i sig. Kapitalrationali-
sering tyckte de inte heller var så aktuellt
eftersom räntorna var på väg ner. Detta var
ett försök att beskriva vad logistikbegreppet
innehåller, dess bakgrund och dess tillämp-
ning samt lite om olika branscher.

Frågor till Lars-Olof Rask
Herr Tage Klingberg: Jag tycker att det var en
väldigt intressant och lärorik genomgång du
gjorde, men det är en sak som jag vill att du
kommenterar. Din beskrivning visar klart att
logistiken är uppbyggd i hierarkiska system.
Napoleon var ju klart hirarkisk, och de alliera-
des kommando var också väldigt hierarkiskt.
De stora företagen Chrysler och Volvo kunde,
särskilt på 1950- och 60-talen kommendera
det mesta inom sina områden. Men hela
näringslivet har ju så att säga marknadsorien-
terats – outsourcing är ett utryck för det – och
det framgick av din beskrivning att företagen
från 1985 och framåt dramatiskt ökat andelen
varor och komponenter som köpts in utifrån.
Det vill säga att det var en övergång från plan-
hushållning till egentligen makthushållning.
Jag ser också en parallell till landstingens om-
vandling idag från kommandoekonomi, där
man styrt allt, till marknadsekonomi. Du kom-
menterade inte vad som egentligen är konsek-
vensen av denna fundamentala förändring i
logistikens förutsättning, när man går från
kommandostruktur till marknadsstyrning.
Den splittrade, eller varierande, bild som gavs
i svaren från logistikcheferna avspeglar att
det finns väldigt olika uppfattningar, och det
tolkar jag som ett uttryck för att övergången
till marknadsförutsättningar har kommit så
långt att det man tycker är viktigt skiljer väl-
digt mycket mellan företag.

Logistikens grunder – Begrepp och strategisk roll …
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Lektor Lars-Olof Rask: Du tar upp en fråga som
är otroligt intressant och det har att göra med
maktförhållanden i kedjorna. Det är klart att
det i en planekonomi är mycket tydligt var
den hierarkiska marknaden finns. När vi går
över till en marknadslösning så finns det en
sorts service/intäktsfunktion, som visar hur
efterfrågan ser ut och hur den avspeglar sig i
intäkter för det företag som kan leverera mot
denna efterfrågan. Det medför att marknads-
sidan blir mycket viktig i en organisation när
det gäller att tolka behoven. En kritisk an-
märkning mot skogsindustrin, och speciellt
den trämekaniska industrin, är att den här
marknadssidan inte har varit särskilt inflytel-
serik när det gäller att bygga upp försörjnings-
kedjorna. Det är naturligtvis en utveckling
som sker mycket snabbt och det gäller att
vara lyhörd för att kunna hänga med. Jag tror
att när Peter Nilsson i eftermiddag skall pra-
ta om byggvaruhandeln så kommer han att
belysa hur förändringar påverkar maktbalan-
sen väldigt mycket i försörjningskedjorna.
Rent allmänt tror jag att det i kedjorna mellan
tillverkare och distributörer och detaljhandel
har varit så att de starka varumärkena har
haft makten, eftersom folk vill köpa starka
varumärken. Men nu håller detaljhandeln –
t.ex. Walmart eller Ikea – på att ta makten över
tillverkarna. Det tror jag är någonting som alla
tillverkande företag måste inse. Så när vi går
från planekonomi till marknad blir det helt
klart maktförskjutningar, men det kan vi ta
upp mer senare i diskussionen.

Herr Jan Fryk: Du beskrev vilken utveckling
det varit på logistiksidan, och ämnet som så-
dant förstår jag har blivit mer komplext vilket
kräver en massa nya hjälpmedel. Min undran

är hur mycket effektivare har vi då blivit med
hjälp av allt detta? För all del visade du en bild
på att leveranstiderna hade minskat generellt
sett rätt kraftigt, men om man istället försöker
utrycka det här i termer av kostnader, finns
det några siffror på det? Jag undrar över logis-
tikkostnadernas andel av produktionskost-
naden generellt, och mer specifikt hur skogs-
bruksdelens logistikkostnader står sig mot
råvarukostnaden fritt industri.

Lektor Lars-Olof Rask: Det finns sådana siffror,
och forskare har pekat på att det faktiskt skett
en viss minskning av logistikens kostnader i
svensk ekonomi. Men det är svårt eftersom
det inte bara är en kostnadsfråga, utan det
finns även en intäktssida. Så vad skall man
säga om de företag som har ökat sina logistik-
kostnader men fått ökade intäkter på grund
av det? Det är svårt att hitta bra nyckeltal att
bedöma effekten av bra logistiksystem. Man
kan betrakta det hela både kostnadsmässigt
och intäktsmässigt. Men det är klart att många
företag arbetar mycket med t.ex. kapitalratio-
nalisering, och att det på sådana isolerade
områden finns en effektivisering. Men sedan
har alltså intäktsbiten kommit till, vilket gör
att man kanske satsar mer på distributions-
system för att öka tillgängligheten. Sedan kan
vi bara som vanliga konsumenter reflektera
över att vi idag kan gå ut i butiker och köpa
produkter som är tillverkade i Kina och inte
kostar mer än 50 kronor, och man kan undra
hur de får hit produkterna till den kostnaden.
Det har varit en oerhörd effektivisering inom
transportsektorn och överhuvudtaget inom
logistiksektorn som gör att vi har produkter
från alla världens hörn tillgängliga överallt.

L-O. Rask
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Försörjningskedjan från skog till
massakund

Vi har fem bruk och en kapacitet på 2 miljoner
ton. Tre av bruken finns i Sverige. I mitten av
2000 så tillkom då Tofte och Folla, norska
massabruk som köptes av Norske Skog. Det
största bruket är Mönsterås, som har en
kapacitet på 750 000 ton, vilket är bland de
större anläggningarna i världen för att göra
barrmassa. Massan säljs huvudsakligen (95–
99%) till Europa. Tyskland är den absolut
största marknaden med 25%. Sverige kom-
mer därnäst med 18%, och så har vi Frank-
rike, Italien m.fl. i fallande skala. Ambitionen
på längre sikt är att även avsätta 5–10% på
den asiatiska marknaden.

Punkterna där vår massa förbrukas utgörs
av de pappersbruk som finns nere i Europa.
Punkterna är ganska konstanta över tiden,
men däremot koncentreras ägandet av dessa
punkter. Det traditionella sättet att leverera
massa är att skeppa det till en europeisk
hamn, vilket innebär att vi ansvarar för trans-
porten till hamnen och kunden ansvarar för
lagret i hamnen och för transporten hem till
sig. Det är ganska många terminaler som vi
nyttjat tidigare för den här distributionen. En

DICK CARLSSON
Logistikchef
Södra Cell
Växjö

Övergripande beskrivning av
Södras försörjningskedja
Jag tycker det var en väldigt fin genomgång
Lars-Olof Rask gjorde. Det blir förhoppnings-
vis intressant för er att jämföra hur vi funde-
rar kring logistiken framåt i tiden och vad vi
har för av inriktning. Jag tänkte först grovt
beskriva vår försörjningskedja, så det blir tyd-
ligt hur den ser ut. Därefter skall jag beskriva
utvecklingen av massadistributionen och vad
vi tror är viktigt för oss. Södra består ju av tre
stora enheter. Södra Skog ansvarar för all rå-
varuförsörjning till industrin, och omsätter
ungefär 12–13 miljoner kubikmeter. Vi har nu-
mera fyra regioner och ungefär 32 skogsbruks-
områden. Varje region omsätter ungefär 2
miljoner kubikmeter. Sedan har vi Södra Tim-
ber med sex sågverk som tillsammans har en
kapacitet på ungefär 1 miljon kubikmeter så-
gad vara och för det åtgår ungefär 2 miljoner
kubikmeter timmer. Det som då blir kvar av
de där stockarna blir sågverksflis som går till
Södra Cell för massaproduktion, tillsammans
med veden som kommer direkt från skogen.



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:19, 2003

18

grov bild på själva försörjningskedjan från
början till slut kan väl se ut ungefär så här: vi
har varje år ungefär 25–30 000 leverantörer
som levererar råvara. Vi har också en del
externa leveranser, i form av import och såg-
verksflis. Navet utgörs av produktionsanlägg-
ningarna. Deras produktionsplan styr väldigt
mycket vad som händer i flödena in och ut. Vi
har divergerande flöde ut från bruken och
konvergerande in. Från skeppningshamnar
transporteras massan ut från Sverige och
Norge till ett antal terminaler i Europa och ett
antal kunder. Vi har tidigare också använt ter-
minaler för att jämna ut säsongsvariationer,
men de senaste åren har vi lyckats undvika
det.

För massaproduktionen åtgår ett antal rå-
varor; massaved av tall, gran, björk, blandat
löv och eukalyptus samt cellulosaflis. Av det-
ta görs ett antal olika produkter med olika
egenskaper vad gäller t.ex. ljushet eller riv-
styrka. En produkt som är mer dragstark, och
ofta används till mjukpapper, innehåller t.ex.
lite sågverksflis och gärna mycket gallrings-
ved. Produktionen sker i kampanjer, där vi
kör en viss ljushetsnivå med någon variant.
Sedan går vi ner till en lägre ljushet och så
vidare. På råvarusidan arbetar vi med klassis-
ka förutsättningar där vi har råvaruflöden
som inte är särskilt jämna över året. Avverk-
ningsnivån är hög på våren, låg på sommaren
och medelhög på hösten. Leveranserna till
bruket är något så när jämna över året, vilket
medför väldiga variationer i bilvägslager som
vi måste hantera. En konsekvens av kampanj-
produktionen är att vi har väldigt stora varia-
tioner av lager vid bruket; från ca 80–90 000
kubikmeter ner till 10 000 kubikmeter på ett
par tre veckors tid. Detta stökar ju till det lite
grann genom att flexibiliteten i produktionen
blir liten. Om man skulle vilja förlänga pro-
duktionen av en viss produkt med ett par, tre
dagar får vi snabbt stora problem med rå-
varuförsörjningen. Detta gör också att vi i
medeltal har ganska stora lager. Massaförsälj-
ningen uppvisar inga direkta säsongsvaria-

tioner, utan relaterar mer till prisutvecklingen
på massa. I mitten av 2000 hade vi en topp på
priset som låg någonstans på 6 700 kr per ton
och sedan har priset sjunkit dramatiskt. Av
detta följer att det blir tvära kast i försäljning-
en av massa över tiden. Förändringarna på-
verkar inte så mycket vilken råvarumix vi be-
höver in, utan det är mer nivåerna som för-
ändras. Sett längre tillbaks hade Södra i stort
sett två produkter, en kortfiber- och en lång-
fiberprodukt. Sedan dess har utvecklingen
gått mot ökad anpassning av massan till slut-
produkten. Vi tror att detta kommer att ac-
centueras ännu mer vilket kommer att få kon-
sekvenser för virkesflödena.

Hur vill vi då utveckla den här kedjan, fram-
förallt gentemot våra kunder? Prisutveckling-
en visar över tiden en nedåtgående trend. Det
är inte särskild förvånande, de flesta produk-
ter blir ju billigare med tiden. Vi kan ju inte,
som mobiltelefontillverkarna, göra en ny mo-
dell och introducera på marknaden, utan vi
har ungefär samma typer av produkter som
alla har samma pris. För att mota detta arbe-
tar vi med att höja produktiviteten, dvs. att
göra mer för samma kostnad. Ett produktivi-
tetsprogram är igångsatt på Södra Cell där
man på varje bruk fångar upp idéer från an-
ställda för att se hur man kan få ner kostna-
derna. Vi försöker också att ge mervärden till
kunderna. Det finns flera komponenter i stra-
tegien. Att ha en hög och ökande kvalitet på
produkten i sig är en grundförutsättning. Nya
sätt att prissätta massan, t.ex. hitta en form
för att handla med fasta priser, är en annan
komponent. Att förse kunden med marknads-
information av hög kvalitet är ett annat sätt
att skapa mervärde. Vi har även tekniska pro-
jekt tillsammans med kunder där vi tillsam-
mans försöker hitta bättre sätt att utnyttja
den fiber vi har. Miljöaspekten är också väl-
digt viktig. Och till sist har vi två bitar som
man kan sammanfatta som supply chain: IT
och logistik.

Våra logistikerbjudanden innebär att för-
enkla beställningen av massan, t.ex. att er-

D. Carlsson
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bjuda kunderna att direkt beställa massa från
våra system eller via något extra nät. Att ha
kortare ledtid från order till leverans gör ju att
kunderna kan sänka sina lager och beställa
massa mer direkt kopplat till just den produk-
tionen och det massabehov man har. Vi kan
även leverera massa ända fram till kundens
port. Traditionen bjuder att leverera fritt en
hamn, men vi kan ta ansvar för transporten
ända fram. Ett sätt att gå ännu längre i den
riktningen är att ta hand om lagret hos kun-
den av massa, dvs. ta hand om transport och
lager. Kunden tar bara ut och förbrukar den
massa som den har behov av för tillfället.
Meningen med det här är att Södra Cells an-
svarsområde i flödeskedjan flyttas fram och
vi tar över en del av kundens ansvar när det
gäller råvaruförsörjning. På samma sätt är det
meningen att även vår leverantör Södra Skog
skall flytta fram positionerna och ta ansvar för
råvarulagret på bruken. Så långt har vi ännu
inte nått, men mycket arbete pågår för att ut-
reda förutsättningarna att göra det. Idag för-
söker vi i någon mening jobba direkt emot en
kundorder från brukslagret. Vi vill ha in en
order, vi vill kunna planera båtarnas rutter
och var vi skall placera massa någonstans i
Europa, baserat på en kundorder. Däremot är
själva produktionen av massan väldigt svårt
att göra direkt mot kundorder på grund av
den tidigare beskrivna kampanjproduktionen
och våra råvaruleveranser. Den här proces-
sen fungerar bra i Sverige när vi har ganska
korta avstånd till kund. Vi har en leveranstid
på kanske en vecka. Om kunden finns i Italien
är det svårare i och med att vi har en båt som
bara går ner till Genua en gång i månaden,
vilket gör att vi egentligen vill ha ordern i bör-
jan på månaden innan för att vi skall kunna
planera vad vi skall lasta på båten. Vi avser
framöver att ha servicelager ute i Europa, och
få ihop de här terminalerna till färre punkter,
servicelager, från vilka vi kan leverera på ca
en vecka. Meningen med det är att likställa
servicenivån mellan europeiska och svenska
kunder. Ett steg längre innebär att vi planerar

hela leveranser fram till kunden och kunden
tar ut den massa som kunden behöver, base-
rat på den egna produktionsplaneringen. För
att kunna hantera det någotsånär effektivt
behöver vi information om hur kunden plane-
rar sin produktion. Med hjälp av den informa-
tionen kan vi styra flödet framåt på ett effek-
tivt sätt. Alternativet är att arbeta med en
beställning per vecka, och att sköta leveran-
sen fram till kund baserat på erfarenhet eller
på kundkontrakt. Det som egentligen händer
med servicelager är att vi ändrar leverans-
punkten. Tidigare var det formellt sett vid re-
lingen. Därefter var det kundens ansvar att ta
det in i lager och ut på en bil hem till sig. Nu
har vi ändrat så att vi levererar ut på bil. Det
är alltså vårt lager i terminalen och vi kan
leverera till olika kunder, och på så vis jämna
ut upp- och nedgångar mellan olika kunder.
Det är kanske en liten förändring geografiskt
från båten till lagret, men det kan få ganska
stora effekter på hur effektivt vi kan sköta den
här försäljningskedjan. Det ger även möjlighet
för kunden att sänka sina lager i och med att
vi kan garantera att man får massan på en
vecka. När det gäller försörjningsåtagande så
har vi ett pilotfall från första januari. I detta
fall fick vi en order varje månad med början
på föregående månad för leveranser nästa
månad och så vidare. Vi fick sedan avrop i
början på leveransmånaden inom ramen för
den tidigare ordern, och det var ju inte alltid
ordern stämde med vilka avrop man gjorde.
Den här orden gick till säljkontoret och sedan
vidareförmedlades den till HK i Växjö som
planerade vilken massa som skulle köras till
terminalen. Kunden ansvarade sedan för
transporten hem till sig i dialog med termina-
len som var direktansvarig för transporten.
Från första januari ändrade vi till att vi varje
torsdag får en förbrukningsplan från kunden
som omfattar tre veckor daglig förbrukning,
plus veckovisa siffror för ytterligare nio veck-
ors förbrukning. Vi får den på enklaste sätt i
en excelfil som är direkt tankad från kundens
affärssystem. Säljkontoret ansvarar sedan
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operativt för att rätt mängder levereras fram
till bruket, och vi skickar ner massa till termi-
nalen som svarar mot den långsiktiga förbruk-
ningen. Det möjliggör, förutom att vi tar bort
en del administration, att vi får en helt annan
inblick i hur kunden förbrukar vår produkt. Vi
kan göra uppföljning av lagerstatus och hur
konsumtionen har varierat under veckan jäm-
fört med vad kunden har skattat. Vi ser t.ex.
att det på veckonivå varierar en del, men att
det på längre sikt jämnar ut sig ganska väl. Vi
vet då att vi kan planera båtarna med god
säkerhet till den här terminalen och kan där-
med ha ett litet säkerhetslager. Ju längre vi
arbetar med detta desto mer lär vi oss om
kundens beteende och hur kunden reagerar
på sin marknad, så vi kan stämma av hur
mycket massa vi behöver ha på olika ställen.

Vi har provat detta på en fabrik. Ytterliga-
re en fabrik är på väg in i systemet, och vi har
också en ny kund på väg in, så det förefaller
som erbjudandet har fallit ganska väl ut. För-
delarna för Södra med ett koncept av det här
slaget innebär att vi får en betydligt bättre
kunskap om försörjningskedjan så att vi, ba-
serat på den kunskapen, kan optimera pro-
duktionen. Vi får också en minskad adminis-
tration. Det som är negativt, i alla fall initialt,
är att vi får ökade kapitalkostnader i och med
att vi tar över lagret hos kunden. Vår tro är vi
i slutänden inte får några ökade kostnader.
Hos kunden åtgår mindre resurser för att kla-
ra av massaförsörjningen,  man får minskade
kapitalkostnader i och med minskade lager,
och administrationen blir mindre. Det som är
negativt för kunden är att man har mindre
valfrihet när man köper massa. Det går inte
att hoppa mellan olika leverantörer, utan man
bygger upp ett system med en eller ett fåtal
leverantörer och får hålla sig till det. I och
med de stora svängningarna på priserna har
många tidigare försökt spela ut leverantörer
mot varandra, och jag tror att detta har hind-
rat den här utvecklingen. Nu finns dock förut-
sättningar för att vi skall kunna gå vidare med
de här ambitionerna.

Strukturellt krävs att vi förenklar vår termi-
nalstruktur. Vi försöker ta bort terminaler
som har haft mindre volymer och istället ska-
pa stora terminaler där vi har stor volym. Vi
måste då också se till att vi har leveranssys-
tem utifrån den terminalen så att vi inom rim-
lig tid kan nå kunderna. Det kan innebära att
vi får ha någon form av servicelager utlokali-
serat och ha blocktågssystem eller någonting
för att få ut massan. Vi kör även ganska myck-
et massa på floden Rhen, och även där måste
vi ha någon form av lager. I Frankrike finns det
ju en tendens att strejka när man inte är nöjd.
Då kan tågsystem vara lite känsliga vilket ock-
så påkallar behov av säkerhetslager närmare
förbrukningspunkterna.

En annan väldigt grundläggande fråga om
man nu skall börja utbyta information varje
vecka eller varje dag, är att ha ett effektivt
utbyte av information. För vår del handlar det
inte om att sälja massa på en marknadsplats,
utan snarare om att ha kommunikation direkt
med de kunder vi gör affärer med, dvs. ”busi-
ness to business”. Det handlar dels om kom-
munikation med kunder (order, avrop, planer,
förbrukningsdata osv.). Kvalitetsdata är ett
annat intressant område där vi kan utveckla
informationen om massan som vi levererar
till kunden. Det hjälper kunden att styra sin
process på ett bättre sätt, direkt kopplat till
den massa man har för tillfället. En annan vik-
tig del är att ha kommunikation med våra ter-
minaler. Idag faxar vi mycket, men en IT-länk
direkt till terminalen skulle göra att vi kan sty-
ra flödena på ett bättre sätt. Vi har engagerat
oss i någonting som heter papiNet, som är en
XML-standard, från början utvecklad av stora
pappersföretag som t.ex. Stora Enso och UPM
Kymmene. Vi har startat pilotprojekt där vi
får order via Internet med XML-kod.

När det gäller att optimera flödena baserat
på den bättre informationen vi får  tillgång till
är vi engagerade i utvecklingsarbete av en
optimeringsmodell tillsammans med Lin-
köpings universitet. Där skall vi se vilka möj-
ligheter som finns till planeringsstöd. Det är
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ganska komplicerade saker, och det visade
sig att vi inte kunde hitta stöd i de kommersi-
ellt tillgängliga paket som utlovades kunna kla-
ra uppgiften. Vi har därför studerat produk-
tionsplaneringen för att övergripande styra
försörjningskedjan i form av råvara in och
massa ut. Vi har även tittat på leveransplane-
ringen för att ruttplanera båtarna mer direkt.
Hela tanken med detta är att få information på
ett enkelt sätt från kunder och terminaler, kun-
na följa flödena och koppla informationen till
vårt orderlagerfaktureringssystem. Dessutom
har vi funktionaliteten för att kunna planera
och optimera flödena på ett bättre sätt, vilket
i slutänden blir ett planeringsstöd för oss.

I och med de nya sätten att leverera, med
servicelager och försörjningsåtagande,  kom-
mer vi att bli beroende av en större flexibilitet
i den här kedjan. Vi måste kunna styra såväl
producerade volymer som produkter mot de
åtaganden vi har gentemot kunderna. Det
innebär även att vi genom att skapa flexibili-
tet i råvaruförsörjningen har en nyckelfaktor
för en framgångsrik vidareutveckling.

Frågor till Dick Carlsson:
Herr Jan Fryk: Det var ett imponerande sys-
tem du beskrev, men du började själv med att
säga att kalamiteter hör till vardagen. Storm-
fällningar, t.ex., innebär att du får en faslig
massa virke som du måste ta vara på, och
någon månad senare kan det vara vattensjukt
och då kommer du inte åt virket du behöver.
Så min fråga är, var i det här systemet finns de
väsentliga buffertpunkterna?

Logistikchef Dick Carlsson: Det sitter fram-
förallt i att styra resurserna. Om vi pratar om
en stormfällning är det ju väldigt viktigt för
vår del att vi kan styra om avverkningsresur-
serna till de drabbade områdena och sluta av-
verka i andra områden. Och det kan ju låta
väldigt enkelt, men i praktiken är det ofta ett
av de svåra problemen att allokera om

resurserna direkt. Man har ju åtaganden på
hemmaplan, man vill fortsätta med den nor-
mala verksamheten och vill inte skicka iväg
maskiner på andra håll. Det är viktigt att ha
bufferten i skogen. Sedan är det naturligtvis
vid bilväg och vid bruken som man får ta
hand om den övriga variationen. Det är svårt
att se att vi kan ha buffert på massasidan, ef-
tersom vi då gömmer problematiken som inte
blir lika tydlig och lika drivande i arbetet med
att allokera om resurser och så vidare.

Herr Lennart Rådström: Innan Gert får chan-
sen att fortsätta här vill också jag tacka för en
mycket bra presentation av dig Dick, om hur
ni jobbar på Södra och vilka utvecklingspla-
ner ni har. Särskilt vill jag tacka för att du lyf-
ter fram hur även en massaproducent är be-
roende av egenskaperna i produkterna och
naturligtvis råvaran in för att vara framgångs-
rik i sina affärer. Det framgick också väldigt
tydligt hur brukens förmåga till flexibilitet var
kopplat till bakåtliggande led. Och där har
alltså råvaruförsörjningsledet någonting att
bidra med. Jag har också en liten fråga om det
här pilotfallet, hade ni tagit över terminalen
där eller inte?

Logistikchef Dick Carlsson: Vi har ansvaret för
lagret i terminalen, transporten till kund och
lagret hos kunderna genom hela kedjan.

Herr Tage Klingberg: Du nämnde ingenting om
samordning mellan pappersmassa och trä-
varor från era sex sågverk, var finns de i sys-
temet?

Logistikchef Dick Carlsson: Jag ser inte så väl-
digt stora samordningsvinster i det här läget,
måste jag säga. Varken när det gäller distribu-
tionen eller på råvarusidan. Det är ganska
separata frågor. Även båtarna vi använder i
egen regi används endast för massadistribu-
tionen med direkt anpassade mått för massa-
transporter. Vi är beroende av att ha en snabb
omsättning av båtarna. Varje vecka får vi till-
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D. Carlsson

baka båten och kan lasta ny massa på den.
Skulle man ha andra varor att transportera
också innebär det att vi riskerar att få för-
seningar på båtarna. Jag skall väl inte säga att

det är omöjligt att utveckla detta, men i det
här läget så har vi inte sett några sådana möj-
ligheter. Det finns säkert möjligheter i nästa
fas att finslipa de interna logistiklösningarna.
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Logistik och IT-stöd för råvaruförsörj-
ningen

GERT ANDERSSON
Programledare
SkogForsk
Uppsala

Jag skall utifrån ett SkogForsk-perspektiv be-
skriva ett antal hjälpmedel inom IT och ope-
rationsanalys som vi upplever är på gång
inom skogsbruket, och som kan hjälpa oss att
klara alla kraven som Dick Carlsson ställer. Vi
skall klara ökade kundkrav ifrån massaindu-
strin och från sågverken. Samtidigt finns kost-
nadspressen där och blir allt tuffare. Hur sker
kommunikationen mellan föreningen/före-
tagen och de olika stegen i kedjan, och hur
sker kommunikationen mellan de olika stegen
i kedjan? Den övergripande bilden och utma-
ningen känner vi igen med de flöden vi får
från skogen och de lager vi tvingas bygga upp
för att klara en relativt jämn efterfrågan med
vår ojämna produktion (Figur 1). Den första
utmaningen är att sänka lagernivån och den
andra utmaningen att minska amplituden i de
här svängningarna för att kunna få till vårt
utnyttjande av maskiner och lastbilar på ett
så effektivt sätt som möjligt.

Vad finns då för nyckeltal att kommunicera
kring dessa frågeställningar, som är effektiva
i organisationerna? Tid mellan avverkning
och process är ju något som har använts från

tid till annan och som ganska väl beskriver
både ledtidsproblematiken och kvalitetskra-
ven i vår industri. Jag kommer att nämna någ-
ra verktyg som är på gång, t.ex. den nationel-
la vägdatabasen, som vi pratat om i kanske 10
år. Nu kan vi med fog säga att den snart är här,
eftersom arbete med indataförsörjning är
igång. Det tar alltså sin tid och det kostar
massor med pengar, så det gäller att priorite-
ra investeringarna. Turordningsplanering är
ett annat kraftfullt, operationsanalytiskt verk-
tyg som är på gång med hjälp av Mikael Rönn-
qvist från Linköpings universitet och Skog-
Forsk. Turordningsplanering innebär att ut-
ifrån de kundorder som ligger, avgöra i vilken
ordning bestånden skall avverkas utifrån de
bestånd som finns, de maskinresurser som
finns, var maskinförarna bor, var maskinerna
finns, var industrierna finns och hur allt skall
transporteras. Här kan man bygga in kom-
plexitet med allt tydligare order i bakgrunden.
Det krävs god information, speciellt om av-
stånd, och här kommer en koppling fram till
vägdatabasen så småningom.
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Flexibel drivning är ett annat uttryck vi
nämner. För att våga gå ner i lagernivå  krävs
flexibilitet och att kunna gasa eller bromsa
efterhand som efterfrågan förändras. Vi har
genom olika utredningar som vi gjort åt
skogsbruket sett att vi genom att ändra me-
delstam i slutavverkningen uppåt eller neråt
kan fördela produktionen på en annan sorti-
mentmix. Vi kan t.ex. gå från slutavverkning
till gallring om vi behöver dra ner produktio-
nen. Vi kan också se möjligheten att plocka
ihop turordningsplaneringen med flexibel
drivning i kvalificerade operationsanalytiska
instrument för att klara av ökade flexibilitets-
krav.

Vi plockar in en massa information i skör-
daren idag, men vi använder den ganska spo-
radiskt. Här finns spännande möjligheter att
utveckla skördaren som informationsbärare.
Några exempel: Naturligtvis bör vi kunna hål-

la reda på skogslagret. Med information från
ett antal maskiner kan man jämföra faktiskt
utfall med planerat utfall. Man kan också tänka
sig att skördaren bär information till kunden
med tanke på att mycket av avverkningarna
sker på köp eller hos medlemmar i förening-
arna. Här gäller att kommunicera med mark-
ägaren för att få vara där vid rätt tid med tan-
ke på industrins krav, t.ex. på sommaren eller
när det är blött och besvärligt. Att få ut snyg-
ga kartor som visar stickvägar och bestånds-
gränser tillsammans med snabb information
om utfallet och kanske en snabb prisavräk-
ning. Denna information skulle sedan kunna
användas för uppdatering av register i egna
databanker eller i skogsbruksplaner. En an-
nan tanke är att vi skulle kunna utnyttja skör-
dardata för att kalibrera verkligt utfall mot
beräknat utfall i traktbanken och på så sätt
försöka uppgradera de objekt som finns i

Figur 1. Skogsindustrins råvaruförsörjning kännetecknas av stora svängningar.

G. Andersson
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traktbanken. Runt omkring skördaren finns ju
också tydliga möjligheter att effektivisera ar-
betet, t.ex. genom information till föraren om
maskinstatus, apteringsstöd, navigeringsstöd,
varning när man börjar närma sig en gräns
och en larmfunktion som gör att föraren kän-
ner sig tryggare. Inom ett projekt som heter
Inforchain, som vi driver tillsammans med
intressenter och maskintillverkare, jobbar vi
mycket med dessa frågeställningar. En del av
informationen kan ju också föras vidare till
skotaren. I det enklaste fallet kan skotarföra-
ren få en bra skiss över det objekt han skall
operera på så han kan planera sitt arbete.
Nästa steg kan innebära att utnyttja posi-
tionerad information om vilka sortiment som
ligger längs vilka vägar för att optimera sko-
tarförarens arbete. Det kan ju också vara så
att man vill prioritera ett sortiment, och då
visar hjälpmedlet hur man snabbast kör ut
sortimentet och vilken merkostnad det inne-
bär jämfört med ett optimalt skotningsför-
farande.

Transportplanering är ju något som har
varit tydligt exponerat, inte minst genom Dick
Carlssons tidigare arbeten på SkogForsk. Med
ruttoptimering kan man från en bank med 1–
3 veckors arbete optimera transporterna och
ta hänsyn till destinering och vilka möjlighe-
ter till returer det finns. I en rad olika studier
har möjliga kostnadsbesparingar identifierats
i form av minskad tomkörning, minskad tids-
åtgång och minskad bränsleåtgång. Det här
kommer nu att föras längre ut, ända ut till
åkarna genom applikationer som heter SMART,
KOLA och Åkarweb. Där får åkaren bra infor-
mation om var virket ligger och också en
möjlighet till benchmark mellan åkarna. Det
ges möjligheter att ta för sig, så att den duk-
tige åkaren kan hitta möjligheter och expan-
dera om han kan rationalisera sin verksam-
het.

Indataförsörjningen till den nationella väg-
databasen NVDB är organiserad av Vägver-
ket. Det är angeläget att vi så fort som möjligt
går på applikationsutveckling för att bibehålla

motivationen att få indata av hög kvalitet. Den
snabbaste vinsten av NVDB ligger i transport-
planeringen, men det finns många andra tänk-
bara användningar, t.ex. vad gäller väghåll-
ning. Likaså den applikation jag nämnde tidi-
gare om turordningsplanering är beroende av
bra data från NVDB. Mattias Forsberg på
SkogForsk har gjort ett hjälpmedel för trans-
portavståndsberäkningar, och man kan tänka
sig en utvecklad applikation som visar till-
gängligheten av virkeslagren vid bilväg. Vi kan
då få god information om vilka sortiment som
ligger vid väg av olika klass, kanske också
uppdaterad information om aktuella tjälav-
stängningar. Detta ligger naturligtvis en bit
fram i tiden, och framtiden får utvisa om in-
data håller en sådan kvalitet att det blir möj-
ligt att utveckla sådana applikationer.

Transmit heter ett projekt vi driver tillsam-
mans med ett antal intressenter. Där  studerar
vi förbrukning av bränsle i lastbilarna och hur
förbrukningen beror av vägtyp, väglag, förare,
last osv. Bränslet utgör dels en stor kostnads-
post och dels har det också att göra med
emissioner. Vi har även studerat körstil, förar-
utbildning, uppföljning av förare, variation
mellan förare och hur detta hänger ihop med
bränsleförbrukningen. En del är mer ren ”fleet
management” för att långsiktigt hålla förarna
uppmärksamma på den här frågeställningen
och spara 5–10% bränsle. Vi loggar bränsle-
förbrukningen och relaterar det till GPS-posi-
tioner på referenssträckor. Man kan då se hur
olika bilar och förare beter sig på samma
sträcka, kopplat till årstid, väglag etc.

Avslutningsvis skall jag ta upp ett projekt,
”Det färska virket”, som vi jobbar med tillsam-
mans med några intressenter. Där har vi iden-
tifierat ett antal flaskhalsar, t.ex. tillgänglig-
heten på vägar, bärigheten i terrängen, som-
marstängda sågverk samt färskhetskraven –
hur de definieras och hur vi mäter färskhet.
Sågverksstängningarna på sommaren påver-
kar flödet, och likaså höstregn och tjälloss-
ning. Vi har försökt hitta sätt att möta dessa
svårigheter. Det går att begränsa spårdjupet
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efter skogsmaskiner genom att aktivt arbeta
med olika hjälpmedel. En viktig fråga i det lite
större perspektivet är att förbättra planering-
en. Undersökningar på företag visar att det
man markerat som icke tillgängligt under blö-
ta perioder faktiskt är tillgängligt, och det här
blir ju extra svårt i relationerna med privata
markägare där en köpare naturligtvis vill vara
försiktig för att inte dra på sig problem. Det
finns tekniska hjälpmedel, t.ex. små bryggor
som kan inköpas och användas. Det finns allt-
så möjligheter att i stort och smått underlät-
ta tillgängligheten. Vi måste naturligtvis jobba
med dessa frågor – både planeringsmässigt
och tekniskt – för att komma åt virket när vi
behöver det. Sommarstängning av sågverk
drabbar skogsbruket i form av ett tapp i tim-
merflödet. Massabruken går ju kontinuerligt
och de måste försörjas med flis kontinuerligt.
Detta ger konsekvenser för råvaruleveranser-
na, som oftast måste styras in på gallringar.

Detta verkar dock vara en svår fråga som kan-
ske har ännu längre till avslut än nationella
vägdatabasen.

Den sista aktiviteten jag vill nämna är väg-
planering, som med nationella vägdatabasen
i botten går ut på att utveckla applikationer
för att analysera hela flödesområden. Var
finns de dåliga vägarna? Var har vi skogen och
vad behöver vi åtgärda? Tanken är att man i
detalj skall kunna gå in på egna skogsvägar
och utveckla applikationer för effektiv väghåll-
ning. Det är ju en mycket viktig del för att kla-
ra våra flöden. Slutligen är det viktigt att tän-
ka på att allt vi väljer att plocka in måste fun-
gera i informations- och beslutssystem. Dessa
system bör i sin tur vara överblickbara och
enkla samt docka mot den normala miljö vi
arbetar i på kontoret. Gränssnittet måste vara
enkelt och så skall det finnas en massa intel-
ligens bakom!

G. Andersson
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MIKAEL RÖNNQVIST
Professor
Linköpings universitet/SkogForsk
Linköping/Uppsala

Jag har en bakgrund i optimering och tillhör
en grupp i Linköping som tittar på tillämp-
ningar inom en rad olika branscher. Vid ut-
veckling av modeller för operationsanalys är
det tacksamt att kunna utnyttja utvecklingen
inom flera olika branscher. Jag tänkte börja
med att kort nämna lite om de generella mo-
dellerna. Därefter kommer en utblick mot
Chile och slutligen att antal projekt som sker
i samverkan mellan Linköpings Universitet,
SkogForsk och ett antal av de företag som
finns representerade här.

En optimering som denna består ju av tre
delar egentligen; en variabel som skall mot-
svara de beslut som skall fattas eller en mål-
funktion. Det kan ju vara att maximera en
vinst eller att minimera en kostnad. Sedan
finns begränsningar eller bivillkor, det kan
vara råvarutillgångar eller efterfrågan hos
kunder. De flesta villkor går att beskriva i en
matematisk modell, som tillhör någon typ av
modell. Det kan vara LP-modeller, som är de
enklaste att lösa. Sedan finns det heltalsmo-
deller där man har krav på diskreta beslut,
och de modellerna är avsevärt mycket svåra-
re att lösa än LP-modellerna. Man kan ha icke-

linjära problem, vilket inte är så vanligt. Till
sist finns nätverksmodeller där man har nå-
gon typ av underliggande nätverksstruktur.
Man kan använda olika lösningsmetoder för
dessa modeller. Krävs en snabb lösning får
man kanske ta till manuella lösningar eller
använda sig av heuristiska metoder där man
använder någon typ av tumregel för att
snabbt få fram bra lösningar av hög kvalitet.
Det finns optimerande metoder som garante-
rar optimala lösningar men som å andra
sidan kan ta väldigt lång tid att lösa. Om man
betraktar ett problem som man löser idag
och jämför med hur lång tid det tog att lösa
för 30 år sedan så finns det två komponenter;
datorutvecklingen och utvecklingen av lös-
ningsalgoritmen. Datorkraften har sedan dess
utvecklats med en faktor 2 för varje år och på
samma sätt har algoritmen utvecklats. Sett till
tidsåtgången att lösa ett problem och hur den
förändrats på 30 år så står datorutvecklingen
för en tredjedel, medan algoritmens metodut-
veckling står för två tredjedelar. Det är med
andra ord viktigt att ständigt utveckla algo-
ritmerna.
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Beslutsstöd i Chile
Det finns en tydlig ”vi-känsla” i Chile. Före-
tagen anser att man samarbetar för att kunna
konkurrera med omvärlden snarare än att
man konkurrerar mellan företag, vilket har
gjort att man har drivit fram utvecklingen av
ett antal system som är gemensamma för ett
flertal olika företag och som används opera-
tivt av olika företag. Besparingarna rapporte-
ras vara allt från 5 till 20%, och för ett par år
sedan var det 20 miljoner dollar som var di-
rekt kopplade till just till dessa system, och
man har fått flera pris för de här stöden. Jag
tänkte här nämna tre stycken som används
mest operativt. Det ena kallas Asicam, och är
ett system för operativ ruttplanering. Grun-
den var att man hade väldigt långa köer och
låg utnyttjandegrad av bilar, vilket man ville
förbättra. Asicam bygger på en blandning av
simulering och optimering och att man varje
dag planerar nästa dags rutter. Det har an-
vänts i över 10 år och besparingarna man har
rapporterat in är väldigt stora, 8–35%. En stor
del härrör från att man har lyckats minska
antalet bilar. De som använder systemen har
hög kompetens, men samtidigt har man gan-
ska låg teknisk nivå för att föra ut rutterna till
bilarna. Typiskt får man en utskrift på kvällen
innan eller på morgonen vilken tur man skall
köra över dagen, vilket gör att flexibiliteten
om det händer saker över dagen inte är sär-
skilt stor.

Ett system för avverkningsplanering kallas
Opticort. Där betraktar man en planeringspe-
riod på en till tre månader. Besluten som skall
fattas (på veckonivå) gäller vilka trakter som
skall avverkas, vilken typ av utrustning man
skall ha, vilken apteringsinstruktion som skall
gälla samt hur man skall transportera och lagra.
Det blir som synes ganska många variabler att
ta hänsyn till: trakt, industri, produkt och tid.
Normalt används LP-baserade modeller, och
det nyttjas praktiskt hos fyra större företag.

I taktisk planering, med upp till 12 måna-
ders planeringshorisont, gäller besluten väg-

byggnad och -underhåll, vilken typ av fast ut-
rustning som skall användas i den kuperade
terrängen, på vilka trakter man skall använda
lunnare samt hur transporten till industri
skall ske. För att kunna placera de här fasta
tornen behövs en hel del geografisk informa-
tion, så man har hög teknisk nivå där. Lös-
ningsmodellen och -metoden är en blandning
mellan optimering och heuristik, och det an-
vänds operativt hos ett antal olika företag.
Detta system för taktisk planering kallas Pla-
nex, och det får avsluta den lilla utblicken mot
Chile. Det är rätt intressant att det finns ett
antal driftssatta system där.

Svenska utvecklingsprojekt
Om vi går tillbaks till det Dick Carlsson prata-
de om med supply chain och planering av
produktionen på massabruken så är en fråga
hur man hittar ett stöd där man samordnar
produktion, distribution, transport och lager.
I befintliga affärssystem finns det olika typer
av modelleringsmöjligheter. SAP och BAAN
har kommit längst vad gäller modellerings-
språken, medan andra system som man kan
köpa direkt på marknaden inte är lika använd-
bara. De skall vara väldigt generella och kun-
na passa mot olika branscher vilket gör dem
oanvändbara när man får specifika problem.

I ett projekt tillsammans med Södra har vi
optimerat produktionen på flera bruk. Vi har
så att säga skurit av efter de svenska hamnar-
na och inte optimerat rutterna. Besluten gäl-
ler vilken typ av produkt man skall tillverka,
när och hur länge kampanjerna skall köras.
Det är alltså en samordning av produktion
med inflöden och distribution ut till hamnar
som har en gemensam efterfrågan. Det som
är problematiskt är produktionsplanerna. Flö-
dena går relativt lätt att modellera. Bivillkoren
är tillgång i skog, transportkapaciteter, ba-
lansvillkor för att kunna reglera lagernivåerna
av massa och produkter samt naturligtvis ef-
terfrågan. Om man ser hur många möjliga

M. Rönnqvist



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:19, 2003

29

produktionsplaner det finns, här för en plan
över tre månader, så blir det 90 dagar med
kanske i värsta fall upp emot 10 produkter att
välja bland. Då får man 10 upphöjt i 90 möj-
liga produktionsplaner, och det är en väldigt
stor siffra om man betänker att antalet ato-
mer i universum är 10 upphöjt i 65, vilket allt-
så är mindre! Detta går inte att hantera utan
vidare utan man måste dynamiskt inhibera
dessa villkor. Det har tagit två år att utveckla
denna modell och förra året körde vi ett test
på tre svenska bruk där vi jämförde mot de
manuella planerna för samma period. När vi
försökte lösa det första gången fick vi väldigt
många bivillkor och det blev komplicerat, så
första gången tog det sju dagar att lösa det
här. Men efter en hel del utveckling är vi nere
på en lösningstid på under en timme, vilket är
mera acceptabelt. Att manuellt komma fram
till så bra produktionsplaner omfattande tre
bruk och så många produkter är mycket
svårt.

Ett annat projekt, som drivits i samarbete
med Södra och Sydved, har gått ut på att stu-
dera sortering av råvara i skog för att få rätt

fibertyp till rätt bruk. Flera av de här kompo-
nenterna baseras på utveckling från t.ex. flyg-
industrin. I något område kan det röra sig om
att lägga all massaved i en hög vilket självklart
inte medför någon sorteringskostnad. Ett an-
nat alternativ kan innebära att man delar upp
massaveden på gran och tall, vilket leder till
att man kan leverera till bruk som endast
efterfrågar gran. Sedan kan ytterligare upp-
delning göras genom att t.ex. separera gall-
ringsved och toppar. Ju finare uppdelning
desto högre sorteringskostnader ger detta i
skogen. Dels vill man fatta beslut om vilken
typ av sortering som skall göras för varje om-
råde. Det resulterar i flera olika högar i sko-
gen, vilket gör att det blir naturligt att söka
efter lämpliga returtransporter. Jag vill inte gå
in i detalj på den matematiska funktionen,
men målet blir en kombination av transport-
och sorteringskostnad, och sorteringskostna-
derna kan vara ganska svåra att uppskatta.
Hade vi haft en miljökomponent med hade
det blivit än mer komplicerat att hitta rätt vik-
ter. Det här gör att man valde ett sorterings-
alternativ som i figur 1.

Modeller för operationsanalys

Figur 1. Case study 1: sorting decisions.
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Problematiken här innebär att antalet möj-
liga returflöden är väldigt stort, flera miljoner.
På samma sätt som med produktionsplanerna
så går det inte att manuellt räkna ut det här på
förhand, utan de måste genereras dynamiskt.
I vår fallstudie hade vi fyra industrier: Hylte,
Nymölla, Mörrum och Värö. Sammantaget kan
man säga att möjligheterna till ökad sortering
ute i skogen kunde kartläggas geografiskt. Med
hänsyn taget också till returflöden kunde man
kosta på sig ytterligare sortering. Detta går
även att omvandla till fångstområden för res-
pektive industri, vilket naturligtvis ökar om
man lägger in returtransporter (se figur 2).

En annan fråga som var uppe tidigare här
det var om inte detta går att kombinera med
flödet till sågverken. I ett annat fall tittade vi
på åtta pappers/massabruk och vilka tänk-
bara returflöden de skulle kunna generera.
Lägger man till sågverken, i detta fall Södras
sågverk, blir strukturen mycket mer kompli-
cerad. Lägger man sedan terminal och tåg-
transport till bilden, måste man ta hänsyn till

lagernivåer och att man har fasta flöden på
tågsätten. För att göra bilden komplett kan vi
till sist lägga in flera företag och då har det
blivit riktigt komplicerat. Det är ju oftast så att
ett företag vill kunna styra sitt eget virkes-
flöde, och kanske inte ha samordnade flöden
i vissa områden.

Avslutningsvis tänker jag nämna ett pro-
jektsamarbete med Scaninge, där vi studerat
integrationen mellan apteringen i skogen och
sågverkets produktion och inköp. Målsätt-
ningen har varit att integrera råvaruförsörjning
och produktionsplanering. Utgångspunkten är
att man har ett antal sågverk och en gemen-
sam marknad för produkterna. Det finns även
en slags gemensam skogsresurs. Analysen av
försörjningskedjan går ut på att hitta en opti-
mal aptering för respektive område så att såg-
verken får rätt råvara som de gemensamt se-
dan skall styra mot en marknad. Går man in
mer i detalj, t.ex. på tvärflöden mellan såg-
verk, så finns det ett inflöde direkt till respek-
tive sågverk. Efter sortering och sågning finns

M. Rönnqvist

Figur 2. Catchment areas for Hylte.
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möjligheter att skifta mellan sågverk om det
finns överkapacitet i någon tork eller hyvel.
Det innebär att det blir mycket komplicerade
strukturer på problemet, även bakåt mot sko-
gen (se figur 3). Syftet var ju att planera ut-
ifrån marknadskraven för att därifrån styra
vilken råvara man behöver från skogen.

Frågor till Mikael Rönnqvist
Herr Lennart Rådström: Tack så mycket Mikael
för en proffsig demonstration av att allt är
möjligt. Jag vet inte om du riktigt övertygade
mig om att operationsanalyserna har gjort
comeback. Du nämnde att lösningstiderna
hade förbättrats enormt, men är det inte så
att dataförsörjningen är en kritisk fråga, i var-

Modeller för operationsanalys

Figur 3. CustOpt - flöden

je fall när man skall sätta in det här operativt.
Har du någon kommentar till det?

Professor Mikael Rönnqvist: Ja, på 60-talet
hade man inte metoderna att lösa modellen.
På 70-talet hade man mer av metoderna, men
saknade data. Nu har vi mer data, men det
gäller som sagt att fånga in dem, så visst är
det fortfarande ett dilemma. Optimering an-
vänds dock operativt i andra branscher, t.ex.
inom flygindustrin, och många av de pro-
blemställningarna liknar skogsbruket. Ett ex-
empel är att hitta de bästa rutterna för flyg-
plan eller flygplansbesättningar, där exakt
samma metoder används för att lösa det här.
Det finns idag i princip inget flygbolag som
inte har ett avancerat stöd för detta, och man
kan se att besparingarna ligger mellan 2–10%.
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Dataförsörjningen är lite enklare eftersom
man ju vet tidtabellerna. En av utmaningarna
där är att hantera situationer som oväder och
stängda flygplatser och allt vad det innebär
av förändringar i data. Sammanfattningsvis är
problematiken många gånger likartad, men
inom flyget har man kommit ett steg längre i
alla fall.

Lektor Lars-Olof Rask: Jag anser att ni har
någon sorts kundefterfrågefunktion, och så
produceras någonting med en viss tillgänglig-
het mot marknaden. Men hur behandlar ni
marknadens respons på dålig eller god till-
gänglighet, finns det så att säga någon service-
elasticitet?

Professor Mikael Rönnqvist: Det beror väldigt
mycket på vilken tillämpning det är, men t.ex.
för sågverk kan det vara att kunderna sätter
en min- och en maxgräns på sin efterfrågan,
och sedan får man försöka uppfylla den så
långt som det är möjligt. Olika kunder har oli-
ka krav; vissa kanske skall ha exakt en viss
mängd och vissa kanske har mer spelrum,
och det ger ju en viss elasticitet. Annars kan
det ju vara ett problem om man sätter efter-

frågan för snävt. Det kan till och med vara så
att man inte hittar lösningar. Det är därför vik-
tigt att de modeller som man skall använda
operativt har möjlighet att hantera de situa-
tionerna.

Herr Lennart Rådström: Man brukar ju säga
om operationsanalys att det är en underbar
teknik som letar efter sina tillämpningar, och
det beror ju på att det är svårt att kommuni-
cera vad som är möjligt. Men här har vi en
person som kan det och som är väl insatt i
skogsindustrins problemställningar,  och det
är inte så vanligt. Jag antar att du står till för-
fogande för alla typer av problem. För er som
möjligen kände att det här var lite för mycket
att ta in, eller kände att ni inte stod på den här
nivån riktigt, så kan man väl hjälpa till och
höja tuppkammen genom att säga att ni van-
ligtvis hanterar ännu mer komplexa problem,
ofta helt manuellt. Det är många saker som
Micke inte hade med här som ni måste beak-
ta. När du talade om virkesanskaffning till
Södras massabruk så handlar det inte bara
om avståndsberoende utan om egenskaper,
marknadseffekter och en väldig massa saker.

M. Rönnqvist
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Byggvaruhandel i Europa

som heter Marty. Tillsammans tillverkar de
ungefär femton miljoner kvadratmeter trä-
golv och inget annat. Kährs står för cirka hälf-
ten, Bauwerk trettio procent och Marty tjugo
procent, och omsättningen är totalt runt fyra
miljarder svenska kronor. Marknadsandelen i
Europa är 17 procent, vilket innebär att den
här konstellationen är den näst största i värl-
den efter Triangle Pacific, en organisation
som tillhör Armstrong i USA. I dagens organi-
sation ansvarar jag för affärsutveckling. Vi
håller på att omorganisera oss och flyttar vårt
huvudkontor till Schweiz från Nybro. Det be-
ror delvis på att vi till hälften ägs av ett
schweiziskt företag som heter Hiag som hål-
ler på med trähandel i allmän mening, plus att
vi också ägs av Nordic Capital som är ett
svenskt företag. Vi har också nyligen bytt VD.
Vår förra VD Ola Vilhelmson har valt att grad-
vis pensionera sig. Han har byggt upp hela
den här koncernen och är i trägolvssamman-
hang väldigt känd. Strukturen på vår företags-
grupp är byggd utifrån ett distributionsper-
spektiv, dvs. vi har tittat på de olika segment
som finns på marknaden och därefter försökt
att göra en konstellation som täcker den tota-
la marknaden av trägolv, framför allt i Europa.

PETER NILSSON
Affärsutvecklingschef
Nybron
Nybro

Inledning
Nybron är ett holdingföretag för ett antal trä-
golvföretag i Europa. Jag skall prata om bygg-
varuhandeln eftersom den till stor del är våra
kunder. Min analys kommer att fokusera på
vad som händer och sker och vad det får för
konsekvenser för Nybron och dess företag,
framför allt vilka  logistiska konsekvenser det
kan föra med sig. Det här kommer att bli en
populär version av det ämnet och den som
vill ha en mer akademisk touch hänvisar jag
till en artikel som jag skrivit tillsammans med
en kollega till mig, en doktorand och Lars-Olof
Rask.

Nybron Flooring International
Nybron i sig är inget stort företag. Det är in-
alles 6 personer och har till uppgift att hålla
samman tre stora trägolvskoncerner, eller
affärsområden. Nybron bygger från grunden
på Kährs, som är ett av världens största en-
skilda trägolvsföretag. Kährs är i den här kon-
stellationen påbyggt med ett schweiziskt före-
tag som heter Bauwerk och ett franskt företag
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Kährs är traditionellt väldigt starka på fack-
handel och traditionell byggvaruhandel,
Bauwerk är oerhört starka på vad vi kallar för
proffskunder, dvs. snickare och andra som
lägger in golvet åt slutkunden. Bauwerk gör
också en speciell tvåskiktsprodukt som lim-
mas ner mot underlaget och som kräver hant-
verkshjälp. Marty har varit väldigt starka,
framför allt i Frankrike, på gör-det-själv-mark-
naden, eller som vi kallar den Home Center-
marknaden. På det här sättet kompletterar
företagen varandra på ett väldigt bra sätt och
vi får på ett naturligt sätt också en heltäck-
ning av marknaden där vi ser tre företag med
huvuddelen av sin distribution i speciella seg-
ment. De kan på ett smidigt sätt bli heltäckan-
de eftersom det i varje segment (proffs-, fack-
handel, traditionell byggvaruhandel och Home
Centers) finns ansenliga volymer att hämta.
Vi har ambitioner att vara klart störst i Euro-
pa och vi har också en ambition att ha minst
tjugo procent marknadsandel, och därför
måste vi finnas med i alla de här kanalerna.

Förändringar hos kunderna
påverkar leverantören
Förändringar i distributionsledet och på
marknaden får mycket stora konsekvenser
för vad som händer internt i företagen och på
vilket sätt man kan agera, framförallt logis-
tiskt. Man kan ju tycka att trägolv inte borde
vara så svårt. Förr var det ju hyvlade plankor
som kanske planades till och i bästa fall kan-
ske man gjorde lite spår så man fick ihop plan-
korna. Idag är trägolvsproduktion relativt
sofistikerat. Oftast är det lamellparkett som
gäller, alltså inte ett sånt golv som ni sitter på.
Lamellparketten består av tre skikt. Först är
det ett 5 mm ytskikt av ek, bok, ask eller något
annat vackert trädslag, därefter ett mellan-
skikt som vi kallar för lamellen och som är
ungefär 9 mm tjockt och består av t.ex. gran,
och sedan till sist 2 mm granpanel på bak-
sidan för att balansera det hela. Det gäller

att få ihop det på bästa möjliga sätt. I denna
stora process åtgår en massa råmaterial.
Kährsgruppen producerar runt 7 miljoner m2

per år och av de inhemska träslagen ek, bok
och ask sågar vi i princip 100% själva. Inflödet
är knappt 3 700 timmerbilar per år. Sedan mä-
ter vi in stockarna som enskilda individer, så
det blir relativt mycket. Bara av baksidesfaner
åtgår det 370 lastbilar, för stommaterial 1 500
lastbilar och ungefär 1 container per arbets-
dag av sådana träslag för ytskikten som vi
inte själva sågar, t.ex. hard maple från Cana-
da. Vi har jarrah från Australien och en del
exotiska trädslag från kontrollerad avverk-
ning. Att hålla ordning och reda på detta och
få in det i rätt tid och så vidare är bara det ett
stort arbete. Produktionsprocessen är också
relativt komplicerad med en genomloppstid,
inklusive torkprocess innan golvfabriken, på
6–8 veckor. Tyvärr har kunderna inte samma
framförhållning, vilket är ett relativt stort pro-
blem för oss. Därför arbetar vi för närvarande
mycket med att försöka förkorta genom-
loppstiderna på olika sätt för att öka säker-
heten i vad vi producerar. Det inbegriper de-
taljerad styrning av fuktkvoter i de skikt man
sätter ihop, limmängder osv. Kraven på exakt
passning är extra höga idag när man övergår
från en traditionell fogning med lim till limfria
fogar. Bara på Kährs hanteras 15 miljoner
golvbrädor per år. Vi har vidare en komplex
planeringssituation med divergerande flöden,
ungefär som ett slakteri där man slaktar en ko
och det blir en massa produkter som fyller
hela köttdisken. Det är likadant med trä. En
ekstock ger upphov till 7–9 grundsorteringar,
och börjar man sedan beakta parkettyp, ytbe-
handling eller förpackning blir det snabbt
många artiklar. I koncernen Nybron har vi
ungefär 4 100 lagerförda artiklar, vilket givet-
vis är alldeles för mycket. Vi jobbar hårt med
att försöka halvera detta antal. Dessutom är
distributionen ganska tung. Vår produkt är
inte alltid distributionsvänlig med paket om
2,4 meter x 2 dm, som i sin tur packas i bun-
tar och paket. Detta är tungt och otympligt

P. Nilsson
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och måste sidolastas. I och med att alla kun-
der vill minimera sina lager blir det fler och
fler leveranser hela tiden.

Den europeiska trägolvs-
marknaden
Vår verksamhet påverkas givetvis av vad som
händer på marknaden. Vår tro är att  trägolvs-
marknaden fortsätter att öka. Marknaden har
utvecklats över tiden. 1980 var kunderna  näs-
tan uteslutande proffskunder, dvs. den som
ville ha ett trägolv anlitade en fackman som
gjorde jobbet. Ju längre fram vi går i tiden
desto mer ökar andelen fackhandel och, fram-
förallt, ”gör-det-själv-kedjor” eller home cent-
res. Vi tror att denna utveckling kommer att
förstärkas i hög grad. Dessutom sker ju för-
ändringar inom traditionell byggvaruhandel
beroende på att de utsätts för en väldigt stark
konkurrens från home centres, vilket gör att
även bygghandeln utvidgas. Den som tidiga-
re var trävaruhandlare säljer nu även skruv,
spik, flaggor, möbler och andra häftiga saker.
Man ser även att man inte kan konkurrera
med sina priser, vilket gör att man organiserar
sig för att pressa de stackars leverantörerna
(det vill säga oss), att få ner priserna. Detta är
helt uppenbart i hela Europa och vi ser det
mer och mer i Sverige, och det måste vi möta
på något sätt. Många av våra historiskt vikti-
ga, mindre kunder försvann helt plötsligt.
Företagen var små, och i vår affärsrelation var
Kährs det stora och mäktiga företaget som
dikterade villkoren. Efterhand har kundernas
storlek ökat, och vi ser en mycket tydlig makt-
förskjutning idag från leverantören mot kun-
derna i distributionsledet. För att verkligen
verifiera detta har jag och en kollega till mig
spenderat ca ett år med att göra fältstudier i
Europa, där vi studerat trender, prisbilder på
olika produkter och utbud. Vi har pratat med
strateger inom byggvaruhandeln, t.ex. Bau-
haus, och vi har även läst vad som är skrivet
om det här fenomenet. Därför är vi nu än mer

övertygade om att det är den här utveckling-
en som kommer att gälla. En annan högst
märkbar trend också inom vår bransch är glo-
baliseringen. För 10 år sedan fanns det inga
trägolv av klass från Östeuropa eller Asien.
Idag finns många golv från Kina, Malaysia,
Thailand, Taiwan, Rumänien, Polen, Slovakien
osv., som medfört att vi pressat priserna.

Home centres
Home centres är till största delen – ungefär
80% – ”gör-det-själv-kedjor”, men vi har även
inkluderat större inredningsaffärer, möbel-
affärer osv. IKEA skulle enligt vår definition
vara ett tydligt home centre. De är stora och
starka, har höga volymer hela tiden och ligger
oftast belägna i köpcentra utanför staden. I
min hemstad Linköping är detta mycket tyd-
ligt. Allting har i princip försvunnit till utanför
staden där IKEA var först att etablera sig. Där
finns allting från leksaker, elektronikvaror och
insatsvaror till möbler. Home centres har
gjort sig väldigt tillgängliga över hela Europa.
Ett exempel från Tyskland visar att det 1985
fanns mest fackhandel och ca 800 lite större
butiker för byggmaterial. Idag råder det om-
vända, med stora enheter på 1000–20 000 m2

säljyta som standardkoncept, t.ex. Bauhaus.
De små håller på att försvinna, och den tradi-
tionella byggvaruhandeln börjar utvidga sina
sortiment och slår sig samman i föreningar
och organisationer.

Kännetecknande för home centres är stora
volymer, och dessutom kanske olika produkt-
kategorier. För oss som producent innebär
det vissa problem att i ett svep leverera stora
volymer. Vi har ju tidigare haft många kunder
och små volymer till varje. Det gör att hela
produktionen måste göras på ett annat sätt,
bli effektivare och framförallt inte köra fel sa-
ker.

Konsumenten är i fokus. För de professio-
nella kunderna kanske finns speciella öppet-
tider. Gör-det-själv-kunden har oftast låg kun-
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skapsnivå, vilket gör att vi måste konsument-
anpassa produkterna. Det kanske inte är helt
OK med en golvbräda som är 2,40 meter lång.
Man kanske vill ha den 1,20 eller 2,10 för att
lättare hantera eller få in paketen i bilen utan
att behöva ha en släpkärra. Idag börjar också
kunderna kräva att man skall närvara i buti-
ken, beroende på att den egna personalen
kanske inte är så bra utbildad på produkter-
na. Jag läste en artikel för inte så länge sedan,
där Home Depot i USA skrivit ett brev till sina
leverantörer om att finnas tillgängliga lördag
och söndag för att hjälpa till att sälja sina
varor.

Sortimentet är mycket brett. Bauhaus hade
t.ex. en ny enhet i Finland med 60 000 artiklar,
inkluderande olika specialsortiment, t.ex.
trädgård.

Tillgänglighet är ett annat kännetecken. De
har långa öppettider. Är de öppna 7 dagar i
veckan vill de även ha leveranser 7 dagar i
veckan, och vill kunna prata med någon hos
leverantören 7 dagar i veckan. Dessutom krä-
ver de betydligt högre leveransprecision och
tillgänglighet än övriga kunder. De har kam-
panjer, vilket ger upphov till satsvis mycket
stora volymer helt plötsligt. Det är vanligt
med 3–5 kampanjer per år och produktgrupp.
Det här är ju inte så lätt för oss eftersom det
måste anpassas noga med övrig produktion
och våra divergerande flöden. Gör vi en pro-
dukt av ek får vi fem andra på köpet. Dessa
slängs ju inte bort, vilket alltså kräver nog-
grann planering. Har man sedan ett antal
sådana här kunder ställer det till det än mer
för planeringen, framförallt planering av in-
flöden.

Servicenivån är relativt låg. Kunskapen hos
personalen ligger långt ifrån alltid på topp, det
har vi märkt under alla de studier vi har gjort
i Europa. En produkt som trägolv kräver kan-
ske lite mer än vissa andra produkter och blir
på så vis lidande. Vi anordnar därför t.ex. tema-
kvällar om hur man lägger in trägolv.

Inköpen centraliseras så mycket som möj-
ligt. All makt samlas på ett  enda ställe, vilket

ger mycket tuffa villkor för den traditionella
kunden. Det är låga priser plus viss bonus
bara för att de köper och ovanpå det också en
volymbonus. Ofta skall bonusen gå direkt till
centralen. Det blir sammantaget en oerhörd
press och det går inte att bara köra som för-
ut och tro att man skall kunna leverera till den
här typen av kund. De har även inköpsstrate-
gier där de listar leverantörer. Det finns alltid
ett lågprisalternativ, vilket skall öka kundfrek-
vensen och man kör med masskommunika-
tion. De här kedjorna – Castorama, B&Q, Bau-
haus, OBI, Dansk Trälast som äger bl.a. Beijer
– är idag inne i en konsolideringsfas. Man kan
säga att de köper varandra. De blir större,
starkare, mer internationella. Det största före-
taget i Europa i branschen, B&Q/Castorama,
har en årlig omsättning på 6 500 miljoner
euro, så det är inga små drakar man har emot
sig i det här sammanhanget.

Konsekvenser för logistiken
Utvecklingen är dock mycket tydlig och vi ser
den överallt. Den får också konsekvenser för
vår logistik. Bland annat får vi ändrade pro-
duktionsmönster genom att volymerna blir
större. Vi måste göra en bättre planering för
att kunna hantera de så kallade sidoproduk-
terna, och för att vara anpassningsbara vad
gäller vår produktionskapacitet.

Vi måste orientera oss mer mot den egent-
liga slutkunden, så att produkter och förpack-
ningar anpassas till den som skall kunna bära
hem och eller förstå hur man skall lägga gol-
vet. Vidare måste vi anpassa oss till de kam-
panjer och erbjudanden som våra kunder har.
Tillgängligheten måste ökas, i Frankrike har vi
t.ex. öppet minst 6 dagar i veckan på kund-
tjänst. Vi måste utveckla vår leveransservice,
om vi inte skall få böta en massa pengar.

En annan viktig fråga är att lära oss att han-
tera stora kampanjer, och framförallt distribu-
era produkterna till 120 ställen i rätt tid på en
gång. Det handlar också om att hela tiden öka
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vår effektivitet om vi överhuvudtaget skall
kunna agera inom det här segmentet där allt
större volymer distribueras eftersom margi-
nalerna sjunker. Vi vill givetvis behålla vår
lönsamhet intakt.

Sammanfattning
Det sker en tydlig förändring i distributions-
strukturen inom byggvaruhandeln. Den tra-
ditionella handeln startar kedjor och samar-
beten. Nya, stora aktörer bildas, vilket gör att
maktbalansen förändras. Detta i sin tur gör
det svårare för oss att tjäna pengar, eftersom
krav ställs, bl.a. på att logistiken marknadsan-
passas.

Effektiviteten måste öka dramatiskt. Det
gäller i såväl produktion som logistik. Hela

Byggvaruhandel i Europa

det som vi kallar supply chain, inklusive kun-
der och leverantörer, måste inbegripas i det-
ta. Detta kommer att ge upphov till helt nya
koncept. Vi inom trägolvsmarknaden måste
hitta andra försäljningskoncept och kanske
samverka mer i strategiska allianser för att
återigen påverka maktbalansen på mark-
naden, annars orkar man inte med den här
typen av kunder vi har talat om. Vi måste här
återta initiativet, för idag är det inte vi som
har initiativet. Jag har idag talat utifrån trä-
golvsperspektivet, men jag är helt övertygad
om att det går att generalisera den här diskus-
sionen till alla typer av produkter som finns i
en byggvaruhandel. Tror ni mig inte, åk ut och
titta i Tyskland, Frankrike, Österrike eller i
våra nordiska grannländer och tänk på det jag
har sagt så får ni se att det händer någonting
där ute.
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Scan Foods – projekt Alexander

HENRIK JACOBSON
Projektledare
Scan Foods
Johanneshov

Scan Foods och våra kunder
Jag kommer från ett företag som heter Scan
Foods och som levererar scanprodukter till
marknaden. Scan Foods är ett dotterbolag
inom koncernen Swedish Meat, som arbetar
med att köpa in slaktdjur, slakta, stycka och
förädla vidare till goda charkprodukter som
sedan säljs vidare. Jag kommer att prata om
ett projekt som vi har genomfört och som
handlade om att förändra planeringen, och
det stämmer ganska bra med vad de flesta
har pratat om tidigare här idag. Planering är
en av de viktigaste nycklarna till en bra logis-
tiklösning. Projektet har vi kallat för Alexan-
der, jag återkommer till det. Scan Foods om-
sätter 4,5 miljarder kronor, vi har ca 1 700
medarbetare och finns på ett tiotal platser
över hela landet. Vi har även ett dotterbolag
i England. Jag har arbetat inom koncernen i
sju år, och de senaste tre och ett halvt åren
har jag haft ett enda uppdrag, som inneburit
att vi skall förbättra vår leveransservice till
kund.

Det som är unikt för Scan är att vi erbjuder
en produkt som vi möter konsumenten med,
men vi har även kontroll på hela kedjan ifrån

bonden och djuret som kommer in. I plane-
ringshänseende skall dock bilden avdramati-
seras eftersom det inte finns någon som kla-
rar att greppa hela den här kedjan. Det hand-
lar istället om att hitta sin del i denna kedja
och fokusera på små, hanterbara bitar. Men
det är roligt att arbeta i ett företag som har
den här bredden och där man kan få vara
med och påverka på flera sätt.

Vi har terminaler på ett antal ställen i lan-
det, eftersom vi arbetar med färskvaror och
har väldigt korta ordertider. På vår nordligas-
te post i Luleå har vi egentligen bara en om-
lastningspunkt. Söderut finns sedan produk-
tion på fler ställen än vi har terminaler. An-
läggningarna är specialiserade på vissa pro-
dukter. Vi har under tio år genomgått en
strukturrationalisering där vi har plockat bort
många terminaler och ännu fler produktions-
anläggningar. 10–15 år tillbaka i tiden fanns
det t.ex. i Skara en produktionsanläggning
som gjorde hela vårt sortiment. Alla produk-
ter distribuerades från den terminalen, så
produkten gick från produktionsanläggningen
in i terminalen och sedan till kunderna i när-
området. På den tiden ringde en säljare i
Skara till butiken i Skövde och frågade hur
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mycket den ville ha, gjorde upp om ett pris
osv. Detta finns inte kvar längre, ingen  pratar
pris med en butik längre, det är grossister
som gäller.

Då kommer vi in på den här maktfaktorn
som Peter Nilsson talade om tidigare. Jag tror
man skall lära sig att det bara finns en som
bestämmer i företagen och det är kunden. Nu
talar man t.ex. inte om ICA längre utan om ICA
Ahold. Vi säger inte KF, utan Coop Norden.
Sedan har ju Hemköp slagit ihop sig med
Dagab och bildat Axfood. Vi har stora och
starka kunder inom dagligvaruhandeln. Se-
dan kommer ett nytt segment, kallat service-
handeln, som är jättespännande, för där
handlar det om att man betalar ganska myck-
et pengar för att köpa en produkt. Det finns
många ställen, t.ex. där man tankar bilen, där
man springer in och handlar och bildar ett
helt nytt köpbeteende. Denna kundkategori,
dagligvaruhandel plus servicehandel, står för
70% av vår försäljning. En annan kundkate-
gori är storhushåll, anbudskunder och restau-
ranger som står för 20% av vår försäljning.
Den har helt andra beteenden. Där tänker
man mer på måltidslösningar. Om ett ålder-
domshem satt på menyn att de skall ha falu-
korv och vi inte levererar falukorv, blir ju de
som bor på ålderdomshemmet utan mat, och
det får naturligtvis inte förekomma. Man räk-
nar exakta vikter, man talar om hur många
portioner det skall vara och det är det vi säl-
jer efter. Sedan har vi ytterligare en kategori,
industrikunder, som är verkliga proffs. Där
har vi långa ordertider; ”om två veckor så
skall jag producera detta, jag behöver råvara
dit”, vilket är helt andra förutsättningar än de
tidigare kunderna. Den sista kundkategorin
jag nämner här är våra kedjekunder i Eng-
land. Dagligvaruhandeln i England ligger kan-
ske tio år före oss i tiden. Så när vi behöver
veta vad som kommer att hända är det bara
att åka till England och se hur jättarna arbetar
där. Där råder helt andra regler. Har jag inte
en leveransuppfyllnadsgrad på minst 97% kan
jag inte leverera för då blir jag borttagen som

leverantör, om jag inte kan uppvisa förbätt-
ringar.

Olika produkter kräver bra
planering
Scan Foods produktgrupper omfattar bl.a.
grovkorv, hamburgare, färsprodukter, grill-
korv, konserv, oblandat, färdiga rätter, skivad
smörgåsmat, rullpack och kontinentala kor-
var. Vårt moderföretag producerar dessutom
griskött och nöt som säljs under vårt varu-
märke. Utmaningen med dessa produkter är
att villkoren är mycket olika. Nötkött, t.ex., får
vid leverans till butik inte vara yngre än sju
dagar eftersom den skall möras, ligga till sig
och bli bättre. En annan produkt är grisköttet,
där en kotlett måste vara konsumerad inom
sju dagar till följd av sin korta hållbarhet. Vi
har produkter som egentligen skall konsume-
ras på fem dagar. Vissa produkter har mycket
korta produktionsledtider. Att göra hotdogs
bestämmer vi oss för i princip på morgonen
och på kvällen är den klar. Skall jag å andra
sidan göra en källarrökt, kallrökt eller lufttor-
kad skinka så är det tio veckor från att proces-
sen startar tills den är klar.

Detta för oss in på vad planering handlar
om. För fyra år sedan var vi i princip utkasta-
de från våra kunder. Leveranssäkerheten, dvs.
det vi lovat kunden att leverera i förhållande
till vad som levererades, låg så lågt som mel-
lan 70–80%, vilket var fullständigt oaccepta-
belt. Sedan dess har vi arbetat med detta som
vår nyckelfråga i företaget, och ligger idag på
en leveranssäkerhet på runt 99%. Leverans-
säkerhet borde ju vara 100% för då har vi upp-
fyllt åtagandet till kunden. Vi har däremot ett
annat begrepp som vi kallar för leveransför-
måga, och det är vad vi lyckas leverera i för-
hållande till vad kunden egentligen vill ha. Det
är ett viktigare begrepp och det är det som de
engelska kunderna sätter som krav på 97%.
Där har vi också förbättrat oss från 70–80%
upp till i dagsläget 96,5–97%. Vi har under
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denna förändring lagt ner oerhört mycket
arbete och det har inneburit egentligen tre
stora projekt. Första projektet var att få alla i
företaget att förstå att det är kunden som är
det viktiga och ingenting annat. Vi startade ett
projekt som vi kallade ”Projekt nöjd kund”
som fick alla  att förstå att det är en leverans
med rätt kvalitet till kund som är det viktiga.
Jag misstänker faktiskt att med tanke på väd-
ret som är i dag så kommer grillkorven att ta
slut i butikerna nu, och jag blir inte förvånad
om man i Örebro går in och producerar på
lördag bara för att fylla upp med korv i bu-
tikerna nästa vecka. I nästföljande steg såg vi
över vår systemstruktur. Vi satte in ett MPS-
system och kopplade ihop informationsflöde-
na i företaget. Det har i sig absolut ingen be-
tydelse för leveransförmågan eller någonting
sådant, men det ger en förutsättning för näs-
ta del när man väl kommer dit. Den tredje
delen kallade vi för Projekt Alexander, och det
återkommer jag till.

Man kan sätta upp ett antal egenskaper
som utmärker planeringen. Konsument och
storhushållsmarknad uppvisar stor variation
i efterfrågan. Vi vet ingenting i förväg om vad
de vill ha. Beroende på vädret kan grillpro-
duktsförsäljningen öka kraftigt. Enda gången
vi får en indikation på hur mycket de skall säl-
ja är när vi gör upp kampanjer. Vi har korta
orderledtider. Det tuffaste vi har är att kunder
kommer in med en beställning till oss klockan
11 på förmiddagen och att vi sedan skall leve-
rera till klockan 21 på kvällen. Det normala är
dock order idag, leverans till kund i morgon.
Sedan har vi dessutom långa produktionsled-
tider i relation till detta. Färskvaror är jättekul
att arbeta med; dels är det korta hållbarhets-
tider som jag sade förut, och det är inte
många kunder som accepterar att det gått
mer än fyra dagar sedan falukorven packa-
des. Kundkraven är enorma. Och sedan, som
Peter Nilsson var inne på, anatomin hos ett
djur innebär ju att när vi vill ha en fläskfilé blir
det per automatik en skinka också, och det
går inte att stoppa. Man kan inte stycka upp

en hel gris bara för att man vill komma åt
fläskfilén om jag inte har avsättning för det
andra. Detta är förutsättningarna för vår pla-
nering.

Projekt Alexander
En planeringskedja ser normalt ut som i figur
1. och den ser ut precis på samma sätt för oss
också. I praktiken kan man säga att vi är
tvungna att ha färdigvarulager runt om i lan-
det för att kunna hålla de här korta hållbar-
hetstiderna. Färdigvarulagren kan vara våra
eller grossistens, men det är ganska ointres-
sant vems de är. I nuläget är de flesta våra.
Normalt ligger en beställning till en färdig-
varubuffert, som kan vara en halv eller hel
dags lager. Hos oss skedde styrningen tidiga-
re så att det satt en Nisse här och en Kalle där
på var sitt lager och beställde in varor. Var och
en köpte hem varor, planerade sitt lager, titta-
de på lagernivåer, gjorde prognoser och uti-
från det beställningar på alla produkter. Bak-
åt i kedjan satt det någon annan och planera-
de produktionen och försökte lägga order i
produktionen, och sedan var det ytterligare
någon som köpte hem råvaror eller emballa-
ge eller vad det nu må vara. Så här ser det ut
på väldigt många ställen och gjorde det även
hos oss tills för några månader sen. Slår man
ihop det och betraktar all distribution och
produktion, märker man att det blir en massa
kontakter och köp-/säljrelationer internt. Vi
hade drygt 50 stycken sådana relationer. Skall
sedan någon koordinera det hela så blir det
ännu fler. Det var faktiskt helt omöjligt att
hålla ordning på. Så såg det ut när vi började
med projekt Alexander. Vi hade 50 planerare
involverade i detta och om vi skulle göra ex-
empelvis hotdogs, var det tio personer som
var involverade i att planera hotdogs. När en
butik eller någon kund ringde ICA och frågade:
”Varför fick inte vi hotdogs?” var det naturligt-
vis omöjligt att svara på det. Vår interna köp-
/säljrelation gjorde att det blev suboptime-
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ringar: ”Jag litar inte på dem som gör hotdogs
så jag plockar hem lite extra till mig”, och se-
dan var det någon annan som satt med för lite
hotdogs, för det räckte ju inte att producera
mer i Örebro. Det var alltså oerhört svårt att
prioritera i produktionen eftersom vi produ-
cerar flera produkter på varje linje. Det här
gav upphov till stora svängningar i produktio-
nen. I början på veckan körde vi övertid och
på slutet av veckan så spelade vi kort.

Kostnaderna för det här sättet att arbeta
blev väldigt stora. Det kanske blev lite gamla
varor på en terminal (de hade lite för mycket
där för de trodde ju inte att de skulle få, sedan
fick de likafullt varor). I det läget kan man
göra på två sätt; antingen rabatterar man ut
det till en kund och då blir grossisten arg – får
en butik lägre pris skall alla butiker ha lägre
pris. Det fungerar alltså inte. Det andra sättet
innebär kassation och personalköp, vilket gör
att vi gött vår personal en hel del.

Det här såg vi som en stor knut. Alexander
den store löste ju den gordiska knuten genom
att hugga bort den. Idén med projekt Alexan-
der kommer alltså därifrån. Vi tyckte inte att
det skulle vara tio personer som planerar
hotdogs, det skall vara en som planerar hot-
dogs. Det behövs inte fler. Den personen får
på så sätt grepp om det hela och vi slipper det
här med interna köp-/säljrelationer. En flask-
hals kan vara en produktionsresurs, en pack-
maskin eller liknande som sätter en begräns-
ning. Så få personer som möjligt skall planera
den flaskhalsen, och är det flera som planerar
samma flaskhals så skall de sitta ihop så att
de kan prata med varandra. Planeringen skall
fokusera på det som är svårt, dvs. det som va-
rierar. Allt annat skall vara så lätt som möjligt,
helst automatiserat. Fyll på det som går ut ur
lager, automatisera eller bygg rutiner så att
man inte behöver tänka så mycket där. Plane-
raren bör istället arbeta med frågor som ”Det
kommer en kampanj längre fram” eller ”Det
blir solsken, hur skall jag hantera det?”. Näs-
ta del är att ge dem så relevant information
som möjligt. Det är inte intressant för plane-

H. Jakobson

Figur 1. Planeringskedjan på Scan Foods och
Swedish Meats som den såg ut före pro-
jekt Alexander.
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raren att veta vilken kampanj det är, om det är
t.ex. ICA, det intressanta är ju att ge planerar-
na prognoser om hur mycket vi bedömer att
det skall gå åt. Denna typ av information är A
och O för oss med tanke på att vi har så kor-
ta ledtider och att vi kan inte producera mot
order. Det är omöjligt att ha en bra planering
om det är fel i lagersaldot. Korrekta lagersal-
don är därför en förutsättning. Vi försöker
också att hämta information till planeraren
från en plats så nära kunden som möjligt. Så
fort information passerar något led görs nya
bedömningar vilket kan leda fel. Den sista
pusselbiten i Alexander går ut på att utnyttja
den nya teknik vi skaffat i och med det affärs-
system som fanns helintegrerat i företaget,
där vi kunde plocka in prognoser och köra
dem bakåt genom förädlingskedjan med pro-
duktstrukturer (om vi gör en falukorv går det
åt olika typer av kött och emballage osv.).
Köttet kan vi skicka tillbaka till styckningen
och sedan vidare till slakten och på så vis ut-
nyttja systemen så gott det går.

Detta har vi nu genomfört och vi har inte
längre bilden med intern köp- och säljrelation,

utan vår hotdogsplanerare sitter idag och tit-
tar på alla lagersaldon som han skall leverera
till (figur 2.). Där finns det vidare prognoser
lagda mot förhandsorder. Vi har ju även di-
rektdistribution till t.ex. KF eller någon av ICA-
terminalerna. Därifrån skaffar vi också infor-
mation, visserligen manuellt, men man tar det
till sig och grundar planeringen på det. Fattas
det lite varor i Uppsala och vi inte kan produ-
cera mer kanske man ser att det finns ett gan-
ska bra lager i Göteborg. Då kan man minska
lite på morgondagens leverans till Göteborg
och öka till Uppsala. Snabba och enkla beslut
alltså, och på samma sätt ser det ut i styck-
ningen där man fyller på med vad som be-
hövs inne på charkproduktion.

I och med Alexander har vi uppnått en rad
effekter. Vi har fått en bättre förmåga att leve-
rera till kund och samtidigt en högre flexibili-
tet. Om man t.ex. får ett önskemål ifrån en
kund så kan man snabbt gå in och titta på den
normala leveransen och göra snabba föränd-
ringar till den aktuella terminalen där behovet
finns och minska leveranserna till någon av
de andra terminalerna. Skulle det ändå inte

Scan  Foods – projekt Alexander

Figur 2. Planeringskedjan på Scan Foods och Swedish Meats som den ser ut efter projekt Alexander.
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räcka utan det måste till ett prioriteringsbe-
slut, så är det mycket lätt att göra en priori-
tering, eftersom det räcker att fråga en enda
person som har grepp om hela läget. Vi har
betydligt mindre ryckighet i produktionen nu
jämfört med tidigare. I Örebro kunde vi ha en
variation på 100% under en vecka och den lig-
ger i dagsläget på 20%. Vi behöver alltså pla-
nera om betydligt mer sällan. Andra effekter
är lägre lagernivåer och färre antal planerare.
Detta var egentligen inte huvudsyftet men det
har blivit en bieffekt. Det behövs knappt hälf-
ten så många planerare. Slutligen har styr-
ningen blivit tydligare.

Nästa steg
Än så länge har vi bara arbetat med att skapa
ordning och reda i vårt eget hus, och det tror
jag är  mycket viktigt. När man väl har ordning
i sitt eget hus kan man sedan börja titta på
mer kluriga saker som t.ex. integration med
kunderna genom att fylla på deras lager och
ersätta deras avropare eller inköpare. Det är
ju ändå våra produkter som skall gå ut i butik,
det är vi som är intresserade av att de säljs.

En möjlighet är att utnyttja POS-data
(POS=Point of sale). Det är egentligen kopplat
till butikskassorna. Man mäter vad  konsu-
menten plockar ut genom kassan och använ-
der det som styrmedel för produktionen. Det
är en framtidsvision men det kommer inte att
dröja så länge innan det är tekniskt möjligt.

Nästa bit handlar om att integrera med le-
verantören. Vi ger leverantören tillgång till
hela den här informationen och låter dem
ansvara för att fylla på hos oss. Då kan vi
plocka bort dem som sitter som avropare.
Leverantören sitter ju med exakt samma pro-
blem som vi gör och ser samma möjligheter
att optimera sina flöden och kan kanske få en
kostnadssänkning genom att få tillgång till
rätt information.

Erfarenheter
Vi har naturligtvis råkat på svårigheter under
genomförandet, men det viktiga för vår del
var att inom ett begränsat område bevisa att
det fungerar. Sedan är det viktigt att välja ut
kompetenta medarbetare. Det krävs inga Ein-
steins, men det behövs människor som för-
står flödet, som förstår vad vi arbetar med.
Slutligen måste man utbilda personalen.

Den största utmaningen under arbetet var
att skapa förståelse och acceptans, trots att
alla (tror jag) egentligen förstod vad det hand-
lade om. ”Det är klart att det här går men inte
på just min verksamhet för det är så komplext
i min produktionsplanering” är ju ett vanligt
argument. Det handlar om förståelse, förstå-
else och åter förståelse. Det är en mycket
tung och ofta tråkig uppgift att se till att alla
förstår, men det går inte att få igenom en för-
ändring om inte alla har förstått. Det finns
också en rädsla för att inte ha varor till just
sin egen kund i och med denna förändring.
Hela tiden gäller det att vara lyhörd för vad
som kan dyka upp. Man får tänka på att plane-
ring är verksamhetens styrsystem, och man
skall vara mycket försiktig när man går in och
gör förändringar där.

Avslutningsvis hoppas jag att ni köper vår
grillbricka i sommar och att den finns i buti-
ken för det är det hela systemet bygger på.
Vädret säger ju att det är kanonläge idag, men
tyvärr säger vår planering att den skall finnas
ute vecka 18, så ni får vänta med att grilla.

Frågor till Henrik Jakobson
Herr Lennart Rådström: Tack så mycket Hen-
rik! Du har gett oss ytterligare ett exempel på
hur kundernas behov styr både produktion
och distribution, och att det gäller att vara
lyhörd i alla lägen. Det var en sak som jag var
lite nyfiken på och som du inte tog upp. Det
var hur det här återverkar på bonden och dju-

H. Jakobson
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ret och vilka förbättringar som har uppnåtts.
Kan du kort kommentera det?

Projektledare Henrik Jacobson: I och med att
vi har kopplat ihop hela informationssyste-
met slår informationen om en kundprognos
eller en kundkampanj tillbaka hela vägen. Det
är dock ett för brett system att styra på en
hand, så att jag valde att fokusera det som
vänder sig mot kund, alltså dagligvaruhandel,
färskvaror etc. Vi lever precis som ni gör inom
skogen med ett ”push” och ett ”pull”. Slakt-
djuren kommer in det går inte att ha grisar
stående i stallar och låta dem stå över i mer
än någon vecka. Det är hela tiden ett flöde,
och här i mitten är det en väldigt intressant
punkt som vi inte gått in på här. Vi har inte
riktigt tagit oss igenom detta ännu, men det
handlar väldigt mycket om prisstyrning. Vi
kan nu plocka in ”pullflödet” ganska bra i våra
strukturer och vi har ett annat system för att
titta på ”push”, vilket gör att vi har faktiskt
möjligheten att göra en bra bedömning hur vi
skall sätta våra priser för det är en extremt
hård prisstyrning som ligger där. Nu kommer
snart priserna på kotlett och karré att skjuta
rejält i höjden i butiken till följd av den stora
efterfrågan. Räcker inte produktionen till styr
vi det genom att höja priset. Samtidigt sänker
vi priset på fläskfärs för vi vill inte stå och ste-
ka den produkten i sommar.

Herr Lennart Rådström: Vi behöver inte ut-
veckla det här så mycket mer, men på något
sätt så gissar jag att det har slagit tillbaka i
produktionsledet och att man alltså inte får
leverera hur som helst.

Projektledare Henrik Jacobson: Absolut. Kun-
derna tar bara emot vad de vill ha och vårt
sätt att möta det är att söka nya marknader,
t.ex. för bulkförsäljning på export. Ta skinka,
som det går väldigt mycket av till julen men
under våren går det knappt någonting. Där
handlar det om att hitta andra marknader, Ita-

Scan  Foods – projekt Alexander

lien, Frankrike eller Tyskland, som inte har
samma konsumtionsmönster som vi.

Herr Carl-Johan Bredberg: Både i fallet med
golven och med grisar och kor verkar det
som om vinsterna av en effektivare logistik
går till slutkunder. Får leverantörer – bonden
eller skogsägaren – ingen del av kakan? Blir
det några effekter i den änden på kedjan och
finns det några mervärden där?

Projektledare Henrik Jacobson: Mot bakgrund
av att kunden styr och ställer kraven och den
internationalisering som pågår, betyder kun-
dens eller våra konkurrenters prisnivå myck-
et för oss. För vår del handlar det om att effek-
tivisera så mycket det bara går så att det inte
drabbar ägaren och leverantören, men sedan
är det bara att konstatera att prisnivån har
gått ner också hos våra ägare och leveran-
törer. De effektiviseringar som gjorts har inte
kunnat motsvara konkurrensutsättningen
gentemot handeln.

Herr Carl-Johan Bredberg: Så det är kunderna
som tagit rationaliseringsvinsten och lite till.
Är det så på golv- och träsidan?

Affärsutvecklingschef Peter Nilsson: När det
gäller golv kan man säga att de rationalise-
ringsvinster vi gjort har bidragit till bibehål-
len lönsamhet. Det var lättare att vara lönsam
för tio år sedan, och under åren som vi har ar-
betat med detta har kundstrukturen ändrats.
Maktbalansen förändras och kunderna pres-
sar ned marginaler och priser. Vi har arbetat
hårt med att behålla vår ursprungliga margi-
nal i absoluta tal. För vår del har de senaste
fem åren därför varit ett nollsummespel.

Projektledare Henrik Jacobson: Jag tror att det
ser exakt likadant ut för de flesta branscher
som arbetar med konsumentnära produkter
eller grossister. Det är inte någon större skill-
nad någonstans, tror jag.
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Diskussion

för allt med avseende på vad jag försökte be-
rätta idag. Jag tror att vi kommer att få en helt
annan försörjning i framtiden. Den kommer
att bli mera styrd, kanske till större kunder
och större aktiviteter. Det kan t.ex. vara att
köpa en viss typ av ektimmer för vissa typer
av produkter, kanske styra våra timmerköp
för en viss typ av produkter till andra länder
än Sverige. Den svenska eken ger mer kvist,
har lägre dimension osv. vilket ger en viss typ
av produkter. Detta kommer kanske att öpp-
na för lösningar med snabbare genomlopps-
tider. Jag tror att det kommer fram kompo-
nentleverantörer som gör färdiga baksidor,
färdiga stommar och färdiga slitskikt. Vår
uppgift blir då att sätta ihop dessa saker, och
vi kan göra riktade köp för att möta just en
stor kampanj. Jag tror att våra grundläggande
tankar kanske kommer att lösas upp, det är
min personliga åsikt. Vi har tidigare fokuserat
på hela förädlingskedjan, inte tagit ner träden
men näst intill, och jag tror att det här kom-
mer att koncentreras. Man ser tecken redan
idag i Europa att det kommer fram kompo-
nentleverantörer. Jag tror att det här kommer
att påverka strukturen i råmaterialförsörj-
ningen och komponentförsörjningen samti-
digt som det kommer upp nya affärer, t.ex.
stomtillverkning eller slitskiktstillverkning.
Vår roll blir att sätta ihop grejorna, profilera
och lacka, förpacka och göra en god vinst.

Projektledare Henrik Jacobson: Inom Swedish
Meats och Scan Foods har vi ett antal olika
förutsättningar som ger upphov till variatio-
ner. Först har vi säsongsmässiga svängningar
som vi egentligen känner till långt i förväg och
det måste ju pareras. Vi går t.ex. inte in i en

Herr Lennart Rådström: Jag börjar med att frå-
ga Peter Nilsson och Henrik Jacobson om ni
har iakttagit något som är avvikande i de pre-
sentationer som kommer ifrån skogsbruk och
skogsindustrin. Ni behöver inte svara genast
på det men ni kan reflektera över det. En an-
nan sak, kanske mera mot skogsbruket, jag
tänker på Jan Gustafsson som är ansvarig för
den strategiska planeringen och upplägget av
logistikkonceptet på Stora Enso Sverige; vilka
intryck får du från det här seminariet och kan
du säga något om hur du arbetar? Carl-Johan
Bredberg kanske kan tänka lite grand på hur
skogsbruket har möjlighet att anpassa sig till
kraven som vi ser är ganska lika vare sig det
är vår bransch eller någon annan bransch;
hur arbetar ni inom Holmen Skog?

Lektor Lars-Olof Rask: Både Scan Foods och
Nybron upplevde starka förändringar på
marknadssidan där enskilda aktörer får starkt
genomslag i verksamheten. Hur kan man tän-
ka sig att det påverkar er anskaffning av rå-
varor mot leverantörsledet? I fallet Kährs, så
nämnde Peter Nilsson att de här kunderna
genomför stora kampanjer, och har man en
stor kund som Bauhaus i Tyskland och de har
en kampanj med en viss dimension och något
speciellt träslag måste det bli väldigt stora
problem i försörjningen. Ni skaffar ju virke
och får en massa konsekvensprodukter av
det där, hur skall ni hantera det med den
typen av kundorderstyrd produktion som det
handlar om?

Affärsutvecklingschef Peter Nilsson: Helt klart
är att vi på olika sätt måste förändra oss och
vårt produktionssystem ganska mycket, fram-
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kampanj på skinka vid jul. Sedan är det abso-
lut viktigaste för vår del att vara flexibla. Vi
har produktionsanläggningar som kan svänga
oerhört kraftigt i produktionskapacitet, någon
anläggning har ett spann från 80 till 315 ton
per vecka. När det gäller råvaran, primärpro-
duktionen, kan inte vi påverka så mycket för
djuren växer under en lång tid, det finns avel
och annat bakomliggande arbete. Men det
handlar om att hitta ett gränssnitt mellan
”push”, som kommer från leverantörerna,
och ”pull”, som kommer från kunderna, och
hitta flexibiliteten där. För att ta skinkan som
exempel, gäller det att hitta alternativa avsätt-
ningskanaler. När det gäller råvara till korv
arbetar vi med en viss del fryst råvara, så vi
kan spara på oss råvara inför en kampanj. Så
svaret är, jobba flexibelt, både i produktion
och råvaruförsörjning och jobba oerhört nära
med affären, för allt är en prisfråga.

Herr Lennart Rådström: Tack för det! Jag kan
väl själv få ställa en fråga till Lars-Olof Rask;
du sade inledningsvis att du står lite vid sidan
om skogsnäringen men du har ju umgåtts
med den ganska länge, t.ex. arbetar vi tillsam-
mans i den här kommittén. Hur uppfattar du
att utvecklingsgraden, om man får säga så, är
i vår del av försörjningskedjan?

Lektor Lars-Olof Rask: Ja, om man skall vara
diplomatisk kan man säga att ni har framtiden
för er. Skämt åsido, men mina första intryck
när jag började arbeta lite mer med den trä-
mekaniska industrin var att det fanns väldigt
mycket att göra, överhuvudtaget i fråga om
långsiktiga kundrelationer. Jag uppfattade att
det var en affärsmodell som såg ut ungefär så
här att vi som sågverk ser vad som kommer
från skogen och så sågar vi det på ett sätt som
vi tror verkar vettigt och sedan försöker vi se
om det finns några kunder som vill köpa det
som vi har sågat upp. Alltså en total motsats
till kundorderstyrning. Det tyckte jag var en
väldigt stor skillnad mot vad jag sett i andra
branscher. Men sedan är det naturligtvis så i

den här industrin att vi har ganska mycket
små och medelstora företag som gör att ut-
vecklingstakten kan vara hög. Jag skrev en
artikel där jag försökte se vilka specifika skill-
nader i verksamhetsmiljön som fanns mellan
skog- och träområdet och andra industrigre-
nar. Divergerande flödena är en typisk sådan
fråga, där man får sidoprodukter och pro-
blem att bestämma vad som är huvudproduk-
ten, hur kostnaderna skall fördelas mellan hu-
vudprodukt och sidoprodukter osv. En annan
fråga när det gäller skogen är att leverantörs-
leden inte är lika lätt styrbara som i andra
branscher. Det är större osäkert kring utfallet
av råvaran. Så mitt första intryck av att det
fanns mycket att göra har väl snarare ändrat
sig till en viss ödmjukhet inför komplexiteten
i situationen och det är det vi försöker ta tag
i och arbeta med.

Herr Lennart Rådström: Det blev diplomatiskt
i alla fall kan man säga. Jag hoppas att Jan
Gustafsson är mogen att säga något om hur du
har uppfattat vad du har hört och om du vill
kommentera det, för jag vet att ni är rätt avan-
cerade på det här området på Stora Enso.

Logistikchef Jan Gustafsson: Mitt generella in-
tryck av seminariet är att parallellerna är om-
fattande, inte minst nu när Henrik Jacobson
beskrev deras problem här på slutet och vad
de hade att lösa och hur de arbetar med det.
Jag ser många paralleller till vad vi arbetar
med, även om vi kanske inte kommit lika långt
som han beskrev. När jag berättar för andra
om vad vi håller på med, speciellt de som inte
håller på med skog, brukar de ofta göra jäm-
förelsen med slakteribranschen. Jag är nu
ännu mera övertygad om att vi har påtagliga
paralleller och att vi kan ta lärdom av var-
andra. Mer konkret vad som händer inom
Stora Enso, så har vår målsättning alltid varit
att tillgodose kunden, men det här är något
som är under ständig utveckling. Vi har väl
varit mycket push-inriktade, och kunden har
fått sin volym till förhoppningsvis en rimlig
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kostnad. Men vi har aldrig mätt intäkter och
andra värden som kunden kan ha, något som
jag tycker vi under senare år har börjat arbe-
ta ingående och konkret med genom hela ked-
jan. Och just det här med kundfokus arbeta-
des igenom övergripande på koncernnivå i
och med att vi blev Stora Enso. Viktigast för
oss just nu är att  ytterligare arbeta med flexi-
biliteten i produktionsapparaten så att vi har
en följsamhet genom hela ledet bakåt. Det
gäller inte bara maskinerna i skogen, utan
även lastbilar, tåg och båtar. En annan del
handlar om en direkt parallell till det som
Henrik Jacobson redovisat. Där är vi mitt
uppe i en upphandling, efter ett utvecklings-
arbete som har hållit på i 11/2 år. Förhopp-
ningsvis går det arbetet inom de närmaste
veckorna in i en konkret fas med tillverkning
och implementering.

Herr Lennart Rådström: Jag kanske kan få
hänga på med ytterligare en fråga. Vi fick ju
höra att om man i England inte klarar 97% av
leveransåtagandet så var man inte med. Hur
är det i vår egen bransch? Nu finns det kanske
inga som köper virke här, men hur behandlar
vi våra leverantörer? Är vi en bussig bransch
som inte vågar ställa krav, eller finns det en
potential här?

Logistikchef Jan Gustafsson: Från vårt håll och
bakåt mot våra leverantörer tror jag att vi kan
utveckla det mycket mer. Vi är nog relativt
snälla. Det finns skäl till det också, men jag
tror ytterst att för det här skall utvecklas mås-
te båda parter vinna på det och vi vill genere-
ra utvecklingsvilja genom leden. I grund och
botten kanske vi inte har samma alternativ
som en brittisk matvarukedja, utan vi har en
begränsad tillgång på virke som vi måste ta
väl vara på för att få ut det bästa värdet.

Herr Ola Sallnäs: Henrik Jacobson var ju väl-
digt tydlig på att ”push” och ”pull” skulle
mötas inom organisationen. Jan Gustafsson,
vad du säger lite grann är väl att du vill införa

”pull-perspektivet” genom hela organisatio-
nen, eller missuppfattade jag det? Håller du
med Henrik Jacobson om att de här två flöde-
na skall mötas inom er organisation.

Logistikchef Jan Gustafsson: Jag håller med om
att flödena idag möts väldigt påtagligt, men
jag känner att det ändå blir mer och mer
”pull”. Och det är precis som du säger, att
målsättningen måste ju vara att den i princip
går hela vägen igenom.

Projektledare Henrik Jacobson: Ett litet för-
tydligande här: Det är klart att ”push” och
”pull” skall mötas, men man skall beakta att
man kan påverka både sitt ”push” och sitt
”pull”. Och det vill till att påverka dem så pass
mycket att man får ett så smidigt möte som
möjligt. Pris är ett ypperligt påverkansmedel
för båda!

Herr Carl-Johan Bredberg: Jag måste hålla med
Lars-Olof Rask när han säger att vi har fram-
tiden för oss. Det finns en stor potential som
är outnyttjad. När det gäller Holmen Skog,
kan jag säga att vi har förverkligat en mer flö-
desorienterad organisation. Detta för att göra
information som finns i verksamheten till-
gänglig för dem som behöver den. De skall
slippa ringa, faxa och liknande utan arbeta
med rätt frågor. Just den här åkarwebben är
ett sånt exempel och det samma gäller ju in-
formation om förbrukning vid industrierna
och prognoser. Det här har ju haft, tror jag,
rätt så avsevärda effekter för våra logistik-
kostnader på olika sätt genom lagerminsk-
ningar och kostnadsminskningar. En stor sak
som har nämnts här och som vi har framför
oss är kopplad till när vi får tillgång till en väg-
databas. Ett exempel som Gert Andersson
inte nämnde, och som jag tycker är väldigt på-
tagligt, är att vi nästan helt försummat vägar-
na i 10 år. Det är vi väl inte ensamma om skul-
le jag tro. En av mina medarbetare gjorde en
liten enkel analys där han tittade på vad det
skulle kosta att rusta upp 10–15% av vägnätet
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till åretruntstandard för att klara virkesflödet
även under tjällossningsperioden. Frågan var
vad det skulle kosta i förhållande till vad det
här lagret kostar som vi måste hålla inför så-
dana förfallsperioder. Det visade sig vara un-
gefär samma pengar det var frågan om, och
det betyder förmodligen att det skulle vara
optimalt med ett ganska häftigt investerings-
program i vägar för att minska lagernivåer
och hantering av lager. Jag tror inte den
mänskliga hjärnan kommer åt de här proble-
men, men med moderna IT- och beslutstöd
och optimeringsmodeller kan vi alltså greppa
sådana möjligheter som annars egentligen
inte skulle vara tillgängliga. Modern IT tror jag
också har andra liknande anknytningar. I alla
fall i vårt företag har det varit väldigt svårt att
bygga upp banker med färdigplanerade trak-
ter som behövs för att kunna välja trakt i tur-
ordningsplanering. Det handlar om att välja
trakter som ger ett flöde som motsvarar efter-
frågan, men med kanske hälften så stor arbets-
insats i skogen. Med modern teknik skulle man
på ett helt annat sätt kunna bygga upp trakt-
bankerna för att kunna välja objekt som sva-
rar mot efterfrågan. Jag tror att vi står inför en
mycket snabb utveckling den närmaste fem-
årsperioden, som kommer att ge förutsätt-
ningar för betydligt effektivare logistik än vi
har idag.

Herr Lennart Rådström: Tack så mycket! Då
kanske vi är mogna att ta tag i frågan om vil-
ka likheter eller olikheter som Peter Nilsson
och Henrik Jacobson har iakttagit när det gäl-
ler skogsindustrins sätt att hantera de här frå-
gorna. Skall vi börja med Peter eftersom det
har varit mycket Henrik hittills?

Affärsutvecklingschef Peter Nilsson: Jag vet inte
om jag kommer att svara på frågan men vill
göra ett konstaterande. Kährs köper ju fram-
förallt ektimmer och sågade varor i form av
furuplank. När det gäller de sågade furuplan-
ken är det inga problem, vi har nog 100% till-
gänglighet. Det brukar inte vara några pro-

blem att få tag på furu och vi har relativt
många leverantörer. Men ektimret brukar
vara lite svårt, och jag har under min tid som
logistikchef på Kährs stångat mig blodig i ett
projekt där jag försökte utjämna leveranserna
av ektimmer under året för att få det i takt
med vår sågning, så att vi kunde utjämna vår
egen kapacitet och få ett jämnare flöde ige-
nom. Vi tillbringade mycket tid med detta.
Under flera år så arbetade vi med alla tänk-
bara möjligheter, vi hade möten med alla våra
stora leverantörer, vi använde marknadseko-
nomiska trix och så vidare och kunde konsta-
tera att det möjligen gav upphov till en liten
mätbar förbättring, men inte mycket. Det
hade besparat oss åtskilliga miljoner kronor,
och givetvis ökat betalningsförmågan, men vi
hade ingen framgång. Vi utjämnade istället
med utländskt timmer från Danmark och
norra Tyskland och var lite ljumma mot den
inhemska råvaran. Det är ju synd, och jag för-
står givetvis svårigheterna eftersom det inte
finns sammanhängande ekskogar i Sverige.
Vår medelleverantör levererar 25 m3 ungefär
och vi behöver kanske 10 000 m3. Visst är det
svårt, men jag kan konstatera att jag idag har
hört ord som flexibilitet och kundfokus och
den typen av signaler, vilket gör mig väldigt
glad. På så sätt kan vi spara en ansenlig
mängd pengar, som också höjer betalnings-
villigheten och betalningsförmågan, och där
har vi kanske en vinna–vinnasituation, så det
gör mig glad och positiv.

Projektledare Henrik Jacobson: Ni talar myck-
et om automatisering och optimering.  Jag vill
bara skicka med att ni skall tänka på besluts-
vägarna. Automatisering i all ära, men auto-
matisera inte befintliga beslutsvägar för det
ger inget bättre resultat. Det är min erfaren-
het. Hos oss, speciellt i styckningsindustrin,
har vi i alla år som jag varit i företaget pratat
om det komplexa, det svårplanerade och hur
svårstyrt – näst in till omöjligt – det är. ”Vi har
den svåraste planeringssituationen av alla
branscher!”. Det håller jag egentligen inte
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med om. Det vill till att man hittar sina förut-
sättningar om vad som är svårplanerat och
bryter ner det till tillräckligt fattbara problem.
Det blir väldigt komplext om man försöker slå
ihop många saker samtidigt. Jag tror inte ett
ögonblick att  näringen som ni representerar
är långt efter oss, det är bara att ni fokuserat
på andra problem som har varit viktiga för er.
Vi är inte alls så bra som jag försöker få det att
verka. Vi har våra kärnproblem som vi har va-
rit tvungna att lösa under en längre tid och
där vi kommit längre än ni har gjort. Vi har
otroligt mycket kvar och kan lära av andra.
Det jag egentligen vill säga  är att jag tycker att
man skall bryta ner saker och ting och göra
saker förståliga innan man automatiserar allt-
för mycket.

Herr Lennart Rådström: Det var tänkvärda ord.
Det slog mig också under seminariets gång att
när man strukturerar upp saker och ting är
det meningen att det skall bli enkelt att förstå,
men intrycket är ibland det omvända. Man
brukar skoja och säga att det här verkar
krångligt men vänta bara tills jag har förkla-
rat, och det har ibland varit den känslan. Det
gäller här att man tar tag i någon bit och arbe-
tar med den och använder den som en ut-
gångspunkt för prioriteringar. Hur tolkar du
det här, Gert Andersson, om vi återkopplar till
din verksamhet?

Programledare Gert Andersson: Det är roligt att
ha möjlighet att prioritera. En spännande sak
är ju att det tycks råda en enighet om att vi
kan ta tillvara alla möjligheter som finns. Det
gäller att tänka igenom vad vi vill ha och se-
dan beta av en efter en och få en vettig pay-off
på varje bit. Det har ju också konstaterats att
det är långa ledtider för att få igång systemen,
med vägdatabasen som exempel. För oss på
SkogForsk handlar det om att välja ut ett par
kärnområden. Ja, det kanske betyder att vi
skall arbeta med turordningsplanering kopp-
lad mot flexibel drivning och den typen av
problemställningar. Vidare har vi att utveckla

de effektiva planeringsverktyg vi redan har
och som Dick Carlsson började att utveckla,
så vi kan gå vidare med att lägga in alla trans-
portsätt och kanske också utveckla dem så
att de fungerar mellan olika företag. Det finns
bitar som jag kan se att det borde gå att ut-
veckla rätt mycket, rätt snabbt och med hyf-
sad payoff-tid.

Herr Lennart Rådström:  Jag har en liten kurva
här  som beskriver lager av virkesråvara vid
årsslut under en tidsperiod. Siffrorna är häm-
tade ur den officiella statistiken och avser
bara det inmätta virket, men det visar i alla
fall utvecklingen. Lagernivåerna har gått ner,
så det har ju inte stått stilla för den som tyck-
er att det låter så i diskussionen ibland. En
sak som vi inte har varit så mycket inne på är
olika former av nyckeltal för målstyrning, och
här är bara några exempel på vad man kan
fokusera på. Det borde vara fler nyckeltal som
borde bli kundorienterade, t.ex. om leverans-
precision. Vi verkar vara väldigt överens om,
att det är kundernas behov som är basen för
det mesta. Det gäller i vår bransch och det
gäller i de andra branscherna som varit uppe
idag. Det finns ett antal utvecklingsområden
att ta tag i, det handlar t.ex. väldigt mycket
om organisation och affärsstrategier och lik-
nande, det handlar om informationssystem,
att snabbt få oförstörd information så man
kommer åt den verkliga informationen utan
taktikbedömning och annat. Man bör komma
så nära slutkund som möjligt och det handlar
om att på ett intelligent sätt använda och ut-
veckla olika typer av beslutsstöd, och det var
det Mikael Rönnqvist och andra visade att det
finns mycket kraft att hämta där. Så med det
skulle jag vilja säga tack för att ni kom hit, jag
tycker att vi har haft en intressant dag och
speciellt spännande är det få en utblick mot
andra verksamheter än den egna. Jag tackar
också för den där kvitteringen att vi, även om
vi ser upp till er i någon mån, inte behöver
skämmas själva. Det känns alltid skönt för
självförtroendet.
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