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Bästa logistikexjobb utfört under 2007 
Logistikföreningen PLANs tävling om bästa examensarbete eller uppsats inom logistik utfört under 
2007 är nu avgjord. Denna gång kom det in 13 exjobb från Luleå i norr till Lund i söder. Som vanligt 
höll flertalet arbeten hög klass och PLANs jury hade ett tufft utvärderingsarbete. Vi vill nu till-
kännage årets pristagare. 
 
Vinnare 
Anders Persson och Viktor Salmonson för deras arbete Critical success factors for implementing e-
sourcing at Sony Ericsson – a multiple case study utfört vid Lunds universitet. 
 
I sitt arbete identifierar Persson och Salmonsson kritiska framgångsfaktorer vid anskaffning och 
global implementering av e-sourcing på Sony Ericsson. Arbetet omfattar också en analys av hur Sony 
Ericsson bäst hanterar förändringsarbetet som är förknippat med en implementering och användning 
av e-sourcing. 
 
Författarna genomför en omfattande litteraturstudie inom flera ämnesområden för att identifiera 
framgångsfaktorer och orsaker till ett eventuellt misslyckande. Baserat på det teoretiska ramverket 
genomför de case-studier på fyra benchmark-företag och intervjuer på Sony Ericsson. Resultatet av 
undersökningen är åtta väl underbyggda faktorer för en lyckad implementation av e-sourcing. 
 
Motivering 
Anders Persson och Viktor Salmonson tilldelas Logistikföreningen PLANs pris för 2007 års bästa 
examensarbete inom logistik för sitt arbete Critical success factors for implementing e-sourcing at 
Sony Ericsson – a multiple case study. Arbetet behandlar ett aktuellt praktiskt problem och är utfört 
på ett sätt som gör det relevant för flera företag. Det välskrivna arbetet bygger på flera teorispår 
vilket skapar en trovärdig helhet. Metodmässigt är arbetet ambitiöst genomfört och analysen 
välstrukturerad med kreativ skärpa. Juryn är övertygad om att flera företag kan ha stor nytta av 
arbetet. 
 
PLANs jury tilldelar prissumman 5000 kr vardera till Anders och Viktor. 
 
 
Speciellt omnämnande 
Många bra arbeten lämnades in till tävlingen. PLANs jury vill därför även premiera ytterligare ett 
arbete med ett speciellt omnämnande, nämligen Daniel Eriksson och Johan Fast för deras arbete 
Decision Supporting Model for Single/Multiple Sourcing utfört vid Linköpings universitet. 
 
Arbetet tar upp frågan om beställare ska upphandla sina behov från en eller flera leverantörer. 
Författarna presenterar relevanta för- och nackdelar med de presenterade alternativen utifrån en god 
teoretisk uppbyggnad. PLANs jury tilldelar Daniel och Johan ett bokpaket som pris.  
 
Juryns beslut kan, i vanlig ordning, inte överklagas. 
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