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Humanitärt bistånd kräver en genomtänkt och välplanerad försörjningskedja för att hjälpa 

världens mest utsatta. Genom en ny modell för optimal lagerplacering möjliggörs att hjälpen 

når fram snabbare och mer kostnadseffektivt. Ett examensarbete i humanitärlogistik på Lunds 

tekniska högskola har undersökt scenarioplanering och datatillgänglighet hos FN:s 

flyktingorgan UNHCR för att se hur en humanitär lagerplaceringsmodell kan förses med data. 

I slutet av 2014 hade 38 miljoner människor flytt sina hem på grund av krig, konflikt och våld världen 

över. FN:s flyktingorgan UNHCR är en av de biståndsorganisationer som hjälper dessa människor att 

överleva. För att snabbt kunna leverera hjälp måste förnödenheter så som tält och filtar finnas 

tillgängliga på strategiska platser i världen. Kravet UNHCR ställer på sig själva är att kunna bistå 

600000 människor inom 72 timmar. I nuläget finns det sju stycken globala varulager, men det är 

oklart om deras geografiska placering är optimal för att nå kravet. För att säkerställa att placeringen är 

optimal har UNHCR utvecklat en humanitär lagerplaceringsmodell tillsammans med forskare från 

Lunds tekniska högskola, Handelshøyskolen BI i Oslo och North Eastern University i Boston. 

Modellen gör det möjligt för organisationen att matematiskt bestämma var varje lager bör placeras 

och tar hänsyn till andra faktorer än vanliga modeller gör, såsom säkerhet och politiska faktorer. För 

att modellen ska fungera måste den förses med data om UNHCR:s försörjningskedja och olika 

framtidsscenarier. Examensarbetets syfte var därför att undersöka scenarioplanering och 

datatillgängligheten på UNHCR för att hitta existerande utmaningar och föreslå lösningar. Arbetet 

genomfördes genom en djupgående fallstudie på UNHCR:s regionala högkvarter i Budapest, Ungern, 

och inkluderade en enkätundersökning på FN:s halvårsåterkommande Logistik-klustermöte. Det 

inkluderade också ett fältbesök i Amman, Jordanien.  

Examensarbetet fann åtta utmaningar när det gäller scenarioplanering och datatillgänglighet. Dessa 

kan delas upp i fyra förbättringsområden som är nyckeln till att övervinna dem. Den nuvarande 

uppgraderingen av ERP-systemet innebär ett gyllene tillfälle att göra detta. De fyra områden som 

behöver förbättras är ökad intern kommunikation, förstärkt beredskap, stärkt kompetensutveckling för 

personalen och ökad funktionalitet i ERP-systemet. Ökad kommunikation och stärkt beredskap har sin 

grund i att beredskapsplanerna som tas fram på nationell nivå inte delas eller samlas internt och att 

mycket information sparas utanför ERP-systemet i fristående kalkylark och delas via e-post. Detta 

beror på suboptimal handläggning av de anställda när det gäller att lägga in data i systemen och i val 

av kommunikationskanaler. Dessutom har UNHCR:s nuvarande ERP-system inte tillräcklig 

funktionalitet för att mata modellen eller dela information inom organisationen. Bara 35 % av de 

funktionella kraven modellen har kan tillgodoses i nuläget. En annan ERP-relaterad fråga är att 

informationen som sparas inte är tillräckligt detaljerad, vilket försvårar dess användbarhet. 

Transportsätt är ett tydligt exempel där 67 % av alla loggar klassificeras generiskt istället för att 

specificera. Ytterligare standardisering av förnödenheter, såsom vikt och volym av försändelser, 

skulle möjliggöra automatisering av leveransinformation, något som för närvarande görs manuellt. 

För att mata modellen med framtida scenarier rekommenderas forskargruppen skapa ett basscenario 

genom att använda UNHCR:s befolkningsstatistik och penningvärdet av det standardbistånd som ges. 

Känslighetsanalys kan sedan användas för att utvärdera bästa- och värstascenarion. När den nya 

funktionaliteten i ERP-systemet och behovsapplikationen Demantra är implementerad kommer det 

vara möjligt att extrahera framtida behovsscenarier direkt ur UNHCR:s system. Till dess kommer 

denna metod att göra det möjligt att skapa framtidsscenarier nödvändiga för att köra modellen. 



Detta examensarbete är en av de första att undersöka scenarioskapande och datatillgänglighet för 

humanitära lagerplaceringsmodeller. Det har också funnit ett behov av framtida forskning när det 

gäller katastrofer orsakade av krig, konflikt och våld och ett större behov av transparens inom 

humanitärlogistiken som fält. Största delen av litteraturen avhandlar strategisk lagerplacering efter 

naturkatastrofer. Lite är skrivet om huruvida detta är överförbart till andra situationer på ett bra sätt. 

Slutligen kommer behovet av lagerplaceringsmodeller och andra typer av beslutsstöd fortsätta öka i 

takt med att fler katastrofer inträffar och givet att det nuvarande antalet flyktingar är den högsta i 

mänsklighetens historia. 


