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Sverige är ett litet land, men svensk bilproduktion har i ett halvse-
kel varit i världsklass när det gäller kvalitet och i världstopp i sä-
kerhet. Jag är absolut ingen nationalstolle, men finns det något att 
vara stolt över som svensk, så är det Volvo, Saab, Scania, Ericsson, 
Electrolux och ABB. Av dem är Saab och Volvo mest förknippade 
med svensk identitet. 

Nu är då Saab och Volvo indragna i amerikanska ägares kris. 
För Volvo har Fords ägande varit en olycka. I Saab har GM pum-
pat in pengar, men har aldrig förstått Saabs kvalitéer och aldrig 
haft den förmåga som gjort BMW och Audi, med samma utgångs-
läge, till framgångssagor. GM har också ansvaret för att Saabs 
modellprogram blivit för tungfotat, omodernt och bensinslukande.

När detta skrivs är Saabs öde ovisst. Men vad som än är fel 
med Saab Automobile, så inte är det bilbyggarna i Trollhättan. 
I höstas fick de välförtjänt Lean Forums årliga Leanpris.

Motiveringen löd:
”Med uthållighet och under stor press har Saab Automobile 

Produktion i Trollhättan infört ett systematiskt arbetssätt som upp-
når resultat i världsklass. Utmärkande för deras arbete är ett starkt 
engagemang av ledningen, byggt på ständig närvaro och involvera-
de medarbetare. Speciellt framträdande är deras fokus på säkerhet 
och kvalitet liksom det systematiska arbetet med standardisering, 
arbetsorganisation och ständiga förbättringar. Saab Automobile 
Produktion i Trollhättan är en förebild och inspirationskälla som 
visar hur ett långsiktigt Leanarbete med små medel ger enastående 
effekter.”

Det vore en industriell tragedi om en bilproduktion som för-
enar effektivitet och delaktighet försvinner, till förmån för något 
som mer liknar tomtarnas verkstad.

I sin rapport från APICS konferens i Toronto reflekterar Patrik 
Färdow över följderna av den dramatiska utflyttningen av pro-

duktion från västvärlden till s k lågkostnadsländer.  Frågan han 
ställer är om de lågkostnadsländer som nu sitter på en växande 
del av världens industriproduktion, verkligen har den kunskap 
som krävs för att utveckla sin produktion och logistik på ett bra 
sätt?

”Svaret är inte entydigt och enkelt. Helt klart är dock att en 
stor del av det produktions- och logistikkunnande som idag finns i 
västvärlden till stor del har, eller håller på att gå förlorat.”

Samma viktiga frågor belyses tänkvärt och ibland bedårande 
okunnigt i den antologi som Teknikföretagen gav ut till höstens 
bokmässa, Framtiden är inte som förr.

Syftet är att ge sju olika perspektiv på industrins betydelse, 
utmaningar och framtidsutsikter. Sju skribenter som alla är verk-
samma inom andra samhällssektorer än industrin och som repre-
senterar ett brett spektrum i ålder, geografi, utbildning, yrke och 
politisk uppfattning. Författaren Lasse Berg, astronomen Marie 
Rådbo, kommunalrådet i Fagersta Stig Henriksson(v), författaren 
och journalisten Göran Greider, chefen för Timbro Maria Rank-
ka, författarna Linda Skugge och Anders Johnson är skribenter.

Göran Greider behandlar bl a maktförskjutningen från produ-
center till marknad, från industri- till handelskapital och indu-
strins undanskymda roll i dagens skönlitteratur.

Linda Skugge beskriver industrins imageproblem bland latte-
folket och bjuder friskt på egna fördomar.

Trots allt som ser ut som industrisamhällets död är industrin 
ryggraden i svensk ekonomi. Den står för tre fjärdedelar av ex-
porten och sysselsätter direkt en halv miljon människor och indi-
rekt många fler. Därför är och förblir den Sveriges paradgren. 

Gösta Hultén, Chefredaktör
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logistikfastigheter

I Rosersberg pågår en av Sveriges största 
logistiksatsningar just nu.

Här dominerar fortfarande schaktmas-
sor, grävmaskiner, baracker och grävskopor.  
Men det som är på gång, ska bli Stockholms 
nya, stora logistikområde.

– Sammanlagt 1 100 000 kvm har Kilen-
krysset att exploatera här, så det räcker till 
för alla stor logistikaktörer, säger Jan Pers-
son. 

Nästa år blir motorvägsavfarten klar, till 
en kostnad av 160 miljoner och finansierad 
av Sigtuna kommun med 20, Vägverket med 
40 och Kilenkrysset m fl med 100 miljoner 
SEK.

Stickspår från Ostkustbanan och kombi-
terminalen ”Stockholm Nord” står sedan på 
att-göra-listan. 

Tillsammans ska Gävle kombiterminal, 
GTC, Sigtuna kommun och Kilenkrysset 
se till att detta blir det kompletta logis-
tikcentrer som kan avlasta den trafik som 
idag tvingas gå genom Stockholm och ofta 
fastnar på Essingeleden.  Det ger bättre 
möjligheter att forsla gods på både järnväg, 
flyg, motorväg och med sjötransport via 
Gävle hamn. 

– Vi vet att Mälardalen och Stockholm är 
Sveriges mest expansiva område. Regionen 
har flera utmärkta lokaliseringsorter för la-
ger och logistik, som kan försörja mellersta 
och norra Sverige, Norge och Finland med 
varor över natten. Även för andra typer av 
företag är området perfekt, menar Jan Pers-
son.

Kilenkrysset har vuxit snabbt de senaste 
åren. Bara i hyresintäkter tar man in 300 
miljoner SEK per år. Totalt äger Kilenkrys-
set 2,5 miljoner kvm mark i södra och mel-
lersta Sverige.

Det är bondsonen och entreprenören 
från Strängnäs Jan Persson som med driftig-
het och bondförnuft navigerat genom låg- 
och högkonjunkturer.

 Kilenkrysset är en företagsgrupp med ett 

30-tal bolag som bedriver byggverksamhet 
och fastighetsförvaltning med en omsättning 
på totalt över 600 miljoner Företaget finns 
främst i Mälardalen och har stora kunder 
som H&M, Alfa Laval och Volvo.  I Staf-
fanstorp bygger Kilenkrysset just nu t ex en 
anläggning på 50 000 kvm åt KF och man 
har projekt i Arboga, Falun och Härryda.

– 2002 etablerade vi samarbete med 
KF-Fastigheter för att utveckla Kronoslätts 
Företagspark i Staffanstorp. 

– Flera av våra hyresgäster efterfrågar 
lokaler i Malmö- och Göteborgsregionen, 
för att försörja västra och södra Sverige och 
Danmark. 

När man 2003 köpte mark i Härryda 
kommun nära Göteborg för en paket-
terminal till Posten, togs steget fullt ut till 
rikstäckande bygg- och förvaltningsorgani-
sation.

I Rosersberg finns redan bl a DHL Express, 
Dustin, BASF, Nokian Tyres och Bonnier 
Distribution. Kilenkrysset har byggt sju 
byggnader på totalt 95 000 kvm åt dem och 
några andra och hyr ut lokalerna. 

Lidl, Doka och BTD Transport AB har 
köpt tomter här.
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Kilenkryssets affärsidé är att bygga och 
hyra ut logistikfastigheter. Det är ovanligt 
idag när olika företag, bygger och äger logis-
tikfastigheter.

– Ett lite gammaldags koncept, säger Jan 
Persson, men vi är ett gammaldags företag 
för vi ser det hela långsiktigt. Vi bygger inte 
för att sälja, utan behåller fastigheten och 
hyr ut. Vi diskuterar en funktion med våra 
kunder, inte ”bara” en byggnad. 

– Vi har koncentrerat oss på logistik-
fastigheter och säljer av t ex bostäder. Vi 
försöker ha en stark ekonomi och inte så 
mycket lån. När vi bygger har vi inte lån på 
mer än 60 %. Annars äger ju banken fastig-
heten. 

– Vi kom in i fastighetsbranschen i fi-
nanskrisens spår, i början av 90-talet. Fören-
ingssparbanken var i kris. Vi blev tillfrågade 
om vi kunde bygga färdigt Flens centrum 
och vi löste det problemet. Då hörde andra 
kommuner av sig. 

– Vi vet att när marknader går ner eller 
upp snabbt, kan man göra bra affärer. Det 
går att expandera i högkonjnktur, då många 
vill bygga på vår mark. Men det går också 
att expandera i lågkonjunktur, när alla tittar 
på priset och vi har låga priser.  

Under fastighetskrisen var det få som 
investerade i fastigheter, med låga priser 
som följd. 

– Det blev en bra start för oss. 
Hyresomsättningen ökade från 0 till 58 

miljoner under 90-talet och till 110 miljoner 
2001. Man byggde upp en väl fungerande 
byggnadsdel. Expansionen tog väldig fart.  
Under 2002 ökade den totala omsättningen 
från 250 till 500, hyror 140 Mkr och bygg 

360 Mkr. 2003 var det dags för en återhämt-
ning. Apoteksfastigheten i Falun såldes 
under hösten och 2004 såldes GBs fryslager 
i Flen, partihallarna i Tumba och H&Ms 
gamla lager i Stockholm.

– Vi byggde Spendrups huvudkontor i 
Huddinge och Mekonomens lager i Sträng-
näs. Satsningen på lager-, logistik- och kon-
torsfastigheter renodlades nu. 

– 2007 köpte vi ytterligare 625 000 kvm 
mark i Rosersberg. Fastighetsmarknaden 
var glödhet, så vi sålde Alfa Laval och 
Bofors-fastigheten i Eskilstuna och Pilking-
tonhuset i Stockholm.

I Kilenkryssets värld får kommuner poäng 
efter hur bra eller dåligt samarbetsklimatet 
är. Eskilstuna, Strängnäs – Jan Perssons 
hemkommun och Sigtuna är pluskommuner.

–  Och vi gör inga affärer med kommu-
ner som har minuspoäng. 

En minuskommun är  t ex Täby, medan 
Jan Persson berömmer Sigtuna och dess 
kommunalråd Anders Johansson (s).

Jan Persson är en färgstark person. Han 
började sin bana inom bildelsbranschen 
och har startat ett flertal bolag inte bara i 
Sverige utan även i Turkiet, Sydafrika och 

Kina men valde till slut att sälja alla bolag 
utomlands.

Han konstaterar att det är lätt att vara 
företagare i Sverige, trots höga skatter, jäm-
fört med t ex Turkiet 

– Där man först måste anställa en som 
ska muta tullarna.

Jan Persson tror starkt på Stockholm-
Nord-konceptet. 

 Han visar tydlig irritation att Stockholm 
inte är högre upp på Intelligent Logistiks 
lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen

– Vi ska upp till andra plats.  60 % av godset 
till norra Stockholm går över Essingeleden 
idag.  Det kan istället komma via Gävle 
hamn till Rosersberg och serva Stockholm.

– Det tar bara en timme med tåg från 
Gävle hamn till Stockholm Nord.

Satsningen på Stockholm Norr stäm-
mer inte alls med Stockholmspolitikernas 
planer att bygga en stor containerhamn i 
Norviksudde vid Nynäshamn, söder om 
Stockholm.

 Men Norviksatsningen tror han inte alls 
på. 

– Den är onödig och slöseri med pengar.

”
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Den ekonomiska nedgången under 2008 
och början av 2009 tycks inte alls ha påver-
kat hyresnivåerna för stora, moderna logis-
tikfastigheter. Under 2008 slog logistikbyg-
gena i Sverige rekord och även under 2009 
har stora ytor tillkommit.

Detta beror dock bara på att det är ett 
års fördröjning innan beslutad nybyggna-
tion kommer igång. Årets utbyggnader 
beslöts alltså medan det fortfarande rådde 
högkonjunktur.  

Det som färdigställs under 2010 kon-
trakteras nu. 

– 2010 kommer att bli det sämsta året på 
mycket länge, när det knappt byggs alls. Så 
visst märks krisen, säger Erik Barnekow på 
logistikfastighetsspecialisten Colliers. 

– Men till en början betydde lågkonjunk-
turen inte att behovet av logistikytor 
minskade, påpekar han:

– Inflödet av varor fortsatte ju till en 
början att öka, medan försäljningen sjönk 
på grund av den minskade efterfrågan. Det 
betydde att lagren byggdes upp och även 
de tillkommande lagerytorna fylldes på 
med gods. 

Men under våren och sommaren 2009 
vände utvecklingen och lagerytorna töm-
des, när företagen tvingades bromsa upp 
inflödet av nya varor.

–Utvecklingen var svag under våren och 
den är fortfarande avvaktande. Företagen 
dröjer med att ta beslut. 

– Men det är under lågkonjunkturer 
som omstruktureringar tar fart. Under en 
högkonjunktur bygger man gärna vidare 
på befintliga logistikstrukturer, säger Erik 
Barnekow.

På Colliers följer man också den europe-
iska utvecklingen inom logistikfastighets-
marknaden.

– När det gäller att bygga nya logistik-
anläggningar finns det en tydlig skillnad 
mellan Norden och övriga Europa, menar 
Erik Barnekow:

–  I Norden byggs knappast alls några 
logistikanläggningar på spekulation, d v s 
anläggningar som inte har några hyresgäs-
ter när de står färdiga. Marknaden här kan 

därför återhämta sig betydligt snabbare 
efter en konjunkturnedgång med minskade 
volymer. 

– Det finns en underliggande effekt som 
gör att balansen snabbare återställs.

Det här bidrar också till att hålla uppe 
hyresnivåerna i Sverige, menar Erik Bar-
nekow.

– Det är faktiskt så att hyrorna för 
nybyggda logistikfastigheter med långa 
kontrakt stigit, även under den senaste låg-
konjunkturen, främst p g a ökade avkast-
ningskrav från fastighetsägarna. 

– Min uppskattning är att de stigit med 
upp mot 20 %. 

Detta gäller dock bara för nybyggna-
tioner. För äldre fastigheter har hyrorna 
sjunkit något och vakanserna har ökat. 

– Dock är de här hyressänkningarna 
betydligt mindre för logistikytor än för 
lokaler för kontor och handel, säger Erik 
Barnekow.

Hyrorna för logistikfastigheter har alltstå 
en mer stabil utveckling, jämfört med kon-
tors och butikshyror, som pressats ned av 
det senaste årets konkurser, neddragningar 
och minskad försäljning.

I övriga EU byggs däremot mycket lager 
och logistikfastigheter på spekulation d v s 
ingen hyresgäst är kontrakterad när bygget 
sätts igång och ibland inte heller när den 
står färdigt. 

– Därför står just nu väldiga lagerytor 
tomma i både England, Tyskland, Benelux 
och Frankrike. I t ex Parisregionen står 
idag ca 1 miljon kvm lagerytor tomma, sä-
ger Erik Barnekow.

Hyra lageryta över 2.000 kvm (EUR/kvm/mån)

Hyra lageryta över 10.000 kvm (EUR/kvm/mån)

Markpris (EUR/kvm)

Nettoavkastning (%)



Flexibla paketleveranser
    till privatpersoner

Vi har skräddarsytt en mängd tjänster för dig som bedriver handel på nätet och har leve-
ranser till privatpersoner. Genom att plocka de bästa bitarna ur våra informationssystem 
och specialanpassa dem för distans- och e-handelsföretag, har vi skapat färdiga funktioner 
för bland annat bokning, betalning och godssökning.

Via ombud, hem eller till jobbet?
I vår satsning på privatmarknaden har vi skapat fler möjligheter för kunden att välja hur 
han eller hon vill få sitt paket levererat – via ombud, hem eller till jobbet. I vårt rikstäck-
ande ombudsnät finns 1 450 ombud och mottagaren väljer själv vilket ombud som passar 
bäst. Den som vill ha sitt paket hem kan välja att få det levererat dag- eller kvällstid. Har 
kunden svårt att passa en tid för att ta emot sitt paket hemma och har långt till närmaste 
ombud, kan den få sitt paket levererat till jobbet.

DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter, konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. 
Vi har 4000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision. 
För mer information gå in på www.dbschenker.com/se

asr.se
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Att miljöcertifiera logistikfastigheter kan 
både stärka användarnas miljöprofil och 
ekonomi.

Förutom den brittiska BREEAM-cer-
tifieringen lanseras nu den amerikanska 
Leed-certifieringen och EUs program för 
energicertifiering som kallas Green Buil-
ding. 

Redan för ett år sedan färdigställde fast-
ighetsbolaget Castellums dotterbolag Eklan-
dia Fastighets AB en ny fullserviceanlägg-
ning i Bäckebol utanför Göteborg för och 
i samarbete med Toyota, som fick Sveriges 
första BREEAM-certifiering. 

BREEAM är en metod för miljöcertifiering 
av fastigheter som tar ett helhetsgrepp kring 

miljö och hållbarhet med kriterier för både 
globala aspekter, resurshållning, byggnads-
material samt energiförbrukning. Certifie-
ringen utförs och verifieras av en oberoende 
tredje part genom den brittiska miljöorga-

nisationen BREEAM, Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method. 

Utvärderingen ger en certifiering enligt 
en femgradig skala Fair, Good, Very Good, 
Excellent och Outstanding). Eklandias fast-
ighet i Bäckebol fick betyget Very Good.

Enligt planerna ska den nya lagerbygg-
nad NCC bygger åt Baxter i Rosersberg 
också kunna få betyget Very Good. 

Tillsammans med bl a Peab, Unibail Rodam-
co, Redevco, Huge och Diligentia utvärde-
rar NCC nu hur en svensk anpassning av 
BREEAM ska kunna se ut. 

BREEAM utvärderar och betygsätter 
byggnaders totala miljöpåverkan. Över 110 
000 främst bostadsbyggnader i världen har 
redan klassificerats enligt systemet. Ca 
500 000 är registrerade för att bli klassifice-
rade.

Medan NCC Property Development och 
andra satsar på det brittiska miljöklassnings-

– Det blir flera fördelar för miljön att vi 
använder BREEAM vid bygget av Baxters 
logistikanläggning i Rosersberg. Dessutom 
blir totalekonomin bättre, eftersom vi kan 

sänka både driftskostnaderna och minska 
miljöpåverkan, säger miljöchefen Jonny 
Hellman på NCC Property Development.

Att NCC använder BREEAM-systemet 
innebär att arbetet för miljön finns med 
under hela produktionsprocessen och det 
gynnar miljön under hela byggnadens 
livstid. Ett stort antal kriterier tas med i 
bedömningen. Exempelvis kommer logis-
tikanläggningen i Rosersberg att ha lägre 
vatten- och energiförbrukning, effektivare 
logistiklösningar och högre krav på återvin-
ning än normen. 

– Baxters nya nordiska lager- och logis-
tikcentra i Rosersberg gör att vi minskar 
vår miljöpåverkan. Ett av våra globala 
miljömål är att minska energikonsumtionen 
med totalt 30 procent till år 2015. 

– Och inte minst får vi en ännu effekti-
vare logistik med förbättrad service till våra 
kunder inom vården i hela Norden, säger 
Robert Ström, VD på Baxter Medical AB i 
Sverige och Nordenchef. 

NCCs ambition är att vara ledande fast-
ighetsutvecklare på miljöområdet. Man ser 
BREEAM som ett viktigt verktyg för att 

uppnå det. BREEAM är det mest använda 
klassificerings-systemet i världen. Utveck-
lingen pågår dessutom med att ta fram 
nationella anpassningar av systemet i ett 
flertal europeiska länder. 
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systemet BREEAM, satsar Skanska på det 
amerikanska certifieringssystemet Leed.

Leed är en förkortning för Leadership in 
Energy and Environmental Design. 

.Skanska har tidigare beslutat att införa 
Leed i all den nordiska byggverksamheten. 
Alla projekt där Skanska Kommersiell Ut-
veckling Norden är byggherre kommer att 
certifieras enligt Leed och kunderna kommer 
att få möjlighet att beställa Leed-certifierade 
byggnader.

ProLogis, ett av världens ledande företag 
inom logistikanläggningar, är Green Building 
Partner och arbetar också med Leed-certifie-
ring. Dess första Green Building-certifierade 
byggnad är den nya logistikanläggning 
i Västra Arlandastad, som hyrs av DB 
Schenker Logistics. De flyttade in i den nya 
anläggningen, som omfattar ca 25 000 kvm i 
december 2008. DB Schenker och ProLogis 
har tillsammans investerat cirka 200 miljoner 
SEK i anläggningen.

Green Building-certifieringen innebär 
att andelen köpt energi ska vara minst 25 
procent lägre än Boverkets norm för nya 
byggnader. I den här anläggningen blir ener-
giförbrukningen mycket låg. 

– Det är vår första Green Building-certi-
fierade logistikbyggnad i Sverige. Många av 
våra kunder fokuserar på hållbar utveckling 
samtidigt som det finns en tydlig ambition att 
få ner kostnaderna för logistikverksamhet. 
Genom att vi hyr en högeffektiv, miljöcerti-
fierad anläggning av ProLogis, kan vi tillgo-
dose båda behoven, säger Mats Olsson, VD 
DB Schenker Logistics. 

– ProLogis har en global policy för hållbar 
utveckling och vi jobbar med både Leed- och 
Green Building-certifiering på olika mark-
nader. I Sverige har Green Building blivit 
särskilt stort. Certifieringen hjälper ju till att 
driva på utvecklingen i hållbar riktning, vil-
ket är positivt, säger Allan Lavén, regiondi-
rektör för ProLogis Norden. 

– Om våra hyresgäster vill ha en certifie-
ring av befintliga lokaler så kan vi göra en 
kalkyl för det, 

– De energibesparande åtgärder som krävs 
för Green Building-certifieringen ingår idag 
i ProLogis normala koncept för nya logisti-
kanläggningar, säger Allan Lavén, som nu 
också noterar fler nya offertförfrågningar 
och ett ökade intresse för nya, energieffekti-
vare logistikfastigheter under hösten. 

Det finns totalt över 200 Green Building-
certifierade kommersiella fastigheter i EU. 
Av dessa finns 115 i Sverige. De flesta är 
befintliga byggnader som byggts om för att 
klara kraven. För alla gäller regeln att den 
köpta energin ska minska med 25 procent 
jämfört med befintlig nivå. Ungefär 60 pro-
cent av de certifierade fastigheterna har en 
lager- eller logistikdel. Nu är ytterligare en 
rad svenska anläggningar på gång för att få 
godkännande, enligt det europeiska Green 
Building-programmet



logistikfastigheter

Fastighetsbolaget Brinova är ett ledande 
logistikfastighetsbolag som satsar alltmer på 
logistikfastigheter. Förutom logistikfastig-
heter äger man både andra kommersiella 
fastigheter och bostäder runt om i Sverige 
förutom aktier i andra fastighetsbolag.

Brinova gör ofta affärer med sina inne-
hav. Nyligen sålde man av ur sitt bostadsbe-
stånd i Skåne, för ca 200 miljoner SEK. 

– Det är en del av vår affärsidé att göra 
sådana här affärer. Priset vi fick ut visar 
att fastighetsmarknaden i södra Sverige är 
ganska stark. Det gäller ännu mer för logis-
tikfastigheter,  säger Anders Silverbåge, VD 
Brinova,

När det gäller logistikfastigheter så ser 
Anders Silverbåge en tydlig segmentering 
av marknaden:

– Kundern vill ha stora och moderna 
ytor. När det gäller små och uppsplittrade 
logistikytor, som ligger i andra kommer-
siella fastigheter, så är det nästan ingen 
efterfrågan alls och låga priser. Men när det 
handlar om större välbelägna anläggningar, 
så är efterfrågan god och i stigande. De här 
anläggningarna har inte heller drabbats så 
hårt som man först kunde tro av finanskri-
sen, konstaterar Anders Silverbåge. 

– Sedan starten 2003 har vi fördubblat 
ägandet i modern logistikfastigheter och det 
är en trend som vi kommer att fortsätta.

Idag äger man logistikfastigheter på 17 
platser i Sverige, från Ystad till Sundsvall. 
De senaste större satsningarna har man 
gjort i Katrineholm och Nykvarn i Mellan-
sverige. 

Nu står en storsatsning som i färdigt 
skick blir på 110 000 kvm näst i tur strax 

utanför hemstaden Helsingborg.
– Den kommer att byggas i nio etapper. 

Vi har kommit så långt att vi räknar med 
byggstart av en första etapp här i kvartal 4, 
säger Anders Silverbåge.

Helsingborg är ledande inom dagligvaru-
logistik och många av Brinovas hyresgäster 
både här och på andra håll i landet är dag-
lig- och konsumentvaruföretag.

– De här volymerna är rätt stabila även 
i lågkonjunktur så därför kan man säga att 
vi och våra kunder inte drabbats så hårt av 
finanskrisen, säger Anders Silverbåge.

Brinovas logistikanläggningar har hittills 
varit lokaliserad med tyngdpunkten vid de 
tunga godsstråken i södra och västra Sve-
rige och i Mälardalen. 

Men i höstas offentliggjorde man tillsam-
mans med Karlshamns kommun den första 
satsningen i sydöstra Sverige, en region som 
hittills har varit en vit fläck på Brinovas 
logistikkarta.

– Sydöstra Sverige kommer att bli allt 
viktigare för de växande varuflödena över 
Östersjön, inte bara från Polen utan även 
från Svartahavsregionen, säger Anders 
Silverbåge.

– Historiskt finns här flera av Sveriges 
traditionellt viktigaste handelspartners, med 
växande ekonomier och stor befolkning. 

Nu när de här länderna är med i eller 
närmar sig EU, så kommer handelsström-
marna att öka. Stena Lines färja mellan 
Karlskrona och Polen har redan öppnat den 
här rutten.

– Men Karlshamn är det bästa logistiklä-

get här tack vare sin välbelägna hamn. Den 
ligger utanför stadskärnan och kan därför 
expandera utan trafik- eller miljöproblem. 
Redan nu finns det bra spårförbindelser 
mellan Östersjöhamnarna i Polen och Bal-
tikum och Svarta Havsområdet. När hela 
den sydostgående motorvägen genom Polen 
är klar 2012, tror vi att Logistikposition 
Karlshamn  kan bli intressant för ännu fler 
företag, säger Anders Silverbåge.

Brinova går numera gärna in som delä-
gare tillsammans med kommuner. Det har 
man t ex nyligen gjort i Katrineholm.

– I Karlshamn kommer kommunen via 
sitt bolag Stadsvapnet i Karlshamn AB att 
äga 25 procent och vi 75 procent, säger An-
ders Silverbåge.

Tanken är att utveckla ett område i an-
slutning till hamnen i Stillerydsområdet som 
logistik- och industripark.

Biobränsle har en nyckelroll i den pågå-
ende energiomställningen i Sverige. Det 
kräver omfattande ny hantering och stora 
terminalytor.  

Redan för ett par år sedan gick Brinova 
in i den första satsningen på terminaler för 
biobränslehantering – i Katrineholm.

I oktober i år togs den nya biobränsle-
terminalen i Nykvarn i drift. Den hyrs av 
Söderenergi och ska försörja det nya kraft-
värmeverket i Igelsta. 

Hit kommer årligen 200 000 ton flis att 
transporteras med fyra heltåg i veckan. 
Green Cargo tar hand om transporterna, 
som dock går med lastbil sista biten.



nyheter

Placera den nya myndigheten för havs- och 
vattenmiljö i Göteborg kräver Västra Gö-
talandsregionen och Västsvenska Handels-
kammaren i ett brev till regeringen.

Regeringen överväger just nu var den 
nya havsmyndighet som ska börja arbeta 
2011, ska lokaliseras. Västra Götalandsre-
gionen och Västsvenska Handelskammaren 
skriver nu till regeringen och vill få den 
lokaliserad till Göteborg.

Göteborg och Västra Götaland är ett 
kunskaps- och kompetenscentrum för ma-
rina frågor i Sverige. I Göteborg finns ett 
maritimt kluster med branschorganisatio-
ner, företag och Nordens största hamn.

Havsmyndighetens placering möjliggör 
nära samverkan med det nationella Havs-
miljöinstitutet, som redan finns i Göteborg. 
Här finns också forskningsinstitutet Light-
house, som är inriktat på sjöfart, logistik, 
säkerhet, miljö och maritim planering. 
Bakom detta står bland andra Chalmers 

och Göteborgs universitet, med betydande 
sjöfartsrelaterad forskning och utbildning.

Den nya terminalen kommer bl a att inhysa pallverksamhe-
ten i Göteborg, s.k. HIT-tjänster med morgontidiga leve-
ranser, extra snabba transporter som bud och express, samt 
säljare och administration.

Det första spadtaget till terminalen togs den 20 november 
och terminalen beräknas stå klar i september 2010 och blir 
en av de viktigaste knutpunkterna i Posten Logistiks nord-
iska nätverk.

Posten Logistik har idag pallhubbar i Stockholm, Malmö, 
Jönköping, Örebro, Växjö, Sundsvall och Göteborg. Nu 
sammanförs olika enheter i den nya terminalen i Göteborg, 
för en större funktionalitet och möjlighet att hantera större 
flöden.

– Göteborg är en av de viktigaste knutpunkterna i vårt 
nätverk, ur både ett svenskt och ett nordiskt perspektiv. 
Strategiskt är den nya terminalen väldigt viktig för våra flö-
den och vi ser goda utvecklingsmöjligheter för vår satsning 
i Göteborg, säger Anders Holm, chef för Posten Logistik 
Sverige.

Den nya terminalen ligger i Backa industriområde. Den 
totala ytan blir 7700 kvm. Terminalen kommer att ha 24 por-
tar för lastbilar, och en kaj med ca 10 platser. Total kapacitet 
i terminalen blir ca 4500 pall/dygn. Terminalen kommer att 
ha totalt 250 anställda.

– Det geografiska läget är optimalt, nära E6:an men är 
också nära centrala Göteborg för leverans och upphämtning. 
Tack vare det gynnsamma läget kommer påverkan på miljön 
att minska, säger Anders Holm.

Corem Property Group förvärvar åtta fast-
igheter om totalt 33 500 kvm uthyrningsbar 
yta av Nordum Fastighetsfond 1 AB. Det 
utgör majoriteten av Nordums fastighetsin-
nehav. Den sammanlagda köpeskillingen är 
213 miljoner SEK efter avdrag för kom-
mande skatter.

Förvärvet finansieras dels med lån, dels 
med en riktad nyemission om cirka 66 mil-
joner till säljaren Nordum. Det motsvarar 
en ägarandel i Corem Property Group om 
ca 5 procent. Nyemissionen har tecknats på 
en aktiekurs om 48 kr.

Fastigheterna finns i Stockholm, Göte-
borg och Jönköping och är huvudsakligen 
lager- och logistikfastigheter. Fastigheterna 
förvärvas i bolagsform. 

Corems totala uthyrbara area översti-
ger efter köpet 700 000 kvm och bolagets 
bedömda hyresvärde uppgår till drygt 450 
miljoner SEK.

BITO
Lagerlösningar…

… En snabb och 

säker väg till 

dina kunder!

Showroom:
BITO Lagersystem
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim

Tel:  +46 (0)31-723 21 25
Fax: +46 (0)31-723 84 99
info@bito.se
www.bito.se
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Logistikutbildningen vid Södertörns hög-
skola växer för varje år.  2007 togs 22 stu-
denter in. 2008 var det 37. I år har ett 60-tal 
studenter valt att läsa logistik på Södertörns 
högskola. 

– Men i år har ju alla kurser många 
elever, påpekar Göran Grape, som är kurs-
ansvarig.

– Logistik i vår tappning har ingen lång 
tradition. Logistik förknippas ofta med 
fysiska transporter. Men logistik idag är 
inte bara transportflöden, utan omfattar det 
mesta som sker i ett företag, att optimera in-
köp, produktionsflöden, lagerhållning, mark-
nadsaktiviteter och även kapitalhantering. 
Allt det kan man läsa på det här program-
met, säger Göran Grape. 

Programmet omfattar 180 poäng och ger 
en ekonomexamen med specialinriktning 
mot logistik.

– Att ha praktisk erfarenhet är viktigt, 
särskilt i den här utbildningen, menar Gö-
ran Grape.

– Väl koordinerade rörelser inom alla led 
är viktiga nycklarna till att företag kan visa 
ett gott slutresultat. Därför spänner utbild-
ningen över flera företagsekonomiska områ-
den, som finansiering, inköp och transporter. 

I Stockholmsområdet finns också logis-
tikutbildning på KTHs filial i Södertälje, 
KTH Syd.

– De som går ut härifrån får jobb, säger 
Göran Grape. Många har även snabbt fått 
avancerade arbetsuppgifter, t ex som logis-
tikchef, inköpschef eller inom en finansie-
ringsfunktion.

Programmet förnyas hela tiden. Övergri-
pande ledord är numera” hållbar utveck-
ling”.

– Grundtankar är att kvalitetssyn och 
miljöaspekter skall genomsyra hela pro-
grammet.  

– Kvalitet i produktionen innebär bl a 
minskad resursanvändning genom minskade 
kassationer – användande av rätt kompo-
nenter, att man använder de mest rationella 
produktionsmetoderna etc. Kvalitetstänkan-

de innefattar även kvalitet i leveranser. Det 
innebär att onödiga transporter minimeras.

David Thorsell och Stefan Andersson går 
andra året på den treåriga utbildningen. 
Marcus Malmkvist och Jonas Andersson går 
sista året.

Varför valde ni att läsa logistik?
– Jag tyckte att logistik verkade spän-

nande, säger David Thorsell, som har jobbat 
på Ikea och hoppas att i framtiden kunna 
arbeta med förändring och utveckling.

– För att logistik ger en bra breddning 
inom ekonomiprogrammet, anser Marcus 
Malmkvist. 

– Det verkade intressant och det finns en 
bra arbetsmarknad, säger Jonas Andersson.

– Jag hade en viss inblick genom en 
släkting som arbetat med inköp och jag har 
också arbetat på lager själv. Mycket där 
skulle kunna göras effektivare, säger Stefan 
Andersson.

Vilken kurs gav mest?
– Grundläggande kvalitetsteknik, säger 

David Thorsell. Kursen innehåller mycket 
logistik och ger kunskap om hur man orga-
niserar ett företag för förändring, kopplar 
ihop olika delar och skapar värde för kun-
den. 

Stefan Andersson håller med: 
– Här får man lära sig en rad kvalitets-

tekniska metoder, t ex statistisk försökspla-
nering, processtyrning och att använda olika 
dataprogram. Man får lära sig om kvalitets-
system som ISO 9000 och hur man arbetar 
med kvalitetsförbättringar.

– Kursen Logistiksystem, som är den för-
sta grundläggande kursen på andra året, gav 

en givande inblick, tycker Marcus Malm-
kvist och Jonas Andersson instämmer. 

Den behandlar logistiksystemens upp-
byggnad, men innehåller t ex också civilrätt, 
om hur man sluter avtal. Kursen ger kun-
skap om synsätt och principer för planering, 
organisation, samordning, styrning och kon-
troll av materialflöden, från leverantör via 
produktion och till kund. Man lär sig förstå 
ekonomiska samband, om avkastning och 
effektivitet vid val av olika logistiksystem, 
att göra prognoser och hantera lagerstyr-
ning. Man lär sig också produktionspla-
nering, att utveckla leverantörsrelationer 
och konkurrenskraftiga och miljömässiga 
logistiksystem.

Vilket är ditt önskejobb?
– Jag vill arbeta med affärsområdesut-

veckling inom logistikområdet, säger David 
Thorsell, som har erfarenhet av detaljhan-
deln.

Marcus Malmkvist hoppas på ett jobb 
där han kan vara med och leda och påverka. 
Bransch spelar mindre roll.

 Stefan Andersson är inriktad på före-
tagsekonomi och tänker sig inte ett jobb 
med lagerhantering.

Alla räknar med att få jobb, så småning-
om i ledande positioner. Men lönen verkar 
inte utslagsgivande för yrkesvalet 

De läser artikeln i förra numret av Intel-
ligent Logistik om stora löneskillnader mel-
lan män och kvinnor i de yrken som de valt. 
Inköpare och logistiker har särskilt stora 
löneskillnader Störst gap är det för inköps-
chefer i privat sektor, där män har 19% 
högre lön än kvinnor i samma kategori. För 
David, Stefan, Marcus och Jonas finns ingen 
acceptans för det.

– Det är för dj-t, säger David Thorsell.



vinjett

Här ingår bl.a. logistiker och logistikchefer, 
distributionschefer, transportplanerare, 
informationslogistiker. Ibland räknas även 
inköpschefer, inköpare och produktionspla-
nerare till samma yrkeskategori. 

Logistiker finns numera i alla typer av 
organisationer och branscher, men kanske 
främst i tillverkande företag, tjänsteföretag 
och transportföretag. Som logistiker kan 
man även arbeta i offentliga sektorn och 
IT-branschen. 

Inköpare arbetar med att säkra försörj-
ningen av varor och tjänster från leveran-
törer, medan en produktionsplanerare 
planlägger produktionen på kort och lång 
sikt i ett tillverkande eller tjänsteproduce-
rande företag. 

Som informationslogistiker arbetar man 
med att utveckla och effektivisera infor-
mationsflöden i företag och organisationer. 
En transportplanerare planlägger och styr 
materialflöden mellan företag. En material-
planerare planerar och styr materialflödet 
inom företaget.

Det är yrkesområden som bygger på 
optimering och effektivisering av verksam-
hetens logistik på alla nivåer, vilket betyder 
både operativa och strategiska arbetsupp-
gifter. Logistiken får en allt större betydelse 
i företag och organisationer. Logistikchefen 
sitter idag ofta med i företagets lednings-
grupp.

Logistiker blir man genom ett utbild-
ningsprogram med inriktning mot logistik 
eller en påbyggnadsutbildning efter en an-
nan akademisk examen. Utbildningen tar i 
regel tre eller fyra år. Hur lång utbildningen 
är, beror på vilket program man väljer och 
om det är en grundutbildning eller en på-
byggnadsutbildning.

Logistikutbildningar har i regel ekono-

misk eller teknisk inriktning. 
De ledande fyraåriga utbildningarna i 

logistik ryms inom civilingenjörsprogram-
men vid Linköpings universitet, Chalmers 
Tekniska högskola, Lunds Tekniska hög-
skola och Luleå Tekniska Universitet. Dessa 
högskolor liksom Mälardalens högskola, 
Högskolan i Jönköping och Högskolan i 
Borås har logistik inom ramen för sina civil- 
eller högskoleingenjörsutbildningar eller 
som påbyggnadsprogram. 

Det finns några särskilda utbildningspro-
gram i logistik t ex utbildningen för infor-
mationslogistiker i Ljungby, men logistik 
erbjuds också som inriktning inom en rad 
andra program. 

På flera ställen finns logistik som för-
djupning i civilekonom- och ekonomutbild-
ningarna eller civilingenjörsprogrammen. 
Det finns också systemvetenskapliga utbild-
ningar med inriktning logistik.

Det finns flera högskolor som erbjuder 
en ren logistikutbildning, några exempel 
är Göteborgs universitet, Högskolan i 
Jönköping, Högskolan i Gävle, Högskolan 
i Skövde, Södertörns högskola och Umeå 
universitet. 

Högskolan i Halmstad och universite-
ten i Göteborg, Umeå och Växjö erbjuder 
logistik inom civilekonom- och ekonomut-
bildningarna. 

Det finns också systemvetenskapliga 

utbildningar med inriktning logistik, t ex 
E-logistik och IT vid Högskolan i Skövde. 
Även Högskolan i Jönköping, Högskolan 
Väst och KTH har påbyggnadsprogram i 
logistik och flera högskolor och universi-
tet har också fristående kurser i logistik. 
Centrum för informationslogistik (CIL) i 
Ljungby utbildar informationslogistiker.  
CIL är ett samarbete mellan Växjö univer-
sitet och Högskolan i Halmstad, näringsliv 
och offentlig sektor. 

Informationslogistik syftar till att skapa 
effektiva informationsflöden och kombine-
rar ämnesområden inom informatik & IT, 
logistik, ekonomi & management. 

Lönen beror på många olika faktorer, t ex 
vilken typ av organisation det gäller – privat 
eller offentlig sektor, industriföretag eller 
konsultverksamhet – var i landet du jobbar, 
tidigare erfarenheter och din position i före-
taget eller organisationen. 

För logistiker med civil-/högskoleingen-
jörsexamen är medianingångslönen 27 000 
kr resp. 25 000 och medianlönen 10 år efter 
examen 41 000 kr resp. 35 000 (prognos 
2009).

För logistiker med civilekonom-/
ekonomexamen är medianingångslönen 
24 000 kr och 10 år efter examen är 
medianlönen 40 000 kr.

Logistikchefer i privat sektor hade förra 
året en medianlön på 48 200 kr.



ikea

Vad avgör om ett detaljhandelsföretag blir 
framgångsrikt? Det var den klurigaste frå-
gan i anställningsintervjun när Johan Stene-
bo blev anställd på Ikea för 20 år sedan.

– Företagets konkurrenskraft är en funk-
tion av dess logistiska flöde, svarade han och 
det var tydligen ett klokt svar, för han blev 
handplockad bland tusentals sökande. 

Johan Stenebo har varit 20 år på Ikea. 
Hans bok ”Sanningen om Ikea” ger oss en 
ny inblick i hur inköp, logistik och miljöar-
bete egentligen fungerar. 

Han är civilekonom och har arbetat som 
avdelningschef i Tyskland, varuhuschef i 
England, som global affärsområdeschef och 
som VD för Ikea GreenTech AB, som syftar 
till att dammsuga världen på bra miljötek-
nikföretag och att skapa Ikeas miljöprofil.

Han har funnits närmast makten, som as-
sistent åt Ingvar Kamprad själv och koncern-
chefen Anders Moberg. 

Ikea har rykte om sig att ha de smar-
taste logistikuppläggen, den intelligentaste 
inköpsstrategin, de smartaste förpackning-
arna, hög fyllnadsgrad  i bilarna och  en 
ansvarsfull miljöpolicy. Stämmer inte det?

– Det där är sant och har funnits i många 
år på Ikea. Men nästan inget är föränd-
rat i butikslogistik på flera år, säger Johan 
Stenebo.  

Intelligent Logistik har tidigare skrivit om 
Ikea. Vi har intervjuat Sven-Olof Kulldorf, 
framgångsrik inköpschef 1995–2004, när 
Ikeas försäljningskurvor steg som brantast.  

Vi har också skrivit positivt om hur bra 
Ikea är på logistik och miljö – att Ikea alltid 
sätter miljöribban för sina leverantörer, före 
prisnivån. 

– Men det är inte så, säger Johan Stenebo. 
Det är sagor. Ikea är en miljöbov av stora 
mått, trots alla goda miljöprojekt som de är 
engagerade i.

– Ikea är duktiga på logistik, men de 
logistiska insatserna sker inte på bred front. 
Det finns inget IT-system som kan visa hela 
supply chain. Ingvar Kamprad och hans 
söner har sagt nej till internetsatsningar. Va-
rorna är ofta slut på hyllan.

Det beror på att Ingvar Kamprad, som 
fortfarande har mycket inflytande, envisas 
med att ha så få DC som möjligt och att va-
rorna ska går direkt till varuhusen. 

Men det beror också på ”leverantörsslak-
ten”.

– Den stora förändringen som Sven Olof 
Kulldorf och hans efterträdare Göran Stark 
gjorde var den ”leverantörsslakt” som 
minskade antalet leverantörer från 7000 till 
1400. Det var en linje som drevs in absurdum 
,utan att någon gjorde en konsekvensanalys.

Inköp dominerade på Sven-Olof Kull-
dorfs tid, då Ikeas kanske viktigaste kon-
kurrensfördel byggdes upp. Då kunde Ikea 
kamma hem inköpsprissänkningar på 5 % 

år efter år. Det kan jämföras med dagens 
inköpsprishöjningar.  

– Strategi saknas för att göra något åt det 
här. 

– Det är en total brist på nyutveckling 
under senare år.

– Nu är det för få leverantörer. Det visar 
sig vid katalogsläpp i augusti varje år, då 
kunder förväntar sig att hitta det som finns 
i katalogen. Men de kvarvarande leverantö-
rerna har inte klarat Ikeas enorma voly-
mer. Att få in en ny leverantör tar minst 6 
månader.

– Fler leverantörer skulle skapa större 
flexibilitet, menar Johan Stenebo.

– Argumentet för att minska antalet 
leverantörer var att få bättre priser genom 
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att komma upp i volymer.  Det skulle också 
spara reskostnader. Men det blir ändå alltid 
höga volymer för Ikeas inköp, så det skulle 
likväl kunna leda till lägre priser. 

 Ikea har elva affärsområden. All nydaning 
är ofta beroende av personerna som leder 
dessa. Tidigare var inköp och logistik skilda 
områden. Men idag är de i en organisation, 
efter en omorganisation från stuprörsorgani-
sation till processorientering.

 Det finns tre nyckelområden– kundmö-
tet, supply chain och sortimentet. 

– I ledningsgruppen för Supply Chain sit-
ter bara män. 

– Gubbväldet är genom-
gående i Ikea, menar Johan 

Stenebo och ger flera exem-
pel i boken på hur duktiga 

kvinnliga stjärnor fått gå. 
Så här beskriver han 

utvecklingen:
Från 2004–2009 

har logistiken 
stärkts på bekost-
nad av inköp. En hel 

del bra förändringar 
har gjorts under 
Göran Starks ledning.   
Nyligen infördes ett 
low-flow och ett high 
flow lager i Tyskland 
för hela Europa med 
elektronisk plocktek-
nik som fallit väl ut.

Men logistiken 
är en kugge i Ikea-
maskineriet som 
Ingvar Kamprad 
har sämre koll 
på, skriver Johan 
Stenebo.
– Det är lite 

märkligt, eftersom logistiken är en av företa-
gets viktigaste konkurrensfördelar.

Linjen har varit att konstant underinves-
tera i lagerstruktur för att tvinga fram en så 
effektiv logistik som möjligt.  Men företagets 
varuflöde har samtidigt alltid varit dess akil-
leshäl, menar han.  

– Vid ett par tillfällen har en infarkt av 
Ikeas logistiksystem inte varit långt borta. 
Vid ett tillfälle kom alldeles för många gods-
vagnar med bruna manchestersoffor.

Om satsningen i Ryssland och i Kina 
säger han:

– Den misslyckade satsningen i Ryssland 
kanske skulle ha stoppats tills man såg att 
man kunde få valuta för investerade pengar.  
Att producera och exportera produkter 
från Ryssland låter sig inte göras oavsett 
hur många miljarder man pumpar in. I Kina 
borde man ha satsat på fler varuhus tidigare 
eftersom det ju är morgondagens marknad.

Trots sin hårda kritik har Johan Stenebo 
mycket gott att säga om Ikea.

– Mycket är bra. Framgången beror på 
Ingvar Kamprads visionära blick och intuiti-
va förmåga. Trots alla brister så är och förblir 
Ikeas logistiksystem i världsklass.  Det är ett 
helt unikt företag som gick från 25 miljarder 
till 250 miljarder i omsättning bara under 
min tid. Ingvar Kamprad var banbrytande 
och gav sig tidigt ut på ny mark t ex med stor 
tillverkning i Polen. Många satsningar har 
varit geniala.  Problem angrips i sin linda.

– Inköp är definitivt Ikeas starka sida.
Vinsterna beror också på skickliga s k 

”supply planners” som kan prognostisera, 
tror Johan Stenebo. 

– Det är ofta unga kvinnor som är otroligt 
skickliga och har en specifik kärnkunskap 
som nog står för huvuddelen i Ikeas lyckade 
koncept. Det finns inte så mycket försälj-
ningshistorik att bygga prognoser på efter-

som 30 % av sortimentet byts ut varje år.
Vad skulle du gjort om du varit kvar på 
Ikea?

– Startat e-handel. Ingvar har varit emot 
postorder och e-handel.  

– Men e-handel skulle t ex innebära att 
man öppnade varuhusen för fler produkter 
och tog bort utrymmeskrävande avdelningar 
som kök och soffor. De skulle man kunna 
köra till kund direkt. Mer utrymme skulle 
skapas i trånga varuhus. Det är dessutom 
volymdrivande om varuhuset öppnas för fler 
produkter.

– Jag skulle ha slutat med att bara ha 
direktleveranser och ökat antalet DC för att 
få 100 % tillgång på varor. Här håller Ingvar 
Kamprad emot och vill inte ha fler DC. Det 
är den fråga han driver hårdast. Han tycker 
inte att 100 % tillgång är viktig.

– Han vill ha hela sortimentet i varu-
huset. Det bygger på tanken med omedel-
bar tillfredställelse för kunden – ”instant 
gratification” – där kunden själv t ex plockar 
ihop sitt eget kök. Men det där skapar också 
flaskhalsar.

– Det är ett stort problem att varorna ofta 
är slut på hyllan.

– Min allvarligaste kritik mot Ikea är hyck-
leriet i miljöfrågor. Ikea släpper ut nästan 
lika mycket koldioxid som hela Sverige 
totalt – 55 miljoner ton per år. Det visar en 
undersökning från Oslo universitet som jag 
och andra i Ikeas ledning tagit del av. 

Sverige släpper ut totalt 60 miljoner ton 
koldioxid.

– Men den siffra man går ut med officiellt 
är 28 miljoner ton. 

Friserade siffror, enligt Johan Stenebo, 
men ändå uppseendeväckande höga.

– Fortsätter Ikea så här kommer deras 
utsläpp öka i takt med bolagets tillväxt 
m a o en dubblering vart femte år.

– Av Ikeas utsläpp kommer 50 % från 
produktionen av plast, metall, glas m m. An-
vändningen av Ikeas produkter står för ca 
10 % och logistiken för bara ca 7 %.  

– Många tror felaktigt att transporterna 
står för huvuddelen. Förbrukningen står ju 
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för merparten och då är det hyckleri och 
spel för gallerierna att bygga sin miljöprofil 
på att klimatanpassa varuhus, sälja ener-
gisparlampor och sätta vindkraftverk på 
varuhustak eller bidra med småsummor 
till miljöorganisationer när man troligen är 
världens största köpare av illegalt avver-
kat virke och av urskogsträ, säger Johan 
Stenebo.

–  Det är inte okänt för ledningen att 
Ikeas enorma behov av skogsråvara inte 
kan täckas i Kina, där man nu köper billig 
träråvara.

– Det finns inte dessa enorma volymer 
i Kina och det vet Ikeas ledning. Det finns 
ju nästan ingen skog kvar i Kina. Det låga 
priset beror på att kinesiska affärsmän låter 
avverka urskog olagligt i Sibirien. 

– En expert jag talat med säger att spår-
barheten för träråvara från Kina ligger på 
10–20 %.

Johan Stenebo har räknat ut att ett om-
råde med urskog stort som Uppland varje 
år skövlas för Ikeas behov. När konsumen-
ten tar till sig att Ikeas lilla kökspall är av 
trä från skyddade urskogar kanske de tän-
ker efter nästa gång.

Avverkningen för Ikeas räkning i Sibi-
rien misstänks vara styrd av rysk och kine-
sisk maffia, som gemensamt skapar nya led 
i kedjan, där det sker en falsk certifiering, 
rapporterar BBC.

– Och jag tror att de uppgifterna stäm-
mer, säger Johan Stenebo.

Han tycker att IKEA borde köpa mer 

virke från länder där man har full insyn i 
kedjan och kan kontrollera avverkningen, 
t ex närproducerat möbelvirke från Sverige.

Vad är bäst med Ikea?
– Människorna. Det är en fantastisk anda 

och många kompetenta, duktiga männis-
kor som arbetar där. Man kan tidigt få stort 
ansvar. Det är som att kastas ut i vattnet för 
att se om man kan simma.

– Man har också stor frihet – åtmins-
tone så länge Ingvar Kamprad är kvar, tror 
Johan Stenebo.

 Själv fick Johan Stenebo chansen efter 
bara tre år på Ikea och blev varuhuschef. 
Han har arbetat både i Tyskland och Eng-
land. Senaste var han VD på GreenTech AB 
inom Ikea som kanaliserar Ikeas ambition 
som miljöföretag och ska satsa på att sam-
arbeta med företag som ligger i framkanten 
av miljöteknik. Hans  uppgift var bl a att 
dammsuga marknaden på bra miljöteknik.

– Ingvar Kamprad är också en fantastisk 
människa på många sätt. Han har en intuitiv 
förmåga och har vågat satsa när han trott 
på någons idé. Ibland har vanliga medarbe-
tare kommit med idéer och han har satsat 
miljonbelopp. Han borde personligen ha 
fått fredspris eller något annat pris. Ikea har 
ju förändrat hemmen för de många män-
niskorna. 

Men Ikea är toppstyrt och efter Ingvar 
Kamprad tror han inte det kommer att gå 
så bra.

Vilka reaktioner har du fått på boken?
– Bara positiva. Många Ikeaanställda 

vittnar om att det är sant det som står i 
boken, men de skulle aldrig själva säga det 
öppet. Ikea har en anda av lojalitet. Det har 
inte hänt förut att någon anställd skrivit 
kritiskt om Ikea. 

Varför slutade du på Ikea?
– Jag blev utköpt. Jag och arvtagaren 

Peter Kamprad kom inte överens i etiska 
frågor.

 Varför skrev du boken?
– Att skriva boken var en samvetsfråga. 

Jag visste hur det låg till och kunde inte 
hålla inne med det.  Då skulle jag vara 
medskyldig. Jag bestämde mig i slutet av de-
cember 2008. Den tog bara några månader 
att skriva. 

Vad har du inte skrivit om?
– Om personliga saker t ex Ingvar 

Kamprads sjukdomar och hans äktenskap. 
Det tillhör hans privata sfär. Annars har jag 
skrivit om allt. De som tjänar över en mil-
jon om året har jag namngett. De andra har 
pseudonymer.

Tror du boken kan påverka Ikea?
– Ja – t ex tror jag att min kritik kom-

mer att ge fler kvinnor chansen.  I Ikeas nya 
koncernledning kommer säkert fler kvinnor 
att sitta.

Vad tror du händer efter Ingvar 
Kamprad?

– Jag tror tyvärr inte att en så begåvade 
person som Mikael Ohlsson, koncernchef 
f r o m  september 2009, blir kvar då. Ingvar 
förstår hans begåvning.  Han har erfarenhet 
av sortiments-, inköp- och logistikfrågor och 
har fört Ikeas viktigaste bolag till höjder 
som ingen trodde var möjliga.

Vad gör du nu?
 – Vi är tre som startat konsultbolaget 

Retail Factory – de två andra kommer från 
Electrolux.

– Jag skriver också på en historisk roman 
om Slaget vid Hastings 1066. Jag har alltid 
varit intresserad av historia. Men den boken 
tar betydligt längre tid att skriva.

”



röstplock

I över 20 år har DHL och dess föregångare 
ASG varit logistikpartner till klädkedjan 
MQ. Från DHLs lager i Borås betjänas ked-
jans cirka 100 butiker i hela Sverige, varje 
dag, året om.

Inom ramen för ett gemensamt kvalitets-
projekt fick DHL i uppdrag att effektivisera 
MQs logistikflöden från centrallagret i Bor-
ås. Det innebar att öka kvaliteten på varje 
butiks lagersaldo och att eliminera behovet 
av den tidsödande manuella avprickningen 
av varor vid varje butiksleverans.

 En förutsättning för att klara det var att 
plockfel måste elimineras från centrallagret, 
utan att det minskade effektiviteten. Det 
skedde med ett röstbaserat plocksystem, 
med Optiscan som leverantör.

 Stefan Carlsson, ansvarig för DHLs la-
ger i Sverige, konstaterar att man redan två 
månader efter införandet av röstplocksyste-
met kunde se 5 % ökning av produktivite-
ten och att plockfelen minskat med 90 %. 

Plocksäkerheten ligger nu på 99,97 %. 
– Den stora utmaningen visade sig vara 

att driva förändringsarbetet bland persona-
len, berättar Stefan Carlsson. 

Optiscans del i projektet var att ersätta de 
befintliga plocklistorna, penna och papper, 
med Vocollects röstbaserade gränssnitt 
mellan plockare och WMS-system. Detta 
gjordes i en projektgrupp tillsammans med 
MQ och leverantören av DHLs befintliga 
WMS-system, NYCE Solutions. 

 Lösningen består av att alla får ett per-
sonligt headset och en Talkman T5-terminal 
som bärs i ett bälte. Enheten kommunicerar 
trådlöst med lagrets WMS-system. 

 Varuplockaren begär ut en ny order 
med sin röst och går till den lagerplats som 
röstsystemet läser upp i plockarens headset. 
Plockaren läser upp EAN-kodens sista tre 
siffror och röstsystemet svarar med antal 
varor som ska plockas. 

Plockaren kvitterar sedan med rösten 

det antal varor som lagts ned i kartongen 
och får instruktioner om nästa lagerplats. 

Optiscan var med under hela inkör-
ningsfasen och kunde anpassa headset och 
utrustning till varje användare. I dagsläget 
har DHL i Borås terminaler för 27 plock-
are. Men man har mer än dubbelt så många 
utbildade medarbetare med röstprofiler 
inlagda i systemet.

Optiscan Group är marknadsledande 
inom röstlösningar i de nordiska och bal-
tiska länderna och erbjuder lösningar ba-
serade både på röst, streckkoder och RFID 
för styrning av material- och informations-
flöden.  

– Det tar oss allt som allt fyra timmar att 
skapa röstprofiler och utbilda en helt ny 
plockare, innan vi vet att vi kan släppa kon-
trollen. Det är mycket kortare tid än förut, 
säger Lars Lundgren, IT- och utbildningsan-
svarig på DHL i Borås.  

– Vi märker att det blivit färre fel även 
under semesterperioder med mycket extra-
personal, säger Olof Jonsson, controller på 
MQ’s logistikavdelning.

Väl i butiken scannas streckkoden av på 
varje kolli. Målsättningen är att leveransen 
ska kvitteras och den lokala butikens saldo 
uppdateras automatiskt i samma ögonblick. 
För MQ medför förändringen att varje 
butik sparar minst en arbetstimme per dag, 
och kan lägga mer tid på att betjäna kunder 
i butiken. 

– Det är viktigt med ett korrekt lagersal-
do i butiken, eftersom det har en stor inver-
kan på försäljningen, säger Olof Jonsson på 
MQ. Varje dags leverans baseras nämligen 
på föregående dags försäljning. 

På köpet har man också fått en bättre 
arbetsmiljö.

– Jag var negativ till en början, men när 
man vant sig går det fortare att slutföra 
en order, berättar Helena Persson, plock-
are och kundansvarig mot MQ hos DHL. 
Den största enskilda fördelen är att man 
har båda händerna fria och slipper hantera 
penna och orderblock.

– Dessutom slipper man hämta plocklis-
tor och kanske köa vid en skrivare. En an-
nan fördel är att man kan ta ut en ny order, 
samtidigt som man packar den föregående.  

Enligt Stefan Carlsson har projektet 
hållit sig inom budget i både pengar och tid 
och det har varit få problem längs vägen.

Vocollect är världsledande leverantör av 
röstlösningar för mobilt lagerarbete. Dag-
ligen använder mer än 250 000 anställda 
över hela världen Vocollects lösningar för 
att levererar varor för ca 15 miljarder SEK 
från distributionscentraler och lager till 
kunderna.  Vocollect Voice finns på 26 språk 
och kan integreras med alla större WMS 
och affärssystem och stöder även ett antal 
mobila tredjepartslösningar. 



TPL-index är en första enkätundersökning 
av tillståndet bland Sveriges cirka 160 TPL-
företag. 

Både deras potentiella och befintliga 
kunder har varit under stark lönsamhets-
press under en period och de är därmed 
också beredda till radikala grepp.

En majoritet av TPL-företagen, eller 
51 %, rapporterar lägre beläggning hösten 
2009 jämfört med september 2008. En möj-
lig orsak bakom volymminskningen är att 
kunder gått omkull eller justerat ner sina vo-
lymer, i takt med att efterfrågan minskat. 

– Men utvecklingen mot mer effektiv 
lagerstyrning torde få ökat fokus när finan-
sieringen blir dyrare. Det kan ha lett till 
ökat fokus på att minimera lagervolymerna, 
menar Michael Arvidsson, logistikkonsult på 
Adlog, som gjort undersökningen.

Men TPL-företagen tycks paradoxalt nog 
vara mindre drabbade av krisen än deras 
kunder

– För ett TPL-företag kan minskande be-
läggning ibland vara en fördel – det ger mer 
plats för fler kunder och ökad hanteringsin-
täkt per lagerplats. 

– Att en så stor stor andel som 34 % av de 
TPL-företag som svarat rapporterar högre 
beläggning, kan troligen bero på att många 
kunder haft problem med att anpassa lager-
volymerna till minskad efterfrågan. 

Samtidigt finns det tredjepartslogistiker 
som fullt ut förstått kundernas fokusering på 
effektivitet och som värvat nya kunder och 
på så sätt ökat lagerhållen volym.

Endast 15% av tredjepartslogistikerna 
ser oförändrade volymer, 

– Det tyder på att det finns ett starkt om-
vandlingstryck i branschen.

Mycket talar för att marknaden nu vänt och 
att man ser en tillväxt inom många sektorer. 

– Både den växande e-handeln och före-
tagens behov att kapa logistikkostnader gör 
tredjepartslogistik till vinnarbransch, menar 
Michael Arvidsson.

– För att TPL-branschen skall växa i en 

uppåtgående marknad behövs investerings-
villiga aktörer. Det i sin tur kräver tilltro till 
marknaden. 

Adlog ställde frågan om hur TPL-företa-
gen tror att situationen kommer utvecklas 
för den egna verksamheten det kommande 
året.

– Värt att notera är att total endast 5% 
tror att deras verksamhet kommer minska, 
medan mer än tre av fyra aktörer tror de 
kommer växa, påpekar Michael Arvidsson.

Det kan till stor del förklaras med den 
jämförelsevis höga kundnöjdheten bland 
svenska TPL-kunder, både sett internatio-
nellt och jämfört med rena transporttjänster 
när Svensk Partihandel jämfört.

Sammantaget visar resultaten en stark tro 
på framtiden i den svenska TPL-branschen.

Det är särskilt intressant i en jämförelse 
med resten av den svenska ekonomin. De 

siffrorna från UC som publicerades samti-
digt, visade på en nedgång i antal order och 
produktion med 16,5 % respektive 20 % på 
årsbasis. Takten har visserligen minskat, men 
antalet konkurser ökar fortfarande.

Huruvida varuägarnas volymer kommer 
öka eller inte är ju i stor utsträckning en 
fråga som styrs av efterfrågan hos konsu-
menterna. När efterfrågan hos konsumenter 
tilltar, krävs att det finns tillräckligt med 
kapacitet hos tredjepartslogistiker för att 
varuägarna inte istället ska välja att hantera 
logistiken i egen regi. För att få en uppfatt-
ning om den långsiktiga utvecklingen av 
branschen är det av intresse att få veta hur 
planerna ser ut hos tredjepartslogistiker när 
det gäller att minska, bibehålla eller tillföra 
ytterligare kapacitet.

Logistiken är viktig för den växande 
e-handeln och dess många nya aktörer. Ja, 
den kan ibland vara skillnaden mellan vinst 
och konkurs. Att sköta logistiken själv, är 
egentligen inget alternativ. Varken tid eller 
kunskaper brukar räcka. 

Med ett TPL-företag som kan ta hand om 
logistik, lagerhållning, IT-stöd, transporter, 
betalningar och styrning av varuflödet, kan 
e-handelsföretaget satsa helt på att hitta nya 
kunder och utveckla sin produkt. På köpet 
kan man som kund i ett TPL-företag dra 
nytta av stordriftsfördelar och få kostnader 
som är anpassade efter försäljningen.

Men enligt Michael Arvidsson är ganska 

TPL
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många ändå missnöjda med sitt val av tredje-
partslogistiker.

– Många har låtit DHL eller någon annan 
stora aktör som de känner till ta hand om 
transporterna. Sedan har man frågat om de 
kan ta hand om lagret också. Men det där är 
stora företag, som främst är vana att hantera 
storföretagens lager.  

Michael Arvidsson har i 15 år arbetat med 
tredjepartslogistik och på senare år märkt 
ett allt större intresse för sådana tjänster. 

I en enkät som Adlog gjorde förra året, 
svarade 29 procent av de större aktörerna 
inom partihandel att de använde en tredje-
partslogistiker.

Genom sajten Logistikupphandling.se – 
där alla Sveriges tredjepartslogistiker finns 
representerade – kan företag som söker hitta 
ett TPL-företag som passar just dem.

– Nya e-handelsföretag som ska sätta 
igång har ofta små kunskaper. När de ringer 
de stora aktörerna som de känner till, får de 
ofta inte så mycket hjälp. 

Istället gäller det kanske att hitta en 
nischaktör, som är intresserad. 

– Jag brukar tipsa om att man ska hitta 
någon som konkurrenten jobbar med d v s 
lika stort företag, samma typ av produkter 
och samma typ av kunder.

Många ser fördelarna av att omvandla 
fast kostnader till rörliga. Andra ser möj-
ligheter att växa snabbt, men är osäkra på 
vilken tillväxttakt som är mest lönsam.

– För alla gäller att man måste man ha 
ordning på sin egen verksamhet. 

När det gäller priset måste lösningen ge 
bägge parter ett överskott och incitament att 
förbättra sig.

 – Jag tycker att man ska ställa som krav 
att TPL-företaget kan visa siffror på vad 
samarbetet ger i kronor, kundnöjdhet och 
returer.

Adlog startades 2003 i Göteborg. Man 
jobbar uteslutande med tredjepartslogistik 
(TPL) och aktörerna i branschen. 

– Genom att fokusera helt på TPL har vi 

byggt upp en unik kompetensbas om skandi-
navisk TPL och kunskap om alla aktörer på 
marknaden. 

– Vi hjälper också tredjepartslogistiker att 
göra bättre affärer genom att effektivisera 
marknad/försäljning och att utveckla rätt 
tjänster utifrån marknadens krav och TPL-
företagets förutsättningar.

Adlog har fortfarande basen i Göteborg. 
Men numera når man också Norge och Dan-
mark. 

Utöver den traditionella verksamheten, 
driver man två koncept för att underlätta för 
leverantörer och kunder inom TPL att få till 
bättre logistiklösningar. Via den webbase-
rade gratistjänsten Logistikupphandling.se 
kan TPL-kunder söka efter rätt leverantör. 
I det unika registret bakom tjänsten finns 
samtliga TPL-anläggningar i Sverige sökbara 
på geografi och specialisering. 
– I nätverket FS3PL, Forum Svensk Tredje-
partslogistik, har man byggt en mötesplats 
för branschens aktörer. 

– Vi vill driva på utvecklingen av bran-
schen genom att underlätta kunskapsöverfö-
ring mellan TPL-leverantörer. Vid nätverks-
träffar, utbildningar och seminarium tar vi 
upp aktuella frågor ur ett leverantörsper-
spektiv. 

 Budskapet är att specialister gör jobbet 
bäst. TPL-leverantörer som väljer att spe-
cialisera sig levererar bättre tjänster och kan 
tillföra mer värde för sina kunder. 

–Det i sin tur leder till bättre affärer för 
såväl leverantör som kund.

Stor-Göteborg kommer etta och Stor-
Stockholm två i landet när det gäller sam-
manlagda ytor för tredjepartslogistik.

Göteborgsregionen har den största 
koncentrationen av TPL-företag, om man 
ser till totala hanteringsytor. 

I Göteborgsregionen finns totalt ca 

277 000 kvm som används för tredje-
partslogistik. 

På andra plats kommer Stockholmsre-
gionen med 227 000 kvm. 

Av länen kommer överraskande Krono-
bergs län på tredje plats, med 176 000 kvm 
och på fjärde Skåne med 134 000 kvm.

Östergötland har 88 000 kvm och Jön-
köpings län 81 000 kvm. Men TPL-företa-
gen har ojämnt spridda i södra Sverige.

I södra Sverige har Blekinge t ex bara 
8 000 kvm och Halland 7000 kvm som an-
vänds för tredjepartslogistik. 



modelogistik

Itella Logistics är sedan 2006 logistikpart-
ner till bl a modeföretaget Gina Tricot.

– Från början var vi bara ansvariga för 
lagring och transport till Sverige. Numera 
och efter deras snabba tillväxt, tar vi hand 
om allt, från flyg- sjö- och vägtransporter 

från fabrikerna till centrallagret i Borås 
och vidare till över 140 butikerna i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark, säger Stefan 
Pettersson, kundansvarig mot Gina Tricot.

Företagets framgångar bygger på egna 
designers, som följer de senaste trenderna. 
Designers och inköpare är ständigt ute på 
inspirationsresor i världen. Affärsmodellen 
kräver snabb reaktion, hög omsättningshas-
tighet i butikerna och mycket korta ledtider 
från fabrik till butik.    

– De är en kund som verkligen är utma-
nande och intressant att jobba tillsammans 
med, säger Stefan Pettersson.

– De tvingar oss helt enkelt att vara flexi-
bla och det vässar oss varje dag.

Målet för logistiken är att få så korta led-
tider som möjligt. Tiden i lager får inte bli 
mer än en vecka. Huvuddelen av kläderna 
går direkt från Borås till butik.

Samarbetat har också skapat många nya 
lösningar. Förra året startades e-handel, där 
Itella Logistic sköter leveranserna ut till 
kund.

Itella Logistics ägs av finska Posten och 
finns idag i åtta länder i norra Europa. Man 
är marknadsledande, inte bara i hemlan-
det Finland, utan också i Ryssland, med en 

nybyggd jätteanläggning i Moskva - landets 
största centrallager.

I Sverige har man operativ verksamhet 
i Stockholm, Malmö, Jönköping och Borås. 
Man är också verksamma i Norge och Dan-
mark, efter förvärv där.

Jan Alsén är Sverigechef med lång erfa-
renhet av logistikbranschen. Han menar att 
branschen måste fortsätta att tänka om och 
jobba än mer på kundernas villkor. 

– Vi inom logistiksektorn måste bli 
bättre på att leverera tjänster på kundens 
villkor. Vi måste kunna integrera oss mer i 
kundens affär. Med dagens IT-system och 
förbättrade orderrutiner och leveransbe-
vakning är det också fullt möjligt, menar 
Jan Alsén. 

– Nyligen implementerade vi Itella 
Dashboard, en ny IT-plattform som förbätt-
rar och automatiserar informationsutbytet i 
hela kedjan.

Just nu bygger man ut lagercentralen i 
Borås med 5000 kvm för att svara mot Gina 
Tricots  expansion.

– Vi tror också att vi kan få nya kunder 
oavsett konjunkturen, särskilt bland små 
och medelstora företag. De är ofta duktiga 
på att tillverka, men istället för att köra 
med en egen transportansvarig kanske de 
skulle tjäna på att lägga ut sin logistik.

Det säger Niklas Hedin, VD och grundare 
av Centiro och partner till Itella i Borås.

Det handlar om att fullt ut digitalisera 
externa och t o m globala processer inom 
supply och demand chain.

– Globalisering 1.0 bestod av att impor-
tera från lågkostnadsländerna i stora voly-
mer. Globalisering 2.0 handlar om att även 
importera resurssnålt och hållbart med 
hänsyn till människor och miljö, förklarar 
Niklas Hedin.

Genom de fortsatta omvälvningarna på 
den globala marknaden, har krav på preci-
sion och hastighet ökat, i takt med nya kon-
sumtionsmönster. Minskade tid från order 

till leverans och mindre tid att leverera gör 
att transporter måste strömlinjeformas och 
ske med automatik.

– Vårt engagemang i hela processen ger 
lösningar med marknadsstrategisk insikt 
och användarnytta på alla nivåer.

– Vi fokuserar på den operationella varda-
gen - det skapar sedan effektivitet och af-
färsfördel ända upp till ledningsnivå, säger 
Niklas Hedin. 

Centiro har lång erfarenhet av lösningar 
för transportadministration och Track & 
Trace.

– Vi kan hantera stora volymer och kom-
plexa distributionsmönster med flexibilitet 
och kontroll. 

Det gäller lösningar som samlar alla 
funktioner för transporthantering och 
transportadministration i ett enda verktyg 
och med alla funktioner i samma lösning. 

Strömlinjeformningen gör det också möjligt 
att hantera hela den logistiska processen i 
realtid. 

Att ha insyn i sina logistiska processer är 
ett måste för att kunna möta de krav dagens 
kunder ställer. Mjukvarulösningar som ger 
synlighet gör det möjligt att hela tiden för-
bättra kundservice och kontroll. 

Centiros lösningar gör att man kan gå 
från att veta vad som händer till att kunna 
kontrollera händelserna i processen. Man 
erbjuder även verktyg för kostnadskontroll, 
kvalitetsuppföljning och statistik.

– På komplexa marknader som mode-
branschen, ökar betydelsen av rätt infor-
mation, vid rätt tid, till rätt person. På en 
strategisk nivå måste företagen ha en säker 
överblick av verksamhet och omvärld för 
att fatta rätt beslut. Logistiken spelar därför 
stor roll för modeföretagens framgång. 
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Elgiganten är ett exempel på 
en kedja som valt att satsa på e-
handel och anpassat sitt central-
lager i Torsvik till e-handel. 

Effektiv logistik är en an-
ledning till att Elgigantens för-
säljning via nätet ökade med 40 
procent under 2008. 

– Det har varit en process för 
att få det att fungera, men sedan 
snart tre år är vårt lager anpas-
sat för e-handel och nu ser vi 
resultatet av det, säger Andreas 
Lalander, varuhuschef för El-
giganten.se. 

Lagret var tidigare anpas-
sat för pallgods till varuhusen. 
Processerna var styrda för att 

skicka varor från centrallagret 
till butikerna. Nu skall varorna i 
stället ofta direkt till konsumen-
terna, men också till butik.

– Det automatiserade syste-
met har gjort det möjligt att få 
fart på e-handeln och hantera 
småpaket som kameror och 
laptops till varuhusen. Det tar 
bara en halvtimme att plocka 
efter order. På det automatise-
rade bandet scannas paketen 
och sorteras till de fyra nordiska 
länderna. 

– Den stora vinsten är att vi 
kan leverera på 1–3 dagar, istäl-
let för 3–7 dagar.

– Vi kan snabbt skicka iväg 
samma dag. Hämtning sker nu-
mera två gånger per dag, säger 
Andreas Lalander. Kunden får 
mejl eller sms och kan se att 
varan är på väg.

En sms-avisering kan för-
korta leveranstiden ytterligare 
en dag, genom att Posten inte 

behöver skicka pappersmedde-
lande till brevlådan.

Nu jobbar man mycket med 
innehållet på sajten, för att få 
utförlig information om pro-
dukterna. Den som köper ett 
dataspel kan titta på skärmdum-
par eller en trailer. Den som är 
intresserad av en laserskrivare 
ska snart kunna se en videopre-

sentation för att förenkla sitt 
köp.

 För att nå de kunder som 
ännu inte handlar på nätet tror 
han att säkerhet och leveranstid 
är viktiga faktorer. 

– Det har också blivit säkrare 
att handla på nätet. Ingen kan 
ju se din kod.

– Böcker, cd, film, hemelek-
tronik, kläder, dataspel och 
kosttillskott är det som går bäst, 
säger Arne Andersson e-handel-

specialist på Posten.
Men det gäller att logistiken 

fungerar så klapparna kommer 
fram före jul. 

Det har inte alltid fungerat 
tidigare, men nu har e-handeln 
mognat.

E-handelns försäljning steg 
under kvartal 3 med 5,8 procent, 
jämfört med 2008. Prognosen 
för e-handelns omsättning 2009 
är 21,5 miljarder SEK. 

 E-handelns aktörer är också 
optimistiska. 62 procent tror att 
försäljningen kommer att öka 
under närmaste halvåret.

Under 2008 ökade försälj-
ningen inom e-handeln med 15 
procent, fast tiderna blev sämre. 

– Vi såg redan under novem-
ber en markant ökning av paket 
hos våra ombud, som fortsatt 
under december. Samtidigt ökar 
försändelser direkt hem till 
brevlådan. 

Omsättningen för all post-
order är 20–21 miljarder per år 
och den ökar med 5 % per år.  

9 av 10 svenskar under 50 år 
har någon gång distanshandlat. 
De är ofta mycket prismedvetna.

62 % besöker en prisjämför-
elsesajt före köpet. 18 % söker 
information om varan på sociala 
medier som t ex Google, Face-
book och Twitter.

I år omfattar rapporten även 
övriga nordiska länder.

– Trenden är att det blir en 
mer nordisk marknad. 7 av 10 e-
handlare har redan försäljning i 
Norden säger Arne Andersson.

Ca 5 miljoner nordbor hand-
lar  på distans minst en gång i 
månaden. 

Danskarna ligger i topp. Var 
tredje dansk handlar på distans 
varje månad. Även norrmän 

och danskar handlar ofta från 
svenska sajter.

USA är den största ut-
landsmarknaden för svenskars 
e-handel. Danskarna däremot 
väljer i första hand att handla 
från Storbritannien.

– Unika nischbutiker klarar 
e-handeln bäst. Det går att nå 
lönsamhet med ett smalt kon-
cept som troligen inte fungerat 
i en vanlig butik, säger Arne 
Andersson.

 Grand Shoes vänder sig t ex 
till storfotade och modemed-
vetna män. 

Kakburken lockar tårtfan-
taster och säljer bakredskap. 
EkoLeko säljer ”roliga, klimats-
marta och rättvisa leksaker. 

Elgiganten, On Off, 
Polarn&Pyret, Bokus Akademi-
bokhandeln, Ad Libris är exem-
pel på butikskedjor  som med 
framgång satsat på e-handel. 
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– Det finns bra systemlösningar 
idag som stödjer effektiva 
logistiklösningar och ger bra 
information till kunden, säger 
Katrin Berg.

Kunden kan t ex få välja 
utlämningsställe, få uppgifter 
om leveranstid och möjlighet 
att spåra paketet.  Säljaren 
kan genom ett bra transport-
administrativt system få hjälp 
med kundregister, automatisk 
kontroll av adressuppgifter, 
utskrifter av adressetiketter, 
tullinformation, dokumentation, 
och statistik.

Utskriftsfunktioner för 

utleverans, retur, dokumenta-
tion,  rapporter, sökfunktioner 
och bokningar är andra viktiga 
tjänster. 

Frågorna en säljare står inför 
kan gälla hur man hanterar 
försäljningstoppar, skapar bra 
transportkvalitet, hur man ger 
tydlig information om leverans 
och hur man undviker restor-
der. 

– Hur väl din totala logis-
tiklösning fungerar påverkar 
många andra områden, säger 
Katrin Berg.

Några röster från  e-handlare 
(ur ”15 snabbväxande e-hand-
lare”):

– Lojaliteten bland kunderna 
på nätet är inte särskilt stor, så 
det gäller att leverera en bra 
produkt.

– Frakten måste vara snabb, 
pålitlig, och får inte kosta för 
mycket. 

– Marknadsföring är viktigt 
t ex att jobba med sökordsopti-
mering. 

– Erbjud ett enhetspris 
på frakten, gärna så lågt som 
möjligt. Folk är känsliga för 
om det förekommer tio olika 
fraktpriser beroende på vad du 
beställer. Det ska vara lätt att se 
totalpriset.

– Man måste göra en krass 
bedömning av om det verkligen 
finns en efterfrågan. Ju större 
utbudet är av de varor du har 
att sälja, desto viktigare blir det 
att hålla ett lågt pris. 

– En framgångsfaktor är 
att lägga ut på andra t ex ha 
leverantörsstyrda lager, lägga 
ut fakturahanteringen, inleda 
ett TPL-samarbete och se hur 
andra gjort. 

– Se till att hitta bra samarbets-
partner som kan ge dig råd och 
stöd.

 – Håll hemsidan så enkel 
som möjligt. Inga märkvärdig-
heter. Det är ännu viktigare att 
ha god support och kundservice 
på nätet än i en fysisk butik.

– Jag tror att man måste be-

stämma sig för en produkt. Som 
nykomling kan man inte tro att 
man kan bli en ny Clas Ohlson.

– Hela intrycket av butiken 
måste vara proffsigt.

– Tänk noga igenom hur du 
vill ha logistiken. Snabbhet från 
sajt till leverans är nummer ett.

– Man måste ha en bra logis-
tiklösning. Leveransen måste 
fungera, säger Madeleine Limé, 
EkoLeko som säljer giftfria, 
miljövänliga och pedagogiska 
leksaker på nätet.  Vi hade 
problem med det vårt förra 
transportbolag som inte kom på 
avtalad tid.  

www.promosoft.nu



e-handel

När övrig handel står stilla ökar 
e-handeln. I Sverige omsätter 
distanshandeln över 25 miljar-
der SEK.

DreamLogistics vänder sig 
just till dessa som driver butik 
på internet, såväl nystartare som 
erfarna e-handlare.  

– Vi erbjuder en totallösning 
för all deras logistik, säger Jonas 
Ahlgren.

Det är en rad tjänster, allt från 
att göra en hemsida för en 
nätbutik, betalningssätt, fak-
turering, marknadsföring med 
produktfotografering, lagerhåll-
ning och leverans till kunder.

– Vi lagerför hela sortiment, 
levererar beställningarna till 
kunder och sköter alla returer 
och även kundtjänst både via 
telefon och e-post. 

– Vi är experter på e-handel 
och vet att leveranserna måste 
iväg snabbt men samtidigt på 
ett säkert sätt.

– För att växa och bli större 
ska man göra det man är bra 
på. Man vinner tid som kan 
utnyttjas effektivare, t ex för att 
utveckla webbutiken. 

Dream Logistic startade i 
Jönköping 2005, har bara fyra 
anställda och men omsätter idag 
9 miljoner. Deras helhetskon-
cept är lite ovanligt. 

Då måste ni ha kompetens 
på en radområden? Vad har ni 
för logistikkunnande?

– Vi skaffar oss kompetens 
efter hand. En av oss läser just 
nu logistik på halvtid på hög-
skolan i Jönköping och arbetar 
på vårt lager halvtid.

– Vi har breddat oss stegvis, 
efter att våra kunder har efter-
frågat nya tjänster.  Vi började 
med e-handel, betalningssätt 
och marknadsföring. Nästa steg 
var att erbjuda kundtjänst med 
chatt och mejl, som kan vara 
tidsödande att sköta för våra 
kunder. 

– Lagerhållning var nästa 
steg.  Vi valde att ha lagret i 
Bankeryd av ekonomiska skäl. 
Den sista delen som vi erbjuder 
är transport.

På lagret i Bankeryd på 500 
kvm, kan man hyra en egen 
lagerplats och betalar då bara 
för det utrymme som man för 
tillfället disponerar. Lagret 
kan snabbt växa eller minska i 
storlek. 

– Det spar lagerkostnad 
eftersom kunden inte behöver 
betala om lagret är tomt. Vi hyr 
in mer lageryta vid behov och 
har möjlighet att expandera. 

– Alla kunder är unika, med 
unika behov. Här finns allt från 
små smycken till stora biljard-
bord.

– Vi diskuterar med våra 
kunder och ger förslag på olika 
betalningssätt, om man vill 
arbeta med postförskott eller 
faktura eller kortbetalning. 

– Vi har nu så mycket erfaren-
het att vi kan hjälpa företag att 
undvika barnsjukdomarna.

– Vi har fördelaktiga avtal 
med flera olika transportföretag  
och skickar varje år tusentals 
paket. Därför kan vi sänka 
leveranskostnaderna. Vi ordnar 
transporter via valfri transpor-
tör DHL, Posten eller Schenker. 
Från Bankeryd går leverans 
före kl 15 och är framme hos 
kund inom 24 timmar till de 

flesta platser i Sverige.
Så här kan det gå till:
E-handlaren beställer varor 

från sina leverantörer, men vill 
att leveransen skall skickas till 
lagret i Bankeryd. Dream Logis-
tic paketerar upp varorna och 
för in dem i lagret och meddelar 
när de nya varorna ankommit, 
så att de kommer med i syste-
met för försäljning. 

När en order görs genom 
webbbutiken skickas den till 
Dream Logistics, för paketering 
och leverans till kund. 

Skulle kunden inte vara nöjd 
med varan och vill göra ett 
byte eller retur skickar kunden 
varorna direkt till Bankeryd och 
Dream Logistic hanterar hela 
returförloppet. 

I denna välbyggda fastighet
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Det blir allt vanligare att handla på nätet. 
Man kan rent av tala om en e-handelsboom 
de senaste 2–3 åren. 

Nils Garlén, produkt- och marknadschef 
på Schenker Paket, menar att det är logisti-
ken som har möjliggjort detta.

– Det är e-handeln och vårt breda 
koncept av leveranstjänster som gör att 
vi faktiskt ökar våra paketvolymer, trots 
lågkonjunkturen. Vi har skapat prisvärda 
leveransmöjligheter för små försändelser 
och erbjuder leverans när det passar privat-
kunder.

För att nå ut med varor till privatperso-
ner och småföretag i Sverige finns färdiga 
distributionslösningar, via paketombud eller 
genom leverans till mottagarens arbetsplats 
eller bostad. 

– Med den nya teknologin har traditio-
nella företagsgränser suddats ut i valet av 
informationsöverföring och affärspartners, 
menar han.   

Schenker har färdiga lösningar för 
webbshop, distribution och nätbetalning, 
som gör att även små e-handelsföretag 
snabbt kan öka sina marknadstäckning och 
att vara med och konkurrera inom en väx-
ande distans- och e-handel.

Schenker har ett nät på över 14 000 ombud 
runt om i landet, där kunder kan hämta 
sina paket. Frakterna är inte så dyra längre 

och det  gör det 
också billigare att 
handla på nätet. 

– Men hemle-
verans har visat 
sig vara olön-
samt, så leverans 
sker numera i 
de flesta fall via 
ombud i ICA-
butiken, Pressby-
rån, 7Eleven eller 
Statoil. 

– Vi har ökat 
flexibiliteten för 
mottagaren ge-
nom flera alterna-
tiv för avisering.

Man kan få ett sms, mail, brev eller tele-
fonsamtal vid hemleverans så att man vet 
när paketet är framme och man hämtar ut 
paketet med en 4-siffrig kod och leg. 

När möjligheten till e-handel först kom 
i slutet av 90-talet kom aldrig e-handeln 
igång riktigt. Flera stora aktörer gick i kon-
kurs. Försök med matvaror hem till dörren 
gav orimliga kostnader.

Tidigare hade Schenker paketterminaler på 
70–80 platser i Sverige.

– Nu har vi sampack på två hubbar – en i 
Borås och en i Stockholm – och 28 termina-
ler i hela landet. 

Hit kommer fullastade trailers som 
sedan splittras för vidare transport ut till 
ombuden. Med samlastning av många små 
paketsändningar kan kostnaden pressas. Ett 
paket kan dela logistikkostnaden med 20 
andra.

– Track & Trace och sökbarheten är 
mycket bättre nu, säger Nils Garlén.

Schenker Paket har ungefär en fjärdedel 
av marknaden. Andra stora aktörer är Pos-
ten, Bring och DHL.

Det har också blivit lättare för kunderna 
att handla och fler har större datavana. 
Kunden gör två val vid bokningen på hem-
sidan – dels köp av varan och dels beställ-
ning av leverans. Alla varor är märkta med 

streckkod, eller med RFID på högvärdigt 
gods.

Här kan kunden också välja betalsätt 
och hur och när leverans sker.

Beställningen går direkt in i Schenkers 
informationssystem för bokning, betalning, 
utskrift av fraktdokument, sändningsstatus, 
fraktkostnad och avisering. 

– Betalning sker också på ett effektivt 
sätt och med flera kortalternativ. Frakt och 
efterkrav är kopplat direkt till webbshopen. 

Att administrera fakturor eller att skapa en 
egen lösning för betalning via e-handel kan 
annars vara dyrt. 

– Men när verksamheten växer och sänd-
ningarna blir fler bör e-handelsföretag köpa 
in ett TA-system. 

– Med det får man bättre överblick över 
sändningar, hantering av historik från för-
sändelser, spårning, avstämningar och kon-
troller eller exporter för analys. Det sparar 
tid och pengar.

I TA-systemet hanteras transportrelate-
rad EDI, utskrifter av etiketter, fraktsedlar, 
tulldokument, sändningslistor, rapporter 
och liknande. Med EDI-stöd kan man, boka 
transporter, sända transportinformation, få 
elektronisk faktura och följa transporter.

– Det är det som är intelligent logistik.



produktion

Bilvärlden står inför ett para-
digmskifte, från fordon med tra-
ditionell förbränningsmotor till 
hybrid-, gas-, etanol- och elmoto-
rer. Marknaden är förväntansfull 
och kraven på fordonstillver-
karna att leverera miljövänliga 
fordon accelererar. Tillverkarna 
måste nu hitta ett kostnadseffek-
tivt och produktionsvänligt sätt 
att producera miljöbilar, med ett 
antal varianter av drivlinor men i 
ett och samma produktionsflöde. 
Från 2012 får nytillverkade bilar 
i EU släppa ut högst 130 gram 
koldioxid per km. 

– Vi vet med säkerhet att 
volymerna mellan de olika driv-
linorna och drivmedlen kommer 
att variera. Vad vi inte vet är hur 
stora volymförändringarna blir 
och när de inträffar. Därför ställs 
nu höga krav på flexibiliteten i 
produktionen, säger Lillemor 
Lindberg, projektkoordinator 
Innovatum Teknikpark om pro-
jektet FACECAR.

Konkurrensen är stenhård och 
global och om svensk fordons-
industri ska kunna hävda sig, är 
nyckelordet samarbete. 

Projektet, som står för Flex-
ible Assembly for Considerable 
Environmental Improvements of 
CAR´s, samlar tio parter för att 
skynda på utvecklingen av flexi-
bilitet i Sveriges bilfabriker. Pro-
jektet samlar Saab Automobile 
AB, Volvo Personvagnar, AB 
Volvo, batteritillverkaren ETC, 
konsultföretaget JMAC Scandi-
navia, Innovatum Teknikpark, 
SP, mjukvaruföretaget DELFOI, 
Högskolan i Skövde och Linkö-
pings universitet för att främja 
och stödja en flexibel montering 
i Sveriges fordonsproduktion. 

Projektet har en budget på ca 
11 miljoner SEK, varav staten, 
inom ramen för Fordonsstrate-
gisk Forskning och Innovation 
(FFI), bidrar med 5 miljoner och 
industrin står för resten.

FACECAR är fortsättningen 
på projektet ”Flexibel mon-
tering av miljövänliga bilar”, 
vars projektresultat visade på 
vikten av miljövänliga fordon. 
Utifrån dessa resultat har ett 
förslag tagits fram på hur man 
kan skapa en flexibel montering 
i dagens produktion. Det har 
identifierats fyra processområ-
den som FACECAR nu kommer 
att utveckla vidare. 

– I FACECAR kommer vi 
att utveckla en generell stan-
dard, som kan appliceras på flera 
verksamheter. Vi gör något som 
aldrig gjorts förut och vi gör 
det tillsammans i Sverige, säger 
Ingemar Nilsson, projektledare 
Saab Automobile AB. 

Samarbetsprojektet är uppdelat 
i sju olika områden med utpekat 
ansvar bland projektparterna.

– Det startar med bench-
marking mot andra fordonstill-
verkare i världen som jobbar 
med samma problem.. Det gäller 
konfigurering av produktions-
processen, det gäller kraven på 
produktutveckling och det gäller 
information och utbildning av 

operatörerna. Fast vi svenska 
fordonstillverkare har en mer 
komplex situation då vi har få 
fabriker och i dessa tillverkar vi 
bilar alla världens marknader, 
säger Ingemar Nilsson. 

– Det här är en stor föränd-
ring. De som ska bygga elbilar 

måste el-utbildas och förstå 
riskerna med högspänning. 
De måste hantera många nya 
komponenter och moduler och 
lära sig bygga nya varianter. Det 
gäller både nya kundkrav och 
lagkrav. Att blanda fordon med 
helt olika drivsystem på samma 
monteringslina kräver en annan 
flexibilitet än hittills, säger Inge-
mar Nilsson.

– FACECAR är ett viktigt 
projekt för att skapa en konkur-
renskraftig tillverkningsprocess 
för dessa produkter. Nyckeln är 
att kunna anpassa befintliga till-
verkningssystem till att hantera 
både konventionella och nya 
produkter parallellt, till en rimlig 
kostnad, utan att tappa kvalitet 
och effektivitet, påpekar Dick 
Larsson, Volvo Personvagnar.

Dags för bättre 
flyt på lagret?
Vill du veta hur du kan effektivisera på lagret t.ex. 
med WMS och RFID? Vi har kunskapen och 
lösningarna som gör din verksamhet lönsam.

Kontakta Consafe Logistics på 046-280 04 00, 
sales@se.consafelogistics.com

www.consafelogistics.se
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Klimatförändringen och de möjligheter 
och hot den utgör för logistikbranschen var 
seminarietemat också för två år sedan. Nu 
valde ALN att följa upp miljötemat för att se 
hur logistikbranschen resonerar idag. Mag-
nus Nilsson, talesman för transportfrågor i 
Naturskyddsföreningen, redovisade färsk 
forskning som visar att världens hav blir 
surare snabbare än man tidigare trott. Det 
hotar marina ekosystem.

– Att minska utsläppen med mindre än 
40% till 2020 är ekonomiskt oförnuftigt, me-
nar han. Genom att välja kostnadseffektiva 
metoder går det att hålla nere kostnaderna. 
Vägtransporterna av gods står för den av-
gjort största delen av trafikens koldioxidut-
släpp och är de enda som ökar.

– Högre priser på fossila bränslen eller på 
utsläpp och snålare bilar är en framkomlig 
väg, tror han. Bilar som släpper ut hälften så 
mycket CO2 per km finns redan idag. 

– Finns hållbar 
logistik egentligen, 
frågade Maria 
Huge Brodin, 

docent i logistik vid 

Linköpings universitet
– Nej, menar hon. Transportarbete gene-

rerar koldioxidutsläpp. 
– Och trenden i världen är fortfarande att 

transporter flyttas från båt och tåg till väg. 
Men hon är ändå försiktigt optimistisk:
– Fler börjar inse att miljön sätter grän-

serna för vad vi kan göra. För tio år sedan 
kom ”miljö” på tionde plats på företagens 
prioriterings lista. Nu är miljön på tredje 
plats. 

Men hon betonar att logistikföretag 
måste vara än mer proaktiva. 

Coop Logistik är en av Sveriges största 
logistikköpare med ca 200 000 leveranser 
per år. De fick i år utmärkelsen Årets kli-
matkomet. Alla långa transporter går fr om 
september med tåg.

– Coop har en tydlig miljöprofil med en 
verksamhetside´ för en hållbar utveckling 
som ska genomsyra hela kedjan.  Till 2020 
har man som mål att minska koldioxidut-
släppen med hela 30 %.

– Beslut om förändrad logistikstruktur 
med 3 istället för 7 huvudterminaler, färre 
transporter, bättre miljö och effektivare 
flöden togs i augusti 2009. Det ska spara 1,5 
miljarder SEK, berättade Fredrik Persson, 
VD Coop Logistik AB. 

30 % av lastbilstransporterna lyfts över 

på järnväg och går med tåg Helsingborg – 
Tomteboda, via kombiterminalen i Alvesta. 
350 lastbilstrailers försvinner från vägarna 
per vecka. 

– Det innebär att mer varor kommer att 
vara på väg istället för på lager. Direktleve-
ranserna från leverantörerna ökar och det 
sparar tid, miljö och pengar.

– Det gäller att ta makten över frakten 
och se vilka kostnader som verkligen ligger 
med i leverantörens pris, säger Fredrik Pers-
son.

Arlanda Logistic Network startade år 2000 
för att utveckla Arlandaområdet till det 
ledande logistikcentrat i norra Europa. 
Nätverket har i dag 36 medlemmar från 
logistikföretag, byggbolag, Sigtuna kommun, 
Luftfartsverket och stora varuägare som 
Ericsson och ABB. Nätverket arrangerar två 
öppna seminarier per år, där medlemmar, 
kunder och politiker bjuds in. 

– För att vi ska utvecklas som logistik-
läge behöver vi en bra högskoleutbildning i 
logistik t ex på KTH, säger Per Schött, som 
nyligen fått det önskemålet från ledande fö-
reträdare för logistikföretag kring  Arlanda.

– 30 000 nya jobb kan komma till Stock-
holm Airport city, sa Mats Jämteryd,  VD 
Arlanda stad Holding, som planerar den 
storsatsningen på en flygplatsstad vid Ar-
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landa. Idag arbetar ca 20 000 människor på 
Arlanda. I framtiden kan det bli 50 000 i en 
ny flygplatsstad med hotell, kontor, industri-
park, övernattningslägenheter, handelsplats 
med butiker, villaexpo, utbildningsområde, 
konferens- och mässområde. Byggstart är 
planerad nästa år.

Ecologistic Award är initierat av DHL 
Global Forwarding och ALN och uppmärk-
sammar och belönar ett betydelsefullt och 
innovativt miljölogistikarbete som har skett 
i samarbete mellan två eller fler parter i 
anslutning till Arlanda. 

Årets miljöpris ALNs Ecologistic Award 
gick till Green Cargo, Gävle Hamn och 
Arlanda Flygbränslehantering, AFAB för  
samarbetet med att transportera flygbränsle 
till Arlanda flygplats med järnväg via Gävle 
Hamn. 

– Vi har befriat Stockholms innerstad 
från 42 000 farliga flygbränsletransporter 
med lastbilar under tre år, sa Bengt West-
man, VD AFAB.

 Juryns motivering ”I samverkan med 
flera parter har man genom nytänkande 
lyckats förändra försörjningskedjan.” Effek-
ter man har uppnått är: en ökad säkerhet, en 
rejäl miljöbesparing, minskad påverkan på 
närmiljön och bidragit till mindre buller och 
trängsel, vilket också kan bidra som inspira-

tion till andra flygplatser.
Minskningen av koldioxidutsläpp är ca 

1 000 ton/år.  
2008 års miljöpris gick till SAS och LFV, 

en samverkan mellan näringsliv och myn-
dighet, för deras klimatsmarta samarbete 
med så kallade Green Approach ,”gröna 
inflygningar” till Arlanda flygplats. Mindre 
bränsle förbrukas när planet glidflyger mot 
landningsbanan och därmed minskar också 
utsläppen av koldioxid.   

– En lösning som imponerat på omvärl-
den och har stor potential för spridning ge-
nom att man utnyttjar befintlig fordonsflot-
ta, teknik och infrastruktur och dessutom 
kan minska bullernivån, berättar Per Schött, 
ansvarig för ALN. 

Priset har också visat sig fungera väl för 
konkurrenter i logistikbranschen att sam-
arbeta kring. Med i juryn sitter Catherine 
Löfquist, miljöchef på Bring Express och 
Ulf Nilsson, VD DHL Global Forwarding. 
I juryn finns också professorn och klimat-
forskaren Erland Källèn och docent Maria 
Huge Brodin.

– Det  har gått mycket bra att samarbeta 
kring ett miljöpris, säger Catherine Löfquist. 

– Det känns fantastiskt roligt att vara 
med och initiera ett sådant här aktuellt och 
engagerande pris, sa Ulf Nilsson.



Produktionslyftets satsning på effektivare 
produktion är bland annat inspirerad av 
brittiska Industry Forum. I nordvästra Stor-
britannien finns en liknande satsning, kallad 
Nepa, som också stöder sig på Industry 
Forums arbetssätt. Men deras metod för att 
stödja företag i den krisdrabbade regionen 
skiljer sig en del från vår. 

I jakten på ständiga förbättringar åkte 
Produktionslyftet tidigare i höstas till New-
castle för att lära av deras erfarenheter.

En grundläggande likhet med Industry 
Forum är således att upplägget till stor del 
grundar sig på Lean.

Till skillnaderna hör att deras arbete 
omfattar både större företag och företag 
med produktion även utanför traditionell 
verkstadsindustri. Som en EU-stödzon har 
de även en bredare EU-finansiering. 

Ett antal företag besöktes – biltillverka-

ren Nissan, Rocket Medical som gör medi-
cinsk utrustning och teproducenten Twinings.

Nissans anläggning i Sunderland, strax 
utanför Newcastle, är en av de effektivaste 
bilfabrikerna i Europa, vilket gjorde att våra 
förväntningar var höga. Väl inne i monte-
ringshallen var det dock den relativt höga 
ljudnivån – både ”fabriksljud” och radio – 
samt det ganska dämpade ljuset som vi först 
reagerade på. Effektiviteten var det däremot 
inget fel på; takten vid de olika arbetsstatio-
nerna var jämn och hög och mycket standar-
diserad. 

Att säkerheten på arbetsplatsen var priorite-
rad förstod vi vid den inledande presentatio-
nen och vi såg även exempel på förbättringar 
i processen sprungna ur operatörernas egna 
idéer. Däremot var det en del ergonomiskt 
tveksamma moment, men dessa var de med-
vetna om och arbetade med.

– Precis som vi så fokuserar de hos Nissan 
på ett systematiskt arbetssätt, säger Jonas 
Laring, en av Produktionslyftets coacher.

– De har även ett starkt fokus på att pro-
ducera värde åt kunden, vilket är helt rätt. 
Däremot märktes det mindre av fokus mot 
övriga intressenter, det vill säga medarbe-
tarna och samhället i övrigt.

– En reflektion var att Nissan var mycket 
duktiga på att mäta och följa upp, något som 
vi är lite mer försiktiga med. Samtidigt såg 
tempot ut att vara högt; hur är den långsik-
tiga hållbarheten? 

Samma tanke var kollegan Bo Ericson 
inne på:

– Det känns lite som om vi jobbar med 
ett mer hållbart Lean, säger han. Hos Nissan 
bygger metoderna förvisso på Lean-prin-
ciper. Men egentligen såg jag inte så stora 
likheter med vårt sätt att arbeta. Tydlig 
mätning, tydliga vinstmål, men ganska lite 
människa …

Samtidigt gäller det att komma ihåg att 
Nissans anläggning ligger i en region som 
kämpar för sin konkurrenskraft och överlev-
nad. Visst är det en stor kontrast till många 
av ”våra” företag, men deras fokus ligger på 
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att få upp produktiviteten, det är 
oerhört viktigt och något vi har 
respekt för. Och, som sagt, enligt 
vissa mätningar är de också den 
effektivaste bilfabriken i Europa.

Det andra företaget vi besökte 
var mer likt Produktionslyftets 
målgruppsföretag. Rocket Medi-
cal med 106 anställda har arbetat 
med Lean och One North East 
sedan 2008. 

Mellan 60 och 70 av de an-
ställda har genomgått någon 
form av workshop i satsningen, 
medan två ”förändringsledare” 
fått en djupare utbildning. De 
kan sägas motsvara Produk-
tionslyftsföretagens Lean-koor-
dinatorer och är de som driver 
arbetet vidare på företaget.

– Rocket Medical arbetade 
mer tillsammans med medar-
betarna och involverade dem 
ordentligt, konstaterar Åsa Mår-
tensson. Det var det företag som 
visade flest likheter med vårt sätt 
att arbeta. Däremot tyckte jag 
inte att de övergripande princi-
perna kom fram ordentligt.

Vad som dock var tydligt vid 
alla företagsbesök var mansdo-
minansen och ett mer uttalat 
”uppifrån och ner”-synsätt, 
något som givetvis påverkar allas 
engagemang. Många av insatser-
na hos Rocket Medical var mer 
av Kaizen-events än långsiktigt 
förändringsarbete, menar An-
ders Hugnell.

– De involverade dock alla 
i arbetet hos Rocket Medical, 
ända ner till operatörer och 
montörer. 

– Däremot verkade de ha 
svårt att skilja på avvikelsehan-
tering och förbättringsarbete.

Det tredje och sista företaget vi 
studiebesökte var den välkända 
teproducenten Twinings, lämpligt 
belägen på adressen Earl Grey 
Way i Newcastle. De började ar-
beta med One North East 2007 

som en del av sin konsolidering 
sedan de investerat i nya maski-
ner och tagit hem produktion 
från både USA och Frankrike. 

Själva produktionen, d v s 
dosering, förslutning och pake-
tering etc, är helt automatiserad 
och allt sker i ett rasande tempo. 
När det fungerar är det lite tom-
tarnas verkstad över det, eller 
som Twinings förändringsledare 
uttryckte det: So simple, so per-
fect – so many problems!

Twinings insåg vid kon-
solideringen att de behövde 
utveckla såväl medarbetare som 
ledning. Precis som i Produk-
tionslyftet är One North East 
medvetna om att utan ledning-
ens engagemang och föränd-
ringsförmåga så står sig Lean-
arbetet slätt. Att genomföra 
förändringar snabbt är svårt.

– De genomförde dock så 
kallade Rapid Improvement 
Events inom utvalda områden 
med positivt resultat, berättar 
Lars Danielsson. På 5-10 dagar 
analyserade, genomförde, do-
kumenterade och följde de upp 
förändringar, en metod som vi 
skulle kunna lära oss mer av.

Däremot var det ganska tydligt 
att initiativen kom uppifrån, 
ganska lite kom från opera-
törerna. Och till skillnad från 
Produktionslyftets sätt att arbeta 
med bred kompetensutveckling, 
så använde de uttalade specialis-
ter: En operatör var operatör, en 
ställare en ställare etc.

– Det rör sig också om kul-
turella skillnader mellan våra 
länder, fortsätter Lars Daniels-
son. En annan tydlig detalj i alla 
dessa företag var att vi inte såg 
någon som stod och pratade 
eller fikade. Samtliga verkade 
väldigt fokuserade och det var 
en väldig fart och hög sysselsätt-
ning överallt.

Samtliga tre företag hade 
mycket gott att säga om sitt ef-
fektiviseringsarbete tillsammans 

med One North East. 
Twinings visade att de hade 

uppfyllt alla ställda mål och 
uppnått hållbara förbättringar. 
Rocket Medical berättade att de 
bara under första året i satsning-
en hade sparat ca 1,2 miljoner 
SEK. 

Och Nissan är som sagt en av 
Europas effektivaste bilfabriker 
i en region som är härdad av 
nedläggningar, från gruv- till 
varvsindustri.

– Vad vi ska komma ihåg är 
att One North East mer jobbar 
med vad vi kan kalla sjukvård 
i företagssammanhang, säger 
Hans Reich. Inom Produktions-
lyftet fokuserar vi på friskvård, 
vilket är en skillnad.

Från resan, som gav 

många reflektioner och idéer, tog 
man bland annat med sig lärdo-
mar kring hur de här företagen 
arbetar mycket strukturerat med 
mätning, vilket de arbetar med, 
och hur de genomför fokuserade 
Rapid Improvement Events. 

Samtidigt kände vi att Pro-
duktionslyftet står sig väl i en 
jämförelse.

– Vi har en tydligare övergri-
pande helhetsbild och arbetar 
strukturerat med allas delaktig-
het i arbetet. Vi är stolta över 
både våra företag och vårt ar-
betssätt, även om vi i sann Lean-
anda hela tiden vill och tror att 
vi kan förbättra oss ytterligare. 
Resan gav ytterligare impulser 
till detta, menar Produktions-
lyftets programdirektör Birgitta 
Öjmertz.

”

www.optiscangroup.com

#1 Voice Solution Provider 
in the Nordics



vinjett

Konferensprogrammet var precis som 
vanligt fullproppat med olika föredrag och 
fallstudier som kretsade kring produktion 
och logistik på operativ, taktiskt och strate-
gisk nivå. 

Ändå var det något som inte riktigt var 
som vanligt på årets APICS konferens. 

Helt säkert påverkades deltagarantalet av 
det bistra ekonomiska läget och av det fak-
tum att konferensen inte anordnades i USA. 

Normalt brukar konferensen locka minst det 
dubbla antalet besökare. 

Jag tycker emellertid att det fanns några 
saker av lite mer strategisk karaktär som la 
en sordin över stämningen. 

Det första jag tänker på är det senaste 
decenniets dramatiska utflyttning av produk-
tion från västvärlden till s k lågkostnadslän-
der. Detta är något som debatterats flitigt 
i media med både för- och nackdelar, men 
helt klart har det ritat om spelplanen för en 
organisation som APICS ytterst dramatiskt 
och det är en förändringsprocess som inte 
går att reversera. 

Den frågan som jag ställer mig under årets 
APICS konferens är om de s k lågkost-
nadsländer som nu sitter på en stor del av 
världens industriproduktion, verkligen besit-
ter den kunskap som krävs för att kunna 

utveckla sin produktion och logistik på ett 
bra sätt? Klarar de att säkra långsiktiga, 
kvalitativa och serviceorienterade processer 
som möter kundernas krav? Och om inte 
vad har de för förutsättning att skaffa sig 
denna kunskap?

Svaret på den frågan är inte entydigt och 
enkelt. Helt klart är dock att en stor del av 

”



det produktions- och logistik-
kunnande som idag finns i 
västvärlden till stor del har, eller 
håller på att gå förlorat.

 I vilken utsträckning som 
detta är ett problem för samhäl-
let eller inte är svårare att svara 
på. Nya bolag och nya män-
niskor söker sig nya vägar som 
mycket väl kan visa sig vara väl 
så framgångsrika. Ändå kan jag 
inte låta bli att tycka att det är 
synd att vi inte på ett mer syste-
matiskt sätt kan överföra mer av 
den kunskapsbas som idag finns 
inom ramen för en organisation 
som APICS (eller dess mot-
svarighet i Sverige som heter 
PLAN). 

Varför måste varje ny genera-
tion eller nation göra om samma 
misstag?

Bland annat lyssnade jag på 
en rysk föredragshållare från 
Borealis, Nikita Andreev. Han 
bodde i Bryssel och jobbade i 
Mellan Östern (!). Temat för 
hans presentation var företags-
kulturer i olika länder samt hur 
det påverkade beslutsprocesser. 

Detta är också något som 
skall vägas in i överföringen av 
kunskap mellan olika bolag och 
länder. Företag i Sverige är kän-
da för sitt konsensusorienterade 
ledarskap, där de flesta viktigare 
besluten föregås av mycket dis-
kussion och inblandning av per-
sonal. Detta ledarskap fungerar t 
ex inte helt problemfritt i länder 
som t ex Kina eller Indien. Hur 
överförs bäst kunskap till dessa 
länder?

Något annat som jag reflekterar 
över under APICS är hur orga-
nisationen aktivt de senaste åren 
gjort en hel del för att bredda 
sin kundbas på hemmaplan. 
Den producerande industrin, 
som under så många år varit 
normen för ämnesområden som 
Lean och Supply Chain, har fått 
konkurrens av servicesektorn. 

Nu handlar flera av presentatio-
nerna istället om hur man med 
fördel jobbar med Lean Thin-
king inom servicesektorn. Bland 
annat är vårdsektorn väldigt het 
när det gäller Lean projekt och 
den trenden ser vi även i Sverige. 
Detta var ju också ett av huvud-
temana på PLANs forsknings 
och tillämpnings konferens som 
anordnade på Växjö universitet i 
augusti i år. 

 Tveklöst finns det stora 
förbättringspotentialer inom 
servicesektorn, precis som inom 
tillverknings industrin. Men 
ibland kan jag känna att en del 
av de termer och begrepp som vi 
använder inom industrin känns 
lite konstlade inom servicesek-
torn. Detta är ändå helt klart en 
utveckling som skall bli intres-
sant att följa vidare. 

På flyget hem känns det ändå 
rätt bra. Jag har träffat pro-
duktions och logistik folk från 
nästan hela världen och vid 
flertalet diskussioner känt att 
vi i Sverige har mycket att vara 
stolta över. Ett litet land med 
stora geografiska avstånd och 
en liten folkmängd ställer krav 
på effektivitet och transparens 
såväl som på kunnande inom 
handel och kommunikation. 

Detta var något som en av 
huvudtalarna, Jason Jennings 
bland annat tog fasta på i sitt 

inledningsanförande, där han 
lyfte IKEA till skyarna som ett 
föredömligt logistikföretag. På 
något sätt känns det konstigt att 
sitta på en konferens i Toronto 
och höra någon prata om Ingvar 
Kamprad, smålänningen från 
Älmhult som växte upp bara 5–6 
mil från där jag själv växte upp. 
Tänk att jag skulle behöva åka 
hela vägen till Toronto för att 
höra detta. 

Kanske är detta innebörden 
av Global Ability?

I Svensk Industriförenings 
kvartalsrapport, Underleveran-
törsbarometern, svarar medlems-
företagen, som huvudsakligen har 
sina kunder i exportindustrin, t ex 
fordons-, verkstads-, och teleko-
mindustrin, att kunderna i ökad 
omfattning förlägger sin produk-
tion till lågprisländer. 

Andelen medlemmar som 
anser att denna trend stärks, har 
ökat med över 50 % på ett år.

– En oroväckande föränd-
ring är att underleverantörerna 
upplever att trenden vad gäller 
kundernas köp från lågprisländer 
ökat till nära 20 procent jämfört 
med 13 procent vid motsvarande 
tid för ett år sedan. Det är märk-
ligt med tanke på att svenska un-
derleverantörer är internationellt 
konkurrenskraftiga både vad 
gäller pris och kvalitet. Denna 
ökning ger oss en klar signal om 
att underleverantörerna behöver 
stärka sin marknadsföring och 
försäljning, säger Anders Ekdahl. 

För andra kvartalet i rad växer 
andelen underleverantörer i 
Sverige som noterat en ökad om-
sättning. Det var nära var tredje 
företag som ökat omsättningen 
under kvartal tre jämfört med fö-
regående kvartal. Samtidigt anger 
88 procent att man upplever att 
man passerat konjunkturbotten 

eller att botten är just nu. Drygt 
hälften av företagen kämpar med 
en försämrad lönsamhet. Anders 
Ekdahl, VD för Svensk Indu-
striförening, menar att exporten 
måste öka hos underleveransfö-
retagen om de ska överleva. 

– Det ser bättre ut än förra 
året, men många besväras av 
en ryckighet i beställningarna, 
bland annat med sena order och 
volymförändringar. Underleve-
rantörsföretagen fortsätter att 
kämpa men det krävs att fler 
börjar exportera till utlandet om 
lönsamheten ska vända, säger 
Anders Ekdahl. 

Både orderingång och omsätt-
ning ökade jämfört med föregå-
ende kvartal.

Svensk Industriförening med 
drygt 1 300 medlemsföretag 
mäter i sin Underleverantörs-
barometer stämningen bland de 
mindre och medelstora företagen 
som är underleverantörer till 
svenska storföretag. Undersök-
ningen som görs kvartalsvis är 
gjord under oktober och är riktad 
till ca 550 medlemsföretag. 

Bland de företag som svarat 
finns de flesta inom elektronik- 
och plastindustrin samt inom 
kablagetillverkning, mekanisk 
industri och form- och pressverk-
tygsindustri. 



Lean Forum

Ruthger de Vries, platschef på Scania i 
Oskarshamn, inledde Leankonferensen 
med att berätta om hur Scania tränar per-
sonalen i en tid med reducerad efterfrågan. 
Med 1800 personer som tillverkar hytter i 
Oskarshamn finns en fantastisk potential att 
förbättra arbetssätt och produkter. 

– Scania vill inte varsla, kompetensför-
lusten blir större än uppsägningsvinsten, 
som Ruthger de Vries uttryckte det.

Mr Imai från Kaizen Institute klargjorde 
bl a att Kaizen är Toyotas DNA. Han för-
ädlade ytterligare definitionen av Kaizen 
– ”ständiga förbättringar varje dag, av alla 
och överallt” – och lyfte det till dramatiska 

och strategiska förbättringar i hela organi-
sationen. 

Med japansk värdighet förenklade han 
även problemlösning och företagande. 

Var började detektiven Colombo sin pro-
blemlösning? Jo, han gick direkt till brottet, 
liket eller vad nu problemet var. 

Så ska vi göra även i industrin – go and 
see!

En forskarinspirerad föreläsning runt 
potentialen med Lean genomförde Sarah 
Lethbridge från Cardiff Universitys Lean 
Enterprise Research Center. Universitetet 
vann bland annat Shingopriset 2009 för sin 
Staying Lean Publication. 

Hon tipsade om respekt och uthållighet 
då det helt klart finns hinder för att få alla 
engagerade i förbättringsarbete. Oengage-
rad ledning och brister i kommunikation 
är några av orsakerna när Lean-ansatser 
misslyckas.

Luxo, Gnotec Mefa och Johpomek, tre av 
Produktionslyftets företag, deltog i var sitt 
parallellt spår efter första dagens lunch. 
Som stöd medverkade även Produktionslyf-
tets Lean-coacher Lars Eskilsson och Jonas 
Laring.

Johpomek AB presenterade sin Lean-re-
sa på det parallella spåret kallat ”Ständiga 
förbättringar”. Resan de presenterade är ett 
exempel på en framgångsrik introduktion 
av Lean-filosofi. 

Styrkan i Johpomeks förändringsarbete 

är deras förmåga att involvera och engagera 
alla medarbetare. Det inledande arbetet 
resulterade i en god samsyn och en skrift 
som beskrev deras syn på Lean. Den pro-
duktionsapparat de byggt genom åren är 
relativt tekniskt avancerad, med en bland-
ning av automater, robotar och manuella 
arbeten. Kundkraven har långsamt ändrats 
från långa order med stora batcher till korta 
med små batcher. Antalet nya produkter 
ökar också. Insikten fanns att sättet att 
lägga upp arbetet, flödet och layouten inte 
harmonierade med kundkraven. 

Samsynen var dock inte total kring vilka åt-
gärder som skulle bli de mest verksamma – 
vilka frukter som hängde lägst. Hindren de 
såg mot att kunna köra korta, snabba ordrar 
rationellt var att det var många kompo-
nenter att hålla reda på och det var många 
arbetsmoment med ett ställ på varje. 

Lean-arbetet började med att stegvis 
åstadkomma en stabil, förutsägbar process: 
Förbättringsgrupper, 5S (ordning och reda), 
ställtidsreduktion, kvalitetssäkring och in-
volvering av alla i processen. När de märkte 
att det fungerade, började de att titta på sätt 
att snabba upp processen. Genom att hitta 
sätt att korta liggtiden mellan stegen i pro-
duktionen kunde ledtiden steg för steg sän-
kas och antalet produkter i arbete minskas. 

Den processen pågår och kommer an-
tagligen att fortsätta framöver, eftersom 
Johpomek inser att förmågan att snabbt 
leverera korta ordrar är en stor fördel i den 
globala konkurrensen.

Luxo AB i Målilla, som tillverkar ljusar-
maturer, deltog i spåret ”Värderingar och 
medarbetare”. Deras huvudtes var att med 
ständig kompetensutveckling och därmed 
motiverade medarbetare går det att åstad-
komma otroligt mycket. Deras arbete har 
resulterat i en tillväxt och resultatförbätt-
ring med ett tiotal procentenheter.

Gnotec Mefa AB, underleverantör till 
fordonsindustrin, deltog i spåret ”Flöden 
och visualisering”. Deras framgångskoncept 
har varit att ”kortsluta” alla gamla flöden 
och bygga nya, raka och snabba flöden med 
ökad flexibilitet och färre verktygsbyten, 
vilket har lett till kortare ledtider och stor 
reducering av bundet kapital. De har öpp-

”
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nat upp sitt MPS-system och visualiserat 
allt samt genomfört ett stort 5S-arbete med 
mycket goda resultat.

Alla spåren var välbesökta och många 
frågor ställdes om hur de lyckats åstadkom-
ma sina resultat. 

Under konferensens sista dag berättade 
Michael Ballé om implementering och om 
hur man skapar en hållbar och lärande 
organisation. Han är konsult och författare 
som har skrivit fler böcker om hur Lean 
bäst implementeras i tillverkningsindustri, 
sjukvård och administrativa verksamheter. 

Han menar att Toyota inte har nått dit 
de är genom att göra bättre produkter, utan 
genom att tillverka bilar som kunderna vill 
köpa.

Enda sättet att konkurrera är att jobba 
tillsammans. Lean måste komma inifrån. 
Identifiera problem på hemmaplan och age-
ra därifrån; havererar en uppgift så måste 

de ansvariga ha en alternativ plan. Varje 
process går att förbättra om och om igen.

– Utläser du inte positiva resultat av dina 

åtgärder så kanske du löser fel problem. 
Här är personalens erfarenhet viktig, något 
som Toyota har en enorm respekt för.
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mässor & konferenser

På Logistik&Transports 
konferensdel kommer bl a 
regeringens rådgivande organ 
Logistikforum att framträda. 
Ordförande är infrastruktur-
minister Åsa Torstensson som 
återkommer för fjärde året. 

Andra ledande politiker, 
forskare och branschföreträ-
dare medverkar under konfe-
rensen, som speglar branschens 
mest angelägna och brännande 
frågor, alltifrån nya affärsförut-
sättningar till hållbar miljö. 

Ett exempel är samarbetet 
kring KNEG, klimatneutrala 
godstransporter, där 14 ledande 
företag, bl a Green Cargo, ICA, 
Posten, Schenker och AB Volvo 
samverkar för att halvera sina 
koldioxidutsläpp. Rapporten 
presenteras på Logistik & 
Transport.

Konferensprogrammet pre-
senteras i sin helhet i januari 
2010.

–  Truckföretagens intres-
seorganisation Maskinleve-
rantörerna beslutade 1 ok-
tober att åter medverka på 
Logistik&Transport. Därmed är 
de tillbaka efter fyra år. Mässan 
blir därmed dubbelt så stor som 
de senaste tre åren, säger en 
nöjd Jan Nilsson.

Logistik & Transport blir 
därmed en mötesplats där alla 
dominerande aktörer inom 
logistikbranschen, inklusive 
truckföretagen, finns med.

Logistikdelen blir mycket 
stark. Den har växt kontinuer-
ligt och väntas växa ytterligare. 
På 2009 års mässa tillkom 15 
nya företag, trots att lågkon-
junkturen då var i sitt djupaste 
läge. 

– Det handlar om en stor-
satsning. Vi öppnar en extra hall 
och räknar med ca 6000 besö-
kare, förklarar Jan Nilsson.

Det är 11:e gången som Lo-
gistik & Transport arrangeras 
och den går alltid på Svenska 
Mässan. Liksom tidgare år är 
Intelligent Logistik mediapart-
ner till Logistik & Transport.

– Det unika med Steven Spear 
är hans helhetsperspektiv. Han 
kombinerar tänkande och prak-
tisk erfarenhet av supply chain 
management, lean och system-
tänkande. Han har många års 
erfarenhet från Toyota och 
vårdverksamheter. Interna-
tionellt är han känd för att ha 
belönats med Shingo Prize fem 
gånger och för att ha skrivit 
årets artikel i Harvard Business 
Review. 

– Dessutom är han en under-
hållande talare, som fått högsta 
betyg på två stora konferenser i 
USA och Storbritannien senas-
te året, säger Rikard Sjöström, 
Plan.

På Plan-konferensen kom-
mer han att fokusera på hur det 
kommer sig att några få företag 
kan nå stora framgångar, trots 
att de befinner sig på en starkt 

konkurrens-
utsatt mark-
nad. Hur har 
de kunnat 
få sina kom-
plexa system 
att förbli 
innovativa?

Det står 
helt klart 
att ju mer 
komplexa
saker blir, 
desto mindre kan man lita på 
kapaciteten hos några få smarta 
hjärnor. Steven Spear kom-
mer att visa vad världsledande 
organisationer har gjort för att 
skapa ständigt lärande i hela or-
ganisationen och försörjnings-
nätverket.

Intelligent Logistik är som 
vanligt utställare på konferen-
sen.

– Nio sektioner handlar den här 
gången om gods, säger Helen 
Sederström, pressansvarig för 
Transportforum.

Infrastrukturminister Åsa 
Torstensson inleder och på de 
inledande seminarierna presen-
teras ett IVA-projekt som hand-
lar om visioner för 2020 – 2030 
- intressant för bl a transport-
köpare. 

 Till Transportforum 2009 
kom 1 600 deltagare, varav 
nästan 500 föreläsare, och ett 
trettiotal utställare. 

Transportforum arrangerades 

för första gången 1984. Konfe-
rensen har sedan dess utveck-
lats till Nordens största årliga 
konferens för transportsektorn 
där forskare och transportsek-
torns många aktörer möts för 
kunskapsutbyte och kontakt-
skapande.

Arrangören, VTI, Statens 
väg- och transportforskningsin-
stitut, arbetar med alla tra-
fikslag och har kompetens inom 
säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- 
och transportanalys, kollektiv-
trafik, beteende och samspel 
mellan människa-fordon-trans-
portsystem och inom vägkon-
struktion, drift och underhåll. 

VTI är världsledande inom 
flera områden, till exempel si-
mulatorteknik.

Intelligent Logistik finns 
även i år med som utställare.
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Norska Norcap vill bygga en 
logistikanläggning vid E18 öster 
om Töcksfors i Värmland.

– Det finns behov av en plats 
för lastning och lagring av gods 
mellan Karlstad och Oslo och 
det här är ett bra område, nära 
gränsen, säger Øyvind Holm, 
Norcap.

Läget är fördelaktigt för 
norska företag som kan spara 
stora summor genom att vänta 

med att betala moms och andra 
avgifter genom att lagra varor i 
Sverige, säger Øyvind Holm.

– I dag finns det ingen logis-
tikanläggning mellan Karlstad 
och Oslo och behovet är ganska 
stort för en anläggning där lång-
tradarna kan göra omlastningar 
och lagra gods. Det här skulle 
även vara en plats för tullkla-
rering och parkering av fordon 
med farligt gods.

Moderna IT-lösningar ska ge 
effektivare terminaldrift på 
kombiterminaler. Hogia blir 
nu leverantör av IT-system till 
Jernhusens terminaler. 

 Idag är brist på effektiv 
informationshantering en kon-
kurrensnackdel för järnväg. 
Därför är IT-lösningar viktiga i 
Jernhusens satsning att utveckla 
kombitrafiken. Systemet beräk-

nas vara i drift på terminalerna 
i Stockholm, Göteborg och Jön-
köping i februari.

– Att vi får leverera vår stan-
dardlösning till Jernhusen läg-
ger grunden för en IT-standard 
inom svensk kombitrafik. Det 
kommer att leda till effektivare 
informationshantering till lägre 
kostnad, säger Johan Hogsved, 
VD Hogia Terminal Systems. 

I slutet av augusti förklarade 
Coops ägare KF att de gör om 
hela sin lagerstruktur. Man 
satsar på fler tågtransporter och 
sparar pengar genom att samla 
sina lager till tre centrallager.

Totalt beräknas 500 lagerar-

betare och chaufförer få sluta 
fram till 2011. Men eftersom 
företaget lovat begränsa inhyrd 
personal till 10 procent av ar-
betsstyrkan, kan förändringen 
ge nya jobb i Västerås och Bro.  

ICA förhandlar om avveckling 
av lagren i Umeå och Årsta. De 
är ICA:s två minsta och övriga 
distributionsenheter inom ICA 
har outnyttjad kapacitet, som 
kan nyttjas mer effektivt.

– ICA lade en långsiktig in-
frastrukturplan redan 2003 och 
de förändringar vi nu gör ligger 

helt i linje med den, säger An-
ders Svensson, VD ICA Sverige.

Nedläggningen berör lager-
driften som innefattar cirka 130 
tjänster i Umeå och cirka 190 
i Årsta. Nya tjänster beräknas 
tillkomma på andra lager främst 
i Västerås och Kallhäll, men 
även i Borlänge.



logistiktrender

Alla kostnader i samtliga moment för hela 
supply chain har ökat, utom för adminis-
tration, eftersom många minskat personal 
under lågkonjunkturen. 

Efterfrågan har minskat nästan hela året, 
förutom under de senaste månaderna. Nivån 
för kundservice består, eftersom företag 
reducerat kostnader istället för att öka ser-
vicenivån. 

Det visar en färsk undersökning från 
konsultföretaget UnitedLog Consulting.

– En tydlig trend är att företagen för-
söker att minska kostnader, samtidigt som 
man vill ha kvar flexibiliteten när efterfrå-
gan ökar. Man försöker att reducera antalet 
enheter i sitt nätverk och förbättra sina 
ERP- eller WMS-system. Strategiska beslut 
har gällt kostnader, kundservice , rätt leve-
ranstid och system, säger Jan Sjöstrand, Uni-
tedLog, som är ansvarig för undersökningen.

– Svåraste krav att möta har gällt ledtid, 
helhetserbjudande och leveransservice.

För support till försörjningskedjan är fö-
retagens intresse störst för prognossystem.

En orsak till kostnadsökningarna är dels 
drastiska efterfrågeminskningar och varia-
tion i efterfrågan, som lett till överflödig 
kapacitet för många och därmed ökad lager-
kostnad. Dels minskad orderstorlek, som ger 
mindre effektiva transportsätt. 

– Ökningen i lager beror på långa re-
sponstider i dagens långa supply chains. 

Drastiska personalnedskärningar har även 
drabbat ledningsfunktionerna.   

I över 35 år har United Log/Establish 
mätt serviceprestanda, kostnadsnivåer och 
produktivitet  i en rad branscher i USA. 
Logistikkostnader och servicemått mäts 
och sammanställs och finns tillgängliga i en 
databas.  Det gäller kostnader för transport, 
lagerhållning, orderhantering, administra-
tion och lagerföring.

 Ordercykeltid och leveranssäkerhet defi-
nieras och mäts.  Resultaten redovisas varje 
år på CSCMP (Council of Supply Chain 
Management Professionals) konferens.

Från 2001 är Sverige med.
– Men i årets prestandamätning är under-

laget för litet för att säkerställa en mätning, 
säger Jan Sjöstrand. 

– Det beror på att företagen nu under 
lågkonjunktur inte mäktar redovisa sina siff-
ror.  Man ser inte nyttan av benchmarking 
idag. 200 företag har tidigare deltagit med 
sju års data. Men 2009 blir det tyvärr ett 
hack i tidserien. 

– I år tänker företag ”överlevnad” fram-
för tillväxt.

Istället redovisas svaren från 50 intervju-
ade företag och de amerikanska resultaten 
för samma intervjusvar.

Svaren visar bl a att intresset för globa-
lisering och tillväxt avtagit, till förmån för 
snabb service och kundnöjdhet.

– Viktigaste enskilda fråga för styrning 
är fokus på kostnader men också, ändrade 
servicekrav och outsourcing av logistikfunk-
tionen. När det gäller driften av logistik är 
kostnadsminskning också prioriterad, men 
även hur man ska hantera komplexitet och 
variationer, kontinuerlig optimering av nät-

verket, kunders leve-
ranskrav och tillfällig 
personal.

 Många har också 
satsat på nytt DC, 
en nygammal trend. 
Det har gått fram och 
tillbaka – från centra-
lisering på slutet av 
90-talet och början 
av 2000-talet – till de-
centralisering och nu 
centralisering igen.

 Den senaste för-
ändringen i systempar-

ken toppas av satsning på WMS-system.
 Trender i USA brukar komma till Sve-

rige med en fördröjning på 12-–18 månader.
– I USA har logistikkostnaden gått upp 

med 9,4 %  i genomsnitt för alla branscher 
och sälj har förvånansvärt ökat med 1 %, 
trots lågkonjunktur

– Att logistikkostnaderna ökar är något 
vi har önskat i många år, och att överskottet 
investeras i en förbättring av servicen, säger 
Jan Sjöstrand. 

Att logistikkostnaden ökat kommer från 
den kapacitetsbrist som varit i transport-
branschen med brist på chaufförer och bilar, 
tror han. Av logistikkostnaden står transpor-
ter för hela 49 %.

Det innebär att i dagsläget är det värt att 
omförhandla transportavtalen. 

– Avtalen är dåliga, från en tid när det 
saknades chaufförer. Nu är det ett annat 
läge.

Den totala logistikkostnaden står bara 
för 8, 48 % av omsättningen.

Administration har minskat med 16,7 %
i lågkonjunkturen. Lagerhållning har ökat 
med 2,5 % och står för 20 % och lagerföring 
har ökat med 10,9 % och står för 22% Or-
dermottagning/ kundtjänst har ökat med 4,4 
% och utgör 6 % av hela logistikkostnaden.

Logistikkostnadernas andel av försälj-
ningen toppar vid oljekriserna på 70-talet, 
Kuwaitkrisen 1991 och 9/11, 2001.

Nu stiger kurvan igen. Varför? 
– Konjunkturen återhämtar sig. Behovet 

av information blir större för att få högre 
grad av kundanpassning.

Man vill undvika att ha fel kapacitet. Pro-
blem nu är för stor kostym och en ökning av 
lagerkostnader på 11 %.

– I stort sett följer Sverige USAs möns-
ter, men vi har kortare leveranstider.



Elmia

På ett välbesökt seminarium på 
temat Logistik och samhällsut-
veckling talade bl a representan-
ter från Banverket, Jernhusen, 
Logistika – ett samarbetsprojekt 
i Norrköpingregionen, Eskil-
stuna kommun, Falköpings 
kommun och Richard Bergkvist, 
forskare från Handelshögskolan 
i Göteborg. Gösta Hultén, Intel-
ligent Logistik, var moderator.

Logistik är ett relativt nytt 
område i samhällsplaneringen 
och seminariet pejlade hur långt 
några olika kommuner och re-
gioner kommit och hur de kan 
samarbeta. 

Diskussionen handlade 
främst om möjligheter och 
hinder i kommunernas utveck-
ling av större logistikregioner, 
nya kombiterminaler, om vilka 
samarbeten som behövs och hur 
logistiketableringar kan gynna 
en region. 

Jan Bergstrand, ansvarig för 
strategier på Banverket, talade 
om Banverkets arbete och dess 
framtida strategier.

Sverige är ett satsningsom-
råde. 23 % av allt gods går med 
järnväg i Sverige mot 12-15 % i 
Europa.

– Banverket ska här vara 
förutsättningsskapande. Kombi-
terminaler är ett nyckelområde, 
men Banverket avser inte att 
driva godsterminaler i egen regi, 
bara ta hand om anslutnings-
spåren

Men Banverket ställer också 
krav på verksamheten och ak-
törerna.

Staffan Eklind från Logistika, 
har arbetat med infrastruktur 
och logistiksatsningar i Norrkö-
ping/Linköping. Han trodde på 
bred samverkan och förespråka-

de transparanta processer, men 
hade efter 10 år också många 
exempel på tröga beslutsproces-
ser.

– Man måste först se vad 
olika aktörer vill. Vad vill fö-
retagen? Vad vill staten? Har 
man samma tidsperspektiv? 
Hur klara finansiering? Har 
man transparenta processer? 
Ska man satsa på samordning 
eller samverkan? Hur kommer 
politiken in?

– Norrköpingpaketet har 6–7 
olika aktörer och består av ett 
10-tal separata projekt. 

– Nu fattas bara rälsen till 
en järnvägsanslutning. Halva 
totalbeloppet på 300 miljoner 
SEK är säkrat, men spåret finns 
tyvärr inte med i senaste järn-
vägsplanen.

Jernhusen är ett statligt bolag 
som bl a äger de flesta tågverk-
städerna och ett 20-tal terminal-
fastigheter. Sju av fastigheterna 
är kombiterminaler och fem är 
f d godsterminaler. 

– Här finns ett utvecklingsbe-
hov, påpekade Olle Husko och 
just nu är mycket på gång.

– Vår uppgift är bl a att 
utveckla kombitrafiken och 
utnyttja befintlig infrastruktur. 
Det handlar om att effektivisera 
spåren och se över kapaciteten, 
säger han.

 Just nu bygger Jernhusen 
en ny kombiterminal i Västerås 
tillsammans med Mälarhamnar, 
som invigs i februari 2010. 

– Kombivolymerna ökar. 
Det är fullt möjligt att dubbla 
volymerna genom att bara 
flytta över 2–3% av dagens väg-
transporter, sa Olle Husko.

Nässjö kommun bjöd på 
veterantågresa från Jönköpings 

C till Nässjö och visade bl a 
upp sina lyckade logistiksats-
ningar med daglig tågpendel till 
Göteborg. Nässjö är en av de 24 
torrhamnarna inom systemet 

Railport Scandinavia..
– Det blir billigare att ta god-

set till Nässjö, sa Holger Jonas-
son som sann smålänning. 

Missa inte nästa 
Tematidning 
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Först på scen var Lars Ekevärn, Logistikre-
gionen, d v s Örebro, Hallsberg, Arboga och 
Kumla i ett lyckat samarbete mellan fyra 
kommuner och Business Region Örebro. 

 Han underströk betydelsen av ett vidgat 
samarbete med kringliggande kommuner 
för att vinna nya etableringar och betonade 
kundfokus:

– Kommer man från Kina är man inte 
intresserad av en viss kommun. Därför är 
det viktigt att höja sig över kommunper-
spektivet. Postens nya brevterminal kom till 
Hallsberg. Det stärker hela Logistikregio-
nen på sikt.

Örebro är också med i Stockholm Busi-
ness Alliance, tillsammans med andra kom-
muner i Mälardalen.  

Anders Malmström VD Försvarsmaktens 
nyöppnade centrallager i Arboga och med 
erfarenhet från Ikea, var näste talare:

– Anledningen till att försvaret valde att 
lägga sitt centrallager i Arboga var inte bara 
läget, utan också närheten till befintliga 
resurser.  

– Viktigast var att Arboga kommun 
erbjöd bra villkor med medfinansiering. 
Försvaret hyr fastigheten på 15 år.

En överkapacitet är inbyggd. Järn-

vägslösningen används inte idag utan är 
framåtsyftande.

Staffan Eklind från Norrköping talade 
om nya logistiktrender 

– E-handeln spelar allt större roll. 
Centraliseringstrenden fortsätter och hela 
Norden med Ryssland och Baltikum blir ett 
enda försörjningsområde.

– En annan trend är att  detaljhandels-
företag inte längre kör direkt till butik, 
utan till en distributionspunkt, för att spara 
transporter.  Distributionslösningar via tred-
jepart växer. 

– Klimatmålen innebär att transportsek-
torn måste ställa om. Logistiker är avgöran-
de för att lyckas, sa Staffan Eklind. 

Maria Huge Brodin, docent vid Linköpings 
Universitet, talade engagerat och pedago-
giskt om hållbara logistiksystem och visade 
på transportbranschens dystra utveckling 
när det gäller koldioxidutsläpp.

– Hållbarhetsperspektivet är viktigast. 
Kanske kommer man i framtiden – om man 
ska uppnå CO2-målen – vara tvungna att 
först utgå från miljöns krav d v s att sätta 
ribban för miljökraven först och sedan an-
passa de andra målen.

– Behövs alltid 24 timmars-leverans? 

Räcker det med 3 dagars leveranstid och 
järnväg?

Hon anser att det finns utrymme för 
nya mäklartjänster för en proaktiv logistik-
bransch. 

– Varuägare med vitt skilda behov kan 
utnyttja varandra och samordna transpor-
ter. Men det måste finnas incitament för att 
hjälpa fram sådana initiativ, menar hon.

Maria Huge Brodin trodde t ex att man 
kan öka lagren lite för att klara leveranssä-
kerheten och ta mer gods på järnväg. 

– Hinder är ofta att man sitter fast i ett 
1990-talstänkande. 

Carsten Bjärbo från Arlanda Logistic 
Network framhöll Arlanda som viktig nod 
för flygfrakt till Asien. Stockholm ligger bäst 
till – bättre än Köpenhamn, Frankfurt och 
London räknat i flygtimmar.

 Peking – Arlanda är 40 mil kortare än 
Köpenhamn. Det spar mycket flygbränsle.

– Vi försöker få till oss flöden som 
Norges laxexport till USA och Asien och 
Nokias flöden.

    Roger Andersson från Katrineholm 
berättade om Katrineholms nya logistik-
centrum med järnvägsterminaler och ny 
bangård.

– Katrineholm blir en ny torrhamn med 
direktpendel till Göteborg i november. 

Det är framför allt närheten till södra 
och västra stambanan som möjliggör att ta 
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gods på järnväg. Efter nyår blir nytt elspår 
till södra terminalen klart.

Bernt Arehäll från Eskilstuna kom-
mun visade kommunens nya logistiksats-
ning. Man marknadsför målmedvetet sitt 
utmärkta logistikläge och satsar stort på 
Eskilstuna logistikpark och kombitermina-
len i Folkesta.

Henrik Widerståhl t f VD, Stockholms 
Hamnar berättade om läget efter att Hut-
chison, världens största terminaloperatör, 
tagit över driften.

– Vi kommer att ha fler feederlinjer i 
framtiden, sa han. 

Södertälje hamn har också expansiva 
planer. Erik Froste, VD, visade på ökade 
volymer.

– Politikerna har svängt, menade han. 
Det finns en helt annan förståelse idag för 
att satsa på Södertälje som logistikläge. 

– Södertälje har en stark arbetsmarknad 
och har köpt ny mark nära Nykvarn.

– Vi vill inte konkurrera med  grannkom-
munerna, utan marknadsför oss tillsammans 
som Stockholm Syd, sa AnnCharlotte Löv-
gren, Södertälje kommun. 

Rickard Bergquist, tekn. dr. Göteborg 
Universitet, talade om den stora tillväxten 
och de ökade volymerna till torrhamnar 
med hamnpendlar. Idag har Göteborg alla 
hamnpendlar. Men om allt kommer att gå 
över kaj i framtiden var Richard Bergqvist 
osäker på. Han ser en rad potentiella för-
ändringar.

– Nästa steg kan bli en sammankopp-
ling mellan torrhamnar och nya aktörer. 
Tidsokänsligt gods är extremt intressant för 
järnvägen.

 Det kan komma direktpendlar södra 
Tyskland-Norrland.

– Det görs för lite för trailers på tåg. Det 
finns potential för dubbelekipage.

 Antalet kombiterminaler växer och han 
varnade för en bubbla.

Johan Callin, ansvarig för logistik-
etableringar i Stockholm Business Region 
Development, berättade att han planerar 
en promotiontur i Europa för att värva nya 
etableringar till Mälarregionen.

Christer Beijbom, Nordic Logistic 
Center, Umeå, talade om den stora sats-
ningen där.

– Den är färdig i augusti 2010 och 

den enskilt största logistiksatsningen i Sve-
rige just nu.

– Det kräver en hel del samordning med 
trafiken norrut, med lagerhotell, kombitra-
fik, nya logistikområden, sa Mikael Malm-
qvist, projektledare. 

DSV är en av de första 4–5 intressenter-
na att etablera sig i logistikparken.

Lars Sahlin, projektledare Log Point 
South Sweden, talade om Sydsvenska krys-
set i Värnamo och  Gnosjöregionen som ett 
av Sveriges industritätaste områden. Lars 
Sahlin gav exempel på en rad logistiktunga 
företag här som EAB, Weland Lagersystem, 

SCA Packing, Strålfors, Thule, Trioplas och, 
Bufab. 

– Här finns möjligheter för stora transit-
flöden – som Baltic Link från Wien - 
Gdansk – Karlskrona via Emmaboda och 
järnväg till Göteborg – Oslo. 

– Här finns många exportinriktade före-
tag som behöver nå marknaden i Nordeu-
ropa.

Olle Huusko, produktområdeschef, Jern-
husen berättade om Jernhusens lite okända 
men mycket omfattande verksamhet. 

– Vi förvaltar terminaler och står för IT-
koncept.
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Att kontrollera och samla sina interna 
resurser vid beslut är alltid viktigt. Att göra 
det när det finns en uppsjö av nationella och 
internationella alternativ till att köpa eller 
tillverka produkter och tjänster är inte bara 
viktigt, utan även komplext. Balansgången 
mellan att avsätta rätt resurser för beslut el-
ler lägga för mycket tid på allas involvering 
är hårfin. 

En funktion, såsom Logistik, kan behöva 
bidra med information om eventuella kost-
nader vid nytt köpa/tillverka beslut, men 
behöver inte alltid delta i beslutsfattande, 
om inte logistikstrukturen kommer att för-
ändras. 

Företag är idag ytterst beroende av att 
ta olika köpa/tillverka beslut för produk-
ter och tjänster, eftersom fler och fler vill 
koncentra sig på sin kärnverksamhet. Det 
är därför av vikt att företag som ställs inför 
köpa/tillverka-beslut organiserar beslutspro-
cessen så att den minimerar tidsåtgång och 
effektiviserar utnyttjandet av resurser.  

Allteftersom konkurrensen hårdnar på 
många marknader blir det viktigare att 
organisera vilka aktiviteter som bör behållas 
och vilka som inte behöver kontrolleras i 
samma utsträckning. I och med detta blir 
köpa/tillverka-beslut av strategisk vikt och 
de behöver leda till hållbara och långsiktiga 
lösningar. 

Många stora klädföretag har lyckats väl 
med denna typ av strategi och nått mycket 
framgång genom sina köpa/tillverka-lös-
ningar . Det rör sig dock inte bara om ett 
beslut. De företag som t ex både utvecklar 

och tillverkar komplexa produkter behöver 
fatta flera köpa/tillverka beslut oftare. De 
nya besluten ska passa med tidigare leveran-
törsnätverk, logistik och anläggningar. 

Köpa/tillverka-besluten är viktiga därför 
att deras utfall påverkar företaget både 
internt och externt, med inverkan på kapa-
citet, leverantörsnätverk, resurser och pro-
dukter. En central fråga blir då att undersö-
ka om företag har kunskap och resurser att 
strukturellt och strategiskt angripa de olika 
alternativen. 

För den intresserade finns en uppsjö av mo-
deller och tillvägagångssätt inom litteratu-
ren för att stötta köpa/tillverka beslut. Trots 
detta så saknar många företag en förankrad 
och utarbetad process för att ta dessa beslut. 
Många modeller listar de beslutskriterier 
som bör ingå för att veta att rätt val har 
gjorts eller bör göras. Det finns även ett 
flertal forskningsresultat som inkluderar 
hur beslutet ska nås, genom en strukturerad 
process. Det som saknats idag har dock 
varit information om vilka funktioner som 
ska lägga ner tid på att utreda och ta dessa 
beslut. 

Ansvaret för beslutet varierar och be-
slutsprocessen är långt ifrån strukturerad i 
de flesta företag. Detta trots att fler och fler 
väljer att fokusera på sin kärnverksamhet 
och utlokalisera andra aktiviteter. Ett behov 
av en strukturerad och ansvarsallokerad 
process har därför vuxit fram. Vi tenderar 
idag att bygga våra köpa/tillverka-beslut 
på tidigare erfarenheter och dessa beslut 
blir sedan byggstenar för framtidens köpa/

tillverka strategi. Utan en strukturerad 
process för att ta köpa/tillverka beslut så 
riskerar företag att hamna i leverantörs- och 
logistikstrukturer som inte är optimala eller 
effektiva.

För att kunna angripa den komplexa frågan 
om vad som ska köpas och tillverkas så 
behövs en välstrukturerad och formell pro-
cess. Att processen behöver vara formell är 
viktigt då det har visat sig att involveringen 
från de olika funktionerna inte prioriterats. 
Med en formell process tydliggörs vikten av 
involvering och roller kan lättare tillsättas. 
De roller som framförallt behöver tillsättas 
är en processägare och en utredningsansva-
rig. 

Processägarens roll måste tillsättas efter-
som den rollen gör att processen blir formell 
och att det finns en tydligt ansvarig. Det är 
lika viktigt att ha en tydlig processägare 
för denna typ av process som för t ex en 
produktutvecklingsprocess. Processägaren 
är ansvarig för att processens involverade 
följer de steg som föreligger för att nå ett 
välgrundat beslut och även att utveckla och 
driva processen framåt. 

En utredningsansvarig bör tillsättas 
”
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varje gång en ny köpa/tillverka-utredning 
ska göras. Denna person har ansvar för att 
beslutsunderlaget blir insamlat och samman-
ställt. Den utredningsansvarige har oftast 
ingen beslutanderätt i ärendet, utan arbetar 
snarare utifrån ett rådgivande perspektiv. 
Beslutsunderlaget bör sedan lämnas över 
till ett tvärfunktionellt beslutande råd. Det 
räcker dock inte bara att vara tvärfunktio-
nell vid beslut om köpa/tillverka, utan vissa 
olika nivåer inom funktionerna måste vara 
representerade. Eftersom köpa/tillverka-
beslut kan påverka hela strukturen inom 
ett företag, är det viktigt att se över rådets 
komposition. Det har visat sig att enbart 
högre chefer från olika funktioner ger en 
alltför generell bild medan enbart chefer 
från lägre nivåer ger en alltför detaljerad 
bild för beslut. 

Utöver de roller som behöver tillsättas för 
att strukturera processen finns också behov 
av att designa beslutsprocessen. Det finns ett 
flertal faktorer som påverkar hur desig-
nen av beslutsprocessen kommer att se ut. 
Tvärfunktionella beslutsprocesser har visat 
sig oftast växa fram på grund av företagsspe-
cifika karakteristika. 

I processen för att nå köpa/tillverka 
beslut lyfts flera karakteristika fram som 
tydligt utformar och skiljer denna process 
åt mellan företag. Framförallt tre karakte-
ristika bör noteras; organisationen position, 
produktkomplexiteten och typ av produk-
tionssystem. 

En organisations position innefattar var 
i värdekedjan företaget befinner sig. Ett fö-
retag som tillverkar slutprodukter har större 
möjligheter att göra ändringar i köpa/tillver-
ka-alternativen än ett företag mitt i värde-
kedjan, som ska anpassa sig till nästkom-
mande led. Det är även viktigt för de företag 
som tillhör en större koncern att se möjliga 
synergier för koncernen i besluten och 
därmed involvera koncernrepresentanter. 
Produktkomplexiteten bestämmer mängden 
möten som behövs inom processen, efter-
som ju mer integrerad en produkt är, desto 
mer information behövs för att säkerställa 
att alla konsekvenser är inräknade. 

Typen av produktionssystem bestämmer 
i sin tur graden av involvering från olika 
funktioner. Tvärfunktionaliteten i rådet för-
ändras om produktionssystemet t ex tillver-
kar olika produkter i samma process, efter-
som Logistik då blir en högst viktig funktion 
att involvera och materialhanteringen kan få 
stor betydelse för utfallet köpa/tillverka. 

Både interna och externa organisationer 
påverkas vid köpa/tillverka-beslut. Faktum 
är att varje nytt köpa/tillverka-beslut korsar 
en eller flera funktionsgränser och på så sätt 
skapar behov av dessa funktioners input. 

Denna tvärfunktionella aspekt har tyvärr 
inte lyfts upp tillräckligt idag, då många 
företag låter beslutsprocessen för köpa/
tillverka endast vara inköps eller möjligtvis 
produktions huvudbry. Utmaningen idag 
består i att utreda utformningen av denna 

beslutsprocess, funktionernas involvering 
och deras betydelse för att uppnå en effektiv 
tvärfunktionell beslutsprocess vars resurs-
utnyttjande och utfall gynnar företaget som 
helhet. Det är inte bara inköpsfunktionen 
som slutligen behöver förändra leverantörs-
kontakter, utan Produktion, Logistik, FoU, 
Finans, Marknad och HR kan också behöva 
göra justeringar. Till exempel så blir logistik-
funktionen påverkad vid byte av leverantör, 
FoU påverkas om det är en produkt under 
utveckling som behöver köpa/tillverka be-
slut och finansfunktionen påverkar beslutet 
genom att tillhandahålla information om 
möjliga investeringar. Att vara tvärfunktio-
nell i en beslutsprocess innebär dock inte 
att alla interna funktioner alltid ska vara 
involverade.  Det är däremot viktigt att ha 
ett tvärfunktionellt perspektiv som innefat-
tar att alla funktioner är informerade och 
medvetna om hur ett köpa/tillverka beslut 
skulle påverka dem. 

De flesta beslutsprocesser innefattar, utöver 
själva beslutsfasen, en datainsamlingsfas. En 
fas där all kalkyleringsdata samlas in, leve-
rantörer utvärderas, möjligheter utreds och 
lagar och tullar ses över. Detta är den fas 
som kräver mest resurser i beslutsprocessen 
för köpa/tillverka och också därför behöver 
mest struktur. 

I denna fas möts funktioner som bidrar 
med data och funktioner som ansvarar för 
insamlingen av data. Det sker ett iterativt 
informationsflöde mellan dessa funktio-
ner. Att det ofta pågår flera köpa/tillverka 
utredningar samtidigt i ett företag skapar 
ytterligare komplexitet. Detta är ofta fallet 
i stora företag, som utvecklar och tillverkar 
komplexa produkter.  

Det skulle naturligtvis gå att minska 
komplexiteten genom att endast låta ett 
fåtal funktioner komma till tals, men det kan 
leda till komplikationer senare vid genom-
förandet, vilket tar mer tid i anspråk än den 
som sparats in tidigare. 

Det är alltså bättre att lägga tid på att 
reda ut alternativen grundligt innan. Men att 
utreda grundligt innebär inte att alla ska in-
volveras lika. I matrisen nedan följer en kort 
summering av vad olika funktioner, inom 
större, tillverkande företag, bör leverera och 
motta information om, vid datainsamling för 
köpa/tillverka utredningar. 
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Få företag har en strukturerad och for-
mell process för köpa/tillverka beslut, men 
många känner ett behov av det. Fler och 
fler företag ser att de antingen tagit beslut 
på för vaga grunder, utan en utredning som 
stöd eller saknar stöd i besluten, då inget 
formellt beslutsråd finns att tillgå. Nyckeln 
till framgång  är dock inte bara att involvera 
alla funktioner i ett beslut. Det finns i denna 
typ av process risk för motstridiga funktio-
nella mål, resursdränerande utredningar och 
hög informationskomplexitet. För att inte 
överutnyttja olika funktioners resurser eller 
fastna i komplexa informationsflöden, krävs 
en balansgång mellan att involvera alla 
större funktioner eller bara de mest berörda 
vid varje specifik utredning. 

Det är mycket viktigt att varje funktion 
får förståelse för helheten såväl som för sin 
roll i beslutsprocessen; d v s varför de bör 
ingå. En väl uppbyggd köpa/tillverka-pro-
cess kan användas vid beslut rörande all typ 
av sourcing, t ex leverantörsintegration, kun-
dinvolvering och produktionslokalisering.

Att tänka på inför uppbyggnaden av en 
köpa/tillverka process är att strukturera 
datainsamlingsfasen så mycket som möjligt 
med hjälp av kontrollfrågor och tydliga 
strategi- och kalkyleringsunderlag. Denna 
fas kräver nämligen mest resurser och tid. 
Den ansvariga utredningsledaren måste 
här ha rätt mandat för att kunna begära 
information från flera funktioner och olika 
chefsnivåer. Genom att tydliggöra de olika 

funktionernas roll i processen, kan mycket 
förenklas (Se matrisen nedan). 

Det är då lättare att ge legitimitet till var-
för viss data bör inhämtas och av vem. En 
annan viktig aspekt är att verkligen tillsätta 
en processägare. En process utan ägare tap-
par snart sin struktur och ingen är ansvarig 
för att processen efterlevs. Om ledningen 
tillsätter en processägare så förstås vikten av 
en sådan process. 

Det är värt att lägga tid på att få igång 
en välfungerande beslutsprocess eftersom 
dessa processer kan utreda köpa/tillverka 
beslut för både pågående produktion såväl 
som produktutvecklingsprojekt. Företag 
som lyckas med en välfungerande struktur 
och rätt involvering har mycket att vinna, 
nämligen gemensamma och fokuserade 
köpa/tillverka-strategier, väldokumenterade 
beslutsunderlag och långsiktiga lösningar. 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
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betalar portot

Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra
och förenkla flöden och processer oavsett om
det gäller material, information, dagligvaror, män-
niskor eller pengar.

Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsan-
svarig, produktions- eller verksamhetschef vill du
ha full insikt i och överblick över verksamhetens
villkor. Denna insikt och överblick får du genom

att läsa tidningen Intelligent Logistik. Håll dig
ständigt uppdaterad och ligg steget före genom
att prenumerera på branschens bästa tidning!

Fyll i och sänd in talongen. Du får 7 nummer 
till priset 400:- inkl. moms. Du kan även faxa 
in talongen på 0176-22 83 49. Eller gå in på
www.intelligentlogistik.se och klicka på 
”Prenumerera”.

Nappar du på erbjudandet just nu bjuder vi dig på nästa nummer.
Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Företagsintern och
öppen utbildning 

för effektiva flöden.

Lean är ett angreppssätt för ständig utveckling. Det 
handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att 
arbeta smartare för att skapa värde ur kundens 
perspektiv.
 Våra utbildningar genomförs mitt i pågående 
verksamhet, antingen på ett värdföretag eller 
internt hos er. Under ledning av erfarna kursledare 
får du utrymme att diskutera och reflektera kring 
hur ni ska lyckas med er leanresa.
 Six sigma kompletterar våra utbildningar i 
Lean. Med hjälp av faktabaserade verktyg skapas 
kvalitetsförbättringar i processer och system. Hos 
oss får du lära av kursledare med erfarenhet från 
några av världens främsta Six sigma-arbeten.

Aldrig förr har den totala värdekedjan haft så stor 
betydelse för företags resultat och tillväxt. Genom 
helhetssyn på funktioner, samarbeten och system 
läggs grunden för varaktig framgång.
 Vi utbildar i hela värdekedjan – inköp, produk-
tion, distribution, integration och ledarskap. Välj 
bland Nordens största utbud, med 50 lärarledda 
kurser och 390  webbaserade kurser som vi erbju-
der i samarbete med Accenture.
 Baserat på vårt modulariserade utbud kan vi 
snabbt utveckla skräddarsydda upplägg. I samar-
bete med er kan vi genomföra insatser på olika 
nivåer med varierade pedagogiska upplägg för att 
ni ska nå era utvecklingsmål.

Plan är ett icke-vinstdrivande kompetensnätverk som inspirerar 
till målmedvetna satsningar på Supply chain management, 
Lean och Six sigma. Alla våra kursledare arbetar till vardags i 
andra företag eller inom högskole- och universitetsvärlden. 
Våra samarbeten med internationella kunskapsorganisationer 
ger dig tillgång till utbildningsmaterial och certifieringar i 
världsklass. Ring oss på 08-24 12 90 för att diskutera hur du kan 
nå dina utvecklingsmål.

Starta förändringen på plan.se
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Läget är avgörande för 
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Katrineholm blir 
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”Så sparade vi kilometrar,  
 pengar och miljön”


