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transportinköpspanelen skapar
innovativa mötesplatser för inköp
av hållbara transporter
Transportinköpspanelen har utvecklat innovativa mötesplatser
mellan akademin och industrin för fruktbara erfarenhetsutbyten
inom transportområdet. En av mötesplatserna heter TIPS
(TransportInköpsPanelen i Samverkan).
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Anders Lindholm

enom träffarna i TIPS etableras
kontakter och kunskaper sprids
mellan ett tiotal deltagande företag under en tvådagars ”lunch till
lunch” workshop.

Arbetet vid förra träffen mynnade ut i
ett uppdaterat klassificeringsverktyg för
leverantörer och hur detta tillämpas utifrån
vilka behov och målsättningar företaget har.

– Träffarna fungerar som en plattform för

som transportinköpare kan bli en bättre
kund gentemot leverantörerna genom att till
exempel vara tydliga med förväntningar och
kommunicera ”rätt” krav. Det är alltså även
viktigt att leverantörerna ges möjlighet att
ge feedback till transportinköparna så att
kund-leverantörsrelationen kan utvecklas i
en positiv riktning, säger Kajsa Hulthén på
Chalmers.

gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte
inom transportinköp. En långsiktig kompetensöverföring sker mellan de aktivt deltagande företagen i TIPS och forskare på Chalmers
tekniska högskola, IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs universitet, där en specifik
frågeställning belyses vid varje tillfälle man
träffas, säger Linda Styhre på IVL Svenska
miljöinstitutet.
– Många inköpare av transporttjänster kän-

ner sig ensamma i sin yrkesroll och därför
uppskattas denna metod för att kunna träffas
och ventilera olika utmaningar inom transportområdet, säger Viktoria Sundquist på
Chalmers i Göteborg.
Träffarna präglas av stor öppenhet därför
att ett förtroende har byggts upp inom
gruppen och att de deltagande företagen i
TIPS kommer från helt skilda branscher, och
således inte konkurrerar med varandra.
Företagen har tidigare deltagit i en större
enkätstudie för effektivare logistik och minskad miljöpåverkan från transporter som
genomförs vartannat år av Transportinköpspanelen.
TIPS-möten hålls två gånger per år och
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vid varje tillfälle ansvarar ett företag för
problemställningen.
Vid förra tillfället diskuterades hur man
kan utvärdera och reducera leverantörsbasen
inom transportområdet och skapa närmare
samarbete med färre nyckelspelare. Under
första dagen introduceras deltagarna till
förutsättningarna och frågeställningarna
ringas in. Först under andra dagen diskuteras
lösningsförslag, där de deltagande företagen
i diskussionsform utformar sina rekommendationer.

– Frågor ventilerades även kring hur man

Silf Supply Chain Outlook (SSCO) frågar

ett av de deltagande företagen som vid förra
TIPS-träffen var problemställare om vilka
rekommendationer och förslag på lösningar
som kom fram under diskussionerna i den
senaste workshopen. Stefan Brogeland, inköpschef på Autotube i Ulricehamn, säger att:
– Vi fick en förbättrad utvärderingsmodell
för transportörer och förslag på transportörer som kan vara intressanta som alternativ
för vissa av våra transporter samt förslag på
stödfunktioner där man kan beräkna/simulera
transportkostnader.
På frågan hur Stefan får igenom de framförda lösningsförslagen i sin organisation
svarar han att:
– Jag implementerar de bästa förslagen och
informerar ledningsgruppen för företaget om
vilka åtgärder som beräknas ge ett bra och
mätbart resultat.
Och på frågan hur han ser på möjligheterna att man som kund kan anpassa sig för
att skapa ett ännu bättre samarbete med sina
transportleverantörer säger Stefan:
– Vi fortsätter med TIPS-träffarna och
andra nätverk som har med transportinköp att
göra för att stärka oss som samarbetspartner
med våra leverantörer.
Vid nästa tillfälle står kravuppföljning i

specifika transportupphandlingar på agen-

NYHETER

Fr.v. Kajsa Hulthén, Viktoria Sundquist och Linda Styhre. Alla forskare på Chalmers (Kajsa, Viktoria) resp. IVL Svenska miljöinstitutet (Linda) som
även är projektledare för Transportinköpspanelen och Viktoria för TIPS-workshops.

dan. Transportinköpspanelens enkätstudier
visar på att ställda miljökrav inte följs upp i
särskilt stor utsträckning av svenska företag.
Många företag uttrycker också att det är svårt
att få tid till uppföljning och att det även kan
vara problematiskt att få insyn i om enskilda
leverantörer uppfyller alla krav, särskilt inom
CSR- och miljöområdet.
Transportinköpspanelen anordnar även en

årlig workshop som är öppen för en större publik. Målgrupperna är ansvariga chefer inom
inköp, logistik, transport och strategiska
inköpare samt angränsande yrkesroller. Nästa
workshop anordnas den 6 april i Göteborg
med rubriken: ”Att ställa krav och skapa förutsättningar för effektiva transporter”.

FAKTA
Vad är Transportinköpspanelen – vägen mot hållbara transporter?
Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transportsektorns utveckling. Trots inköpens sammantagna betydelse för effektiviteten i transportsystemet så är transportinköp i många företag inte betraktad eller hanterad som en
strategisk fråga.
Transportinköpspanelens syfte är att genom forskning i nära samarbete med näringslivet bidra till effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från
transporter. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva
och miljövänligare transporter.
Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska
Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan:
www.transportinköpspanelen.se
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